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Rättsavdelningen

2019-05-21

SR 17/2019

Rättsligt ställningstagande
angående
hälsotillstånd och vårdmöjligheter
som grund för uppehållstillstånd
för barn och barnfamiljer med särskilt
fokus på devitaliserade barn
Sammanfattning
- I detta rättsliga ställningstagande tas rättsregler, vägledande avgöranden
samt Migrationsverkets rättsliga styrning upp som rör asylutredningar,
asylbeslut och verkställighetshinder när hälsotillstånd och vårdmöjligheter
kan utgöra grund för uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer.
- Redovisningen omfattar vad som gäller enligt utlänningslagen och den
tillfälliga lagen samt enligt Europakonventionen. Härutöver behandlar
ställningstagandet även särskilt vad som gäller inom detta område för
devitaliserade barn.

Bfd22 141107

- Enligt 11 § tillfälliga lagen, som hänvisar till uppehållstillstånd enligt
5 kap 6 § utlänningslagen, får endast uppehållstillstånd beviljas om det
skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa en
person. Utrymmet enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen, både för vuxna och
barn, för att kunna bevilja ett uppehållstillstånd i Sverige grundat endast på
hälsotillstånd och vårdmöjligheter, har därmed blivit kraftigt begränsat.
Någon motsvarande hänvisning finns dock inte i 12 kap 18 §
utlänningslagen. Detta innebär t.ex. att den tillfälliga lagen inte medfört
någon förändring av de materiella förutsättningarna för att bevilja
uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen
(medicinska hinder eller någon annan särskild anledning).
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Samma materiella bedömningar som tillämpades innan den tillfälliga lagen
infördes ska således tillämpas även fortsättningsvis. Detta innebär dock,
precis som tidigare, att en förutsättning för prövning enligt 12 kap. 18 §
första stycket 3 är att det ska ha framkommit nya omständigheter.
- De konventionsåtaganden som lagstiftaren syftar på är sådana åtaganden
som är införlivade i svensk rätt, till exempel Europakonventionen. De
artiklar i konventionen som kommer ifråga i detta sammanhang är artikel 3
(tortyr) och artikel 8 (rätt till skydd för privat- och familjeliv).
Barnkonventionen tolkas via 1 kap 10 § utlänningslagen.
- När en avvisning eller utvisning i ett enskilt ärende utgör ett brott mot ett
svenskt konventionsåtagande får tolkas med beaktande av de nationella och
internationella vägledande avgöranden som finns. En utvisning av en
allvarligt sjuk person kan till exempel strida mot artikel 3 i
Europakonventionen om det visas att det på grund av avsaknad, eller brist
på tillgång av lämplig vård i mottagarlandet, finns väsentliga skäl att tro att
personen skulle möta verkliga risker att utsättas för en allvarlig, snabb och
oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet, vilket resulterar i intensivt lidande
eller en avsevärd förkortning av den förväntade livslängden.
- Då likartad vård för ett devitaliserat barn, till exempel livsuppehållande
åtgärder som sondmatning, oftast finns att tillgå också i hemlandet är
utrymmet mycket litet för att bevilja uppehållstillstånd på grund av brott
mot svenskt konventionsåtagande i enlighet med artikel 3 i
Europakonventionen.
- Ett avlägsnandebeslut (avvisning eller utvisning) av ett barn skulle också
kunna strida mot artikel 8 (rätt till skydd för privat- och familjeliv) i
Europakonventionen. Migrationsöverdomstolen har konstaterat att det vid
prövningen av om det föreligger sådana ömmande omständigheter att en
person bör få stanna i Sverige på grund av sin anpassning till Sverige, måste
rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen också
beaktas.
- Vid prövningen enligt artikel 8 ska således hänsyn tas till alla de sociala
och kulturella band som en person kan ha i ett samhälle. Därav följer också
att den sammanlagda tid under vilken personen i fråga vistats i landet får
betydelse på så sätt att en lång vistelsetid kan innebära att han eller hon
hunnit skaffa sig starka band till Sverige. Det saknar då betydelse om
vistelsetiden är illegal eller infaller under tid före en ansökan om
uppehållstillstånd i Sverige.
- Efter det man har bedömt om anpassning till Sverige föreligger ska det
göras en proportionalitetsbedömning där en vägning ska göras mellan
individens rätt till respekt för familjelivet och statens intresse av att
upprätthålla en reglerad invandring.
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- Möjligheten för ett devitaliserat barn att få stanna i Sverige på grund av
brott mot artikel 8 är något större än möjligheten att få stanna på grund av
ett brott mot artikel 3 i Europakonvention.
- Då skyddsprövningen sker före prövningen om det finns ömmande
omständigheter i ett asylärende kan ett devitaliserat barn teoretisk också få
stanna i Sverige på en skyddsgrund (flykting eller alternativt
skyddsbehövande) istället för grunden ömmande omständigheter.
Detta skulle då i de flesta fall kunna ske med tillämpning av principen om
familjens enhet, då devitaliserade ensamkommande barn hittills varit
sällsynta.
- En metodbeskrivning för att bedöma om barns hälsotillstånd medför rätt
till uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.
1. Bedöm barnets hälsotillstånd, vårdbehov och möjlighet till vård i
hemlandet.
2. Bedöm barnets anpassning till Sverige samt anknytning till
hemlandet.
3. Bedöm barnets situation i hemlandet vid ett eventuellt
avlägsnandebeslut, till exempel familjeförhållanden och nätverk,
försörjning och eventuell skolgång och tillhörighet till särskilt utsatt
grupp.
4. Gör en sammantagen bedömning av omständigheter som talar för
uppehållstillstånd respektive omständigheter som talar mot. Vid
avvägningen ska barnets bästa beaktas och en eventuell avvisning
eller utvisning måste vara proportionerlig i förhållande till syftet.
5. Om omständigheterna vid den sammantagna bedömningen bedöms
som särskilt ömmande enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen går man
vidare och gör en bedömning om det skulle strida mot ett svenskt
konventionsåtagande att utvisa barnet. Det handlar då om en
prövning mot artiklarna 3 och 8 i Europakonventionen.
6. För det fall det bedöms att ett avlägsnandebeslut strider mot artikel 3
och/eller 8 i Europakonventionen ska det enligt 12 § den tillfälliga
lagen beviljas ett uppehållstillstånd om tretton månader.
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7. Bedöm om ett permanent uppehållstillstånd ska ges till barnet enligt
18 § tillfälliga lagen. Detta ska ske om det vid en samlad bedömning
av barnets situation finns sådana synnerligen ömmande
omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos
barnet att det absolut krävs att han eller hon beviljas ett permanent
uppehållstillstånd.
- Migrationsrättsenheten har tidigare gjort en kartläggning och analys av
förekomsten av devitaliserade barn i pågående asylärenden och ärenden om
verkställighetshinder, se rapport med Dnr 1.3.1-2018-25254.
Migrationsrättsenheten fick detta uppdrag med anledning av ändringen av
ömmande omständigheter i den tillfälliga lagen.
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1. Bakgrund, syfte och innehåll
Efter det att den tillfälliga lagen 1 trädde i kraft har behovet av rättslig
styrning ökat hos Migrationsverket i asylärenden där det förekommer barn
och barnfamiljer med hälsoproblem inklusive devitaliserade barn. 2 Detta
behov är särskilt stort då den tillfälliga lagen innebär att svenska asylregler
som rör barn och barnfamiljer anpassas till miniminivån enligt EU-rätten
och internationella konventioner. Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 §
utlänningslagen får således under den tillfälliga lagens giltighetstid endast
beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa
eller utvisa en sökande.
Detta ställningstagande reglerar hanteringen av rättsregler, vägledande
avgöranden samt Migrationsverkets rättsliga styrning som rör
asylutredningar, asylbeslut och verkställighetshinder när hälsotillstånd och
vårdmöjligheter kan utgöra grund för uppehållstillstånd för barn och
barnfamiljer.
I ställningstagandet tas också upp vad som gäller enligt utlänningslagen och
den tillfälliga lagen samt enligt Europakonventionen (EKMR). 3 Härutöver
behandlar ställningstagandet även särskilt vad som gäller inom detta område
för devitaliserade barn.

2. Gällande rätt
Se bilaga 1.

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i
Sverige. Den tillfälliga lagen gäller mellan 2016-07-20 – 2019-07-19.
2
I den bifogade analysrapporten till detta rättsliga ställningstagande används också
begreppet devitaliserade barn. I den kartläggning som föregick detta ställningstagande
kunde inte sjukdomsbilderna hos de kartlagda barnen i de asylärenden som granskats inte
exakt fastställas. Det ansågs då att det var bättre att använda ett litet vidare begrepp.
Begreppet barn med uppgivenhetssyndrom, som är det vanligaste använda begreppet i detta
sammanhang, innebär att barnet är otillgängligt för kontakt, blundar eller tittar ner i golvet
samt visar inget, eller mycket begränsat intresse, för omvärlden, se Socialstyrelsen skrift,
Uppgivenhetssyndrom bland asylsökande barn.
3
Utgör även svensk lag. Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
1
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3. Rättslig bedömning
Redogörelsen under rubriken rättslig bedömning är indelad i tre
huvudavsnitt, 3.1. Asylutredningar, 3.2. Asylbeslut och 3.3. Bedömning av
verkställighetshinder. Relevanta rättsregler, vägledande nationella och
internationella avgöranden samt Migrationsverkets rättsliga styrning
redovisas under varje huvudavsnitt.
En sådan uppdelning medför att samma frågeställningar delvis kan komma
att behandlas under alla tre avsnitt. Det bedöms dock att fördelarna med en
sådan här uppdelning överväger nackdelarna.

3.1 Asylutredningar

Enligt 7 § förvaltningslagen (1986:223) gäller bland annat att varje ärende
där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som
möjligt utan att säkerheten eftersätts. 4 En väl genomförd asylutredning är
grunden för ett bra asylbeslut. En mycket viktig, och i många fall den enda
bevisningen i asylärenden, är den asylsökandes muntliga berättelse. I
enlighet med förvaltningslagen är det vidare viktigt att utreda varje
asylärende efter dess beskaffenhet.
För att senare i asylbeslutet kunna göra en bedömning av om det finns
särskilt ömmande omständigheter i ett ärende som rör barn och barnfamiljer
är det viktigt att de ömmande omständigheterna utreds redan från början i
asylutredningen.
Omständigheter som bör utredas
- Hälsotillståndet, både för barnet och dess familjemedlemmar samt i
förekommande fall om de har sökt och fått vård i hemlandet.
- Familj, släkt och socialt nätverk i hemlandet. Hur kommer barnets
psykosociala utveckling påverkas vid ett återvändande? Finns det risk för en
bestående skada i den psykosociala utvecklingen?
- Familjemedlemmarnas medborgarskap och eventuella tillhörighet
till särskilt utsatt grupp.
- Hur familjen inklusive barnet bott och försörjt sig i hemlandet, skolgång
och föräldrars utbildning.
- Eventuell anpassning till Sverige.
- Om barnet haft kontakt med eller är omhändertaget av sociala myndigheter
i Sverige och/eller i hemlandet.
Ny Förvaltningslag (2017:900) träder i kraft 2018-07-01. I 23 § denna lag står att en
myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet
kräver. En enskild part som inleder ett ärende ska medverka genom att så långt som möjligt
ge in den utredning som parten vill åberopa till stöd för sin framställning. Om det behövs
ska myndigheten genom frågor och påpekanden verka för att parten förtydligar eller
kompletterar framställningen.
4
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3.1.1 Medicinskt underlag

Läkarundersökning avseende tecken på skador som kan tyda på förföljelse
eller allvarliga skada
Enligt artikel 18 i asylprocedurdirektivet (2013/32/EU) 5 gäller att om den
beslutande myndigheten bedömer att det är relevant för bedömningen av en
ansökan om internationellt skydd ska medlemsstaterna anordna en
läkarundersökning av sökanden med avseende på tecken som skulle kunna
tyda på tidigare förföljelse eller allvarlig skada. Resultaten av en
läkarundersökning ska vägas in i den beslutande myndighetens bedömning
tillsammans med övriga delar av ansökan. Då direktivet infördes i svensk
lag, ansåg regeringen att bestämmelsen inte krävde någon reglering i lag.
Det uttalades då att Migrationsverket har ett större utredningsansvar i
asylärenden än i många andra ansökningsärenden och att
utredningsskyldigheten uttrycktes i befintlig förvaltningsrättslig lagstiftning.
Särskild utredningsskyldighet rörande tortyrskador
I en dom från Europadomstolen 6 konstaterar domstolen att även om det
läkarintyg som ingavs under Migrationsverkets handläggning inte utfärdats
av en medicinsk expert på tortyrskador så ger läkarintyget en indikation om
att sökandens skador kan ha varit resultatet av illabehandling eller tortyr.
Därigenom blir det myndigheternas ansvar att skingra de tvivel som finns
om skadornas uppkomst. Migrationsverket borde därför ha hänvisat sökande
till en expert för vidare utredning.
Med utgångspunkt i domen från Europadomstolen påpekade
Migrationsöverdomstolen (MiÖD) 7 att ett ingivet intyg samt
journalanteckningar visserligen inte var utfärdat av en läkare med särskild
kompetens vad avser tortyrskador, men att det ändå gav en indikation på att
vissa skador hos den aktuella personen kan ha uppkommit som ett resultat
av tortyr eller annan illabehandling. Vid ett sådant förhållande borde, i detta
fall, migrationsdomstolen ha inhämtat ett expertutlåtande om skadornas
uppkomst.
Övrig medicinsk utredning
Migrationsverket har en allmän skyldighet att se till att ett ärende blir
tillräckligt utrett. I detta ligger en skyldighet för verket att, när det är
relevant för bedömningen av en ansökan, se till att ett ärende kompletteras
med medicinsk utredning. Utredningsskyldigheten innebär dock inte att
verket måste sköta utredningen själva utan man kan också ge anvisningar till
sökanden om vilken utredning som behövs. 8

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om
gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning).
Bestämmelsen
6
R. C. mot Sverige.
7
MIG 2012:2.
8
MIG 2006:1.
5
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Detta hindrar naturligtvis inte att sökanden själv eller sökandens offentliga
biträde inkommer till verket med olika slags läkarintyg. 9
Att en sökande inte medverkar till att komplettera ärendet utgör inte något
hinder mot att ärendet avgörs, dock under förutsättning att sökanden har fått
tillfälle att slutföra sin talan. De läkarintyg som ges in till verket ska vägas
in i bedömningen av skyddsbehovet. 10 Detta gäller naturligtvis också vid
bedömning om det finns skäl enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen eller 11 §
tillfälliga lagen.
Lifos möjlighet att få fram information om vårdmöjligheter och tillgänglig
medicin i ursprungsländerna
Se avsnittet under 3.2.1 Rättsregler, förarbeten, vissa begrepp samt Lifos
uppdrag rörande vårdmöjligheter.
Vad bör ett läkarintyg innehålla?
För att få ett tillräckligt bra beslutsunderlag bör Migrationsverket ha ett
underlag från medicinsk expertis som innefattar
- diagnos,
- vilken behandling som bedöms nödvändig,
- riskbedömning av livshotande tillstånd om inte adekvat vård erbjuds,
- riskbedömning för bestående men i barnets psykosociala utveckling
vid ett återvändande till hemlandet,
- bedömning om barnet kan tillgodogöra sig vård i hemlandet. Om
inte - varför?
- uppgifter om barnet haft psykiska problem före inresan till Sverige.
Har barnet erhållit behandling eller vård för detta? Har behandlingen
eller vården haft någon effekt?, och
- om hinder föreligger av medicinsk art beträffande själva
genomförandet av verkställigheten? (Vid ärenden om eventuella
verkställighetshinder).
Detta innebär att grunden till ett bra beslut i ett asylärende som rör sjukdom
eller handikapp är ett läkarintyg som innefattar så många av ovanstående
faktorer som möjligt.

RCI 20/2012.
.10 Prop. 2016/17:17 s. 51 f.
9
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Värdering av läkarintyg 11
När man bedömer ett läkarintygs bevisvärde kan till exempel läkarens
särskilda kompetens och specialisering, varför intyget utfärdats,
bedömningsunderlaget och vilka medicinska slutsatser som kan dras av
underlaget vara faktorer som påverkar Migrationsverkets värdering. Av
intyget. Det är dock viktigt i sammanhanget att komma ihåg att den fria
bevisvärderingen gör att ett läkarintyg inte kan tillmätas ett lågt bevisvärde
bara för att läkaren exempelvis saknar en viss specialkompetens. Intyget
måste värderas utifrån de aktuella omständigheterna i just det specifika
fallet, tillsammans med övrig bevisning i ärendet.
Migrationsverkets utredningsskyldighet
Om personens ohälsa är allvarlig, och det finns anledning att anta att ett
tydligare läkarintyg skulle kunna ge tillräcklig information för att
uppehållstillstånd ska kunna beviljas, inträder Migrationsverkets
utredningsskyldighet och en komplettering ska begäras. 12
3.1.2 Vägledande avgörande från MiÖD

Medicinsk utredning
MiÖD säger att uppehållstillstånd inte kan beviljas på grund av
hälsotillståndet eftersom det intyg om hälsotillståndet som har åberopats inte
har utfärdats av en läkare och dessutom saknar uppgifter om den aktuella
situationen och framtida vårdbehov. 13
Krav på tillfredställande medicinsk dokumentation
Krav på tillfredsställande dokumentation gäller oavsett om det är fråga om
en vuxens eller ett barns hälsotillstånd. 14
3.1.3 Migrationsverkets rättsliga styrdokument

Det finns fem styrdokument som är tillämpliga och kan ge stöd vid
asylutredningar rörande barn och barnfamiljer.
Rättsligt ställningstagande - Flykting- och skyddsbehovsbedömningar
rörande sökande som tillhör särskilt utsatta grupper, 2009-12-22, RCI
11/2009.

11

https://verksnatet.migrationsverket.se/toppmeny/styrning/handbocker/handlaggningsstodfor
asylutredningarochbeslutsskrivning/fordjupningar/hanvisningar/lakarintyg.4.50598a0b1413
c3d834634d6.html
(Intern länk Verksnätet, Migrationsverket).
12
Vid en sådan komplettering kan mallen "Utlåtande från läkare vid prövning av
hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder" som
Migrationsverket har tagit fram till stöd för intygsgivaren användas. (Intern länk
Verksnätet, Migrationsverket).
13
MIG 2007:43.
14
Ibid och MIG 2009 not. 9.
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Rättsligt ställningstagande angående medicinska utredningar av åberopade
skador, 2012-07-05, RCI 20/2012.
Rättsligt ställningstagande om att höra barn, 2015-09-09,
SR 36/2015.
Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av barns
ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första
stycket 3 utlänningslagen, 2016-07-11, SR 36/2016.
Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör
ensamkommande barn 2017-06-01, SR 24/2017.
3.1.4 Asylutredning av devitaliserade barn

Planering inför asylutredningen
Ibland finns det läkarintyg redan innan asylutredningen och i dessa fall bör
man noga planera utredningen av både barn och föräldrar. I andra fall
upptäcks det devitaliserade tillståndet först vid den muntliga utredningen.
Ett svårt psykiskt sjukt barn ska man försöka höra muntligt såsom med
andra barn men detta kan ibland medföra att asylutredning skjuts upp. Det är
vidare lämpligt att den som utför asylutredningen har särskild
barnkompetens. Föräldrarna måste givetvis också höras angående barnets
hälsotillstånd.
Ett devitaliserat barn pratar ofta inte och i dessa fall går det inte att
genomföra en muntlig utredning. I dessa fall måste föräldrarna istället höras
omsorgsfullt om vad de anser om bakgrunden till tillståndet, tidigare
sjukdomshistorik, hur insjuknandet i Sverige gått till etc. Utredaren bör
utreda i detalj hur insjuknandet skedde. Vidare bör utredas vilka
vårdkontakter familjen haft i Sverige och tidpunkterna för dessa. I alla fall
som rör sjuka barn ska detaljerat läkarintyg, utfärdat av läkare med
specialkompetens, efterfrågas.
Läkarundersökning enligt artikel 18 i asylprocedurdirektivet
Huruvida en läkarundersökning ska göras i enlighet med regleringen i
artikel 18 i asylprocedurdirektivet beror på om det är relevant för
bedömningen av en ansökan om internationellt skydd eller inte. Har det
devitaliserade tillståndet inte samband med skyddsskäl är inte artikel 18
tillämpligt. Detta hindra dock naturligtvis inte att sökanden själv eller
sökandens offentliga biträde inkommer till verket med olika slags läkarintyg
som rör ett devitaliserat tillstånd.
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3.2 Asylbeslut

3.2.1 Rättsregler, förarbeten, vissa begrepp samt Lifos uppdrag
rörande vårdmöjligheter

I utlänningslagen är det två paragrafer som ska uppmärksammas i detta
sammanhang, 1 kap. 10 § och 5 kap. 6 §.

1 kap. 10 § utlänningslagen
Enligt 1 kap. 10 § gäller att i fall som rör ett barn ska det särskilt beaktas
vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt
kräver. Denna paragraf reglerar principen om barnets bästa. Principen ska
tillämpas på alla områden där barn är inblandade. 15
Barnkonventionen 16
År 1990 ratificerade Sverige barnkonventionen 17 utan förbehåll.
Barnkonventionen 18 ger uttryck för fyra huvudprinciper:
-

hänsyn till barnets bästa,
vikten av att lyssna till barnet när det berörs,
barnets rätt till liv och utveckling och
barnets rätt att utan diskriminering åtnjuta sina rättigheter. 19

När det gäller situationer som är kopplade till frågan om uppehållstillstånd i
Sverige för ett barn måste många gånger en avvägning göras mellan
alternativ som ofta har såväl goda som dåliga konsekvenser för barnet.
Ibland kan barnets kortsiktiga bästa stå mot långsiktiga intressen.
Ett sjukt eller handikappat barn kan ofta få en bättre tillvaro i Sverige när
hemlandet inte har möjlighet att behandla sjukdomen eller ta hänsyn till
handikappet. Mot barnets intresse måste dock vägas tyngden av andra
intressen, till exempel vissa ekonomiska överväganden och Sveriges intresse
av att upprätthålla en reglerad invandring. 20
Principen om barnets bästa innebär inte alltid uppehållstillstånd i Sverige
Principen om barns bästa innebär inte att barn alltid ska anses ha det bäst i
Sverige, oavsett språklig, kulturell och nationell bakgrund och tillhörighet.
I frågor som rör barn finns olika relevanta handböcker att tillgå, till exempel UNHCR,
Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967
Protocol relating to the Status of Refugees.
och
Barnrättskommitténs allmänna kommentar om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta
rummet.
16
Se till exempel UNICEF:s handbok om barnkonventionen.
17
FN:s konvention om barnets rättigheter från den 20 november 1989.
18
Den 15 mars 2018 beslutade regeringen om Prop. 2017/18:186, där det föreslås att
barnkonventionen blir svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
19
Artiklarna 3, 12, 6 och 2 i barnkonventionen.
20
Prop. 1996/97:25 s. 244 ff.
15
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Att ett barn som följt med sina föräldrar till Sverige även följer med
föräldrarna tillbaka när de måste återvända till hemlandet kan inte enbart i
sig anses som negativt för ett barn och förhållandet som sådant kan inte
tillmätas någon större betydelse som grund för uppehållstillstånd. Det kan
alltså inte sägas att det generellt skulle allvarligt skada ett barn i dess
psykosociala utveckling att följa med sina föräldrar till ett annat land, i all
synnerhet då det rör sig om hemlandet. 21
Barnkonventionen och familjesplittring
I samband med ratifikationen av barnkonventionen gjordes den
bedömningen att konventionen i sig inte innebär något förbud mot att skilja
föräldrar och barn åt när någon av dem gömmer sig. 22 En vägledande
princip är emellertid att undvika åtgärder som leder till att barn skiljs från
sina föräldrar. Detta följer av såväl EKMR (artikel 8) som
barnkonventionen. 23 Av artikel 9 i Barnkonventionen framgår att vägran att
medge vistelse i landet, och om så krävs avlägsnande, förutsätts kunna ske
även när detta leder till familjesplittring.
5 kap. 6 § utlänningslagen
Enligt den nu gällande 5 kap. 6 § 24 framgår att om uppehållstillstånd inte
kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas om det vid en samlad
bedömning av situationen finns sådana synnerligen ömmande
omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid
bedömningen ska hälsotillståndet, anpassningen till Sverige och situationen
i hemlandet särskilt beaktas. För barn får uppehållstillstånd beviljas om
omständigheterna är särskilt ömmande. 25

Ibid s. 249.
1989/90:SoU28, s. 20.
23
Artikel 3 BK: Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ,
ska barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel 9 BK: Konventionsstaterna
ska säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då
behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig
lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets
bästa.
24
Den gamla skrivningen av 5 kap 6 § utlänningslagen (innan 140701): 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. Se prop. 2013/14:216.
25
Dane 2015 som kritiserar vissa delar av lagändringen. Även om det i förarbeten inför
lagändringen hävdades att begreppet särskilt är en tydlig och etablerad term i det juridiska
språkbruket och skillnaden i förhållandet till begreppet synnerligen är välkänd inom
rättstillämpningen är det i praktiken fortfarande en svår gränsdragning.
21
22
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Skillnad görs således mellan vuxna och barn i så motto att det för vuxna
krävs synnerligen ömmande omständigheter medan det för barn räcker med
att omständigheterna är särskilt ömmande.
Av tredje stycket i paragrafen framgår att under perioden 20 juli 2016–19
juli 2019 gäller de avvikelser som framgår av 11 och 12 § den tillfälliga
lagen.
Särskilt ömmande omständigheter för barn
Omständigheter i ett barns ärende behöver inte ha samma allvar och tyngd
som krävs för att vuxna personer ska kunna få uppehållstillstånd. Barns skäl
ska prövas särskilt och inte enbart som en del av föräldrarnas ärenden.
Bestämmelsen innebär vidare att när det gäller sjukdom behöver det inte
vara fråga om en livshotande sjukdom för att uppehållstillstånd ska kunna
beviljas ett barn med vårdbehov. Faktorer som barnets framtida utveckling
och livskvalitet ska vägas in liksom vårdmöjligheterna i hemlandet och de
ekonomiska åtaganden som kan bli följden om ett uppehållstillstånd
beviljas. Det är naturligt att ett barn i många avseenden snabbare anpassar
sig till nya förhållanden, men ett barns anpassning till svenska förhållanden
kan inte ensamt tillmätas avgörande betydelse. En samlad bedömning måste
alltid göras. Vid denna bedömning kan dock styrkan i de sammantagna
skälen vara något lägre för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas ett barn
än för vuxna. 26
Tillfälliga lagen
De paragrafer som är aktuella i den tillfälliga lagen är 11, 12, 15 och 18 §.
Enligt 11 § tillfälliga lagen, som är den centrala bestämmelsen i detta
sammanhang, gäller att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen
endast får beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande
att avvisa eller utvisa personen.
Denna bestämmelse utgör dock inte en självständig grund för
uppehållstillstånd utan prövningen sker i enlighet med 5 kap 6 §
utlänningslagen. I 5 kap. 6 § utlänningslagen prövas först om det föreligger
synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter och om det finns sådana
skäl, huruvida det strider mot svenskt konventionsåtagande.
De konventionsåtaganden som lagstiftaren syftar på är sådana konventioner
som är införlivade i svensk rätt, främst EKMR. För att kunna göra en
bedömning om ett enskilt avlägsnandebeslut strider mot ett svenskt
konventionsåtagande måste relevanta avgöranden från MiÖD,
Europadomstolen och EU-domstolen beaktas.

26

Prop. 2013/14:216 s. 281 f.
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I 12 § tillfälliga lagen ska ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 5 kap.
6 § utlänningslagen gälla i tretton månader, om inte 16 a (studier) eller 18 §
(synnerligen ömmande omständigheter för barn i vissa fall) ska tillämpas.
Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas ska även det nya tillståndet vara
tidsbegränsat och gälla i två år, (undantag 16 a, 17 (anställning) eller 18 §.
Enligt 15 § den tillfälliga lagen gäller att ett uppehållstillstånd som beviljas
enligt 12 kap. 18 § första stycket utlänningslagen (verkställighetshinder) ska
vara tidsbegränsat och också gälla i tretton månader (undantag 16 a eller 18
§ tillfälliga lagen). Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas ska även det nya
tillståndet vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader, om inte något
annat följer av 16 a, 17 eller 18 §.
Slutligen gäller enligt 18 § tillfälliga lagen att ett utländskt barn som ska
beviljas ett uppehållstillstånd som ska tidsbegränsas enligt 5, 27 12, 15, eller
16 a § får ges ett permanent uppehållstillstånd om det vid en samlad
bedömning av barnets situation finns sådana synnerligen ömmande
omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos barnet att
det absolut krävs att han eller hon beviljas ett permanent uppehållstillstånd.
Bestämmelsen utgör ingen självständig grund för uppehållstillstånd utan
möjliggör endast att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i vissa fall, beroende
på omständigheterna, kan bli permanent. Detta gäller både i
grundprövningen och i ärenden om verkställighetshinder. Enligt
förarbetena 28 kan det handla om fall där ett barn utsatts för tortyrskador eller
trauma och där ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utgör ett hinder för
effektiv vård och rehabilitering.
Begreppet hälsotillstånd
Begreppet hälsotillstånd tillåter beaktande av hela hälsoskalan – graden av
friskhet eller sjukdom samt funktionsförmågan. Då det är en samlad
bedömning som ska göras i det enskilda fallet enligt 5 kap. 6 §
utlänningslagen går det dock inte exakt fastlägga när ett visst hälsotillstånd
ska leda till uppehållstillstånd. Ett skäl för uppehållstillstånd kan dock vara
att sökanden har en livshotande fysisk eller psykisk sjukdom eller lider av
ett synnerligen allvarligt funktionshinder. I ett sådant fall måste det dock
först även ske en prövning av om det är rimligt att vården ges i Sverige. 29

Paragrafen tar upp att uppehållstillstånd som skyddsbehövande ska vara tidsbegränsat.
Prop. 2015/16:174 s. 62.
29
Prop. 2004/05:170 s. 280 och MIG 2010:23.
27
28
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Ung vuxen
Begreppet ung vuxen används i olika sammanhang och med olika
betydelser. Det finns dock ingen definition av vad som avses med detta
begrepp inom migrationsrätten. De rättsfall som finns rörande detta
förhållande begränsar dock endast utsattheten till barn. 30
Begreppet kan vidare ha betydelse vid bedömningen om det föreligger ett
möjligt konventionsbrott. När det gäller tillämpningen av artikel 3 i EKMR
vid sjukdom finns inga tydliga skillnader i bedömningen mellan barn och
vuxna. Begreppet ung vuxen har därför ingen relevans i detta
sammanhang. 31
Däremot när det gäller att bedöma möjliga brott mot artikel 8 i EKMR har
begreppet, trots att det är oklart, betydelse för bedömningen. Till exempel
anses en ung vuxen som bor tillsammans med föräldrar och ännu inte bildat
en egen familj ofta vara beroende av sina föräldrar och det innebär då att det
finns ett familjeliv. 32
En person som var barn vid ankomsten till Sverige kan vid tiden för
avgörande vidare ha blivit vuxen och under denna tid ha fått ett privatliv i
Sverige. 33
Devitaliserad ung vuxen
Om en ung vuxen är devitaliserad bör man undersöka vistelsetidens längd i
Sverige samt när och hur länge han eller hon varit frisk och kunnat delta i
olika samhällsaktiviteter. Detta för att kunna bedöma anknytning till
Sverige. En oklar status i Sverige, till exempel om han eller hon undanhållit
sig verkställighet av ett utvisningsbeslut, ska vägas in i. Det är viktigt att
noga dokumentera anknytning och privatliv i Sverige.
Även om en ung vuxen får tillstånd på grund av devitalisering finns inga
principiella hinder mot att göra en annan bedömning av föräldrar och syskon
till den unge vuxne. 34

MIG 2017:6. I MIG 2018:6 ansågs den utsatthet som gällde för barn inte gälla för en 20årig man. MiÖD säger här att 1 kap. 10 § utlänningslagen inte kan tillämpas analogt för att
ta liknande särskild hänsyn för en person som är över 18 år.
31
Se Paposhvili mot Belgien och D. mot Förenade kungariket Storbritannien och
Nordirland.
32
MIG 2013:23. Se vidare olika avsnitt i det rättsliga ställningstagandet om artikel 8
EKMR.
33
Se Osman mot Danmark, Maslov mot Österrike, MIG 2012:13 och MIG 2015:4.
34
Nacic med flera mot Sverige. Se även MIG 2009 not 10.
30
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Lifos och MedCOI
I Lifos uppdrag ingår bland annat att hantera frågor från den operativa
verksamheten om tillgång på sjukvård inklusive mediciner i olika
ursprungsländer. Vid hantering av frågorna använder sig Lifos av tjänsten
och databasen MedCOI. 35
I vilka ärenden bör man fråga om vårdmöjligheter och tillgängliga
mediciner i ursprungslandet?
Detta går inte att besvara på sätt att man räknar upp ett antal
sjukdomstillstånd hos sökandena för att sedan ange i vilka fall man ska
fråga Lifos om tillgången av sjukvård och mediciner i ursprungslandandet.
Det står dock klart att man inte måste ha information om vårdmöjligheter
och tillgängliga mediciner om sjukdomstillstånd som ligger långt från den
nivå som kan innebära att en sökande kan får uppehållstillstånd grundat på
ett sjukdomstillstånd. I sådana fall bör man inte ställa en fråga till Lifos.
Frågan om i vilka fall man bör fråga Lifos får besvaras genom att tillämpa
den praxis som finns från MiÖD och Europadomstolen, vilken redovisas i
detta ställningstagande.
Man får i sammanhanget också skilja på om utlänningslagen eller den
tillfälliga lagen ska tillämpas vid bedömningen av ärendet. För det fall
utlänningslagen ska tillämpas gäller att det inte behöver vara fråga om en
livshotande sjukdom för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas ett barn
med vårdbehov. 36
Om den tillfälliga lagen ska tillämpas gäller att en avvisning eller utvisning
ska strida mot ett svenskt konventionsåtagande, både för vuxna och barn, för
att kunna bevilja ett uppehållstillstånd grundat endast på hälsotillstånd och
vårdmöjligheter. För ett barn innebär det då att sjukdomstillståndet måste
vara allvarligare jämfört med vad som gällde innan den tillfälliga lagen
trädde i kraft för att barnet ska beviljas uppehållstillstånd enbart på denna
grund. Vad denna gräns går får utläsas av de vägledande avgörande som
finns från MiÖD och Europadomstolen. Eftersom det enligt den praxis som
finns är svårt att exakt ange hur allvarligt ett sjukdomstillstånd behöver vara
för en avvisning eller utvisning ska strida mot ett svenskt
konventionsåtagande, bör man ha lite marginal rörande sjukdomstillståndet
hos barn och barnfamiljer och då kan detta innebära att någon fråga ställs i
onödan. Detta får då anses vara en rimlig ordning sett ur ett
rättssäkerhetsperspektiv.

Medical Country of Origin Information (MedCOI). MedCOI finansieras av den
Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden. Lifos ställde 253 frågor till MedCOI
under 2017.
36
Prop. 2013/14:216 s. 281 f.
35
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Fråga endast om relevanta sjukvårdsaspekter och skicka med bra läkarintyg
För att Lifos ska kunna inhämta svar på frågor om sjukvård inklusive
tillgång på mediciner ställs särskilda krav på det underlag som skickas in
från den operativa verksamheten.
Svaren från Lifos är beroende av att tillräcklig information om
sjukdomstillstånd och vårdbehov framgår av läkarintyg.
Från Lifos horisont och även ur ett verksperspektiv är det angeläget att
frågor endast ställs när det finns ett faktiskt behov av att få informationen
för att pröva relevanta vårdfrågor i ett ärende. Detta eftersom frågorna tar
resurser i anspråk, både i form av arbetsinsatser från Lifos sida och avgifter
för användande av MedCOI.
3.2.2 Vägledande avgöranden från MiÖD som tar upp hälsotillstånd
och vårdmöjligheter m.m.

Tidigare praxis från regeringen är fortfarande generellt gällande och
aktuell, 37 men den har dock utvecklats genom olika vägledande domar från
MiÖD och till viss del genom tydligare lagstiftning, till exempel att det nu
endast krävs särskilda skäl för barn enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen.
Det finns ett relativt stort antal vägledande avgöranden från MiÖD från
2007 och framåt som har bäring på medicinska skäl, både för vuxna och
barn. 38 Avgörandena har dock olika prejudikatvärden. 39 Flertalet av de
vägledande avgörandena kommentereras här nedan.
Faktorer som är viktiga i bedömningen och som belyses av MiÖD-domarna
är:
- medicinsk utredning och läkarintyg,
- gränsdragning mot skyddsskäl,
- hälsotillståndet,
- tillgången på tillräcklig och lämplig vård i hemlandet,
- socialt nätverk i hemlandet. och
- sammantagen bedömning av de uppräknade faktorerna.
Gränsdragningen mot skyddsskäl för devitaliserade barn
Då skyddsprövningen sker före prövningen av om det finns ömmande
omständigheter i ett asylärende 40 kan det hända att ett devitaliserat barn

.37 Innan utlänningslagen trädde i kraft den 31 mars 2006.
38
Se bilaga I.
39
Med prejudikat menas ett avgörande som betraktas som vägledande eller bindande för
framtiden. Sådana mål som MiÖD ansett ha relevans för rättstillämpningen publiceras.
Medan s.k. referatfall alltså redovisas utförligt och anses ha ett högt prejudikatvärde,
anmärks endast notisfallen kortfattat, då de bedömts ha lågt, eller inget prejudikatvärde alls.
Den fingervisning som alltså kan anses följa med det sätt varpå ett avgörande publiceras
visar MiÖD:s uppfattning i prejudikatfrågan.
40
I MIG 2007:33 omtalas att i förarbetena till utlänningslagen betonar regeringen starkt
betydelsen av att frågor om behov av asyl eller skydd i övrigt liksom andra huvudgrunder
för uppehållstillstånd noggrant prövas innan frågan om tillstånd enligt bestämmelsen om
synnerligen ömmande omständigheter eventuellt prövas.
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får stanna i Sverige på en skyddsgrund (flykting eller alternativt
skyddsbehövande) istället för ömmande omständigheter även om barnet
är devitaliserat. Detta skulle då i de flesta fall ske med tillämpning av
principen om familjens enhet, då devitaliserade ensamkommande barn
hittills varit sällsynta. 41
Begreppen barns bästa och synnerligen ömmande omständigheter för barn
Enligt ett notisfall 42 gäller att beaktande av barnets bästa innebär att
domstolen har att ta ställning till om ett återvändande till hemlandet kan
antas utgöra en risk för hälsa eller utveckling och om barnet kan antas få
bestående skada i sin psykosociala utveckling. Vid bedömningen av barns
hälsotillstånd behöver det inte vara fråga om någon livshotande sjukdom för
att uppehållstillstånd ska kunna ges endast på grund av medicinska skäl. Då
grunden synnerligen ömmande omständigheter är tillämplig endast i
undantagsfall måste det emellertid vara fråga om ett mera allvarligt
hälsotillstånd för vilket barnet inte kan erhålla adekvat vård i hemlandet.
Tillgång och kvalitet på vården i hemlandet
Den omständigheten att den vård ett barn som har epilepsi skulle kunna
erhålla i Sverige är av högre kvalitet, än den vård barnet erhållit i
hemlandet, utgör inte i sig grund för att bevilja barnet uppehållstillstånd. 43
När vård och mediciner finns att tillgå i hemlandet kan uppehållstillstånd
inte beviljas på grund av synnerligen ömmande omständigheter även om
personen i fråga själv måste bekosta den nödvändiga behandlingen. 44
I ett annat avgörande riskerade en kvinna, som lider av en
blodcancersjukdom, att utveckla akut leukemi om hon inte behandlas med
ett visst läkemedel. Hon har gjort sannolikt att läkemedlet inte finns att tillgå
via officiella kanaler i hemlandet och att tillgången på det är både
oregelbunden och osäker.
Mot bakgrund av att kvinnan därför ansetts sakna tillgång till adekvat vård i
hemlandet, och då det finns möjlighet att bereda henne vård i Sverige, har
hon beviljats permanent uppehållstillstånd på grund av synnerligen
ömmande omständigheter. 45
Principen om familjens enhet syftar dels på att man beviljar uppehållstillstånd till en hel
familj så att familjemedlemmarna inte ska splittras, dels och att familjemedlem till en
skyddsbehövande i regel erhåller samma skyddsstatus som den som bedömts som till
exempel flykting. Det är den sistnämnda betydelsen som avses. Se till exempel UNHCR:s
handbok, artiklarna 181-188.
42
MIG 2007 not. 14.
43
MIG 2007:25.
44
MIG 2007:48
45
MIG 2010:23.
41
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Tillgång till nätverk i hemlandet
Man ska göra en samlad bedömning av den allmänna situationen i
hemlandet och den sökandes individuella omständigheter. Om social
utstötning åberopas måste sökanden göra sannolikt att det föreligger risk för
detta eller andra svårigheter vid ett återvändande till hemlandet. 46
En berättelse om omständigheter som påstås medföra en risk för svårigheter
efter hemkomsten får, i den mån bevisningen brister, godtas om den
framstår som trovärdig och sannolik. 47
Sammantagen bedömning
En familj med ett tolvårigt barn har utvisats efter att ha vistats i Sverige i
sex år. Barnets anpassning till Sverige i form av bland annat skolgång och
vänner har inte ansetts tillräcklig för att utgöra särskilt ömmande
omständigheter. Att i stort sett hela vistelsen har varit illegal har också
beaktats. Utvisningen har inte heller ansetts strida mot artikel 8 i EKMR. 48
I ett tidigare nämnt avgörande ansågs dock synnerligen ömmande
omständigheter ha förelegat. Målet gällde ett ensamkommande barn utan
anhöriga i Sverige vars framtida psykosociala utveckling och hälsa på ett
avgörande sätt skulle äventyras om han tvingades återvända till hemlandet.
Härvid beaktades också de omständigheter som bidragit till pojkens
allvarliga hälsotillstånd, hans avsaknad av kontaktnät i hemlandet samt de
rådande förhållandena i hemlandet. 49
Medicinska skäl för vuxna ska vara synnerligen allvarliga för att få tillstånd
enlig 5 kap 6 utlänningslagen
Bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen om synnerligen ömmande
omständigheter är av undantagskaraktär. För att uppehållstillstånd enligt
denna bestämmelse ska kunna beviljas vuxna personer av enbart medicinska
skäl krävs att hälsotillståndet är synnerligen allvarligt. För att bevilja
uppehållstillstånd på grund av psykisk ohälsa måste medicinsk utredning ge
stöd för att den psykiska ohälsan är så svår att tillståndet är livshotande. Om
självdestruktiva handlingar har företagits måste de ha utförts på grund av
svår psykisk ohälsa som är styrkt. 50

MIG 2009:9.
MIG 2010:6.
48
MIG 2015:4.
49
MIG 2009:9. Den gamla 5 kap 6 § utlänningslagen då skrivningen synnerligen ömmande
omständigheter även gällde för barn.
50
MIG 2007:35.
46
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Sjukdom hos barn
Ett barn, som lider av livshotande leukemi, har tillsammans med sin förälder
beviljats uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande
omständigheter.
Eftersom barnets behov av avancerad vård och behandling har bedömts vara
av övergående natur har uppehållstillståndet tidsbegränsats. 51
Devitaliserat tillstånd hos en ung vuxen
Det finns bara ett rättsfall som handlar om ett devitaliserat tillstånd.
Rättsfallet är dock av begränsat värde då prejudikatvärdet måste anses lågt
på grund av de skiljaktiga meningarna hos domarna. Avgörandet gällde en
ung mans (18 år) psykiska ohälsa (devitaliserat tillstånd) samt händelser i
hemlandet som befunnits ligga till grund härför. Dessa omständigheter
utgjorde skäl för att bevilja honom, men inte hans föräldrar och yngre bror,
uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. 52
3.2.3 Vägledande avgörande från MiÖD som rör artikel 3 EKMR

Från MiÖD finns ett relevant vägledande avgörande som tar sikte på svenskt
konventionsåtagande, det vill säga tolkningen av eventuella brott mot artikel
3 (tortyr). Det rör tolkningen av artikel 3 beträffande frågan om ny prövning
om uppehållstillstånd i samband med verkställighetshinder och redovisas
därför under avsnittet om verkställighetshinder.
3.2.4 Vägledande avgöranden från Europadomstolen som rör artikel 3
EKMR
Genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna blev EKMR:s
bestämmelser den 1 november 1998 gällande rätt i Sverige. Domar är
åtkomliga i sin helhet i HUDOC, Europadomstolens databas, via deras
hemsida. 53

Det finns vidare en omfattande lista på domar från Europadomstolen och
EU-domstolen förtecknat i Migrationsverkets styrdokument. 54 Medan det i
uppräkningen av MiÖD-praxisen redogjordes för alla relevanta avgöranden
kan det inte komma ifråga att redovisa samtliga avgöranden från
Europadomstolen. En sådan redogörelse skulle bli för omfattande och tynga
redovisningen i det aktuella rättsliga ställningstagandet.

MIG 2013:6.
MIG 2009 not.10.
53
http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/swe&c=.
54
RCI 09/2011, SR 24/2016 och SR 08/2017.
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Förhållandet mellan EU-stadgan och EKMR vid allvarlig sjukdom
Enligt EU-rätten ska rättigheterna i EU:s stadga ha samma innebörd och
räckvidd som motsvarande rättigheter i EKMR. 55 Enligt EU-domstolen kan
en utvisning av en person som lider av en allvarlig sjukdom till ett land där
det saknas adekvat behandling, strida mot principen om non-refoulement. 56
Detta kan dock endast ske då en allvarlig och irreparabel skada skulle
uppstå om en person verkställs till ett land där han eller hon löper en
allvarlig risk att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling. 57
Förhållandet mellan EU:s skyddsgrundsdirektiv och EKMR vid allvarlig
sjukdom
Artikel 15 b) 58 i skyddsgrundsdirektivet omfattar inte en situation då en
person som lider av en allvarlig sjukdom kan utsättas för omänsklig eller
förnedrande behandling till följd av brist på adekvat vård i hemlandet. 59
Detta innebär att om uppehållstillstånd aktualiseras enbart på denna grund,
bör ett sådant tillstånd beviljas på annan grund än skyddsskäl.
Att en person tidigare har torterats av myndigheterna i sitt ursprungsland,
men inte längre riskerar en sådan behandling om personen återvänder, är
inte i sig tillräckligt för att bevilja subsidiärt skydd enligt
skyddsgrundsdirektivet.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02), även
känd som rättighetsstadgan, är en stadga som innehåller bestämmelser om mänskliga
rättigheter, I art. 19.2 EU-stadgan anges att ingen får avlägsnas eller utvisas till en stat där
han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för bland annat omänsklig eller förnedrande
bestraffning eller behandling. Enligt artikel 52.3 ska rättigheterna i stadgan ha samma
innebörd och räckvidd som motsvarande rättigheter i EKMR.
56
Enligt artikel 5 c) i Rådets direktiv 2008/115/EG om gemensamma normer och
förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i
medlemsstaterna (återvändandedirektivet) ska medlemsstaterna vid bland annat beslut om
avlägsnande eller vid verkställigheter respektera principen om non-refoulement.
57
Europaparlamentets och rådets direktiv (2011/95/EU) av den 13 december 2011 om
normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till
internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller
kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade
skyddet (omarbetning).
58
Tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av en sökande i
ursprungslandet.
59
Se EU-domstolens dom Mohamed M'Bodj mot Belgien. Begreppet allvarlig skada enligt
artikel 15 b) i skyddsgrundsdirektivet omfattar inte en sådan situation att en person som
lider av en allvarlig sjukdom kan utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling till
följd av brist på adekvat vård i hemlandet (givet att personen inte avsiktligt berövats vård).
Det strider mot direktivet att ha nationella bestämmelser som innebär att en person som
lider av en allvarlig sjukdom och vars hälsotillstånd riskerar att försämras på grund av
avsaknad av vård, ska kunna anses som alternativt skyddsbehövande. Sådana nationella
skönsmässiga bedömningar av ömmande eller humanitära skäl faller utanför direktivets
tillämpningsområde. Om en utlänning som lider av en allvarlig sjukdom inte kan utvisas
enligt Europadomstolens praxis enligt artikel 3, innebär inte detta att personen blir att anse
som alternativt skyddsbehövande enligt EU:s skyddsgrundsdirektiv.
55
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I överensstämmelse med Europadomstolens dom Paposhvili mot Belgien
gäller att EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna utgör hinder för att
en medlemsstat utvisar en tredjelandsmedborgare, om en sådant
avlägsnande skulle resultera i en signifikant och permanent försämring av
den persons psykiska sjukdom, särskilt om en sådan försämring skulle
äventyra personens liv.
En väsentlig försämring av en tredjelandsmedborgares hälsa betraktas
endast i sig som omänsklig eller förnedrande behandling enligt 15 b)
skyddsgrundsdirektivet när tredjelandsmedborgaren skulle utsättas för en
verklig risk för ett avsiktligt berövande av hälso- och sjukvård, till exempel
när myndigheterna i ursprungslandet inte är beredda att tillhandahålla
rehabilitering av ett tortyroffer som riskerar att begå självmord eller när
landet har antagit en diskriminerande politik när det gäller tillgången till
hälsovård, vilket gör det svårare för vissa grupper att få tillgång till lämplig
vård för de psykiska eller psykiska följderna av tortyr som begåtts av
myndigheterna. 60
Europadomstolens bedömning av barnets bästa
Europadomstolen ska beakta principen om barnets bästa vid beslut som rör
barn. På vilket sätt detta ska ske är dock mer oklart. När det gäller
bedömningen om vad som är bäst för barn har domstolen tydligt framhållit
att utredningen av detta primärt är en uppgift för de nationella
myndigheterna. Europadomstolen har påpekat att dessa ofta har fördelen att
kunna ha en direkt kontakt med de berörda personerna. Domstolen har
vidare förtydligat att dess roll inte är att säga hur nationella domstolar och
myndigheter borde ha bedömt frågan om barnets bästa. Europadomstolens
roll är således inte att ersätta de nationella myndigheterna och domstolarna
utan att granska om de beslut som fattats av dessa överensstämmer med
EKMR:s bestämmelser.
Detta innebära att domstolen generellt inte närmare resonerar kring vad som
är bäst för ett barn i de fall där domstolen finner att tillfredsställande
underlag finns, att tillfredsställande åtgärder vidtagits eller att en
tillfredsställande undersökning gjorts. När domstolen är missnöjd med de
avvägningar eller det arbete nationella myndigheter bedrivit framkommer
det dock oftast tydligt. 61
Redovisningen av vägledande avgöranden
Redovisningen nedan tar upp vägledande avgöranden som behandlar artikel
3 (tortyr) och artikel 8 (rätt till privat- och familjeliv) i EKMR. Precis som
när det gäller redogörelsen tidigare av MiÖD-domarna om hälsotillstånd och
vårdmöjligheter redovisas även avgöranden som rör vuxna för att på så vis
EU-domstolens dom MP mot Secretary of State for the Home Department (Förenade
kungariket Storbritannien och Nordirland).
61
Dane, Europadomstolen och barnets bästa.
60
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bredda och ge en bakgrund till beskrivningen av rättsläget rörande barn,
barnfamiljer samt devitaliserade barn.
Närmare om artikel 3 EKMR 62
Generellt gäller att en avvisning eller utvisning av en sjuk person kan strida
mot artikel 3 i EKMR om det visas att det på grund av avsaknad, eller brist
på tillgång, av lämplig vård i mottagarlandet finns väsentliga skäl att tro att
personen skulle möta verkliga risker att utsättas för en allvarlig, snabb och
oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet, vilket resulterar i intensivt lidande
eller en avsevärd förkortning av den förväntade livslängden.
Artikel 3 är absolut i så motto att det inte ska göras någon avvägning mellan
risken att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling vid en
avvisning eller utvisning och skäl som talar för att verkställa beslutet, till
exempel statens önskan att upprätthålla en reglerad invandring. Här skiljer
sig således tillämpningen av artikel 3 från artikel 8 där man gör en
proportionalitetsprövning, där den enskildes intresse vägs mot statens.
Beviskravet
Beviskravet är högre än vid vanliga asylärenden. En klagande vid
Europadomstolen måste således visa/styrka att han eller hon löper en verklig
risk att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling. Det räcker inte
att det endast finns en möjlighet att personen i fråga kan komma att utsättas
för sådan behandling på grund av en osäker situation i hemlandet.
Vägledning av ett enskilt avgörande
Det är lämpligt att vid bedömningen av hur mycket vägledning man kan få
av ett enskilt avgörande från Europadomstolen beakta att avgörandena är
bedömningar i enskilda fall och att äldre avgöranden ofta kan ge något
mindre vägledning än nyare.
Bevisbörda, utredningsansvar samt tillräcklig, adekvat och tillgänglig vård
Som nämnts är det alltså klaganden vid Europadomstolen som ska lägga
fram bevis för att det föreligger en risk för illabehandling i strid med artikel
3. Det kan dock inte ställas krav på honom eller henne att presentera full
bevisning. Myndighetens utredningsskyldighet finns också med i
sammanhanget.
När en asylsökande åberopar bevis som talar för att han eller hon vid ett
återvändande riskerar behandling i strid med artikel 3 är det myndigheternas
ansvar att skingra eventuella tvivel när en bedömning ska göras och vid
behov komplettera ärendet med ytterligare utredning. Det är inte tillräckligt
om bevisning endast gäller avsaknad av medicinsk infrastruktur eller nivå
på vården i det aktuella landet.
Artikel 3 i EKMR har rubriken Förbud mot tortyr och lyder: Ingen får utsättas för tortyr
eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
62
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Det avgörande är istället om den mottagande staten generellt har tillräcklig,
adekvat och tillgänglig vård för att hindra sökanden från en allvarlig, snabb
och oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet, vilket resulterar i intensivt
lidande eller en avsevärd förkortning av den förväntade livslängden.
Om det efter utredning fortfarande finns oklarheter, måste staten begära
individuella och tillräckliga garantier i det enskilda fallet från den
mottagande staten att lämplig behandling kommer att vara tillgänglig för
personen i fråga. Med utgångspunkt från artikel 3 kan dock inte härledas
någon rätt att få en specifik behandling som inte finns tillgänglig för andra
medborgare i mottagarlandet. 63
Svår sjukdom och tillgång till vård i hemlandet
Utvisning till Saint Kitts 64 av en svårt AIDS-sjuk man. Denne uppgav att en
utvisning skulle strida mot artikel 3 på grund av hans ömmande situation
och den svåra humanitära situationen i hemlandet med bristande sjukvård,
avsaknad av boende och socialt bistånd. Dessutom fanns inga nära anhöriga
eller vänner som kunde ta hand om honom. Han skulle också förlora den
vård han hade tillgång till i Storbritannien och avbrottet skulle förkorta hans
livslängd. Med beaktande av bland annat sjukdomstillståndet, den vård och
hjälp som han erhållit i det Förenade kungariket Storbritannien och
Nordirland, avsaknaden av vård i Saint Kitts, den svåra levnadsmiljön där
samt konsekvenserna av ett avbrott i vården när han befann sig i ett kritiskt
tillstånd i slutskedet av sin dödliga sjukdom, fann domstolen att en utvisning
skulle strida mot artikel 3. 65
Förhållandet mellan artikel 3 och artikel 8 vid psykisk ohälsa
En utvisning av en psykiskt sjuk man till Algeriet ansågs inte strida mot artikel
3 då mannens hälsoskäl inte bedömdes så allvarliga att de fick anses nå upp till
tröskeln i artikel 3. Sökanden hade dessutom tillgång till adekvat vård i
hemlandet.
Domstolen prövade också i detta mål om psykisk ohälsa kan falla inom
tillämpningsområdet för både artikel 3 och artikel 8 (rätt till privat- och
familjeliv). Europadomstolens praxis utesluter inte att behandling som inte når
svårighetsgraden för en kränkning av artikel 3 ändå kan innebära en kränkning
av privat- och familjelivet enligt artikel 8. Det krävs i sådana fall tillräckligt
negativa effekter på den fysiska och moraliska integriteten hos personen ifråga.
Artikel 8 har emellertid en bedömningsram som inte lämpar sig för någon
uttömmande definition.
Psykisk hälsa måste betraktas som en väsentlig del av privat- och familjelivet
när det gäller den moraliska integriteten. I det aktuella fallet fann dock
domstolen att verkställighet av en utvisning till Algeriet inte kunde anses strida
Paposhvili mot Belgien.
Saint Kitts, eller Saint Christopher, är en ö i Västindien. Tillsammans med ön Nevis
bildar den staten Saint Kitts och Nevis. .
65
D. mot Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.
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mot artikel 8. Här vägde domstolen in bland annat att risken för försämring av
hälsotillståndet varit mer spekulativ och att utvisningen hade nationellt lagstöd
samt skedde i förhållande till ett legitimt ändamål. 66

Fysiskt handikapp
Målet rörde en man från Afghanistan, vars nedre högra ben var amputerat
och vars vänstra ben och högra hand var allvarligt skadade. Domstolen
uttalade att det finns betydande svårigheter för funktionshindrade personer i
Afghanistan, vilka innefattar bland annat diskriminering, bristande
möjligheter till sysselsättning och bristande resurser. Mannen hade
familjemedlemmar i hemlandet. Efter det han ådrog sig sina skador bodde
han kvar i Afghanistan under fyra år och fick då materiellt stöd och vård.
Det hade inte framkommit att hans funktionshinder har blivit mer
omfattande eller att han skulle återvända till en betydlig sämre situation.
Europadomstolen menar att artikel 3 ska tolkas mot bakgrund av FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 67
Domstolen ansåg att hans situation inte var exceptionell i den mening som
anges i tillämplig praxis från målet N. mot Förenade kungariket
Storbritannien och Nordirland 68 och att en verkställighet av SHH till
Afghanistan inte skulle innebära en kränkning av artikel 3. 69
Allvarliga hälsoproblem hos en son i en familj
Detta fall gällde en familj med en vuxen son som åberopade att en utvisning
till Bosnien och Hercegovina skulle strida mot artikel 3 på grund av hans
hälsotillstånd. Sonen led av epilepsi, skolios, cerebral pares, puckelrygg och
kognitiv funktionsnedsättning. Domstolen uttalade att även om sonen har
allvarliga hälsoproblem så kan de inte jämföras med ett sådant allvarligt
lidande som krävs för att en kränkning av artikel 3 ska kunna anses
föreligga. Det fanns tillgång till sjukvård och insatser för handikappade i
Bosnien och Hercegovina. Den omständigheten att han inte kan få lika bra
levnadsförhållanden i Bosnien och Hercegovina som i Sverige är inte av
avgörande betydelse. Det fanns inte heller något botemedel för hans
hälsoproblem även om han skulle stanna kvar i Sverige. Europadomstolen
avvisade ansökan som uppenbart ogrundad. 70
Psykisk ohälsa och självmordsförsök
En man från Västbanken eller Jordanien hade vistats i Sverige sedan
december 2002. Med början våren 2007 åberopade mannen psykisk ohälsa
Bensaid mot Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.
SÖ 2008:26.
68
I N. mot Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland framhöll Europadomstolen
att utvisning av en person som lider av allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom till ett land
med sämre behandlingsmöjligheter endast under exceptionella omständigheter kan utgöra
brott mot denna artikel.
69
S.H.H. mot Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.
70
Kazic med flera mot Sverige.
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som skäl för uppehållstillstånd varför han inte skulle utvisas från Sverige.
Under asylprocessens gång utförde mannen ett självmordsförsök. Mannen
inkom med flera läkarintyg som visade att han var deprimerad, apatisk,
nervös och hade suicidtankar.
Domstolen konstaterade att mannen led av ett dåligt psykiskt hälsotillstånd
och beaktade att något ytterligare självmordsförsök inte hade skett och
mannen inte heller varit inlagd för vård eller tvångsomhändertagen.
Suicidtankarna bedömdes primärt vara länkade till mannens besvikelse på
de svenska migrationsmyndigheterna, hans oklara situation och hans rädsla
för att bli utvisad. Domstolen konstaterades att det fanns vård i hemlandet,
att han hade släktingar där samt att inget tydde på att Sverige skulle
tvångsutvisa honom om det skulle vara medicinskt omöjligt. Klagomålet
avvisades såsom uppenbart ogrundat. Domstolen bedömde således att
utvisningen inte stred mot artikel 3. 71
Avgöranden rörande artikel 3 om barns hälsotillstånd och vårdmöjligheter
Europadomstolens praxis vad gäller barns sjukdom och vårdtillgång i
relation till artikel 3 i EKMR är mycket begränsad. Dock finns två
avgöranden som är relevanta.
Downs syndrom
Det första målet rörde utvisning till Bosnien och Hercegovina av en familj
som hade ett barn som led av Downs syndrom, vilket inte skulle kunna få
adekvat vård för sitt handikapp i hemlandet. Det fanns behandling och
rehabilitering för barn med Downs syndrom i klagandenas hemstad, även
om det inte höll samma standard som i Sverige. Domstolen ansåg
klagomålet vara uppenbart ogrundat och fann således att det inte var något
brott mot artikel 3. 72
Svår muskelsjukdom
Det andra målet handlade om en familj där den fyraåriga sonen hade en svår
muskelsjukdom. Sjukdomen var inte livshotande och domstolen
konstaterade att det fanns tillgång till adekvat vård i Libanon. Flera av
syskonen som var i Libanon hade fått vård för samma sjukdom. Domstolen
fann att det inte hade framkommit sådana exceptionella omständigheter i
målet att det kunde anses nå upp till den höga tröskel för artikel 3 som
etablerats i praxis. 73
Ingen skillnad mellan barn och vuxna med svåra handikapp vid brott mot
artikel 3 EKMR
Al-Zawatia mot Sverige.
Hukic mot Sverige.
73
Ghali mot Sverige.
71
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Slutsatsen man kan dra av denna dom är att Europadomstolen inte gör
någon principiell skillnad i resonemanget för barn med svåra handikapp
jämfört med ärenden som rör vuxna handikappade. Det verkar vara samma
typ av exceptionellt allvarliga hälsotillstånd som krävs för att en utvisning
av ett barn ska anses strida mot artikel 3 som gäller för en vuxen person.
Denna tolkning av artikel 3 i EKMR skulle då skilja sig mot det som gällde i
Sverige innan den tillfälliga lagen trädde i kraft och 11 § infördes (strida
mot ett svenskt konventionsåtagande). Enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen gör
man ju en uttrycklig skillnad mellan barn och vuxnas möjlighet att få
uppehållstillstånd. Särskilt ömmande omständigheter för barn jämfört med
synnerligen ömmande omständigheter för vuxna.
3.2.5 Begreppen privat – och familjeliv samt
proportionalitetsdömningen enligt artikel 8 EKMR

Bedömning av privat- och familjeliv
Den första frågan som måste avgöras är om det finns en relation mellan
parterna som kan konstituera familjeliv enligt artikel 8.1.
Bedömning av om en åtgärd är ingripande mot rätten till respekt för privatoch familjelivet
Nästa fråga som ska bedömas är om en avvisning eller utvisning kan
innebära ett ingripande mot de sökandes rätt till respekt för privat- och
familjelivet enligt artikel 8.
Begreppet familjeliv är i princip begränsat till kärnfamiljen
Begreppet familjeliv har i Europadomstolens praxis generellt begränsats till
kärnfamiljen, det vill säga make/maka och minderåriga barn. 74
Makar
Makar som inte är skilda, men som lever separerade och där det finns ett
visst beroende mellan dem, omfattas också. Ett förhållande till en pojkvän
eller flickvän utgör inte ett familjeliv. Familjelivet mellan makar
uppkommer normalt i samband med vigseln, men kan även uppkomma
tidigare.

I SOU 2006:6 s. 251-252 finns en beskrivning av vad som menas med rätten till
familjeliv. Där framgår bland annat följande. Som familj räknas i första hand gifta makar
och deras minderåriga barn. Konventionsskyddet är dock inte begränsat till denna krets utan
även till exempel samlevnadsförhållanden som inte grundas på äktenskap skyddas av
konventionen. Artikel 8 kan i viss mån även tillämpas på relationer utanför kärnfamiljen. I
fall av samboende kan ålderstigna föräldrar eller vuxna barn inbegripas i
familjegemenskapen.
74
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Barn
Ett familjeliv mellan ett barn och dess föräldrar uppkommer vid barnets
födelse. Samlevnad mellan ett barn och en förälder är inte ett krav, utan
även umgänge kan medföra att det finns ett familjeliv. Familjelivet upphör
inte när ett barn omhändertas för vård.
Unga vuxna
Unga vuxna som bor tillsammans med föräldrar och ännu inte bildat en egen
familj anses ofta vara beroende av sina föräldrar och det innebär då att det
finns ett familjeliv.
Vuxna barn
Vuxna barn som bor eller bott tillsammans med förälder/föräldrar och som
inte bildat eget hushåll ingår i kärnfamiljen. I ett avgörande ansågs det
finnas familjeliv mellan makar och deras vuxna barn. Barnen, som bodde i
Sverige, hade bildat egna familjer. Anledningen till att domstolen fann att
det fanns ett familjeliv var huvudsakligen att makarna bott tillsammans med
de vuxna barnen och deras familjer samt att det fanns ett visst
beroendeförhållande på grund av den ena makens hälsotillstånd.
Motsvarande kan gälla även andra anhöriga, till exempel en gammal
förälder som i hemlandet bott tillsammans med och är beroende av den
tidigare familjemedlemmen.
Övriga
Även sammanlevnad med andra utanför kärnfamiljen kan under vissa
villkor omfattas av artikel 8. I ett avgörande hade de numera vuxna
sökandena bott hos sin moster och morbror sedan de var små och domstolen
fann att de hade ett familjeliv i Norge.
Skillnaden på begreppet privat- och familjeliv
Europadomstolen har uttalat att det beror på omständigheterna i det enskilda
fallet om fokus ska läggas på familjeliv eller privatliv. 75
Europadomstolen har också uttalat att om det rör sig om en utvisning av en
etablerad invandrare är det inte nödvändigt att ta ställning i frågan ett privateller familjeliv eftersom det oavsett utgör en inskränkning av dennes
privatliv enligt artikel 8 EKMR då de faktorer som ska beaktas vid
bedömningen av utvisningens proportionalitet är de samma oberoende av
om det handlar om privat- eller familjeliv. 76
Bedöm om andra sociala band utgör en del av privatlivet
Andra sociala band mellan en legalt bosatt utlänning och omgivningen kan
utgöra en del av det privatliv som anges i artikel 8.
75
76

Maslov mot Österrike.
A.A. mot Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.
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Oaktat om det existerar något familjeliv kan därför en avvisning eller
utvisning av en legalt bosatt utlänning innebära ett brott mot hans eller
hennes rätt till respekt för privatlivet.
Gör en proportionalitetsbedömning av om uppehållstillstånd ska ges
Frågan man ska ställa sig enligt artikel 8.2. är om inskränkningen i privatoch familjelivet är nödvändig.
Beslutet att neka uppehållstillstånd måste vara proportionerligt i förhållande
till den enskildes rättigheter och intressen. En avvägning ska göras mellan
samhällets intresse av att upprätthålla en reglerad invandring och den
enskildes rätt och intresse av att upprätthålla ett privat- och familjeliv. En
rimlig och rättvis balans mellan den enskildes intresse och samhällets
intresse av att reglera invandringen ska således upprätthållas.
Uppehållstillstånd kan också nekas för att skydda staten mot hot mot den
allmänna ordningen och säkerheten.
3.2.6 Vägledande avgöranden av MiÖD som berör artikel 8 EKMR

Prövning av ömmande omständigheter enligt utlänningslagen innefattar en
prövning enligt artikel 8 EKMR
Vid en prövning av om det föreligger sådana ömmande omständigheter att
en person bör få stanna i Sverige på grund av sin anpassning till landet
måste även rätten till privat- och familjelivliv enligt artikel 8 i EKMR
beaktas. Detta innebär att svenska myndigheter och domstolar vid
prövningen ska ta hänsyn till alla de sociala och kulturella band som en
person kan ha i ett samhälle. Den sammanlagda tid under vilken en person
vistats i landet får därmed betydelse på sätt att en lång vistelsetid kan
innebära att personen hunnit skaffa sig starka band till Sverige. Det saknar
då betydelse, vad avser bedömningen av banden till Sverige, om
vistelsetiden har varit illegal eller infaller under tid före den aktuella
ansökan om uppehållstillstånd. 77
Familj med ett tolvårigt barn som varit i Sverige under sex år
Familj med ett tolvårigt barn som vistats i Sverige i sex år. Barnets band till
Sverige i form av bland annat skolgång och vänner har inte ansetts vara
tillräcklig för att utgöra särskilt ömmande omständigheter. Utvisningen
ansågs inte heller strida mot artikel 8 i EKMR. 78
Band till Sverige på grund av vistelse och arbete m.m.
En person som har vistas i Sverige i drygt fem år, är ekonomiskt
självförsörjande genom arbete och näringsverksamhet, har tagit banklån, har
egen bostad, talar flytande svenska, har uppdrag som kontaktperson i olika
kommuner, är aktiv i en förening och har tagit svenskt körkort.
77
78

MIG 2012:13.
MIG 2015:4. Kommenterat också tidigare under rubriken Sammantagen bedömning.
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Dessa omständigheter har inte ansetts vara av sådan tyngd, vare sig enskilt
eller sammantaget, att han har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 5 kap.
6 § utlänningslagen. 79
Artikel 8 EKMR och Dublinförordningen
För att säkerställa att en utlännings och hans familjs privat- och familjeliv
respekteras i enlighet med artikel 8 i EKMR ska prövningen av dennes
asylansökan med stöd av artikel 3.2 i Dublinförordningen, ske i Sverige
trots att en annan stat enligt förordningen är primärt ansvarig för
prövningen. 80
3.2.7 Vägledande avgöranden av Europadomstolen rörande artikel 8

Praxis rörande artikel 8 EKMR är svårtillgänglig
När det gäller artikel 8 om rätten till skydd för privat- och familjeliv är
praxis synnerligen svårtillgänglig eftersom en hel del inte rör risk för
familjesplittring vid verkställighet av utvisningsbeslut utan till exempel
olika sociala frågor. 81
Förhållandet mellan artikel 8 och artikel 3
Privat- och familjeliv i artikel 8 är ett vitt begrepp som inte lämpar sig för
någon uttömmande definition. Europadomstolens praxis utesluter inte att
behandling som inte når svårighetsgraden för en kränkning av artikel 3 ändå
kan innebära en kränkning av privat- och familjelivet enligt artikel 8.
Det krävs i sådant fall tillräckligt negativa effekter på den fysiska och
moraliska integriteten. 82
Utvisning av föräldrar och syskon till psykiskt skör 21-åring
Domstolen ansåg till att börja med att en utvisning av föräldrarna och
brodern skulle innebära en begränsning i sökandenas rätt till familjeliv.
Syskonen och föräldrarna hade alltid bott tillsammans. Omständigheten att
21-åringen fyllde 18 år under den nationella processen i Sverige påverkar
inte att han fortfarande var en beroende medlem i familjen, särskilt med
hänsyn till hans hälsotillstånd.
MIG 2014:9.
MIG 2010:18.
81
Artikel 8 i EKMR har rubriken Rätt till skydd för privat- och familjeliv. Därutöver sägs i
bestämmelsen:
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd
av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens
säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av
oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och
rättigheter.
82
Se resonemanget i Bensaid mot Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.
Problematiken har även tagits upp under 3.2.4 Vägledande avgöranden från
Europadomstolen som rör artikel 3 EKMR, avsnittet Förhållandet mellan artikel 3 och
artikel 8 vid psykisk ohälsa.
79
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Domstolen bedömde vidare att 21-åringens hälsotillstånd inte kunde anses
utgöra ett hinder för honom att återförenas med familjen i hemlandet. Han
skulle också kunna få vård i Kosovo eller Serbien. En utvisning av
föräldrarna och brodern är inte oproportionerlig.
Domstolen påtalar vidare att nationella myndigheter disponerar över ett
bedömningsutrymme vid proportionalitetsbedömningar och att
Europadomstolens roll består i att granska om den aktuella begränsningen
överskrider en skälig balans mellan intressena. Europadomstolen bedömde
att en utvisning av föräldrarna och brodern inte är oproportionerlig i detta
fall. 83
Medborgarskap i olika länder
Parterna i detta avgörande är medborgare i olika länder och en utvisning
skulle innebära att de kommer att separeras, åtminstone för viss tid. Det
fanns inget i de svenska myndigheternas beslut som medförde att paret inte
skulle kunna resa till samma land – Armenien eller Azerbajdzjan – vid
verkställigheten av utvisningsbeslutet. Detta skulle visserligen kräva att
parterna måste vidta olika åtgärder själva, såsom att skaffa pass till mannen,
ingå äktenskap med varandra och fastställa faderskapet till barnet. Det kan
emellertid inte anses orimligt att svenska myndigheter ställer krav på de
sökande att vidta dessa åtgärder för att de ska kunna verkställas till samma
land där de kan fortsätta sitt familjeliv. Detta krav är speciellt befogat
eftersom familjelivet uppkommit under en tid när de inte hade rätt att
bosätta sig i Sverige. De svenska myndigheterna kan inte heller hållas
ansvariga för att utvisningen av familjen till samma land gjorts omöjlig
genom parternas passivitet. 84
Privatliv för barn
En somalisk flicka har bott i Danmark från det hon var sju till hon var
femton år. Hon talade danska och hade gått i dansk skola och hennes familj
bodde också i Danmark. Flickan skickades utomlands mot sin vilja för att
under två år ta hand om sin farmor. Då antogs en lagändring i Danmark och
flickan vägrades därefter få sitt uppehållstillstånd förnyat. Domstolen ansåg
att det inte hade upprätthållits en rimlig jämvikt mellan flickans och statens
intressen. Det danska agerandet utgjorde därför en kränkning av artikel 8. 85
Barn anses således få ett privatliv i värdlandet då ett barn redan under
uppväxtåren formas som individ.

. Nacic med flera mot Sverige.
. Grigorian och andra mot Sverige.
85
Osman mot Danmark.
83
84
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3.2.8 Vägledande avgöranden rörande Dublinförordningen

Tillämpningen av den diskretionära klausulen i artikel 17.1 i
Dublinförordningen 86
Prövningen av ansvarskriterierna i kapitel III i Dublinförordningen ska ske
hierarkiskt. Även om en annan stat är ansvarig för att pröva en asylansökan
kan varje medlemsstat välja att överta ansökan med stöd av den
diskretionära klausulen. I rättslig styrning från Migrationsverket betonas att
en individuell bedömning ska ske i varje enskilt Dublinärende vad gäller
frågan om 17.1. 87 Av rättspraxis kan sammanfattningsvis utläsas att artikel
17.1 kan tillämpas i ärenden som rör familjesammanhållning, det vill säga
utöver förordningens bindande familjesammanhållningsbestämmelser samt
andra ömmande fall där det kan anses vara humanitärt stötande att en
överföring sker.
Avseende skäl av humanitär art blir det ofta en fråga om att göra en
sammanvägd bedömning av flera olika omständigheter rörande den
sökandes personliga förhållanden. Med beaktande av principen om barnets
bästa (1 kap. 10 § utlänningslagen och artikel 6 i Dublinförordningen) ska i
fall som rör barn särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och
utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Det är viktigt att betona att
detta innebär att det finns ett större utrymme för att avstå från förordningens
ansvarskriterier när det gäller barn, särskilt barn utan vårdnadshavare.
Överföring till en medlemsstat av en person med psykisk eller fysisk
sjukdom
EU-domstolen fann att även när det inte finns några allvarliga skäl att anta
att det föreligger systematiska brister i den medlemsstat som är ansvarig för
prövningen av asylansökan, får en överföring av en asylsökande inom
ramen för Dublinförordningen endast genomföras under sådana
förhållanden där det framgår att överföringen inte medför någon verklig och
konstaterad risk för att den berörda personen utsätts för omänsklig och
förnedrande behandling.
När en överföring gäller en asylsökande som lider av en särskilt allvarlig
psykisk eller fysisk sjukdom medför en verklig och konstaterad risk för en
avsevärd och irreversibel försämring av den berörda personens
hälsotillstånd utgör överföringen en omänsklig och förnedrande behandling
i den mening som avses i artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna. 88 Det ankommer då på myndigheterna i den
överförande medlemsstaten, och i förekommande fall på domstolarna i den
staten, att undanröja varje allvarligt tvivel angående överföringens inverkan
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om
kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en
ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har
lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning).
87
SR 06/2018.
88
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02).
86
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på den berörda personens hälsotillstånd genom att vidta nödvändiga
försiktighetsåtgärder för att överföringen ska äga rum under förhållanden
som på ett lämpligt sätt och i tillräcklig mån garanterar den aktuella
personens hälsotillstånd. För det fall vidtagandet av åtgärderna inte utgör en
tillräcklig åtgärd för att garantera att överföringen inte medför en verklig
risk för en avsevärd och irreversibel försämring av vederbörandes
hälsotillstånd, ankommer det på myndigheterna i den berörda
medlemsstaten att skjuta upp överföringen av den berörda personen under
den tid som dennes tillstånd inte medger en sådan överföring. Om det skulle
visa sig att den asylsökandes hälsotillstånd inte förväntas förbättras på kort
sikt, eller om uppskjutandet under en lång tid av förfarandet riskerar att
förvärra den berörda personens tillstånd, kan den anmodande medlemsstaten
välja att själv pröva vederbörandes ansökan med tillämpning av artikel 17.1
i Dublinförordningen. 89
Utrymmet att underlåta tillämpning av dåvarande Dublinkonventionen samt
Dublinförordningen i enlighet med praxis från MiÖD
MiÖD har slagit fast, för att inte syftet med dåvarande Dublinkonvention
skulle motverkas, att det är av avgörande betydelse att det föreligger
särskilda skäl för undantag från konventionens ansvarighetsregler.
Utrymmet för att underlåta tillämpning av Dublinkonventionen av
humanitära skäl får därför anses som synnerligen begränsat och det krävs
starka humanitära skäl för att asylansökan i stället ska prövas i Sverige. De
skäl som åberopades i målet ansågs inte vara av sådan styrka att det fanns
förutsättningar att frångå konventionens ansvarsregler. 90
MiÖD fann i ett annat avgörande att det för att underlåta tillämpning av
Dublinförordningen krävs starka humanitära skäl och endast det
förhållandet att en person skulle kunna beviljas uppehållstillstånd med stöd
av nationella bestämmelser om anknytning eller synnerligen ömmande
omständigheter inte är tillräckligt, utan det krävs därutöver att det ska
framstå som stötande ur ett humanitärt perspektiv att fullfölja en överföring
enligt Dublinförordningen. 91
Artikel 8 och Dublinförordningen
För att säkerställa att en utlännings och hans familjs privat- och familjeliv
respekteras i enlighet med artikel 8 i EKMR ska prövningen av dennes
asylansökan, med stöd av artikel 3.2 i Dublinförordningen, ske i Sverige
trots att en annan stat enligt förordningen är primärt ansvarig för
prövningen. 92
C. K. och andra mot Slovenien.
MIG 2007:8. Vid tidpunkten för MiÖD:s avgörande gällde Dublinkonventionen av den
15 juni 1990.
91
MIG 2007:32.
92
MIG 2010:18.
89
90
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Dublinförordningen och devitaliserat tillstånd hos barn
Utrymmet för att använda 17.1 i Dublinförordningen enbart på den grund av
ett devitaliserat tillstånd hos ett barn är synnerligen begränsat.
Påstående om att Sverige, inom ramen för Dublinförordningen, skulle vara
förpliktade att ta emot ett devitaliserat barn från en annan medlemsstat inom
EU endast på den grunden att Sverige kan erbjuda bättre vård för
devitaliserade barn i allmänhet, har inget stöd i gällande internationell eller
inhemsk praxis.
3.2.9 Migrationsverkets rättsliga styrdokument

Migrationsverket har utfärdat ett antal rättsliga styrdokument som är
tillämpliga inom det nu aktuella området.
-

Rättsligt ställningstagande angående principen om familjens enhet i
asylärenden 2016-10-24 SR 57/2016. Principen innebär att en familj
ska hållas samman. I vissa situationer kan en familjemedlem, som
saknar egna asylskäl, ändå få uppehållstillstånd i Sverige. Detta
gäller vid beslut om avvisning/utvisning eller om ett beslut att avslå
ansökan om uppehållstillstånd skulle medföra att familjen inte hålls
samman.

-

Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av
barns ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18
§ första stycket 3 utlänningslagen 2016-07-11 SR 36 /2016. Här tas
skillnaden upp i materiell prövning enligt 5 kap 6 § utlänningslagen
och 12 kap 18 första stycket 3 utlänningslagen efter det den
tillfälliga lagen trätt ikraft. Bland annat behandlas ändringen från
synnerligen ömmande till särskilt ömmande omständigheter i 5 kap.
6 § utlänningslagen. I förarbetena till bestämmelsen anges bland
annat att lagändringen syftar till att förtydliga barnrättsperspektivet
och principen om barnets bästa. Det är omständigheterna i det
enskilda fallet som ska ligga till grund för bedömningen och en
avvägning ska göras av olika intressen i varje enskilt fall. Principen
om barnets bästa ingår i bedömningen.

-

Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder
2016-07-07 SR 25/2016. Detta rättsliga ställningstagande behandlar
främst asylärenden där det finns praktiska hinder för att verkställa en
avvisning eller utvisning.
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Det rör sig då främst om situationer där den sökande inte tas emot i
hemlandet och där den sökande är ett barn utan vårdnadshavare samt
saknar ordnat mottagande i hemlandet. Det har hitintills varit
sällsynt att ett barn utan vårdnadshavare varit devitaliserat.
-

Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör
ensamkommande barn 2017-06-01, SR 24/2017. Här behandlas
bland annat,
när Migrationsverket ska bedriva efterforskningsarbete efter barns
familjemedlemmar,
bedömning av ordnat mottagande i hemlandet,
vem som är att anse som familjemedlem i 12 kap. 3 a §
utlänningslagen,
vad som krävs för att en mottagningsenhet ska vara väl lämpad för
att ta emot barn,
vem som har bevisbördan i frågan om ordnat mottagande,
när det bör anses föreligga ett praktiskt verkställighetshinder,
hur vi hanterar barns medverkan till verkställighet av beslutet,
ställföreträdarens ansvar i fråga om återvändande,
huruvida det finns någon riktlinje för hur långt vi bör gå i
ansträngningarna för att verkställa ett beslut, och
hur garantier från mottagarlandet ska hanteras.

Detta rättsliga ställningstagande tar således upp frågor som kan uppkomma
både under asylutredningsfasen och när ett asylbeslut ska tas eller ett ärende
om verkställighetshinder ska avgöras.
-

Rättsligt ställningstagande angående innebörden av svenskt
konventionsåtagande och artikel 8 i Europakonventionen vid
tillämpningen av 11 och 13 §§ i den tillfälliga lagen 2016-07-07 SR
24/2016 rör hur uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen
bara kan beviljas om förutsättningarna enligt 11 och 13 §§ i den
tillfälliga lagen är uppfyllda samt det strider mot ett svenskt
konventionsåtagande, i detta fall artikel 8 i EKMR, att avvisa eller
utvisa personen.

-

Vid bedömningen av om ett beslut att avvisa eller utvisa en
utlänning strider mot rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8
EKMR måste beaktas hur dessa åtaganden i enskilda fall gällande
enskilda individer har tolkats av Europadomstolen och MiÖD.
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-

Rättschefens rättsliga ställningstagande angående bedömningar av
rätten till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen 2011-0322 RCI 09/2011. Ställningstagandet innehåller bland annat utvalda
mål från Europadomstolen med referat som rör artikel 8 i EKMR.

-

Rättsligt ställningstagande angående tillämpning av artikel 3 i
Europakonventionen då sjukdom åberopas 2018-10-11 SR 37/2018.
I detta ställningstagande slås bland annat fast att en utvisning av en
person som lider av en sjukdom, i kombination med avsaknad av
adekvat vård i hemlandet, i mycket speciella fall kan anses utgöra
sådan omänsklig och förnedrande behandling som avses i artikel 3
EKMR. Detta innebär dock inte att personen ska bedömas som
skyddsbehövande i Sverige. Det finns vidare inget tydligt stöd för att
barns ärenden ska bedömas enligt en lägre tröskel än vad som gäller
för vuxna. Den tillfälliga lagen innebär inte i sig någon förändring av
de materiella förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd
enligt 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen. Däremot
påverkas utrymmet för att bevilja en sökande, som fått sin
grundansökan prövad enligt den tillfälliga lagen, uppehållstillstånd
med stöd av 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen. Det krävs
då att det har framkommit nya omständigheter som utgör
verkställighetshinder. Detta gäller även barn.

-

-

Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av den s.k.
diskretionära klausulen i artikel 17.1 i Dublinförordningen 2018-0227, SR 06/2018. Här behandlas att enligt artikel 17.1 i
Dublinförordningen får varje medlemsstat pröva en asylansökan som
lämnas in av en tredjelandsmedborgare, även om det inte föreligger
någon sådan skyldighet enligt de kriterier som anges i
Dublinförordningen. I detta fall blir denna medlemsstat ansvarig i
förordningens mening och ska överta de skyldigheter som följer av
detta ansvar. Det framgår inte av artikel 17.1 i vilka fall ett avsteg
från Dublinförordningens ansvarskriterier kan eller får göras. Varje
medlemsstat har att följa gällande europeisk och nationell

Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys är ett systematiskt sätt att i alla åtgärder som
vidtas under handläggningen och vid beslutet ta fram och beskriva relevanta
fakta och analysera konsekvenserna för ett barn. En sådan analys ingår vid
prövningen av alla barns ärenden om uppehållstillstånd.
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Om analysen görs på ett enhetligt och systematiskt sätt och dokumenteras i
beslutet blir det tydligare hur Migrationsverket resonerat och därmed lättare
för alla att förstå beslutet. 93
3.2.10 Metod för att bedöma om barns hälsotillstånd medför rätt till
uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen

Bedömningen görs i följande steg:

1. Bedöm barnets hälsotillstånd, vårdbehov och möjlighet till vård i
hemlandet.
2. Bedöm barnets anpassning till Sverige samt anknytning till
hemlandet.
3. Bedöm barnets situation i hemlandet vid en eventuell utvisning, till
exempel familjeförhållanden och nätverk, försörjning och eventuell
skolgång och tillhörighet till särskilt utsatt grupp.
4. Gör en sammantagen bedömning av omständigheter som talar för
uppehållstillstånd respektive omständigheter som talar mot. Vid
avvägningen ska barnets bästa beaktas och en eventuell utvisning
måste vara proportionerlig i förhållande till syftet.
5. Om omständigheterna vid den sammantagna bedömningen bedöms
som särskilt ömmande enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen ska man gå
vidare och göra en bedömning om det skulle strida mot ett svenskt
konventionsåtagande att avvisa eller utvisa personen. Det handlar då
om en prövning mot artiklarna 3 och 8 i EKMR.
6. För det fall det bedöms att en avvisning eller utvisning strider mot
artikel 3 och/eller 8 i EKMR ska det enligt 12 § den tillfälliga lagen
beviljas ett uppehållstillstånd om tretton månader.

Av 2 § 11 Förordning med instruktion för Migrationsverket 2007:996 framgår att
Migrationsverket inför beslut som rör ett barn ska analysera konsekvenserna för barnet.
analysera konsekvenserna för barn inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn. Se
vidare
https://verksnatet.migrationsverket.se/arbetsvyer/asylprovning/barnkonsekvensanalys.4.659
dcce713d77857e485ae.html för olika slags stöd rörande barnkonsekvensanalys för barn i
familj. (Intern länk Verksnätet, Migrationsverket).
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7. Slutligen bedöms om ett permanent uppehållstillstånd ska ges enligt
18 § tillfälliga lagen. Detta ska ske om det vid en samlad bedömning
av barnets situation finns sådana synnerligen ömmande
omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos
barnet att det absolut krävs att han eller hon beviljas ett permanent
uppehållstillstånd.
3.2.11 Asylbeslut och devitaliserade barn

Om det bedöms att ett devitaliserat barn uppfyller kriterierna enligt 5 kap. 6
§ utlänningslagen så ska det sedan enligt den tillfälliga lagen också strida
mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa ett devitaliserat
barn för att barnet ska få uppehållstillstånd i Sverige.
Alltså en betydande skärpning i förhållande till det som gällde innan den
tillfälliga lagen trädde ikraft.
Det strider dock mot svenskt konventionsåtagande att verkställa ett beslut
om avvisning eller utvisning gällande ett ensamkommande devitaliserat
barn 94 om ett ordnat mottagande i hemlandet saknas.

3.3 Verkställighetshinder

3.3.1 Rättsregler, förarbeten och vissa begrepp m.m.

Utlänningslagen
De bestämmelser som främst är aktuella vid prövning av
verkställighetshinder är 12 kap. 1, 2, 3, 18 och 19 § utlänningslagen.
Möjligheten att erhålla ny prövning i verkställighetsärenden är ett
extraordinärt rättsmedel som ska tillämpas restriktivt. 95
I 12 kap. 18 § regleras prövningen av nya omständigheter som kommit fram
efter det ärendet om uppehållstillstånd fått laga kraft och fortfarande är
verkställbart. För att få uppehållstillstånd enligt lagrummet ska det antingen
finnas hinder enligt 12 kap. 1, 2 eller 3 § utlänningslagen eller finnas
anledning att anta att det mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta
emot den aktuella personen. Slutligen kan tillstånd beviljas om det finns
medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att beslutet inte bör
verkställas.
1 kap. 10 § utlänningslagen
Enligt 1 kap. 10 § gäller att i fall som rör ett barn ska det särskilt beaktas
vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt
kräver.

94
Ensamkommande devitaliserade barn har hittills varit mycket sällsynta i
Migrationsverkets skyddsprocess.
95
MIG 2008:20.
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Denna paragraf reglerar principen om barnets bästa. Principen ska tillämpas
på alla områden där barn är inblandade, alltså även vid bedömning av
verkställighetshinder.
12 kap.18 § första stycket 1 utlänningslagen
Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller
utvisning som fått laga kraft kommer fram nya omständigheter som innebär
att det finns ett hinder mot verkställighet enligt 12 kap. 1, 2 eller 3 §. Dessa
bestämmelser handlar om olika hinder mot att verkställa avvisningar och
utvisningar och kommer inte att närmare att behandlas i detta rättsliga
ställningstagande. Enligt 12 kap. 3 a § får ett beslut om avvisning eller
utvisning av ett ensamkommande barn inte verkställas om det inte finns
ordnat mottagande.
12 kap.18 § första stycket 2 utlänningslagen
12 kap.18 § första stycket 2 utlänningslagen handlar om att man kan ge
uppehållstillstånd om det finns anledning att anta att det avsedda
mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta emot den aktuella
personen.
12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen
Här regleras det fall där det finns medicinska hinder eller någon annan
särskild anledning att beslutet inte bör verkställas. Barn får beviljas
uppehållstillstånd enligt första stycket tredje punkten enligt bestämmelsen
även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och
tyngd som krävs för att tillstånd kan beviljas vuxna personer. Denna
reglering är helt klart den del i 12 kap 18 § som innefattar de mest komplexa
bedömningarna.
Praktiska verkställighetshinder, skyddsskäl och hälsotillstånd
Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett verkställighetshinder enbart är ett
praktiskt hinder eller om det även hänför sig till personens behov av skydd.
Om omständigheterna rör sökandens hälsotillstånd kan som regel inte en ny
prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen av frågan om
uppehållstillstånd beviljas. Om sjukdomen är livshotande kan dock i
exceptionella fall ett beslut om avlägsnande strida mot artikel 3 EKMR och
en ny prövning således bli aktuell. 96

Se MIG 2011:26: Det krävs en bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om
verkställighetshindret enbart är av praktisk natur eller om det även hänför sig till
utlänningens behov av skydd. Medan migrationsdomstolarna har en begränsad roll i den
prövning som kan förekomma på verkställighetsstadiet åligger det Migrationsverket att
självmant och kontinuerligt beakta de nya omständigheter som kommer fram i ett
verkställighetsärende. Se också MIG 2015:9 där det sägs att en ny prövning av frågan om
uppehållstillstånd kan som regel inte beviljas om de skäl som åberopas är hänförliga till
utlänningens hälsotillstånd. Om sjukdomen är livshotande kan dock i exceptionella fall ett
beslut om avlägsnande strida mot artikel 3 EKMR och en ny prövning aktualiseras.
96
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Första ledet, medicinska hinder
I 12 kap. 18 § första stycket 3 första ledet i utlänningslagen tas medicinska
hinder mot att verkställa ett utvisnings- eller avvisningsbeslut upp. Av
förarbetena framgår att med uttrycket medicinskt hinder avses att personen i
fråga blivit så svårt sjuk att det inte går att genomföra en verkställighet. Det
är vidare inte sjukdomens svårighetsgrad i sig som ska bedömas utan frågan
om det aktuella sjukdomstillståndet utgör ett hinder mot själva
verkställigheten i det enskilda fallet. 97 Det är Migrationsverket som ska
pröva om det går att genomföra en verkställighet.
Det är allvaret i de omständigheter som har kommit fram som avgör om det
behövs ytterligare utredning för att verket ska kunna ta ställning till om en
verkställighet kan genomföras.
Utredningsskyldighet och utredningsansvar
Den aktuella personens egna påståenden om medicinska hinder ska normalt
vara underbyggda av läkarintyg som bör innehålla viss basinformation. 98
I vilka fall Migrationsverket måste utreda vidare, alternativt be den enskilde
att komma in med ytterligare underlag, kan ibland vara svårt att avgöra. För
att verket ska vara skyldigt att vidta mer omfattande utredningsinsatser
måste ett påstående falla in inom lagrummets prövningsram, ha viss tyngd
och vara tillräckligt underbyggt.
Precis som vad gäller för ärenden om uppehållstillstånd där barn är
inblandade krävs det vid bedömning av verkställighetshinder inte lika stor
tyngd i påståendena och utredningsskyldigheten för verket ökar principiellt.
Migrationsverket kan antingen utreda själva eller be det enskilda barnet via
sin ställföreträdare, ombud eller gode man komma in med ytterligare
underlag. 99

Prop. 2004/05:170 s. 226.
MIG 2007:15 som nämnts tidigare och som bland annat handlar om läkarintygs
utformning. För att ett läkarintyg ska kunna tillmätas något egentligt bevisvärde bör det
innehålla uppgifter om läkarens tjänsteställning, varför intyget utfärdats,
bedömningsunderlaget och vilka medicinska slutsatser som kan dras av detta underlag. Vid
värderingen av ett läkarintyg kan journalanteckningar vara av betydelse men fristående
journalanteckningar helt utan koppling till ett läkarintyg torde sällan ha något större eget
bevisvärde. Se också MIG 2009 not. 9, MIG 2007:43 och under 3.1 asylutredningar Krav
på tillfredställande medicinsk dokumentation.
97
98

Enligt 5 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn upphör
godmanskapet först när barnet varaktigt lämnar Sverige.
99

42 (75)

Serviceskyldighet
Även här gäller förvaltningslagens serviceregler som ålägger myndigheter
att lämna råd och vägledning om det behövs. Om det finns brister i ett
läkarintyg som innehåller uppgifter som skulle kunna innebära att
medicinskt hinder bedöms föreligga, ska den aktuella personen informeras
om att intyget bör kompletteras samt på vilket sätt. Vid svårigheter att
bedöma den medicinska informationen kan förtroendeläkare anlitas.
Förhöjt ansvar vid mycket svårt sjukdomstillstånd
När det gäller mycket svårt sjuka personer blir Migrationsverkets ansvar än
större, och det är främst i sådana fall det kan föreligga medicinska hinder. I
dessa fall får Migrationsverket ofta information om läget på annat sätt än
genom den aktuella personen själv. Ibland är det inte den enskilde personen
som har bäst information om sin medicinska status, och han eller hon är
tidvis kanske inte heller kapabel att ta fram någon utredning om medicinsk
status överhuvudtaget.
Lifos uppdrag rörande vårdmöjligheter i ursprungsländerna
Se avsnittet under 3.2.1 Rättsregler, förarbeten, vissa begrepp samt Lifos
uppdrag rörande vårdmöjligheter.
Fortlöpande bedömning
Migrationsverket ska fortlöpande självmant bedöma om det finns hinder
mot verkställigheten och detta oberoende av om det fortfarande är upp till
personen i fråga att frivilligt lämna landet och om verket eller
polismyndigheten är ansvariga för verkställigheten.
Undvikande av kostsamma verkställighetsförsök
Det ligger även i Migrationsverkets eget intresse att en noggrann utredning
görs så att inte resurskrävande verkställighetsåtgärder vidtas och det sedan
visar sig vara omöjligt att genomföra verkställigheten på grund av
medicinska hinder. Vid sådana svåra sjukdomstillstånd kan det vara
lämpligt att ibland uppdra åt en förtroendeläkare att ta fram nödvändig
utredning. Det är även möjligt att få en förtroendeläkares utlåtande över
medicinska intyg. 100

https://verksnatet.migrationsverket.se/toppmeny/styrning/handbocker/handlaggningsstod
forasylutredningarochbeslutsskrivning/fordjupningar/verifieringavintyg.4.50598a0b1413c3
d83461f35 html
(Intern länk Verksnätet, Migrationsverket).
100
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5 kap. 6 §, 12 kap. 18 § utlänningslagen och bedömning om omständigheter
som rör barn 101
När förändringen i 5 kap. 6 § utlänningslagen rörande barn gjordes den 1
juli 2014 ändrade man även i 12 kap. 18 § utlänningslagen. I första stycket 3
anges att om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning
eller utvisning som fått laga kraft kommer fram nya omständigheter som
innebär att det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning
att beslutet inte bör verkställas, får Migrationsverket, om hindret är
bestående, bevilja permanent uppehållstillstånd. Finns det endast ett
tillfälligt hinder mot verkställighet, får verket bevilja ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd.
I fjärde stycket anges att barn får beviljas permanent eller tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt första stycket 3 även om de omständigheter som
kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska
beviljas vuxna personer.
I förarbetena till ändringen angav regeringen att omständigheter i barns
ärende måste tillmätas extra tyngd. Regeringen uttalade vidare att det rör sig
om olika bestämmelser i 5 kap. 6 § utlänningslagen och bestämmelsen om
verkställighetshinder i 12 kap. 18 § utlänningslagen samt att prövningen av
ömmande omständigheter skiljer sig åt. Även om det kan vara likartade
omständigheter som aktualiseras vid tillämpningen av de båda lagrummen,
rör det sig om olika bedömningar. Regeringen ansåg dock inte att det går att
göra ett generellt ställningstagande om att vägledning kan ges från det ena
lagrummet vid tillämpning av det andra. Det är omständigheterna i det
enskilda fallet som blir avgörande för den sammantagna bedömningen vid
prövningen. 102
Exempel på nya omständigheter rörande barn
Exempel på nya omständigheter som kan få betydelse vid bedömningen av
verkställighetshinder kan enligt regeringen vara att ett barns föräldrar, efter
ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som fått laga kraft, har drabbats av
sådana psykiska problem att de inte kan sörja för barnet utan stöd av
släktingar som befinner sig i Sverige och tillräckligt stöd från släktingar,
myndigheter eller organisationer inte finns att tillgå i hemlandet. En annan
omständighet som kan beaktas är att ett barn är omhändertaget av sociala
myndigheter och att barnets föräldrar, exempelvis på grund av bristande
föräldraförmåga, inte medverkar i planeringen för barnet. Det är
omständigheterna som har lett fram till ett omhändertagande som är
avgörande och inte beslutet i sig som ska beaktas vid bedömningen.

101
102

För detta avsnitt se särskilt SR 36/2016.
Prop. 2013/14:216 s. 22 f.
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Regeringen uttalar vidare att det är en framåtsyftande bedömning av
vårdbehovet som ska göras, det vill säga huruvida behovet av vårdinsatser
kan lösas i hemlandet vid ett eventuellt återvändande. Barnet bör i dessa fall
kunna beviljas uppehållstillstånd i verkställighetsärendet om de nya
omständigheterna innebär att barnet vid ett återvändande riskerar att hamna
i en situation i hemlandet där det saknas till exempel lämpligt
omhändertagande av släktingar.
En annan omständighet skulle kunna vara om ett barn lider av ett allvarligt
sjukdomstillstånd som uppkommit eller förvärrats efter ett beslut om
avvisning eller utvisning, och det är oklart om barnet kan få tillgång till vård
i hemlandet.
Extraordinärt prövningsförfarande även när det gäller barn
Vid bedömningen enligt 12 kap. 18 § måste det även när det rör barn vägas
in att det är fråga om ett extraordinärt prövningsförfarande och det därför
generellt sett krävs tyngre omständigheter för att det ska anses finnas
verkställighetshinder än för att det ska föreligga särskilt ömmande
omständigheter.
Begränsad vägledning från MiÖD
Bedömningarna som Migrationsverket gör enligt 12 kap. 18 §
utlänningslagen kan inte överklagas till en migrationsdomstol eller till
MiÖD. Det finns därför ingen praxis knuten direkt till bestämmelsen som
kan ge en precis ledning och det är mycket svårt att få prövningstillstånd till
MiÖD för frågor som endast faller inom ramen för 12 kap 18 §
utlänningslagen.
Vad gäller frågan om i vilken omfattning hälsotillstånd och vårdmöjligheter
ska utgöra grund för uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer i
grundärendena finns det ju däremot en relativt omfattande ledning i
bedömning av grundärendena, som tidigare redovisats. Detta gäller då både
frågeställningar som har sin grund i 5 kap. 6 § utlänningslagen och i 11 §
tillfälliga lagen (brott mot en svenskt konventionsåtagande), det vill säga i
realiteten Europadomstolens praxis rörande artikel 3 respektive artikel 8 i
EKMR.
Bestående och tillfälligt hinder mot verkställigheten
Om ett beslut om avvisning eller utvisning av praktiska skäl inte kan
genomföras får Migrationsverket enligt 12 kap. 18 § andra stycket bevilja
permanent uppehållstillstånd förutsatt att hindret är bestående. Finns det
endast ett tillfälligt hinder mot verkställigheten får verket bevilja ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § tredje stycket.
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12 kap.18 § sjätte och sjunde styckena utlänningslagen
Avslutningsvis står det i 12 kap. 18 §, sjätte och sjunde styckena, att
Migrationsverket får besluta om inhibition och att enligt 15 § den tillfälliga
lagen uppehållstillstånd som ges grundat på 12 kap. 18 § första stycket ska
tidsbegränsas.
Beviskravet i 12 kap. 19 § utlänningslagen
Den aktuella personen ska nå upp till beviskravet kan antas eller att något är
antagligt för att beviljas ny prövning, det ska alltså föreligga en mindre
sannolikhetsövervikt för att antagandet ska anses vara riktigt. Det innebär att
det inte får vara fråga om någon mer eller mindre avlägsen möjlighet att de
åberopade omständigheterna utgör ett bestående hinder mot att verkställa
utvisningsbeslutet utan verkställighetshindret ska kunna bedömas föreligga i
det enskilda fallet.
Prövningsordningen
Prövningen ska göras i den ordning som anges i lagrummet, först ska
Migrationsverket pröva om de nya omständigheterna kan antas utgöra
bestående verkställighetshinder enligt först 12 kap. 1 §, sedan 2 § och 3 §
utlänningslagen. Först därefter ska man pröva om omständigheterna inte
kunnat åberopas tidigare eller om personen har en giltig ursäkt för att inte ha
åberopat omständigheterna tidigare. En omständighet som åberopats vid
MiÖD i en asylsökandes grundärende kan anses vara ny även om den
åberopas vid en senare ansökan enligt 12 kap 19 §. En förutsättning vid
bedömningen är om det har skett någon prövning utan begränsning i sak av
den åberopade omständigheten.
Hälsotillstånd, vårdmöjligheter och 12 kap. 19 § utlänningslagen
12 kap. 19 § innehåller ingen reglering som särskilt gäller barn eller att nya
åberopade omständigheter skulle kunna bedömas mildare.
För det fall ett beslut om uppehållstillstånd inte kan meddelas enligt 18 §,
ska Migrationsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning.
Detta gäller under förutsättning att den aktuelle personen åberopar nya
omständigheter som kan antas utgöra ett bestående hinder mot
verkställigheten samt att dessa omständigheter inte kunnat åberopas tidigare
eller personen haft giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna
tidigare.
När de gäller 12 kap. 19 § utlänningslagen kopplat till hälsotillstånd och
vårdmöjligheter så har MiÖD i ett antal avgörande slagit fast att det vid
prövning enligt bestämmelsen inte ska omfatta sådana omständigheter som
anknytning till Sverige eller ömmande skäl.
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Prop. 2004/05:170 s. 300.
MIG 2013:1.
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Sådana grunder för uppehållstillstånd ska prövas inom ramen för 12 kap.
18 § utlänningslagen. 105
MiÖD har emellertid också betonat att EKMR även måste beaktas när det
gäller en prövning enligt 12 kap 19 § utlänningslagen. En ny prövning av
frågan om uppehållstillstånd kan som regel inte beviljas om de skäl som
åberopas är hänförliga till en persons hälsotillstånd. Om sjukdomen
emellertid är livshotande kan dock i exceptionella fall ett beslut om
avlägsnande strida mot artikel 3 EKMR och därmed en ny prövning bli
aktuell.
För Migrationsverkets del är det därför viktigt att i fall av sjukdom också
pröva om ett avlägsnande skulle strida mot Europadomstolens praxis. Av
denna följer att ett beslut att avlägsna en utlänning som lider av en
livshotande sjukdom till hemlandet i exceptionella fall kan anses utgöra
omänsklig eller förnedrande behandling och därmed innebära en kränkning
av artikel 3 i EKMR. 106 Vid ett sådant förhållande får omständigheterna
närmast anses utgöra skyddsskäl snarare än ömmande omständigheter.
Ny omständighet
Av 12 kap. 19 § första stycket 2 utlänningslagen följer att en generell
förutsättning för att en åberopad omständighet ska kunna leda till en ny
prövning är att omständigheten i sig är ny. Sjukdomstillståndet ska inte ha
kunnat åberopas av personen tidigare eller han eller hon ska visa giltig
ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna om hälsotillståndet tidigare.
När det gäller avlägsnande av en person som lider av en livshotande
sjukdom till hemlandet i de exceptionella fall som potentiellt skulle kunna
vara en kränkning av artikel 3 i EKMR, får man förmoda att kraven på att
sjukdomstillståndet inte ska ha kunnat åberopas av personen tidigare, eller
han eller hon ska kunna visa giltig ursäkt för att inte ha åberopat
omständigheterna om sjukdomstillståndet, regelmässigt är uppfyllda.
Artikel 8 EKMR 107
I normalfallet är utlänningslagen generellt mer generös än EKMR. Men, i
vissa fall – framförallt när det gäller frågor om verkställighetshinder för
105

För avsnittet om 12 kap. 19 § utlänningslagen s,,, MIG 2008:20, och.
Se resonemanget i Bensaid mot Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.
107
Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin
korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd
av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens
säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av
oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och
rättigheter.
106
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utvisade uppkommer frågor om verkställandet av utvisningen riskerar att
strida mot artikel 8 i EKMR. I dessa fall bör metoden för prövningen vara
densamma som Europadomstolens prövning av artikeln.
Initialt prövas punkten 1 i artikel 8. Bedömningen av punkten 1 består av
två delar.
1) Bedöm om det finns ett familjeliv.
2) Bedöm om åtgärden ingriper mot den enskildes rätt till respekt för
familjelivet
Om man kommer fram till att det finns ett familjeliv och att utvisningen
innebär att familjebanden bryts måste man enligt punkten 2 i artikeln göra
en bedömning av om detta ingripande är berättigat. Även denna bedömning
görs i två delar.
1) Bedöm om åtgärden har stöd i lag.
2) Bedöm proportionaliteten. Omständigheterna i det enskilda fallet vägas
mot behovet av att genomföra avvisningen eller utvisningen
Om man efter ovanstående prövning kommer fram till att en avvisning eller
utvisning strider mot artikel 8 i EKMR har Migrationsverket och ytterst
staten Sverige ansvar för att detta inte sker.
Den tillfälliga lagens påverkan på utrymmet för 12 kap. 18 § första stycket
första stycket 3 utlänningslagen
Den tillfälliga lagen innebär inte någon förändring av de materiella
förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § första
stycket 3 utlänningslagen. Det finns ingen hänvisning i 12 kap. 18 §
utlänningslagen till den tillfälliga lagen vad gäller materiell prövning, endast
till längden för ett uppehållstillstånd. Utan direkt hänvisning till den
tillfälliga lagen innebär detta att den praxis som tillämpades av
Migrationsverket rörande 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen före
det den tillfälliga lagen trädde ikraft alltjämt ska tillämpas. För en sökande
vars ansökan ska prövas enligt den tillfälliga lagen kommer dock
förutsättningarna för att beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 §
utlänningslagen att begränsas till fall då det skulle strida mot ett svenskt
konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen. Detta då 5 kap. 6 §
utlänningslagen innehåller en hänvisning till 11 § den tillfälliga lagen där
det framgår att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen endast får
beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa
eller utvisa sökanden. Detta förhållande påverkar indirekt utrymmet för att
bevilja en sökande ett uppehållstillstånd med stöd av 12 kap. 18 § första
stycket 3 utlänningslagen eftersom det där krävs att det har framkommit nya
omständigheter som utgör verkställighetshinder. Att tillämpningen av
5 kap. 6 § utlänningslagen blivit mer restriktiv enligt den tillfälliga lagen gör
alltså att de ärenden som prövas enligt 12 kap. 18 § första stycket 3 redan är
mer restriktivt prövade än vad som gällde innan den tillfälliga lagen trädde
ikraft.
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Om det tillkommer nya omständigheter ska dessa alltså inte prövas mer
restriktivt än vad som var fallet före det den tillfälliga lagen började gälla.
Enligt 15 § tillfälliga lagen ska ett uppehållstillstånd som beviljas en person
enligt 12 kap. 18 § första stycket utlänningslagen vara tidsbegränsat och
gälla i tretton månader, om inte något annat följer av 16 a 108 eller 18 §. 109
Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas ska även det nya tillståndet vara
tidsbegränsat och gälla i tretton månader, om inte något annat följer av 16
a, 110 17 111 eller 18 § tillfälliga lagen.
18 § tillfälliga lagen
Som redan nämnts under avsnitt 3.2 asylbeslut gäller enligt bestämmelsen
att ett barn som ska beviljas ett uppehållstillstånd som ska tidsbegränsas får
ges ett permanent uppehållstillstånd om det vid en samlad bedömning av
barnets situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter
relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos barnet att det absolut
krävs att han eller hon beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Denna
bestämmelse gäller även för verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § första
stycket utlänningslagen.
Dublinärenden
Se resonemangen under avsnitt 3.2.7 Vägledande avgöranden rörande
Dublinförordningen.
3.3.2 Vägledande avgöranden av MiÖD

Ny prövning av hälsotillståndet
En ny prövning av frågan om uppehållstillstånd kan som regel inte beviljas
om de skäl som åberopas är hänförliga till hälsotillståndet. Om sjukdomen
är livshotande kan dock i exceptionella fall ett beslut om avlägsnande strida
mot artikel 3 i EKMR och göra så att en ny prövning aktualiseras. 112
Ej tillräckligt medicinskt underlag
Migrationsverkets utredning i ett ärende om verkställighetshinder rörande
vilken vård som fanns att tillgå i hemlandet var alltför begränsad i
förhållande till de mycket komplexa omständigheterna i ärendet.

Migrationsverket ska inte bevilja ny prövning enligt 12 kap. 19 § första stycket eller 19
b § första stycket om omständigheterna är sådana som kan ligga till grund för skyddsbehov
enligt 4 kap. 2 a § utlänningslagen (övrig skyddsbehövande).
109
Ett barn som ska beviljas ett uppehållstillstånd som ska tidsbegränsas enligt får ges ett
permanent uppehållstillstånd om det vid en samlad bedömning av barnets situation finns
sådana synnerligen ömmande omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt
hälsotillstånd hos barnet att det absolut krävs att han eller hon beviljas ett permanent
uppehållstillstånd.
110
Längre uppehållstillstånd för studier under vissa förutsättningar.
111
En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats, kan under vissa
förutsättningar beviljas permanent uppehållstillstånd om han eller hon har en anställning.
112
MIG 2015:9.
108
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Den aktuella personen hade flera mycket allvarliga psykiska och fysiska
sjukdomar. Det medicinska underlaget bedömdes inte tillräckligt för att
kunna göra en bedömning av ett eventuellt hinder för verkställigheten. Det
hade således krävts en betydligt mer omfattande utredning av
Migrationsverket på grund av de komplexa omständigheterna och de
synnerligen allvarliga konsekvenser som kan bli följden av ett ofullständigt
underlag vid en eventuell verkställighet. 113
3.3.3 Migrationsverkets rättsliga styrdokument

Det finns fem rättsliga ställningstaganden som behandlar
verkställighetshinder.

113

-

I Rättsligt ställningstagande angående praktiska
verkställighetshinder, 2016-07-07, SR 25/2016 ges vägledning för
bedömning och handläggning av ärenden där det finns praktiska
hinder för att verkställa en avvisning eller utvisning. Det handlar
framför allt om situationer där den sökande inte tas emot i hemlandet
och där den sökande är ett barn utan vårdnadshavare och det saknas
ordnat mottagande i hemlandet.

-

I Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av
barns ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18
§ första stycket 3 utlänningslagen, 2016-07-11, SR 36/2016 ges stöd
för utredning och bedömning av om uppehållstillstånd ska beviljas
ett barn på grund av att det föreligger särskilt ömmande
omständigheter i enlighet med 5 kap. 6 § utlänningslagen. Denna
metod för bedömningen kan tillämpas både för barn i familj och
ensamkommande barn. Metoden kan även användas vid prövning av
barnärenden enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen.

-

Rättsligt ställningstagande angående utredning och kontroll av
omständigheter som kan utgöra verkställighetshinder enligt 12 kap.
18 § utlänningslagen, 2016-07-11, SR 40/2016 handlar om
handläggningen av ärenden enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen.
Framför allt om vilka skyldigheter Migrationsverket har enligt
förvaltningslagen vad gäller service och utredning.

-

Rättsligt ställningstagande angående möjligheten att i
verkställighetsärenden tidsbegränsa eller neka uppehållstillstånd på
grund av förväntat levnadssätt, 2016-07-11, SR 41/2016 tar bland
annat upp frågan om det är möjligt att tidsbegränsa ett

Notisfallet UM 8982-17 från 2017-09-21.
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uppehållstillstånd som beviljas på grund av verkställighetshinder
enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen på den grunden att det finns
tvivel om personens framtida vandel.
-

I Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som
rör ensamkommande barn 2017-06-01, SR 24/2017 behandlas en rad
omständigheter som är specifikt kopplade till ensamkommande barn.
Syftet med ställningstagandet är att man ska få kunskaper om till
exempel efterforskningsarbete efter barnets familjemedlemmar,
bedömning av ordnat mottagande i hemlandet, vem som är att anse
som familjemedlem i 12 kap. 3 a § utlänningslagen , vem som har
bevisbördan i frågan om ordnat mottagande, när det bör anses
föreligga ett praktiskt verkställighetshinder, ställföreträdarens ansvar
i fråga om återvändande, hur långt Migrationsverket bör gå i
ansträngningarna för att verkställa ett beslut och hur garantier från
mottagarlandet ska hanteras.

3.3.4 Verkställighetshinder och devitaliserade barn

Inhibera och förordna offentligt biträde
När man misstänker ett devitaliserat tillstånd hos ett barn är ett sätt att få ett
bättre beslutsunderlag att inhibera verkställigheten och förordna ett
offentligt biträde så att man får tid att skaffa sig ett ordentligt
beslutsunderlag avseende det devitaliserade tillståndet.
Bedömning av sjukdomstillståndet
Sjukdomstillståndet väger i sig tungt när det gäller att avgöra frågan om det
finns hinder mot en verkställighet som skulle kunna äventyra barnets
psykosociala utveckling och hälsa. Att det rör sig om barn och ofta i en
känslig ålder har givetvis också betydelse.
Faktorer som bör ingå i bedömningen
Viktiga faktorer som bör utredas på djupet är
-

det devitaliserade tillståndet,
föräldrars förmåga att tillgodose barnets behov,
ohälsa hos övriga familjemedlemmar,
förhållandena i hemlandet och
barnets anpassning här i landet.
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Bedömning i enlighet med den tillfälliga lagen
Utrymmet enligt den tillfälliga lagen för att ge ett uppehållstillstånd i
Sverige enligt 5 kap 6 § utlänningslagen grundat endast på ett devitaliserat
tillstånd hos ett barn har generellt blivit kraftigt begränsat jämfört med vad
som gällde vid den tidpunkten när endast utlänningslagen tillämpades.
Skillnaden får sitt uttryck i 11 § tillfälliga lagen där det framgår att
uppehållstillstånd endast ska beviljas om det skulle strida mot ett svenskt
konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen.
Som tidigare nämnts under avsnittet Den tillfälliga lagens påverkan på
utrymmet för 12 kap. 18 § första stycket första stycket 3 utlänningslagen 114
innebär den tillfälliga lagen dock inte någon förändring av de materiella
förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § första
stycket 3 utlänningslagen. Det finns ingen hänvisning i 12 kap. 18 §
utlänningslagen till den tillfälliga lagen vad gäller materiell prövning, endast
till längden för ett uppehållstillstånd. Utan direkt hänvisning till den
tillfälliga lagen innebär detta att den praxis som tillämpades av
Migrationsverket rörande 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen före
det den tillfälliga lagen trädde ikraft alltjämt ska tillämpas.
Av Migrationsverkets yttrande över utkastet till lagrådsremiss rörande
förlängning av den tillfälliga lagen 115 framgår att en konsekvens av
konstruktionen av den tillfälliga lagen är att förhållandet mellan ärenden i
grundprövningen och ärenden på verkställighetsstadiet har förändrats. Enligt
11 § tillfälliga lagen får uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen
bara beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att
avvisa eller utvisa utlänningen. Motsvarande inskränkning saknas när det
gäller förutsättningarna för att meddela uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 §
utlänningslagen när det framkommit nya omständigheter som medför att
uppehållstillstånd får beviljas. Frågan uppkommer framför allt när det på
verkställighetsstadiet framkommer medicinska hinder eller någon annan
särskild anledning till att beslutet inte bör verkställas som inte skulle ha
utgjort synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter i grundprövningen.
3.3.5. Verkställighet av sjuka personer m.m.

Frågor som rör verkställigheter där det finns en sjukdomsbild 116
Vid bedömning av om det föreligger ett verkställighetshinder eller ej enligt
12 kap. 18 § första stycket 3 är det viktigt att känna till vilken information
som Enheten för resesamordning bör ha för att dessa ska kunna bedöma
möjligheten att genomföra en verkställighetsresa.
s.48.
Migrationsverkets yttrande över utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 2019-03-14, s. 5.
116
För fullständig information se Rutin (checklista) vid sjukdomsbild, Migrationsverket,
Enheten för resesamordning.
114
115
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Läkarintyg
Läkarintyget ska innehålla uppgifter om aktuell hälsostatus och dessutom
innehålla uppgifter om följande frågor som rör en eventuell flygresa:
-

Klarar personens hälsotillstånd av en flygresa?
Behöver personen medicinsk assistans?
Behöver personen mediciner?
Kan en flygresa påverka personens hälsotillstånd?

På avresedagen ska det finnas ett läkarintyg som inte är äldre än sju dagar.
Intyget ska beskriva sjukdomsbilden och besvara frågan om det är möjligt
att resa i närtid.
Sjuktransportens genomförbarhet
Om sjuktransporten inte går att genomföra utifrån personens hälsostatus,
eller av annan anledning, återkopplar Enheten för resesamordning. Enheten
informerar också om en sjuktransport är genomförbar.

Graviditet
Vid graviditet behövs följande information som ska framgå
av ett läkarintyg:
- Vilken graviditetsvecka?
- Vilket datum är den beräknade nedkomsten?
- Rör det sig om flera barn?
Om graviditeten har passerat 25:e veckan gäller särskilda regler. Olika
flygbolag har olika riktlinjer gällande bland annat läkarintyg och
graviditetsveckor.
3.3.6 Slutsats rörande bedömning av uppehållstillstånd grundat
på ett devitaliserat tillstånd hos barn

Utrymmet enligt den tillfälliga lagen för att ge ett uppehållstillstånd i
Sverige grundat endast på ett devitaliserat tillstånd hos ett barn har blivit
kraftigt begränsat jämfört med vad som gällde enligt utlänningslagen innan
den tillfälliga lagen trädde i kraft.
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Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av rättsliga experten
och verksjuristen
. Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 21/2018 som
härmed upphävs

Rättschef
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Bilaga 1 till SR 17/2019

Rättskällor

Konventioner och stadgar
FN:s konvention om barnets rättigheter 20 november 1989.
(Hämtad 2018-03-11).
Europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219).
(Hämtad 2018-03-11).
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, (2010/C
83/02).
(Hämtad 2018-03-11).
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 13
december 2006, SÖ 2008:26.
(Hämtad 2018-03-11).
EU-direktiv
Rådets direktiv 2008/115/EG om gemensamma normer och förfaranden för
återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i
medlemsstaterna.
(Hämtad 2018-03-11).
Europaparlamentets och rådets direktiv (2011/95/EU) av den 13 december
2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska
anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för
flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som
subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade
skyddet(omarbetning).
(Hämtad 2018-03-11).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni
2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är
ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en
tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon
medlemsstat (omarbetning).
(Hämtad 2018-03-11).
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Internationella handböcker
UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av
flyktingars rättsliga ställning enligt 1951 års konvention och 1967 års
protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, Publica, 1996.
(Hämtad 2018-03-11).
UNHCR, GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION: Child
Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention
and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.
(Hämtad 2018-05-07).
UNICEF, Handbok om barnkonventionen (2008).
(Hämtad 2018-05-07).
Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att
få sitt bästa satt i främsta rummet (2013).
(Hämtad 2018-05-07).
Lagstiftning
Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
(Hämtad 2018-03-26).
Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
(Hämtad 2018-03-26).
Utlänningslag (2005:716)
(Hämtad 2018-03-11).
1 kap. 10 § I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till
barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.
5 kap. 6 § Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd
beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens
situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller
hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens
hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt
beaktas.
För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas om
omständigheterna är särskilt ömmande.
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Under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 gäller de avvikelser från första
och andra styckena som framgår av 11 och 12 §§ lagen (2016:752) om
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
12 kap. 18 § Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om
avvisning eller utvisning som fått laga kraft kommer fram nya
omständigheter som innebär att
1. det finns ett hinder mot verkställighet enligt 1, 2 eller 3 §,
2. det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer
att vara villigt att ta emot utlänningen, eller
3. det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att
beslutet inte bör verkställas,
får Migrationsverket, om hindret är bestående, bevilja permanent
uppehållstillstånd.
Finns det endast ett tillfälligt hinder mot verkställighet, får verket bevilja ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Barn får beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt
första stycket 3 även om de omständigheter som kommer fram inte har
samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna
personer.
Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om det finns någon annan
särskild anledning att ett beslut inte bör verkställas ska konsekvenserna för
ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 3 § första
stycket 1–4 eller 5 kap. 3 a § första stycket 1–4 eller andra stycket skulle ha
beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige.
Migrationsverket får också besluta om inhibition.
Av 15 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige framgår att uppehållstillstånd som beviljas enligt
första stycket ska tidsbegränsas under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019.
12 kap. 19 § Om ett beslut om uppehållstillstånd inte kan meddelas enligt 18
§, ska Migrationsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning
om utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning
eller utvisning som fått laga kraft åberopar sådana nya omständigheter som
1. kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten som
avses i 1, 2 eller 3 §, och
2. inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller utlänningen visar
giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare.
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Är förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska
Migrationsverket besluta att inte bevilja ny prövning.
Första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om uppehållstillstånd som
flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2
eller 2 a § och en sådan ansökan inte tidigare under utlänningens vistelse i
Sverige har prövats genom ett beslut som har fått laga kraft. I ett sådant fall
ska Migrationsverket pröva ansökan och besluta om inhibition i
verkställighetsärendet.
Av 16 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under
perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 om utlänningen endast åberopar sådana
omständigheter som kan ligga till grund för skyddsbehov enligt 4 kap. 2 a §.
Lag (2016:1243).
12 kap. 19 § a Om utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett beslut
om avvisning eller utvisning som har fått laga kraft åberopar sådana nya
omständigheter som avses i 19 § första stycket, får beslutet om avvisning
eller utvisning inte verkställas innan Migrationsverket har avgjort om ny
prövning ska ske.
Om Migrationsverket beviljar ny prövning får beslutet om avvisning eller
utvisning inte verkställas innan frågan om uppehållstillstånd har avgjorts
genom ett beslut som har fått laga kraft. Om Migrationsverket inte beviljar
ny prövning och beslutet gäller ett ensamkommande barn får beslutet om
avvisning eller utvisning verkställas tidigast en vecka från den dag då barnet
fick del av beslutet.
Om utlänningen överklagar ett beslut att inte bevilja ny prövning och frågan
om ny prövning inte har avgjorts tidigare, ska den migrationsdomstol som
ska pröva överklagandet pröva om inhibition ska beslutas. Beslutet om
avvisning eller utvisning får inte verkställas innan denna prövning har
gjorts.
Förordning med instruktion för Migrationsverket 2007:996
2 § Migrationsverket ska vidare
11. analysera konsekvenserna för barn inför beslut eller andra åtgärder som kan röra
barn.

(Hämtad 2018-03-26).
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen).
(Hämtad 2018-03-11).
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11 § Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) får
endast beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att
avvisa eller utvisa utlänningen.
12 § Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen
(2005:716) ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader, om inte något
annat följer av 16 a eller 18 §. Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas ska
även det nya tillståndet vara tidsbegränsat och gälla i två år, om inte något
annat följer av 16 a, 17 eller 18 §.
15 § Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 12 kap. 18 §
första stycket utlänningslagen (2005:716) ska vara tidsbegränsat och gälla i
tretton månader, om inte något annat följer av 16 a eller 18 §. Om ett nytt
uppehållstillstånd beviljas ska även det nya tillståndet vara tidsbegränsat och
gälla i tretton månader, om inte något annat följer av 16 a, 17 eller 18 §.
18 § Ett utländskt barn som ska beviljas ett uppehållstillstånd som ska
tidsbegränsas enligt 5, 12, 15, eller 16 a § får ges ett permanent
uppehållstillstånd om det vid en samlad bedömning av barnets situation
finns sådana synnerligen ömmande omständigheter relaterat till ett varaktigt
nedsatt hälsotillstånd hos barnet att det absolut krävs att han eller hon
beviljas ett permanent uppehållstillstånd.
Förarbeten
Socialutskottets betänkande 1989/90:SoU28, Godkännande av FNkonventionen om barnets rättigheter
(Hämtad 2018-02-12).
Prop. 1996/97:25, Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv
(Hämtad 2018-02-12).
Prop. 2004/05:170, Ny instans- och processordning i utlännings- och
medborgarskapsärenden
(Hämtad 2018-03-11).
SOU 2006:6, Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt. En anpassning av
svensk lagstiftning till EG-direktiv 2004/83/EG angående flyktingar och
andra skyddsbehövande, januari 2006.
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(Hämtad 2018-03-11).
Prop. 2013/14:216, Särskilt ömmande omständigheter
(Hämtad 2018-03-11).
Prop. 2015/16:174, Tillfälliga begränsningar av möjligheten
att få uppehållstillstånd i Sverige
(Hämtad 2018-03-11).
Prop. 2015/16:174, Tillfälliga begränsningar av möjligheten
att få uppehållstillstånd i Sverige
(Hämtad 2018-03-11).
Doktrin
Dane, Louise (2015). Europadomstolen och barnets bästa.
(Hämtad 2018-02-12).
Dane, Louise (2015). Fler barn kommer inte att få stanna i Sverige.
(Hämtad 2018-03-22).
Rättspraxis
Internationella rättsfall
Europadomstolen
Avgörande den 2 maj 1997 i målet D. mot Förenade kungariket
(nr. 30240/96)
Detta mål rörde utvisning till St Kitts i Västindien av en svårt AIDS-sjuk man
som anförde att ett avlägsnandebeslut skulle strida mot artikel 3 på grund av
hans ömmande situation och den svåra humanitära situationen i hemlandet med
bristande sjukvård, avsaknad av boende och socialt bistånd samt inga nära
anhöriga eller vänner som kunde ta hand om honom. Vidare framförde mannen
att han skulle förlora den vård han hade tillgång till och det i sig skulle förkorta
hans livslängd.
Domstolen konstaterade att det måste tillåtas en flexibilitet i tillämpningen av
artikel 3 att även omfatta situationer där risken för illabehandling har sin grund
i omständigheter som vare sig direkt eller indirekt kan inbegripa ett ansvar från
myndigheterna på platsen eller när omständigheterna i sig inte utgör en
inskränkning av artikel 3. Med beaktande av de exceptionella omständigheterna
i ärendet, bland annat sjukdomstillståndet, den vård och hjälp som mannen
erhållit i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, avsaknaden av
vård och den svåra levnadsmiljön i hemlandet, samt, konsekvenserna av ett
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abrupt avbrott i vården med hänsyn till att mannen befann sig i ett kritiskt
tillstånd i slutskedet av sin dödliga sjukdom, fann domstolen således att en
utvisning av mannen skulle utgöra sådan omänsklig behandling som strider mot
artikel 3.
Avgörande den 6 februari 2001 i målet Bensaid mot Förenade kungariket (nr.
44599/98)
Utvisning av en psykiskt sjuk man till Algeriet ansågs inte strida mot artikel 3
då mannens hälsoskäl inte bedömdes så allvarliga att de fick anses nå upp till
den höga tröskel som uppställs för tillämpning av artikel 3 i denna typ av
situation. Mannen hade dessutom tillgång till adekvat vård i hemlandet.
Domstolen har i målet också prövat om psykisk ohälsa kan falla inom
tillämpningsområdet för både artikel 3 och artikel 8 EKMR.
Privat- och familjeliv i artikel 8 är ett vitt begrepp som inte lämpar sig för
någon uttömmande definition. Europadomstolens praxis utesluter inte att
behandling som inte når svårighetsgraden för en kränkning av artikel 3 ändå
kan innebära en kränkning av privat- och familjelivet enligt artikel 8. Det krävs
i sådant fall tillräckligt negativa effekter på den fysiska och moraliska
integriteten. Psykisk hälsa måste betraktas som en väsentlig del av privatlivet
avseende den moraliska integriteten. Domstolen fann dock att verkställandet av
en utvisning till Algeriet i detta fall inte kunde anses strida mot artikel 8. Här
vägde domstolen in bl.a. att risken för försämring av hälsotillståndet varit
spekulativ och att utvisningen har ett lagstöd samt sker i förhållande till
legitima ändamål.
Avgörande den 27 september 2005 i målet Hukic mot Sverige,
(nr. 17416/05)
Målet rör utvisning till Bosnien-Hercegovina av en familj som hade ett barn
som led av Downs syndrom, vilket inte skulle få adekvat vård för sitt
handikapp. Domstolen ansåg klagomålet vara uppenbart ogrundat. Det fanns
behandling och rehabilitering för barn med Downs syndrom i familjens
hemstad, även om detta inte höll samma standard som i Sverige. Även om
handikappet var allvarligt kunde det inte jämföras med slutskedet av en dödlig
sjukdom.

Avgörande den 5 juli 2007 i målet Grigorian och andra mot Sverige
(nr. 17575/06)
En utlänning har inte någon rätt att med stöd av EKMR kräva att få resa in i
eller bosätta sig i ett visst land. Det är upp till staten att bestämma vem som
har rätt att bosätta sig i landet. Oaktat detta kan en utvisning strida mot
rätten till respekt för familjelivet i vissa fall. Staten måste därför göra en
proportionalitetsbedömning mellan individens rätt till respekt för
familjelivet och statens rätt att besluta om vem som ska få bosätta sig i
landet. Eftersom parterna är medborgare i olika länder kommer en utvisning
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innebära att de separeras åtminstone viss tid. Det finns inget i de svenska
myndigheternas beslut som medför att paret inte skulle kunna resa till
samma land – Armenien eller Azerbajdzjan – vid verkställigheten av
utvisningsbeslutet. Det är riktigt att detta skulle kräva att parterna vidtog
vissa åtgärder, såsom att skaffa pass till mannen, ingå äktenskap med
varandra och fastställa faderskapet till barnet. Det kan inte anses orimligt att
svenska myndigheter ställer krav på de sökande att vidta dessa åtgärder för
att de ska kunna verkställas till samma land där de kan fortsätta sitt
familjeliv. Detta krav är speciellt befogat eftersom familjelivet uppkommit
under en tid när de inte hade rätt att bosätta sig i Sverige. De svenska
myndigheterna kan inte hållas ansvariga för att utvisningen av familjen till
samma land gjorts omöjlig genom parternas passivitet.
Avgörande den 23 juni 2008 i målet Maslov mot Österrike
(nr 1638/03, Grand Chamber)
Europadomstolen finner att beslutet att utvisa Maslov samt verkställigheten
av detsamma utgjorde ett intrång i hans rätt till respekt för sitt privat- och
familjeliv, att intrånget hade haft stöd i lag och att det skett i det legitima
syftet att förhindra oordning och brott.
Av avgörande betydelse för bedömningen i målet är att Maslov var så ung
när han begick de aktuella brotten och deras icke-våldsamma natur.
Huvuddelen av brotten hade avsett inbrott i varuautomater, bilar, affärer
eller restauranger för att stjäla pengar eller varor. Maslovs kriminalitet är
således att betrakta som ungdomsbrottslighet. När frågan om utvisning av en
ungdomsbrottsling är aktuell innefattar kravet på att ta hänsyn till barnets
bästa en skyldighet att underlätta hans eller hennes återanpassning. En
återanpassning kan inte ske om man skadar familjeband och sociala band
genom utvisning, vilket därför måste ses som en sista åtgärd när det gäller
ungdomsbrottslingar. Europadomstolen fastslår att utrymmet för att
berättiga en utvisning av en etablerad invandrare på grund av i huvudsak
icke-våldsam brottslighet som denne begått som ungdom är mycket litet.
Europadomstolen noterar att Maslov har sina huvudsakliga sociala,
kulturella, språkliga och sina familjeband i Österrike, där alla hans närmaste
bor samt att han inte ens har påståtts ha några band till Bulgarien. Med
hänsyn till Maslovs unga ålder avser en utvisning från Österrike under 10 år,
vilket är nästan lika lång tid som han tillbringat där, en betydande del av
hans liv. Europadomstolen bedömer mot denna bakgrund att utvisningen,
även om den avser en begränsad tid, är en oproportionerlig åtgärd i
förhållande till det legitima målet att förhindra oordning och brott och den
kan således inte anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle.
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Avgörande den 9 mars 2010 i målet R.C. mot Sverige (nr. 41827/07)
När en uppgiven iransk regimkritiker lägger fram medicinsk bevisning som
ger stöd för hans uppgifter om inträffade övergrepp ankommer det på staten
att skingra varje tvivel om risken för ny illabehandling.
Då R.C. har visat att han utsattes för tortyr är det upp till staten att skingra
varje tvivel om risken för att han åter utsätts för behandling i strid med
artikel 3. Vid bedömningen av om R.C. löper en verklig risk för
illabehandling ska hänsyn i första hand tas till den aktuella situationen i
Iran. Hänsyn måste också tas till att iranier som inte kan bevisa att de lämnat
landet legalt löper en särskild risk att utsättas för myndigheternas
granskning. I förevarande mål noteras att Sverige inte har invänt mot RC:s
uppgifter om att han lämnade Iran illegalt. Sammantaget finns det grundad
anledning att tro att RC kommer att utsättas för behandling i strid med
artikel 3 om han tvingas återvända till Iran.
Avgörande den 22 juni 2010 i målet Al-Zawatia mot Sverige
(nr. 50068/08)
En man från Västbanken eller Jordanien har vistats i Sverige sedan december
2002. Med början våren 2007 åberopade mannen psykisk ohälsa som skäl för
uppehållstillstånd varför han inte skulle utvisas från Sverige. Under processens
gång utförde mannen ett självmordsförsök. Mannen inkom med flera läkarintyg
som visade att han var deprimerad, apatisk, nervös och hade suicidtankar.
Domstolen konstaterade att mannen led av ett dåligt psykiskt hälsotillstånd,
men tog i beaktan att något ytterligare självmordsförsök inte hade skett och
mannen hade inte heller varit inlagd för vård eller tvångsomhändertagen.
Suicidtankarna bedömdes primärt vara länkade till mannens besvikelse på de
svenska migrationsmyndigheterna, hans oklara situation och hans rädsla för att
bli utvisad. Eftersom det inte finns några tecken på att svenska myndigheter
skulle tvångsutvisa honom om det var medicinskt omöjligt, det konstaterades
att det fanns vård i hemlandet och att han även hade släktingar i hemlandet
bedömdes utvisningen inte strida mot artikel 3 på grund av ohälsan. Inte heller
mannens övriga skäl utgjorde brott mot EKMR, varför ansökan bedömdes vara
uppenbart ogrundad.

Avgörande den 14 juni 2011 i målet Osman mot Danmark (nr. 38058/09)
En ung somalisk flicka som var bosatt i Danmark tillsammans med sin
familj skickades mot sin vilja utomlands för att under två år ta hand om sin
farmor. Till följd av utlandsvistelsen förlorade hon sitt uppehållstillstånd
och vägrades på grund av en lagändring under tiden för hennes bortavaro ett
förnyat tillstånd. Tillräcklig hänsyn togs inte till hennes intressen och
hennes rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. En rimlig avvägning
företogs inte mellan flickans och statens intressen. Det skedde därför en
kränkning av artikel 8.
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Avgörande den 20 september 2011 i målet A.A. mot Förenade kungariket
(nr 8000/08)
En utvisning på grund av allvarlig brottslighet som underårig, bedömdes
utgöra en kränkning av rätten till privatliv i artikel 8, med beaktande av
bland annat den långa tid som förflutit sedan brottet begicks – vilken delvis
bestod av illegal vistelse - och sökandens exemplariska uppförande under
denna tid.
Av Europadomstolens vägledande avgörande framgår att sökanden, en ung
vuxen som är 24 år som bor med sin mamma och ännu inte har grundat en
egen familj, har ett familjeliv. Det är emellertid inte nödvändigt att
bestämma denna fråga eftersom artikel 8 också skyddar rätten att etablera
och utveckla relationer med andra människor och omvärlden. Det måste
accepteras att sociala band mellan bosatta migranter och det samhälle där de
lever i är en del av begreppet privatliv i den mening som avses i artikel 8.
Så, oavsett existensen av ett familjeliv, utgör en utvisning av en bosatt
migrant ett ingrepp i dennes rätt till respekt för privatlivet.
Avgörande den 15 maj 2012 i målet Nacic med flera mot Sverige
(nr 16567/10)
Domstolen ansåg till att börja med att en utvisning av föräldrarna och
brodern skulle innebära en begränsning i sökandenas rätt till familjeliv.
Syskonen och föräldrarna har alltid bott tillsammans. Omständigheten att
21-åringen fyllde 18 år under den nationella processen i Sverige påverkar
inte att han fortfarande var en beroende medlem i familjen, särskilt med
hänsyn till hans hälsotillstånd. Domstolen bedömde vidare att 21-åringens
hälsotillstånd inte kunde anses utgöra ett hinder för honom att återförenas
med familjen i hemlandet. Han skulle också kunna få vård i Kosovo eller
Serbien. En utvisning av föräldrarna och brodern ansågs inte
oproportionerlig. Domstolen påtalar att nationella myndigheter disponerar
över ett bedömningsutrymme vid proportionalitetsbedömningar och att
Europadomstolens roll består i att granska om den aktuella begränsningen
överskrider en skälig balans mellan intressena. Europadomstolen bedömde
att en utvisning av föräldrarna och brodern inte är oproportionerlig i detta
fall.
Avgörande den 21 maj 2013 i målet Ghali mot Sverige (nr. 74467/12)
En familj statslösa palestinier har utvisats till Libanon och de klagande har
bland annat anfört att utvisningen strider mot artikel 2 EKMR om rätten till
liv med hänsyn till svårt sjukdomstillstånd. Klagomålet bedömdes uppenbart
ogrundad i denna del och avvisades. Europadomstolen har i målet anfört att
artikel 2 ska tolkas i samband med artikel 3.
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Familjen, bestående av mor och son, född 2009, ingick i en större
familjekonstellation av totalt fyra barn, där de övriga familjemedlemmarna
befann sig i Libanon. Sonen led av en svår muskelsjukdom (hereditär
spastisk parapares), liksom två av de andra barnen. Enligt läkarintyg
framgick att det krävdes livslång vård för drabbade av sjukdomen, men att
sjukdomen i sig inte var livshotande. Eftersom familjen varit bosatta i
flyktingläger för bland annat statslösa palestinier i Libanon anförde de
klagande att sonen inte skulle få tillräcklig vård och behandling för sin
sjukdom i lägret vid ett återvändande och att vård utanför lägret var mycket
kostsam. De syskon i Libanon som led av samma sjukdom hade mottagit
vård i Libanon och genomgått operationer på grund av sjukdomen. Fortsatt
behandling var även planerad för syskonen.
Domstolen tog särskild hänsyn i målet till barnets låga ålder och bedömde
att sjukdomstillståndet till följd av den aktuella sjukdomen inte kunde
jämföras med ett sådant synnerligen allvarligt lidande som är
förutsättningen för att det ska nå över den höga tröskel som etablerats i
praxis för artikel 3 EKMR vad avser sjukdom. Familjen bedömdes inte heller
ha visat att vård i Sverige skulle leda till ett varaktigt förbättrat tillstånd för
sonen, detta eftersom det saknas ett effektivt botemedel för sjukdomen. Vidare
bedömdes att det fanns tillgång till adekvat vård i Libanon.
Avgörande den 29 november 2016 i mål Kazic med flera mot Sverige
(nr 41252/16)
En familj med en vuxen son åberopade att en utvisning till Bosnien och
Hercegovina skulle strida mot artikel 3 på grund av sonens hälsotillstånd.
Sonen led av epilepsi, skolios, cerebral pares, puckelrygg och kognitiv
funktionsnedsättning. Domstolen uttalar att även om sonen har allvarliga
hälsoproblem, så kan de inte jämföras med ett sådant allvarligt lidande som
krävs för att en kränkning av artikel 3 ska kunna anses föreligga enligt
avgörandet D. mot Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland. Det
fanns tillgång till sjukvård och insatser för handikappade i Bosnien och
Hercegovina som sonen hade haft tillgång till det tidigare. Den
omständigheten att han inte kan få lika bra levnadsförhållanden i Bosnien
och Hercegovina som i Sverige är inte avgörande. Det fanns inte heller
något botemedel för hans hälsoproblem även om han skulle stanna kvar i
Sverige. Domstolen avvisade ansökan som uppenbart ogrundad.
Avgörande den 13 december 2016 i målet Paposhvili mot Belgien
(nr 41738/10, Grand Chamber)
Den georgiske medborgaren Paposhvili led bland annat av leukemi och
TBC. Europadomstolen uttalar i detta mål att det finns behov av att klargöra
tidigare praxis. Det är fortfarande fråga om exceptionella fall enligt målet N.
mot Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland som ska tolkas så
att det avser en person som är allvarligt sjuk, även om det inte finns en
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omedelbar risk att personen dör. Det är fortfarande fråga om en hög tröskel.
Det krävs att det har visats att det på grund av avsaknad av lämplig vård i
mottagarlandet eller brist på tillgång till sådan vård finns väsentliga skäl att
tro att personen skulle möta verkliga risker att utsättas för en allvarlig, snabb
och oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet, vilket resulterar i intensivt
lidande eller en avsevärd förkortning av den förväntade livslängden.
Det är av betydelse om den mottagande staten generellt har tillräcklig,
lämplig och tillgänglig vård för att hindra sökanden från att utsättas för
behandling i strid med artikel 3. Det är dock inte fråga om nivån på vården i
den mottagande staten. Det kan inte heller från artikel 3 härledas en rätt att
få en specifik behandling som inte finns tillgänglig för andra medborgare i
mottagarlandet. Det är istället frågan om att en person vid en utvisning inte
får utsättas för sådan behandling som innebär en överträdelse av artikel 3.
Om det också efter denna granskning fortfarande finns oklarheter kring om
sökanden riskerar behandling i strid med artikel 3 måste staten erhålla
individuella och tillräckliga garantier från den mottagande staten att lämplig
behandling kommer att vara tillgänglig för personen ifråga. Domstolen
understryker att det inte är avsaknad av medicinsk infrastruktur i den
mottagande staten som aktualiserar ett ansvar enligt artikel 3. Det är heller
inte en skyldighet för den återsändande staten att utjämna skillnader i
sjukvårdssystem eller nivåer på behandling jämfört med den mottagande
staten genom att erbjuda tillgång till fri sjukvård till personer som inte har
rätt att vistas i den återsändande staten. Ansvaret enligt EKMR ligger i att
undvika att en utvisning medför att en person riskerar att utsättas för sådan
behandling som strider mot artikel 3.
Europadomstolen konstaterade slutligen att de belgiska myndigheterna inte
hade granskat inlämnade handlingar i ärendet som rörde Paposhvilis
hälsotillstånd eller hans möjligheter att få läkarvård i hemlandet vid en
utvisning utifrån regeln i artikel 3. En utvisning till Georgien skulle därför
ha stridit mot artikel 3 i EKMR.
EU-domstolen
Avgörande den 18 december 2014 i målet M'Bodj mot Belgien (C-542/13)
Målet rörde huruvida bestämmelserna i skyddsgrundsdirektivet även gäller
en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av nationella regler
på grund av sjukdom som gör att det föreligger en verklig risk för liv eller
omänsklig eller förnedrande behandling vid avsaknad av vård/behandling i
ursprungslandet. Vidare uttalar sig EU-domstolen om sjukdom och
avsaknad av vård faller inom direktivets definition av allvarlig skada.
Domen berör dock inte den situationen att en person avsiktligt berövas vård.
Begreppet allvarlig skada enligt artikel 15 b) i skyddsgrundsdirektivet
omfattar inte en sådan situation att en person som lider av en allvarlig
sjukdom kan utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling till följd
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av brist på adekvat vård i hemlandet. Om en utlänning som lider av en
allvarlig sjukdom inte kan utvisas enligt Europadomstolens praxis på grund
av det skulle strida mot artikel 3 i EKMR därför att möjligheterna att
behandla sjukdomen är mycket sämre, innebär inte detta att personen blir att
anse som alternativt skyddsbehövande enligt skyddsgrundsdirektivet. Det
alternativa skyddet i direktivet syftar till att komplettera
Genèvekonventionens skydd för flyktingar. Mot bakgrund av bland annat
skäl 29 i avgörandet omfattar direktivet inte personer som av
medlemsstaterna beviljats tillstånd efter en skönsmässig bedömning av
humanitära eller ömmande skäl.
Avgörande den 16 februari 2017 i målet C.K. och andra mot Slovenien (C578/16)
EU-domstolen fann att även när det inte finns några allvarliga skäl att anta
att det föreligger systematiska brister i den medlemsstat som är ansvarig för
prövningen av asylansökan, får en överföring av en asylsökande inom
ramen för Dublinförordningen endast genomföras under sådana
förhållanden där det framgår att överföringen inte medför någon verklig och
konstaterad risk för att den berörda personen utsätts för omänsklig och
förnedrande behandling.
När en överföring gäller en asylsökande som lider av en särskilt allvarlig
psykisk eller fysisk sjukdom medför en verklig och konstaterad risk för en
avsevärd och irreversibel försämring av den berörda personens
hälsotillstånd att överföringen är en omänsklig och förnedrande behandling i
den mening som avses i artikel 17.1. Det ankommer då på myndigheterna i
den överförande medlemsstaten, och i förekommande fall på domstolarna i
den staten, att undanröja varje allvarligt tvivel angående överföringens
inverkan på den berörda personens hälsotillstånd genom att vidta
nödvändiga försiktighetsåtgärder för att överföringen ska äga rum under
förhållanden som på ett lämpligt sätt och i tillräcklig mån garanterar den
aktuella personens hälsotillstånd. För det fall vidtagandet av åtgärderna inte
utgör en tillräcklig åtgärd för att garantera att överföringen inte medför en
verklig risk för en avsevärd och irreversibel försämring av vederbörandes
hälsotillstånd, ankommer det på myndigheterna i den berörda
medlemsstaten att skjuta upp överföringen av den berörda personen under
den tid som dennes tillstånd inte medger en sådan överföring. Om det skulle
visa sig att den asylsökandes hälsotillstånd inte förväntas förbättras på kort
sikt, eller om uppskjutandet under en lång tid av förfarandet riskerar att
förvärra den berörda personens tillstånd, kan den anmodande medlemsstaten
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välja att själv pröva vederbörandes ansökan med tillämpning av artikel 17.1
i Dublinförordningen.
Avgörande den 24 April 2018 i målet MP mot Secretary of State for the
Home Department (Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland)
(C-353/16)
EU-domstolen fann att en person tidigare har torterats av myndigheterna i
sitt ursprungsland, men inte längre riskerar en sådan behandling om
personen återvänder, är inte i sig tillräckligt för att bevilja subsidiärt skydd
enligt skyddsgrundsdirektivet. I överensstämmelse med Europadomstolens
dom Paposhvili mot Belgien gäller att EU:s stadga om de grundläggande
rättigheterna utgör hinder för att en medlemsstat utvisar en
tredjelandsmedborgare, om en sådant avlägsnande skulle resultera i en
signifikant och permanent försämring av den persons psykiska sjukdom,
särskilt om en sådan försämring skulle äventyra personens liv.
En väsentlig försämring av en tredjelandsmedborgares hälsa betraktas
endast i sig som omänsklig eller förnedrande behandling när
tredjelandsmedborgaren skulle utsättas för en verklig risk för ett avsiktligt
berövande av hälso- och sjukvård, till exempel när myndigheterna i
ursprungslandet inte är beredda att tillhandahålla rehabilitering av ett
tortyroffer som riskerar att begå självmord eller när landet har antagit en
diskriminerande politik när det gäller tillgången till hälsovård, vilket gör det
svårare för vissa grupper att få tillgång till lämplig vård för de psykiska eller
psykiska följderna av tortyr som begåtts av myndigheterna.
MiÖD
MIG 2006:1
I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopar skyddsbehov och till
stöd för detta ingett handlingar som bedömts kunna vara äkta av svensk
ambassad samt där klagandens trovärdighet är avgörande för bedömningen,
åligger det migrationsdomstolen att se till att målet blir tillräckligt utrett, till
exempel genom att hålla muntlig förhandling eller på annat sätt utreda
oklarheterna i målet. Samme utredningsskyldighet gäller för
Migrationsverket.
MIG 2007:8
För att inte syftet med Dublinkonventionen ska motverkas är det av
avgörande betydelse att det föreligger särskilda skäl för undantag från
konventionens ansvarighetsregler. Utrymmet för att underlåta tillämpning
av konventionen av humanitära skäl får anses som synnerligen begränsat
och det krävs starka humanitära skäl för att asylansökan i stället ska prövas i
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Sverige. De skäl som åberopats i målet är inte av sådan styrka att det finns
förutsättningar att frångå konventionens ansvarsregler.
MIG 2007:15
Bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen om synnerligen ömmande
omständigheter är en undantagsbestämmelse som ska tillämpas restriktivt.
Även fråga om läkarintygs utformning.
MIG 2007:25
Det förhållandet att ett barn lider av epilepsi och att den vård barnet skulle
kunna erhålla i Sverige är av högre kvalitet än den vård barnet erhållit i
hemlandet har i sig inte ansetts utgöra grund för att bevilja barnet och
barnets mor uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande
omständigheter. Det har inte visats att barnets framtida utveckling och
livskvalitet på ett avgörande sätt skulle äventyras genom att barnet
återvänder till hemlandet. Härvid har även beaktats att omständigheterna i
ett barns ärende inte behöver ha samma allvar och tyngd som krävs för
vuxna personer.
MIG 2007:32
För att underlåta tillämpning av Dublinförordningen krävs starka
humanitära skäl och endast det förhållandet att en person skulle kunna
beviljas uppehållstillstånd med stöd av nationella bestämmelser om
anknytning eller synnerligen ömmande omständigheter är inte tillräckligt
utan det krävs därutöver att det ska framstå som stötande ur ett humanitärt
perspektiv att fullfölja en överföring enligt Dublinförordningen.
MIG 2007:33 I och II
MiÖD uttalar att skyddsgrunder och övriga grunder skall hållas åtskilda vid
en bedömning av om en utlänning skall beviljas uppehållstillstånd. Enligt
förarbetena till utlänningslagen betonar regeringen starkt betydelsen av att
frågor om behov av asyl eller skydd i övrigt liksom andra huvudgrunder för
uppehållstillstånd noggrant prövas innan frågan om tillstånd enligt
bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter eventuellt prövas.
Frågan om det finns ett internflyktsalternativ aktualiseras först när en
utlänning bedöms ha skyddsskäl mot någon del av sitt hemland. Den
prövande instansen har då att avgöra om det är rimligt att utlänningen
bosätter sig i någon annan del av hemlandet. MiÖD betonar att en sådan
bedömning ska göras inom ramen för skyddsbehovsprövningen och inte,
såsom migrationsdomstolen gjort, inom ramen för prövningen av om det
föreligger synnerligen ömmande omständigheter.
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MIG 2007:35
Bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen om synnerligen ömmande
omständigheter är av undantagskaraktär. För att uppehållstillstånd enligt
denna bestämmelse ska kunna beviljas vuxna personer av enbart medicinska
skäl krävs att hälsotillståndet är synnerligen allvarligt. För att bevilja
uppehållstillstånd på grund av psykisk ohälsa måste medicinsk utredning ge
stöd för att den psykiska ohälsan är så svår att tillståndet är livshotande. Om
självdestruktiva handlingar har företagits måste de ha utförts på grund av
svår psykisk ohälsa som är styrkt.
MIG 2007:43
Vistelsetiden i Sverige har bedömts vara alltför kort för att en utlänning,
som fyllt 18 år först efter tidpunkten för migrationsdomstolens dom, skulle
kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anpassning till landet.
Tillstånd har inte heller kunnat beviljas på grund av utlänningens
hälsotillstånd, eftersom det intyg om hälsotillståndet som har åberopats
bland annat inte har utfärdats av en läkare och dessutom saknar uppgifter
om den aktuella situationen och framtida vårdbehov
MIG 2007:48
När vård och mediciner finns att tillgå i hemlandet kan uppehållstillstånd
inte beviljas på grund av synnerligen ömmande omständigheter även om
utlänningen själv måste bekosta den nödvändiga behandlingen.
MIG 2007 not. 14
Beaktande av barnets bästa innebär att domstolen har att ta ställning till om
ett återvändande till hemlandet kan antas utgöra en risk för hälsa eller
utveckling och om barnet kan antas få bestående skada i sin psykosociala
utveckling. Vid bedömningen av barns hälsotillstånd behöver det inte vara
fråga om någon livshotande sjukdom för att uppehållstillstånd ska kunna ges
endast på grund av medicinska skäl. Då grunden ”synnerligen ömmande
omständigheter” är tillämplig endast i undantagsfall måste det emellertid
vara fråga om ett mera allvarligt hälsotillstånd för vilket barnet inte kan
erhålla adekvat vård i hemlandet.
MIG 2008:20
Möjligheten att erhålla ny prövning av frågan om uppehållstillstånd i
verkställighetsärenden är ett extraordinärt rättsmedel som skall tillämpas
restriktivt.
MIG 2009:9
Synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen har
vid en sammantagen bedömning ansetts föreligga för ett ensamkommande
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barn utan anhöriga i Sverige vars framtida psykosociala utveckling och
hälsa på ett avgörande sätt skulle äventyras om han tvingades återvända till
hemlandet. Härvid beaktades också de omständigheter som bidragit till
pojkens allvarliga hälsotillstånd, hans avsaknad av kontaktnät i hemlandet
samt de rådande förhållandena i hans hemland.
MIG 2009 not. 9
Den enskildes hälsotillstånd ska vara tillfredställande dokumenterat genom
läkarintyg. Vidare bör, för att intyget ska kunna tillmätas något egentligt
bevisvärde, intyget innehålla uppgifter om läkarens tjänsteställning, varför
intyget utfärdats, bedömningsunderlaget, vilka medicinska slutsatser som
kan dras av detta underlag samt vara förhållandevis nyligen utfärdat. Dessa
krav på tillfredställande dokumentation gäller oavsett om det är fråga om en
vuxen eller ett barns hälsotillstånd. I det aktuella målet, som gäller en
ensamkommande tonåring, var intyget utfärdat av en legitimerad psykolog
tillika barn- och ungdomsterapeut och inte av en läkare. Med hänsyn härtill
kan inte intyget tillmätas något högre bevisvärde vad gäller bedömningen av
hälsotillståndet. Därtill kommer att bedömningsunderlaget i intyget endast
baseras på utlänningens egna uppgifter.
MIG 2009 not.10
En ung mans (18 år) psykiska ohälsa samt händelser i hemlandet som
befunnits ligga till grund härför, utgjorde skäl för att bevilja honom, men
inte hans föräldrar och yngre bror, uppehållstillstånd på grund av
synnerligen ömmande omständigheter.
Denna dom rör en numera vuxen son med uppgivenhetssymtom. Domen har
beslutats av tre domare. Två av dem har lämnat skiljaktig mening. En av
domarna ansåg att hela familjen skulle utvisas då det finns adekvat vård i
hemlandet. En av domarna ansåg att hela familjen skulle beviljas
uppehållstillstånd med hänsyn till deras situation.
MIG 2010:6
Vilket beviskrav som ska tillämpas vid bedömningen av om det föreligger
synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen är
beroende av vilka omständigheter som åberopas som grund för
uppehållstillstånd med stöd av den bestämmelsen. När situationen i
hemlandet åberopas som grund måste sökanden göra sannolikt att det
föreligger en risk för social utstötning eller andra svårigheter vid ett
återvändande till hemlandet.
Sökandens berättelse om omständigheter som påstås medföra en risk för
svårigheter efter hemkomsten får, i den mån bevisningen om detta brister,
därvid godtas om den framstår som trovärdig och sannolik.
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MIG 2010:18
För att säkerställa att en utlännings och hans familjs privat- och familjeliv
respekteras i enlighet med artikel 8 i EKMR ska prövningen av dennes
asylansökan, med stöd av artikel 3.2 i Dublinförordningen, ske i Sverige
trots att en annan stat enligt förordningen är primärt ansvarig för
prövningen.
MIG 2010:23
En kvinna, som lider av en blodcancersjukdom, riskerar att utveckla akut
leukemi om hon inte behandlas med ett visst läkemedel. Hon har gjort
sannolikt att läkemedlet inte finns att tillgå via officiella kanaler i hemlandet
och att tillgången på det är både oregelbunden och osäker. Mot bakgrund av
att kvinnan därför ansetts sakna tillgång till adekvat vård i hemlandet, och
då det finns möjlighet att bereda henne vård i Sverige, har hon beviljats
permanent uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande
omständigheter.
MIG 2011:9
Vid en prövning av frågan om uppehållstillstånd med stöd av 12kap. 19 §
fjärde stycket utlänningslagen är prövningen begränsad till de
omständigheter som hänför sig till utlänningens behov av skydd i Sverige.
MIG 2011:26
Det krävs en bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om
verkställighetshindret enbart är av praktisk natur eller om det även hänför
sig till utlänningens behov av skydd. Medan migrationsdomstolarna har en
begränsad roll i den prövning som kan förekomma på verkställighetsstadiet
åligger det Migrationsverket att självmant och kontinuerligt beakta de nya
omständigheter som kommer fram i ett verkställighetsärende.
MIG 2012:2
En migrationsdomstols utredningsskyldighet har ansetts aktualiserad när den
utlänning målet rör till domstolen gett in ett läkarintyg som indikerar att han
eller hon i hemlandet kan ha varit utsatt för tortyr.
MiÖD har i detta mål hänvisat till Europadomstolens dom R.C. mot Sverige
och funnit att även om det finns trovärdighetsbrister i asylberättelsen så
kräver officialprincipen att ytterligare medicinsk utredning inhämtas
gällande sökandes skador eftersom han själv gett in ett läkarintyg som
indikerar att skadorna kan ha uppkommit av tortyr.
MIG 2012:13
Vid prövningen av om det föreligger sådana ömmande omständigheter att
en utlänning bör få stanna i Sverige på grund av sin anpassning till landet
måste även rätten till privat- och familjelivliv enligt artikel 8 i EKMR
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beaktas. Detta innebär att svenska myndigheter och domstolar vid
prövningen ska ta hänsyn till alla de sociala och kulturella band som en
person kan ha i ett samhälle. Därav följer också att den sammanlagda tid
under vilken personen i fråga vistats i landet får betydelse på så sätt att en
lång vistelsetid kan innebära att personen hunnit skaffa sig starka band till
landet. Det saknar då i och för sig betydelse om vistelsetiden är illegal eller
infaller under tid före den aktuella ansökan om uppehållstillstånd.
MIG 2013:1
MiÖD:s beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes
grundärende innebär inte att omständigheter, som åberopats först i
överklagandet till MiÖD, har prövats utan någon begränsning i sak.
MIG 2013:6
Ett barn, som lider av livshotande leukemi, har tillsammans med sin förälder
beviljats uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande
omständigheter. Eftersom barnets behov av avancerad vård och behandling
har bedömts vara av övergående natur har uppehållstillstånden
tidsbegränsats
MIG 2013:23
Överföringsbeslutet till Italien hade stöd i lag, det vill säga
Dublinförordningen och intrånget i familjelivet har som ändamål att
förebygga oordning avseende tillämpningen av Dublinförordningen. Frågan
var om överföringsbeslutet kunde anses vara proportionerligt. MiÖD ansåg
att prövningen av familjemedlemmarnas asylansökningar i Sverige
respektive Italien skulle kunna leda till att familjen splittrades, i vart fall
temporärt. Intrånget i familjemedlemmarnas rätt till respekt för familjelivet
kunde därför inte anses vara proportionerligt och en verkställighet skulle
utgöra en kränkning av rätt till skydd för familjelivet enligt artikel 8 i
EKMR. Sverige skulle därför ta över ansvaret för prövning av kvinnans och
barnens asylansökningar.
Migrationsdomstol bör inte återförvisa ett beslut om överföring enligt
Dublinförordningen för att Migrationsverket skulle utreda asylsystemet och
mottagningsförhållandena i en annan medlemsstat.
Presumtionen om ett rättssäkert asylsystem och acceptabla
mottagningsförhållanden i Italien ansågs inte vara bruten. Det fanns därmed
inte skäl att på denna grund frångå Dublinförordningens ansvarsregler.
MIG 2015:4
En familj med ett tolvårigt barn har utvisats efter att ha vistats i Sverige i
sex år. Barnets anpassning till Sverige i form av bland annat skolgång och
vänner har inte ansetts tillräcklig för att utgöra särskilt ömmande
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omständigheter. Att i stort sett hela vistelsen har varit illegal har också
beaktats. Utvisningen har inte heller ansetts strida mot artikel 8 i EKMR.
MIG 2015:9
En ny prövning av frågan om uppehållstillstånd kan som regel inte beviljas
om de skäl som åberopas är hänförliga till utlänningens hälsotillstånd. Om
sjukdomen är livshotande kan dock i exceptionella fall ett beslut om
avlägsnande strida mot artikel 3 EKMR och en ny prövning aktualiseras.
En utvisning av en sjuk person kan strida mot artikel 3 om det är mycket
troligt att bristen på lämplig vård i mottagarlandet skulle leda till att
personens hälsa försämras allvarligt, snabbt och oåterkalleligt. Och att detta
skulle resultera i ett intensivt lidande.
MIG 2017:6
Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett land
är av sådan karaktär att detta måste anses utgöra omänsklig eller
förnedrande behandling. På grund av omfattningen av övergreppen och
situationen i landet samt när barnet saknar föräldrar, släkt eller annat
nätverk liksom lokalkunskap om landet, finns det en sådan individuell och
specifik risk för att barnet utsätts för övergrepp att alternativ
skyddsstatusförklaring ska beviljas.
MIG 2018:6
Om en person är över 18 år ska prövningen av skyddsskälen principiellt ske
enligt de regler som gäller för vuxna. Enligt 1 kap. 10 § utlänningslagen ska
i fall som rör ett barn till exempel särskilt beaktas vad hänsynen till barnets
hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Bestämmelsen kan
inte tillämpas analogt för att ta liknande särskild hänsyn för en person över
18 år.
Migrationsverkets yttranden
Migrationsverkets yttrande över utkast till lagrådsremiss Förlängning av
lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i
Sverige, 2019-03-14.

Rättsliga styrdokument från Migrationsverket
Hämtade 2018-02-12 förutom SR 37/2018 som hämtats 190313.
Rättschefens rättsliga ställningstagande angående bedömningar av rätten till
familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen, 2011-03-22, RCI 09/2011.
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Rättsligt ställningstagande angående medicinska utredningar av åberopade
skador, 2012-07-05, RCI 20/2012.
Rättsligt ställningstagande om att höra barn, 2015-09-09, SR 36/2015.
Rättsligt ställningstagande angående innebörden av svenskt
konventionsåtagande och artikel 8 i Europakonventionen vid tillämpningen
av 11 och 13 §§ i den tillfälliga lagen, 2016-07-07, SR 24/2016.
Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder, 201607-07, SR 25/2016.
Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av barns
ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första
stycket 3 utlänningslagen, 2016-07-11, SR 36/2016.
Rättsligt ställningstagande angående utredning och kontroll av
omständigheter som kan utgöra verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 §
utlänningslagen, 2016-07-11, SR 40/2016.
Rättsligt ställningstagande angående möjligheten att i verkställighetsärenden
tidsbegränsa eller neka uppehållstillstånd på grund av förväntat levnadssätt,
2016-07-11, SR 41/2016.
Rättsligt ställningstagande angående principen om familjens enhet i
asylärenden, 2016-10-24, SR 57/2016.
Rättsliga ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör
ensamkommande barn, 2017-06-01, SR 24/2017.
Rättsligt ställningstagande angående tillämpning av artikel 3 i
Europakonventionen då sjukdom åberopas (Upphäver SR 20/2016), 201703-28, SR 08/2017.
Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av den s.k. diskretionära
klausulen i artikel 17.1 i Dublinförordningen, 2018-02-27, SR 06/2018.
Rättsligt ställningstagande angående tillämpning av artikel 3 i
Europakonventionen då sjukdom åberopas 2018-10-11 SR 37/2018.
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Bilaga 2 till SR 17/2019
Devitaliserade barn; kartläggning och analys av devitaliserade barn i
Migrationsverkets skyddsprocess. Dnr 1.3.1-2018-25254

