Rättsavdelningen

2020-03-27

SR 10/2020

Rättsligt ställningstagande
angående
praktiska verkställighetshinder m.m.
1. Innehåll
I det här rättsliga ställningstagandet 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. Det rättsliga ställningstagandet kommer också att behandla
andra frågor relaterade till verkställighetshinder exempelvis
Migrationsöverdomstolens avgörande i MIG 2018:21 gällande
säkerhetsärenden.

2. Avgränsning
Det här rättsliga ställningstagandet handlar om praktiska
verkställighetshinder. Det berör alltså inte politiska verkställighetshinder,
som har att göra med den sökandes behov av skydd med undantag av
frågor relaterade till MIG 2018:21, eller medicinska verkställighetshinder,
som har att göra med den sökandes hälsa. Inte heller berör det hinder som
är kopplade till den sökandes situation i hemlandet.

3. Sammanfattning
Det är den sökande som ska visa att det finns praktiska hinder för
att verkställa beslutet om avvisning eller utvisning.
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Beviskravet är högt och bevisningen måste vara konkret.
Utredningsskyldigheten om verkställighetshindret ligger både på den
sökande och på Migrationsverket.
Ett beslut om uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder förutsätter
i princip att det finns ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. I vissa
situationer kan det finnas utrymme att underlåta att fatta ett
avlägsnandebeslut.
Beslut om inhibition av ett avlägsnandebeslut på grund av
verkställighetshinder kan endast fattas då det är fråga om ett kortvarigt
hinder som kan förväntas upphöra inom kort tid. Ytterligare ett beslut om
inhibition kan fattas under samma förutsättningar. Annars bör tillfälligt
uppehållstillstånd beviljas. Detta gäller även i säkerhetsärenden enligt
utlänningslagen m. fl.
Om ett beslut om avvisning eller utvisning av praktiska skäl inte kan
genomföras, kan den sökande få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt
5 kap. 11 § utlänningslagen. Den bestämmelsen kan bara tillämpas när
hindret är icke bestående. Ett sådant uppehållstillstånd kan förlängas.
Finns det bestående eller långvariga hinder kan den sökande i stället
få uppehållstillstånd enligt bestämmelsen om synnerligen ömmande
omständigheter, 5 kap. 6 § utlänningslagen. Det är en samlad bedömning
av den sökandes situation som avgör om det finns synnerligen ömmande
omständigheter.
I de fall en sökande ska prövas enligt den tillfälliga lagen1 får
uppehållstillstånd endast beviljas enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen om
det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa
utlänningen (11 § tillfälliga lagen).
Det finns endast begränsade möjligheter att bevilja uppehållstillstånd
enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen innan preskription på grund av varaktiga
praktiska verkställighetshinder.
I ett ärende där sökanden är 14 år eller äldre och det saknas ett ordnat
mottagande i hemlandet enligt 12 kap. 3 a § utlänningslagen kan det finnas
ett icke bestående praktiskt verkställighetshinder. Detta eftersom
verkställighetshindret endast torde bestå fram till dess barnet är 18 år.
Utgångspunkten är att den sökande då beviljas ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen.

1

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i
Sverige
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När Migrationsverket på eget initiativ prövar om det finns hinder mot att
verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft enligt
12 kap. 18 § utlänningslagen gäller reglerna om myndigheters
serviceskyldighet, utredningsansvar och kommunicering.
Beslut i ärenden om verkställighetshinder måste tydligt ange vad
den sökande behöver göra för att avvisningen eller utvisningen ska
gå att genomföra. Detsamma gäller besked och underrättelser till
Polismyndigheten som lämnas enligt 12 kap. 17 § utlänningslagen,
när den ska genomföra beslutet om avvisning eller utvisning.

4. Rättslig bedömning
4.1 Fråga om verkställighetshinder
4.1.1 Allmänt om verkställighetshinder
När Migrationsverket prövar frågan om avvisning eller utvisning ska
beslutsfattaren ta hänsyn till om den sökande, enligt bestämmelserna i
12 kap. utlänningslagen, inte kan sändas till ett visst land eller om det finns
andra hinder mot att verkställa beslutet. Det framgår av bestämmelserna i
8 kap. 7 § utlänningslagen.
4.1.2 Beviskrav
Det är den som söker uppehållstillstånd som har bevisbördan för att det
föreligger ett praktiskt verkställighetshinder och att han eller hon
uppfyller kraven för uppehållstillstånd. Utredningsskyldigheten om
verkställighetshindret ligger både på den sökande och på
Migrationsverket.2
Migrationsöverdomstolen har i flera domar klargjort att utredningen måste
visa att det finns konkreta hinder mot att verkställa ett beslut om avvisning
eller utvisning för att Migrationsverket ska kunna ge den sökande
uppehållstillstånd3. Eftersom det är relativt enkelt att visa om det finns
sådana hinder kan Migrationsverket ställa högre krav på bevisningen som
den sökande lämnar in4. Vid bedömningen av verkställighetshindret ska det
göras en sammanvägning av vad som hindrar verkställigheten, hur lång tid
hindret kan komma att bestå och vilka åtgärder som kan vidtas för att
undanröja det5.
Migrationsöverdomstolen har även i praxis förklarat att begrepp som
”visas”, ”klarläggas” och ”fastställas” är uttryck för ett och samma höga
beviskrav, nämligen beviskravet styrkt6. Domstolen har vidare uttalat att
möjligheten att bevilja uppehållstillstånd på grund av praktiska
verkställighetshinder redan innan ett första beslut om utvisning har
preskriberats bör tillämpas restriktivt.
2
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Det krävs då att det är mycket sannolikt att utlänningen inte kommer att
kunna verkställas innan preskription7.
Detta får uppfattas som att det är samma höga beviskrav som angetts ovan
som avses. Migrationsöverdomstolens praxis innebär alltså att bevisningen
måste styrka att det finns praktiska hinder mot att verkställa ett beslut om
avvisning eller utvisning för just den personen. Det är inte ett praktiskt
verkställighetshinder om personen kan återvända på egen hand8 eller om
den enskilde själv inte har gjort försök att undanröja eventuella
verkställighetshinder9.
4.1.3 Förutsätter ett beslut om uppehållstillstånd på grund av
verkställighetshinder att det finns ett avvisnings- eller utvisningsbeslut?
Ett hinder mot verkställighet förutsätter i princip att det finns ett beslut om
avvisning eller utvisning. Ordalydelsen i 5 kap. 11 § utlänningslagen ”om
det finns ett hinder, som inte är bestående, mot att ett avvisnings- eller
utvisningsbeslut verkställs” talar för att det normalt bör finnas ett
avlägsnandebeslut. I förarbetena sägs att om det bedöms att avvisning eller
utvisning bör ske, kan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd meddelas
samtidigt med ett avlägsnandebeslut som får verkställas efter en viss tid 10. I
MIG 2011:24 beviljades ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap.
11 § och utvisningsbeslutet kvarstod.
I MIG 2014:24 beviljades också ett tidsbegränsat uppehållstillstånd men
utvisningsbeslutet upphävdes. MIG 2019:13 handlar om praktiska och
legala hinder att återvända till UNRWA:s verksamhetsområde. Enligt vad
Migrationsöverdomstolen uttalar, synes ett utvisningsbeslut inte behöva
fattas om situationen är komplex.
Mot denna bakgrund är Migrationsverkets uppfattning att ett
uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder normalt sett
bör förenas med ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. I vissa situationer kan
man dock underlåta att fatta ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. I denna
bedömning kan man ta hänsyn till faktorer som t.ex. verkställighetshindrets
längd och vilken typ av hinder det är fråga om; t.ex. om hindret är hänförligt
till föränderliga praktiska funktioner vid gränser. Individuella
omständigheter som talar mot att ett utvisningsbeslut fattas bör också
beaktas.
När det är fråga om att bevilja ett uppehållstillstånd på grund av
verkställighetshinder för personer som uteslutits från att vara flyktingar
eller alternativt skyddsbehövande och personer som vägras statusförklaring
enligt 4 kap. 3 § andra stycket utlänningslagen bör också ett
utvisningsbeslut fattas.
7
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4.2 Grunder för uppehållstillstånd
4.2.1 Bestående och icke bestående verkställighetshinder
När Migrationsverket vid prövningen av en asylansökan kan konstatera att
det finns praktiska hinder för att verkställa ett beslut om av- eller utvisning,
är utgångspunkten att vi beviljar den sökande tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen. Ett uppehållstillstånd
enligt denna bestämmelse är inte avsett för bosättning i Sverige och kan
bara tillämpas när hindren är tillfälliga, dvs. icke bestående.
När hindren är bestående eller långvariga kan Migrationsverket istället fatta
beslut om uppehållstillstånd enligt bestämmelsen om synnerligen ömmande
omständigheter, 5 kap. 6 § utlänningslagen (för barn särskilt ömmande). Det
är en sammanvägd bedömning av den sökandes situation som avgör om det
finns synnerligen ömmande omständigheter. Det kan till exempel handla om
att personen kommer att bli kvar i Sverige under så pass lång tid att grund
för uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen uppstår. Även den
sökandes hälsa och situation i hemlandet ska tas med i bedömningen11.
Vid prövning enligt den tillfälliga lagen torde utrymmet för att beviljas
tillstånd på grund av bestående eller långvarigt praktiskt
verkställighetshinder vara mer begränsat jämfört med prövning enligt
utlänningslagen. Detta eftersom en sökande vars ansökan ska prövas enligt
11 § tillfälliga lagen endast får beviljas uppehållstillstånd enligt
5 kap. 6 § utlänningslagen om det skulle strida mot ett svenskt
konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen.
4.2.2 Prövningsordningen
Prövningen av verkställighetshinder sker efter en skyddsprövning mot
hemlandet och den integrerade frågan om uteslutande. Först ska bedömas
om den sökande kan få uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen.
Därefter ska (om hindren visar sig vara bestående eller långvariga) bedömas
om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § kan beviljas. Det innebär att vi
frångår lagens hierarki, regeln som säger att vi i prövningen ska ta
paragraferna i den ordning som de kommer i lagen. Det beror på att det inte
finns någon särskild bestämmelse som kan användas för att bevilja den
sökande uppehållstillstånd när det finns bestående eller långvariga hinder
för att verkställa ett avvisnings- eller utvisningsbeslut.12
4.2.3 Grund för inhibition vid verkställighetshinder
I förarbetena till 5 kap. 11 § utlänningslagen uttalades att anstånd i vissa fall
kunde beslutas i samband med avvisnings- eller utvisningsbeslut i stället för
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 13. I MIG 2018:21 uttalar sig
Migrationsöverdomstolen om det som anges i förarbetena.
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Domstolen säger att bestämmelserna om inhibition är avsedda för
situationer när det är fråga om ett tämligen kortvarigt hinder som kan
förväntas upphöra inom en tid som kan beräknas med någorlunda säkerhet.
Det är alltså möjligt att besluta om inhibition vid verkställighetshinder, men
endast då det är fråga om ett kortvarigt hinder som kan förväntas upphöra
inom kort tid. Inhibitionen bör därför vara tidsbegränsad och inte tills
vidare. Skulle det efter denna tid visa sig att verkställighetshindret kvarstår,
kan i det enskilda fallet ett nytt inhibitionsbeslut fattas, om det då kan
förutses att verkställighetshindret har upphört när det andra
inhibitionsbeslutet löper ut. I annat fall ska det i stället fattas beslut om
tidsbegränsat uppehållstillstånd.
4.2.4 Bestående praktiskt verkställighetshinder innan preskription
Migrationsöverdomstolen har i MIG 2019:4 uttalat sig om möjligheten att
redan innan ett första beslut om utvisning har preskriberats bevilja
uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder. Domstolen
uttalar bl.a. att denna möjlighet bör tillämpas restriktivt och att det
förutsätter att det redan vid prövningen av frågan om uppehållstillstånd
bedöms vara mycket sannolikt att utlänningen inte kommer att kunna
verkställas innan preskription inträder.
Även om MIG 2019:4 innehåller vissa redogörelser om bl.a. preskription tar
avgörandet endast sikte på frågan om betydelsen av praktiska
verkställighetshinder av bestående art i grundprövningen. Uttalandena som
görs i avgörandet är generella i den meningen att de får anses omfatta
samtliga situationer där praktiska verkställighetshinder aktualiseras inom
ramen för 5 kap. 6 § utlänningslagen. Någon skillnad görs inte på barn i
familj och barn utan vårdnadshavare. Den tillfälliga lagen var inte
tillämplig i målet.
Avgörandet rörde förutsättningarna för en barnfamilj att beviljas
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen, utan beaktande av om
ett avlägsnande skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande (11 §
tillfälliga lagen). Detta torde ha den betydelsen att den som prövas enligt
den tillfälliga lagen har mer begränsade möjligheter att beviljas tillstånd
med stöd av 5 kap. 6 § utlänningslagen på grund av praktiskt
verkställighetshinder innan preskription än den som prövas enligt
utlänningslagen.
4.2.5 Prövning av asylärenden gällande barn utan vårdnadshavare
Barn utan vårdnadshavare får inte avvisas eller utvisas från Sverige om
det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet14.

14

12 kap 3 a § utlänningslagen
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Barn utan vårdnadshavare ska, precis som vuxna asylsökande, så långt
det är möjligt medverka till att genomföra beslutet om avvisning eller
utvisning15. Men det är den verkställande myndigheten som har
huvudansvaret för att utreda om det finns ett ordnat mottagande och för att
verkställa beslutet. Därför bör myndigheten följa barnet till hemlandet16.
Genom MIG 2019:4 klargörs att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 §
utlänningslagen förutsätter att det redan i grundprövningen bedöms vara
mycket sannolikt att utlänningen inte kommer att kunna verkställas innan
preskription inträder. En konsekvens härav är att om ett barn i grundärendet
gör sannolikt att det saknas ett ordnat mottagande enligt 12 kap. 3 a §
utlänningslagen innebär detta inte per automatik att det är mycket sannolikt
att barnet inte kommer att kunna verkställas innan preskription inträder. För
ett barn som är 14 år eller äldre kommer ett avlägsnandebeslut att kunna
verkställas från och med artonårsdagen, eftersom beslutet då inte hunnit
preskriberas, under förutsättning att det vid den tidpunkten inte finns något
annat hinder mot verkställighet. Följaktligen bör utrymmet vara begränsat
för att i en sådan situation bevilja barn utan vårdnadshavare uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen på grund av ett bestående
verkställighetshinder.
När Migrationsverket prövar frågan om avvisning eller utvisning av ett barn
utan vårdnadshavare och kommer fram till att den verkställande
myndigheten inte kan hitta ett acceptabelt ordnat mottagande kan det av den
anledningen finnas ett praktiskt verkställighetshinder. Utgångspunkten är att
den sökande då beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap.
11 § utlänningslagen. Detta eftersom hindret inte kan anses vara bestående
när sökanden är 14 år eller äldre då verkställighetshindret endast torde bestå
fram till dess barnet är 18 år.
Denna handläggning är även i linje med ett svenskt konventionsåtagande
eftersom barnet då inte riskerar att återsändas när ett ordnat mottagande i
hemlandet saknas. Tillståndstiden bör begränsas till tolv månader och kan
förlängas fram till dess att barnet fyller 18 år. Detta gäller om inte det som
anges i 16 a –16 c eller 16 e §§ tillfälliga lagen om uppehållstillståndets
längd är tillämpligt.
Om ett uppehållstillstånd på grund av ett icke bestående praktiskt
verkställighetshinder enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen beviljas bör i
normalfallet också ett avvisnings- eller utvisningsbeslut fattas.
Även när barnet är yngre än 14 år och det t.ex. finns oklarheter kring var
föräldrarna befinner sig och det därmed inte har konstaterats att ett
verkställighetshinder kommer att bestå, kan det vara rimligt att bevilja ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen.
15
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Tillståndstiden bör även i detta fall vara tolv månader. Ett sådant tillstånd
kan förlängas.
För de fall sökanden inom kort ska fylla 18 år, t.ex. vid 17,5 års ålder eller
äldre, ska i stället ett beslut om av- eller utvisning kombineras med ett
beslut om inhibition som ska gälla tills barnet fyllt 18 år17.
När barnet är yngre än 14 år och det kan konstateras att
verkställighetshindret är långvarigt ska ett tillstånd beviljas enligt 5 kap. 6 §
utlänningslagen med beaktande av 11 § tillfälliga lagen, då ett återsändande
till hemlandet utan ordnat mottagande strider mot ett svenskt
konventionsåtagande. Ett sådant tillstånd ska enligt 12 § tillfälliga lagen
vara tidsbegränsat till tretton månader, om inte något annat följer av 16 a, 18
eller 18 a §§ tillfälliga lagen. Eftersom ett uppehållstillstånd enligt den
tillfälliga lagen ska vara tidsbegränsat, kommer ett sådant uppehållstillstånd
att kunna förlängas. Vid förlängningstillfället ska tillståndet enligt 12 §
tillfälliga lagen gälla i två år. Eftersom verkställighetshindret är bestående
finns utrymme att inte fatta ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. För det
fall endast utlänningslagen är tillämplig kan permanent uppehållstillstånd
övervägas.
4.2.6 Särskilt om 5 kap 6 § utlänningslagen
Det finns ytterst begränsat utrymme för att bevilja en vuxen person
permanent uppehållstillstånd enbart på grund av att en avvisning eller
utvisning inte är möjlig genomföra. När ett tidigare beslut om avvisning
eller utvisning inte längre gäller (preskription) och vi gör en ny
grundprövning kan utrymmet vara något större för att bevilja
uppehållstillstånd18. Men då får inte den sökande själv ha varit orsaken till
att det tidigare beslutet inte kunnat verkställas.
I ärenden som rör barn kan den osäkerhet som det medför att vistas i
Sverige med ett verkställbart utvisningsbeslut ges en större tyngd än när det
gäller vuxna. Detta gäller i synnerhet om det redan innan ett beslut om
utvisning har fattats framstår som mycket sannolikt att barnet, om
preskription sker, kommer ges rätt att vistas i Sverige. Det ska vägas in
om barnet, under de fyra åren innan utvisningsbeslutet preskriberas, skulle
komma att tillbringa en stor del av sin uppväxt i Sverige under en tid då
barn utvecklas mycket och börjar skapa en egen identitet.19 I
Migrationsöverdomstolens avgörande i MIG 2019:4 ansåg domstolen
att det inte fanns förutsättningar för att bevilja uppehållstillstånd trots
att barnen i det aktuella målet eventuellt skulle komma att vistas i Sverige
i mer än sju år.
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Även barn är skyldiga att hjälpa till att utreda möjligheterna till
återvändande till hemlandet. Hur stor hjälp de är skyldiga att ge beror på
barnets ålder och mognad och hur situationen i hemlandet ser ut20.
4.2.7 Artikel 8 i Europakonventionen
Om Migrationsverket bedömer att det inte föreligger synnerligen/särskilt
ömmande omständigheter enligt 5 kap 6 § utlänningslagen, trots att den
sökande har vistats mycket länge i Sverige, måste vi göra en
proportionalitetsbedömning och ta ställning till om utvisningen skulle strida
mot artikel 8 i Europakonventionen – rätten till privat- och familjeliv21.
4.3 Frågor relaterade till verkställighetshinder
4.3.1 Skyddsgrundande behandling eller praktiska svårigheter i andra
länder längs med resvägen
Svårigheter att färdas på ett säkert sätt i medborgarskapslandet eller
hemvistlandet görs inom ramen för bedömningen av säker resväg i
skyddsbedömningen mot landet. Risk för skyddsgrundande behandling eller
praktiska svårigheter i andra länder längs med resvägen från Sverige till
medborgarskapslandet/hemvistlandet ska däremot bedömas inom ramen för
om det föreligger verkställighetshinder.
4.3.2 Uppehållstillstånd i säkerhetsärenden enligt utlänningslagen m.m.
med anledning av MIG 2018:21
I MIG 2018:21 var det fråga om utvisning i ett säkerhetsärende enligt
utlänningslagen (1 kap. 7 §). Personen var utesluten från att anses som
flykting eller alternativt skyddsbehövande och hade ett utvisningsbeslut.
Migrationsöverdomstolen uttalar att även om det i förarbetena finns
uttalanden om att det kan beslutas om anstånd med verkställigheten, saknas
det uttryckligt stöd i utlänningslagen för att besluta om sådant. Detta till
skillnad från lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll (LSU), där det
anges att om ett beslut om utvisning inte kan eller bör verkställas, t.ex. på
grund av 12 kap. 1–3 §§ utlänningslagen, ska det meddelas ett beslut om
inhibition eller beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Migrationsöverdomstolen säger vidare att vid längre verkställighetshinder
kan 5 kap. 6 eller 11 §§ användas. Bestämmelserna om inhibition är avsedda
för situationer när det är fråga om ett tämligen kortvarigt hinder som kan
förväntas upphöra inom en tid som kan beräknas med någorlunda säkerhet.
När det inte är möjligt att förutse när en verkställighet kommer att kunna
ske, bör det således beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

20
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Domens uttalanden innebär att personer som har uteslutits från att anses
som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande och som har utvisats, men
som inte kan återvända till hemlandet på grund av risk för sådan behandling
som utgör verkställighetshinder enligt 12 kap. 1–3 §§ utlänningslagen, bör
beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Detsamma gäller liknande
verkställighetshinder då de aktualiseras vid andra bedömningsgrunder. Ett
exempel är personer som inkluderas som flyktingar men som vägras
flyktingstatusförklaring med stöd av 4 kap. 3 § andra stycket
utlänningslagen och utvisas. Ett annat exempel är personer som i likhet med
vad som var fallet i MIG 2017:11, vägras uppehållstillstånd på grund av hot
mot allmän ordning och säkerhet med stöd av 5 kap. 17 a § första stycket 3
utlänningslagen, men där det också bedöms föreligga ett sådant
verkställighetshinder. Till följd av att personerna i dessa situationer har
utvisningsbeslut, får den ovan nämnda typen av verkställighetshinder anses
vara icke bestående och uppehållstillstånd bör då beviljas för tolv månader.
Ett uppehållstillstånd kan förlängas om verkställighetshindret kvarstår
därefter.
4.4 När beslutet om avvisning eller utvisning har fått laga kraft
4.4.1 Allmänt
Om det efter laga kraft kommer fram nya omständigheter i ett ärende som
gör att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas ska
Migrationsverket på eget initiativ, ex officio, initiera ett ärende om
verkställighetshinder. Det kan till exempel bli aktuellt om personen nekas
inresa i landet. När personen anför praktiska verkställighetshinder som är
kopplade till individuella skäl måste Migrationsverket dock först noggrant
utreda om det verkställighetshinder som åberopas enbart är av praktisk natur
eller om det även hänför sig till utlänningens behov av skydd22 23.
I ett ärende om hinder mot verkställighet enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen
beviljas uppehållstillstånd med stöd av första stycket om hindret är
bestående. Är hindret tillfälligt beviljas istället tidsbegränsat
uppehållstillstånd med stöd av andra stycket. När tillstånd beviljas enligt 12
kap. 18 § första stycket, tidsbegränsas tillståndet med stöd av 15 § tillfälliga
lagen och därmed gäller undantag från det generella kravet på pass för
vistelse i Sverige (2 kap. 1 a § utlänningsförordningen). Beviljas tillstånd
med stöd av 12 kap. 18 § andra stycket utlänningslagen, gäller det generella
passkravet, varför utlänningen ofta måste ansöka om och beviljas
främlingspass för att tillstånd ska kunna beviljas.
4.4.2 Beviskrav
Bestämmelsen i 12 kap. 18 § första stycket 2 utlänningslagen kan pga.
begreppet ”anledning att anta” ge läsaren uppfattningen att beviskravet
för verkställighetshindret inte är speciellt högt. Men förarbetena och praxis
från grundprövningen ger en annan bild.
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MIG 2011:26
12 kap. 18 § 1, 12 kap. 19 § och 12 kap. 1–3 §§ utlänningslagen
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Syftet med lagstiftningen är att tyngdpunkten i processen ska ligga i
grundprövningen, vilket medför att bestämmelserna om
verkställighetshinder ska tillämpas restriktivt och därmed inte kan innehålla
lägre beviskrav för verkställighetshindret än det krav som finns i
grundprövningen24. I grundprövningen har Migrationsöverdomstolen
fastställt att bevisningen måste vara konkret och visa att det finns ett faktiskt
verkställighetshinder25.
För att Migrationsverket ska kunna konstatera att det finns praktiska hinder
för att verkställa en avvisning eller utvisning måste det vara styrkt att det
finns nya omständigheter som medför ett konkret hinder26. Det kan till
exempel handla om ett besked från det aktuella landets myndigheter om att
den sökande inte har rätt att återvända, eller ny landinformation som visar
att ett återvändande vore omöjligt. När det finns anledning att anta att
mottagarlandet på grund av ett konkret hinder inte kommer att vara villigt
att ta emot personen, får den sökande beviljas uppehållstillstånd.
4.4.3 Handläggning och kommunicering i ärenden om verkställighetshinder
Migrationsverket ska på eget initiativ pröva om det finns hinder mot att
verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning när det kommer fram nya
omständigheter enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen.
När det är Migrationsverket, och inte den sökande, som initierat en prövning
finns inget partsförhållande mellan myndigheten och den sökande. Men vi
är ändå skyldiga att tillämpa allmänna regler om myndigheters
serviceskyldighet27 och utredningsansvar. Och eftersom den sökande
normalt inte har något offentligt biträde i ärenden om verkställighetshinder
ökar vårt ansvar. Utredningsskyldigheten innebär bland annat att vi ska
upplysa den sökande om i vilka delar bevisningen eventuellt brister.
I ärenden om praktiska verkställighetshinder är det Migrationsverket som
ansvarar för att samla in och bedöma information om den sökandes
hemland. När vi använder oss av landinformation ska den sökande få ta del
av och ges tillfälle att bemöta den innan vi fattar beslut.
Den sökande behöver ofta vidta flera olika åtgärder för att avvisningen eller
utvisningen ska gå att genomföra. Personen kan exempelvis behöva ansöka
om resehandlingar och medborgarskap för barn som fötts i Sverige, gifta sig
och ansöka om uppehållstillstånd för någon familjemedlem28 eller ordna så
kallad sponsor29. Det kan också finnas individuella skäl som gör det svårare
att genomföra av- eller utvisningen.
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Prop. 2004/05:170, se t.ex. s. 153 och 224
MIG 2008:38 och MIG 2010:6
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MIG 2008:38 och MIG 2010:6
27
6 § förvaltningslagen (2017:900)
28
Se Europadomstolens beslut den 5 juli 2007 i målet Grigorian och andra mot Sverige,
nr 17575/06
29
MIG 2008:38
25
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Det måste framgå av beslutet i ärendet om praktiska verkställighetshinder
vad den sökande behöver göra och i vilken ordning. Anvisningarna ska
vara praktiskt utformade.
Samma sak gäller underrättelser och besked till Polismyndigheten som
lämnas enligt 12 kap 17 § utlänningslagen när det är den som ska verkställa
beslutet om avvisning eller utvisning. Underrättelserna och beskeden ska
vara praktiskt och tydligt utformade. Vi ska alltid skriva en särskild
underrättelse adresserad direkt till polisen, även när vi gör en bedömning
enligt 12 kap. 18 § som adresseras till den sökande30.
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av verksjuristerna
och
Ställningstagandet ersätter SR 25/2016 som härmed upphävs.

Rättschef
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