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Rättsavdelningen

2020-03-23

SR 09/2020

Rättslig kommentar
angående
vissa jemenitiska hemlandspass

I denna kommentar ges vägledning hur vissa jemenitiska hemlandspass
ska bedömas.

1. Syfte och bakgrund
Den internationellt erkända regeringen i Jemen kontrollerar inte hela
det jemenitiska territoriet. I huvudstaden Sana’a samt orterna al-Hudaydah,
Ibb och Sa’ada har passkontoren tagits över av rebellgrupper där de utfärdar
hemlandspass sedan åtminstone augusti 2015.
Utfärdade av pass av Jemens internationellt erkända regering sker
genom Passport and Immigration Authority of Yemen. Jemens ambassad
i Riyadh är ansvarig för utfärdandet av passhandlingarna i Jemen och
ambassaden samt dess honorärkonsulat i Jeddah utfärdar passhandlingar
och står som utfärdande myndighet i handlingarna. Jemenitiska
inrikesministeriets huvudkontor finns numera i Jeddah i Saudiarabien,
dit samtliga passansökningar skickas för beslut och arkivering, och
inga passhandlingar utfärdas utan inrikesministeriets godkännande.

2. Gällande rätt

Bfd22 141107

En utlänning som vill resa in eller vistas i Sverige ska ha ett giltigt pass,
om det inte finns ett undantag. Till exempel behöver den som har ett
permanent uppehållstillstånd inte pass för vistelse i Sverige enligt
2 kap 1 § utlänningsförordningen (2006:97).
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Bestämmelser om vilka handlingar som kan godtas som pass finns
främst i 2 kap. 4 § utlänningsförordningen. Där framgår bland annat
att en resehandling får godtas som pass (hemlandspass), om handlingen
är utfärdad av en behörig myndighet i det land där innehavaren är
medborgare.
Migrationsverket har med stöd av 2 kap. 22 § utlänningsförordningen
utfärdat föreskrifter och allmänna råd om handlingar som får godtas
som pass (MIGRFS 1/2016). Av 3 § MIGRFS 01/2016 framgår att ett
hemlandspass är en erkänd resehandling1 som uppfyller de krav som
anges i 2 kap. 4–6 § utlänningsförordningen och som omfattas av 4–5 § §
föreskrifterna, eller som har godkänts särskilt enligt 2 kap. 22 § andra
stycket utlänningsförordningen.

3. Rättslig bedömning
Ett grundläggande krav för att en handling ska kunna godtas som pass
är att den är utfärdad av behörig myndighet i det land personen är
medborgare. Av vad som är känt för Migrationsverket kontrollerar inte
den internationellt erkända regeringen i Jemen passkontoren i Sana’a,
al-Hudaydah, Ibb och Sa’ada sedan augusti 2015. Hemlandspass som
har utfärdats i dessa orter sedan den 1 augusti 2015 uppfyller därför
inte kraven för en resehandling i enlighet med bestämmelserna i 2 kap.
4 § utlänningsförordningen.2
Därför är de inte giltiga som resehandlingar och styrker inte heller
innehavarens identitet. Ett sådant pass kan ensamt heller inte göra
innehavarens identitet sannolik. I rättsligt ställningstagande angående
kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd,
SR 20/2019 beskrivs närmare hur Migrationsverket bedömer om
en person har gjort sin identitet sannolik eller styrkt.

Rättschef
1

Enligt 2 § MIGRFS 1/2016 avses med begreppet erkänd resehandling i dessa föreskrifter
en resehandling som markerats som erkänd av Sverige i den förteckning som upprättats
genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1105/2011/EU av den 25 oktober 2011 om
förteckningen över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka
en visering kan införas samt om införandet av en mekanism för upprättandet av denna
förteckning.
2
Bedömningen av pass utfärdade i dessa orter utgör således ett undantag från 4 § p. 6
MIGRFS 1/2016

