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INSTRUKTION

1. Bakgrund och omfattningen av detta
ställningstagande
Ukrainas utrikesminister uppgav idag den 24 februari 2022 att Ryssland inlett
en fullskalig invasion mot Ukraina. Ett dekret om att krigslagar gäller i Ukraina
har införts.
Rapporteringen talar i första hand om att attacker med kryssningsmissiler och
artilleri. Uppgifter om markoffensiv från belarusiskt territorium, från Krim
och från ryskt territorium förekommer också enligt ukrainska försvarsministeriet.
I detta rättsliga ställningstagande tas ställning till frågan om prövningen av
skyddsbehov för medborgare hemmahörande i Ukraina och verkställighetsstopp
av avvisnings- och utvisningsbeslut till Ukraina som fått laga kraft

2. Konfliktutvecklingen i Ukraina
2.1 Rapportering
Lägesutvecklingen i Ukraina skapar oro och ovisshet bland civilbefolkningen i
Ukraina. Säkerhetssituationen är volatil och snabbföränderlig. I nuläget pågår
strider på flera håll i landet. Risken att civilbefolkningen drabbas av konfliktvåld
är hög.

2.2 Rättslig bedömning
2.2.1 Ansökningar om skydd
Den politiska situationen och säkerhetsutvecklingen i Ukraina är för närvarande
svårbedömd. Det är därför svårt att få en säker bild av situationen och
konfliktutvecklingen både på kort och på lång sikt. Den rådande osäkerheten
innebär att det i nuläget inte går att med tillräcklig säkerhet göra en framåtsyftande
bedömning av behovet av skydd för personer hemmahörande i Ukraina.
Migrationsverket gör därför bedömningen att asylärenden, dvs. ansökningar
om skydd, som rör personer från Ukraina tills vidare inte ska avgöras då det krävs
ytterligare landinformation för att göra en rättssäker bedömning av skyddsbehovet.
Detta omfattar som huvudregel både att avslå ansökan om skydd som att bevilja
skyddsstatus och därmed uppehållstillstånd.
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2.2.2 Verkställigheter
Den politiska situationen och säkerhetsutvecklingen i Ukraina är för närvarande
svårbedömd. Det går i nuläget inte att med säkerhet bedöma hur konflikten
kommer att utveckla sig på kort eller lång sikt.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer biträdande rättschefen att ingen
verkställighet för närvarande får ske av lagakraftvunna avvisnings- eller
utvisningsbeslut till Ukraina.
Migrationsverket följer noggrant händelseutvecklingen i Ukraina.
2.2.3 Rätten till bistånd vid beslut om verkställighetshinder
eller inhibition
Ett beslut om verkställighetsstopp påverkar inte direkt en persons rätt till bistånd
enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).
Verkställighetsstoppet kan dock innebära att det i ett enskilt ärende anses vara
uppenbart oskäligt att rätten till bistånd upphör när tidsfristen för frivillig avresa
enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen (2005:716) löper ut, eller när
beslutet om avvisning eller utvisning får laga kraft, om beslutet inte innehåller
någon tidsfrist för frivillig avresa. Det framgår av 11 § andra stycket LMA.
En person vars rätt till bistånd enligt LMA har upphört på grund av att beslutet
om avvisning eller utvisning fått laga kraft eller att tidsfristen för frivillig avresa
löpt ut kan på nytt få rätt till bistånd om Migrationsverket eller en domstol beslutar
om inhibition i verkställighetsärendet eller beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 §
utlänningslagen. Förutsättningar för att återfå rätt till bistånd är att personen i tiden
efter beslutet om avvisning eller utvisning inte har beviljats uppehållstillstånd eller
rest ut ur Sverige. För att åter få rätt till bistånd krävs en anmälan till
Migrationsverket. Det framgår av 11 och 11 a §§ LMA.
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