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INSTRUKTION

1. Bakgrund och omfattningen av detta
ställningstagande
Den 24 februari 2022 inledde ryska väpnade styrkor en storskalig invasion
på flera platser i Ukraina från Ryska federationen, Belarus och från ickeregeringskontrollerade områden i Ukraina. Även om Ukraina tagit tillbaka
en del territorium, som inledningsvis ockuperades av Ryssland, så råder det
alltjämt väpnad konflikt i betydande områden av Ukrainas territorium.1
EU:s medlemsstater har i rådets beslut (EU) 2022/382 av den 4 mars 2022
(genomförandebeslutet) fastställt att det föreligger massiv tillströmning av
fördrivna personer från Ukraina i den mening som avses i artikel 5 i direktiv
2001/55/EG.
Rättschefen har beslutat om rättsliga ställningstaganden som rör
uppehållstillståndets längd för personer som omfattas av 21 kap. utlänningslagen,
RS/003/2022, Tillfälligt skydd, asyl och frågan om verkställighet för personer från
Ukraina, RS/004/2022, och ordningen för prövningen enligt 21 kap.
utlänningslagen, RS/005/2022.
I detta rättsliga ställningstagande redogörs för förutsättningarna för prövning av
tillfälligt skydd och prövning av ansökningar om asyl. Härmed tas förnyad
ställning till frågan om prövningen av skyddsbehov för medborgare hemmahörande
i Ukraina. Frågan om förutsättningarna för att neka uppehållstill, att fatta
avlägsnandebeslut samt frågan om verkställigheter till Ukraina tas också upp.
Landinformationen i detta rättsliga ställningstagande har tagits fram av
Migrationsanalysenheten vid nationella operativa avdelningen.

2. Tillfälligt skydd med stöd av 21 kap.
utlänningslagen
2.1 Rättsregler
Direktiv 2001/55/EG (massflyktsdirektivet) med bestämmelser om tillfälligt skydd
finns införlivat i 21 kap. utlänningslagen (2005:716).

1

Källa: UNHCR, Ukraine Refugee Situation, 2022-09-09, url
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2.1.2 Personkretsen
I och med rådets genomförandebeslut (EU) 2022/382 av den 4 mars 2022 ska
massflyktsdirektivet börja tillämpas från detta datum bland EU:s medlemsstater.
Av artikel 2.1 i genomförandebeslutet framgår att direktivet är tillämpligt på
följande kategorier av personer som fördrivits från Ukraina den 24 februari 2022
eller senare till följd av de ryska väpnade styrkornas militära invasion som
inleddes den dagen:
a) Ukrainska medborgare bosatta i Ukraina före den 24 februari 2022.
b) Statslösa personer, och medborgare i andra tredjeländer än Ukraina, som åtnjöt
internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina före den 24
februari 2022.
c) Familjemedlemmar till personer som avses i leden a och b.
Enligt artikel 2.2 i genomförandebeslutet ska medlemsstaterna tillämpa antingen
rådsbeslutet eller tillräckligt skydd enligt nationell rätt vad gäller statslösa personer
och medborgare från andra tredjeländer än Ukraina som på grundval av ett giltigt
permanent uppehållstillstånd som utfärdats i enlighet med ukrainsk rätt kan visa att
de var lagligen bosatta i Ukraina före den 24 februari 2022 och som inte kan
återvända till sitt ursprungsland eller sin ursprungsregion på trygga och varaktiga
villkor.
Regeringen har därefter utökat personkretsen bakåt i tiden genom bestämmelsen
i 4 kap. 19 h § utlänningsförordningen (2006:97).2
EU-kommissionen har uttalat att personer har rätt att välja i vilken medlemsstat
de vill åtnjuta tillfälligt skydd. En medlemsstat ska beviljas tillfälligt skydd till
personer som omfattas av rådsbeslutet oberoende av om personen tidigare
registrerats i en annan medlemsstat.3 Medlemsstaterna ska heller inte tillämpa
artikel 11 massflyktsdirektivet (att ta tillbaka personer med tillfälligt skydd om de
vistas eller försöker resa in i en annan stat), se skäl 15 i rådsbeslutet.
Kommissionens uttalande får uppfattas som att vistelserätt i någon annan
medlemsstat inte heller hindrar att tillfälligt skydd beviljas i Sverige. Någon
utredning av om en person har vistelserätt i någon annan medlemsstat behöver
således inte göras. Det ovanstående får anses innebära att personkretsen är personer
som anges i artikel 2.1 eller 2.2 i genomförandebeslutet och som från och med den
30 oktober 2021 har rest in i Sverige.

Det tillfälliga skydd som följer av rådets genomförandebeslut (EU) 2022/382 av den 4 mars 2022 om
fastställande av att det föreligger massiv tillströmning av fördrivna personer från Ukraina i den mening
som avses i artikel 5 i direktiv 2001/55/EG, med följden att tillfälligt skydd införs ska gälla även för en
utlänning som har rest in i Sverige under perioden från och med den 30 oktober 2021 till och med den
23 februari 2022 och som efter inresan har fortsatt att vistas här i landet, om han eller hon tillhör en
sådan kategori av personer som anges i artikel 2.1 eller 2.2 i genomförandebeslutet.
Första stycket gäller inte för en utlänning som är folkbokförd.
Denna förordning träder i kraft den 26 april 2022.
3
Frequently asked questions received on the interpretation of the Temporary Protection Directive and
Council Implementing Decision 2022-382_en.pdf (europa.eu)
2
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När det gäller nyfödda barn som föds i Sverige till ukrainska medborgare
så har de inte ingått i familjegemenskapen före flykten och någon splittring
kopplad till den massiva tillströmningen har därför inte ägt rum. Dessa barn har
därmed ingen självständig rätt till tillfälligt skydd enligt 21 kap. 2 §
utlänningslagen. 21 kap. 4 § utlänningslagen är en fakultativ bestämmelse, d.v.s.
uppehållstillstånd får beviljas. Bestämmelsen innehåller inget krav på att familjen
ska ha existerat i hemlandet och att splittringen ska ha uppkommit på grund av
omständigheterna kring den massiva tillströmningen. Det innebär att barn födda i
Sverige till ukrainska medborgare får anses omfattas av bestämmelsen i 21 kap.
4 § utlänningslagen förutsatt att båda eller en av föräldrarna har beviljats
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.
Vad gäller personkretsen i 2.2 ska det göras en prövning huruvida de kan återvända
till sina hemländer/regioner under ”trygga och varaktiga villkor”. I artikel 2 c och
artikel 6.2 i massflyktsdirektivet anges i huvudsak om vad som avses med detta
begrepp. Det får inte vara fråga om områden med väpnad konflikt eller
systematiska eller omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett
återvändande ska vara förenat med vederbörlig respekt för mänskliga rättigheter
och grundläggande friheter och respekt för principen om non-refoulement. I EUkommissionens operativa riktlinjer ges ytterligare anvisningar om tillämpningen av
begreppet. Av detta kan utläsas att det rör sig om en prövning som till stor del
påminner om den skyddsprövning som företas vid en asylansökan i enlighet med
EU:s skyddsgrundsdirektiv. Prövningen ska ske gentemot hemlandet/regionen,
vilket medför att det i prövningen måste göras bedömningar som liknar de som
görs av internt flyktalternativ och säker resväg. Det är därför rimligt att
personkretsen i artikel 2.2 rådsbeslutet prövas utifrån skyddsgrundsdirektivet i den
ordinarie asylprocessen.
2.1.3 Uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen
Ikraftträdandet av genomförandebeslutet av den 4 mars 2022 innebar att
Migrationsverket skulle börja bevilja uppehållstillstånd för personer som har rätt
till tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen.
Regelverket är utformat på så sätt att när EU:s råd fattar beslut om att aktivera
massflyktsdirektivet ska ansökningar om internationellt skydd från personer som
ingår i de kategorier som omfattas av beslutet prövas inom ramen för tillfälligt
skydd i 21 kap. utlänningslagen.
Detta innebär i enlighet med bestämmelserna i 21 kap. 2 § utlänningslagen att en
person som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet,
och som i enlighet med direktivet överförs till eller tas emot i Sverige, ska ges ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. En person som beviljas
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska också enligt 21 kap. 7 § utlänningslagen
ges arbetstillstånd för den tid som uppehållstillståndet gäller.
Vad gäller de som beviljas uppehålls- och arbetstillstånd enligt 21 kap.
utlänningslagen och massflyktsdirektivet ska tillståndet initialt gälla till den 4 mars
2023.4

Se Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillståndets längd för personer som omfattas
av 21 kap. utlänningslagen, RS/003/2022.
4
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Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får enligt 21 kap. 2 § andra stycket
utlänningslagen vägras om det föreligger sådana omständigheter som innebär att
personen är utesluten från att vara flykting enligt 4 kap. 2 b § eller att en
flykting får vägras uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 §.
Har tillstånd beviljats med tillfälligt skydd hindrar det inte att en ansökan om
uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen prövas enligt
förutsättningarna i 21 kap. 5 § samma lag.
De som har fått tillfälligt skydd och vill ansöka om asyl har således rätt att göra
det. Då hanteras det som en ansökan om skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 c
§ utlänningslagen.5 Först prövas om personen har rätt till
flyktingstatusförklaring, och om detta inte är fallet, huruvida han eller hon har
rätt till alternativ skyddsstatusförklaring.

3. Skydd enligt 4 kap. utlänningslagen
3.1 Rapportering om konfliktutvecklingen i Ukraina
Striderna i Ukraina är i allt väsentligt en renodlad mellanstatlig konflikt som
utkämpas mellan två självständiga stater, Ryssland och Ukraina. Såväl de ryska
väpnade styrkorna som de ukrainska har tillgång till och brukar alla typer av tunga
moderna vapensystem.
Lägesutvecklingen i Ukraina skapar ovisshet och fruktan bland civilbefolkningen i
landet. Säkerhetssituationen är alltjämt volatil och föränderlig. Stridernas intensitet
varierar i tid och rum och att mer detaljerat beskriva och lokalisera dem låter sig
därför inte göras här. Efter ryska reträtter från de norra delarna av landet, inklusive
Kievregionen, är markstrider koncentrerade till de södra och östra delarna av
landet. Ryska flyg- och robotattacker har alltsedan krigsutbrottet genomförts över
hela Ukraina.6 Attackerna skördar kontinuerligt civila offer. Sammanfattningsvis
är risken att civilbefolkningen drabbas av konfliktvåld i Ukraina fortfarande hög.
FN:s migrationsorganisation (IOM) publicerar återkommande uppskattningar av
hur många människor som befinner sig i internflykt i Ukraina. Antalet
internflyktingar har varierat något över tid men genomgående varit mycket högt.7
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) följer och publicerar
regelbundet uppgifter om civila offer i konflikten.

Se vidare Rättsligt ställningstagande angående ordningen för prövningen enligt 21 kap.
utlänningslagen, RS/005/2022.
6
För uppdateringar kring konfliktutvecklingen, se exempelvis Institute for the Study of War, url.
7
FN:s migrationsorganisation publicerar sina undersökningar här. Enligt bedömning publicerad 202210-27 befinner sig drygt 6,5 miljoner människor i internflykt i Ukraina. Bedömningen bygger på en
undersökning bland 2 000 slumpmässigt utvalda personer.
5

6

Migrationsverket

R ÄTTSLIGT S TÄLLNINGS TAG ANDE

Organisationen betonar att dess uppgifter om skadade och dödade civilpersoner
är verifierade fall. I praktiken är antalet civila offer avsevärt många fler.8
Antalet civila offer är mycket stort, sannolikt i en helt annan storleksordning
än den som FN redovisar avseende verifierade fall. Efter att de norra delarna
av Ukraina, inklusive Kievregionen, befriades under april månad 2022 kom
omfattande rapportering om utbredda och allvarliga övergrepp mot
civilbefolkningen som skett under rysk ockupation9. Liknande rapportering
har kommit från andra befriade områden.10 Även om det får anses råda brist på
verifierad information, kan det konstateras att det också från andra delar av
Ukraina, som alltjämt är under rysk kontroll, rapporteras om övergrepp mot
civilbefolkningen, inklusive gripanden, tortyr, försvinnanden, filtreringsläger
och deportationer till Ryssland i stor skala.11
I den fortsatta konfliktutvecklingen talar realiteter på marken till Ukrainas fördel,
samtidigt som eskalering och förändringar i rysk krigsföring kan komma att
påverka. Osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen råder och kan komma att
göra så under lång tid framöver.

3.2 Ansökningar om skydd som flykting eller alternativt
skyddsbehövande
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 som är medborgare i Ukraina.
Migrationsverket gör därför bedömningen att asylärenden, dvs. ansökningar om
skydd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, som rör medborgare i
Ukraina12 som huvudregel inte ska avgöras då det krävs ytterligare landinformation
för att göra en rättssäker bedömning av skyddsbehovet. För det fall en person har
dubbelt medborgarskap, dvs. medborgarskap i Ukraina och i ett annat land, finns
det inget hinder att pröva ansökningarna mot det andra medborgarskapslandet, se
MIG 2015:22.
I det fall det trots den osäkra situationen står klart att sökandens ansökan om skydd
kan bifallas och sökanden annars riskerar att lida rättsförlust av att beslutet dröjer
kan dock bifallsbeslut komma att fattas i enskilda ärenden. Detta skulle t.ex. kunna
vara aktuellt i ärenden där den sökande skulle hinna fylla 18 år under den period
beslut inte kan fattas.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter publicerar återkommande uppgifter om civila offer här.
Enligt uppgifter 2022-11-14 har 6 557 civila dödats och 10 074 skadats.
9
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter publicerar återkommande uppgifter om civila offer här.
Enligt uppgifter 2022-11-14 har 6 557 civila dödats och 10 074 skadats.
10
Se t.ex. The Guardian, Izium: After Russian retreat, horrors of Russian occupation are revealed,
2022-09-17, url: SVT, SVT på plats I Izium:”Massgravar så långt ögat kan se”, 2022-09-16, url
11
Se exempelvis Human Rights Watch, Ukraine: Torture, Disappearances in occupied South, 2022-0722, url; Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Report on Violations of International
Humanitarian and Human Rights Law, War Crimes and Crimes Against Humanity Committed in Ukraine
(1 April – 25 June 2022), 2022-07-14, url
12
Rådsbeslutet i artikel 2.1 och 2.2 omfattar även under vissa förutsättningar personer som inte är
medborgare i Ukraina. Sådana asylansökande kommer då att prövas mot sina hemländer.
8
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4. Avslag i ärenden om uppehållstillstånd
rörande Ukraina samt beslut om
avvisning eller utvisning
I vissa fall kan det bli aktuellt att avslå uppehållstillstånd om tillfälligt skydd.13
Exempel på när detta kan bli aktuellt är avseende personer som inte omfattas av
personkretsen enligt avsnitt 2.1.2 ovan eller som vägras uppehållstillstånd enligt
21 kap. 2 § andra stycket utlänningslagen. Dessa bör då få möjlighet att ansöka
om uppehållstillstånd på andra grunder enligt utlänningslagen så att eventuella
grunder för uppehållstillstånd kan prövas i ett sammanhang.14
För det fall dessa personer inte vill ansöka om uppehållstillstånd på annan grund
bör de tydligt informeras om att de bör ansöka om uppehållstillstånd i andra
processer, t.ex. genom att ansöka om asyl, och på så sätt försöka förmås att göra
detta. De bör också tydligt informeras om att för det fall de inte gör det, kan
Migrationsverket fatta avvisnings- eller utvisningsbeslut.
För det fall personerna inte avser att ansöka om asyl eller uppehållstillstånd på
annan grund är det möjligt att avslå ansökningar om uppehållstillstånd för personer
från Ukraina och att fatta avvisnings- eller utvisningsbeslut. Den omständigheten
att det enligt detta rättsliga ställningstagande råder beslutsstopp i asylärenden eller
verkställighetsstopp hindrar inte att det kan fattas beslut om att avslå
uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och att fatta avlägsnandebeslut till
Ukraina. Detta för att undvika att personer vistas här utan uppehållstillstånd eller
avlägsnandebeslut.
Vad gäller personer som återkallar sin ansökan om tillfälligt skydd innan beslut
fattats i ärendet, hanteras de som övriga personer som återkallar en ansökan om
uppehållstillstånd, se i övrigt RS/028/2021, Hantering av återkallande (återtagande)
av ansökningar om uppehållstillstånd och ny ansökan om uppehållstillstånd efter
återkallande, samt verkställbarhet av avlägsnandebeslut fattade efter återkallande,
i tillämpliga delar.
Ett avlägsnandebeslut ska kombineras med beslut om tidsfrist för frivilligt
återvändande. Ett eventuellt självmant återvändande får ske inom ramen för
en meddelad tidsfrist för frivilligt återvändande i 8 kap. 21 § utlänningslagen.
Tidsfristen på två eller fyra veckor kan förlängas om det finns särskilda skäl. Den
föränderliga situationen i Ukraina och tillämpningen av massflyktsdirektivet får
anses utgöra särskilda skäl att förlänga tidsfristen.
Om avlägsnandebeslut fattas med verkställighet till Ukraina bör återreseförbud
inte meddelas.
Vad gäller frågor om massflyktsdirektivet och 21 kap. utlänningslagen är det första gången de
tillämpas och förarbeten och andra dokument som t.ex. EU-kommissionens riktlinjer ger inte alltid
tillräckliga svar på olika frågor. Det finns inte heller någon praxis.
14
För den praktiska hanteringen, se DUA:s rutiner i Handbok för processområde asyl Tillfälligt skydd –
massflyktsdirektivet - Verksnätet (migrationsverket.se).
13
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På grund av den osäkra situationen i Ukraina och EU-kommissionens uttalande att
personer från Ukraina får välja i vilken medlemsstat de vill söka skydd i, får det
anses utgöra särskilda skäl hänförliga till utlänningens personliga förhållanden att
inte meddela ett återreseförbud (8 kap. 23 § utlänningslagen). Om personen utgör
risk för allmän ordning och säkerhet bör däremot återreseförbud meddelas, se 8
kap. 21 § andra stycket 2 utlänningslagen. Detta kan aktualiseras för personer som
vägras uppehållstillstånd enligt 21 kap. 2 § andra stycket utlänningslagen, dvs. som
är uteslutna från att vara flyktingar eller som kan vägras uppehållstillstånd som
flyktingar.15
Ukraina kan under vissa förutsättningar vara ett alternativt verkställighetsland
enligt 8 kap. 20 § utlänningslagen för personer som inte är medborgare där. Då bör
verkställighetshinder och non-refoulement bedömas. Just nu råder det dock
verkställighetsstopp till Ukraina enligt Migrationsverkets rättsliga styrning.16

5. Verkställigheter till Ukraina och fråga
om inhibition
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 rättschefen att ingen verkställighet för
närvarande får ske av lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut till
Ukraina.
Personer kan sedan tidigare ha ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut till Ukraina
och de kan nu åberopa verkställighetshinder till följd av konflikten. Rysslands
invasion av Ukraina utgör sedan den 24 februari 2022 en sådan ny omständighet
som avses i 12 kap. 19 § första stycket utlänningslagen. Beviskravet i
bestämmelsens första punkt är ”antagligt” och konflikten kan antas utgöra ett
bestående hinder mot verkställighet som avses i 12 kap. 1- 3 utlänningslagen.
Konflikten har heller inte kunnat åberopas tidigare. Förutsättningarna för att bevilja
ny prövning är därför uppfyllda. Någon prövning i sak kan dock inte ske för
närvarande, se avsnitt 3.2.
I det fall det finns ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut aktualiseras frågan om
inhibition. Eftersom det av gällande styrning i detta rättsliga ställningstagande
framgår att det råder verkställighetsstopp, behöver det inte fattas beslut om
inhibition. Det är särskilt viktigt att vid prövningstillfället beakta aktuell styrning
eftersom denna kan ändras beroende på händelseutvecklingen.
Se arbetsvyn Säkerhetsindikatorer, uteslutande- och vägransgrunder för bedömning om vad som kan
utgöra ett hot mot allmän ordning och säkerhet, Regelverk, Säkerhetsindikatorer, uteslutande- och
vägransgrunder - Verksnätet (migrationsverket.se).
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Av Rättsligt ställningstagande angående ordningen för prövningen enligt 21 kap. utlänningslagen
(2005:716), RS/005/2022, framgår bl.a. hur bestämmelserna i 21 kap förhåller sig till andra delar av
utlänningslagen.
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R ÄTTSLIGT S TÄLLNINGS TAG ANDE

Att bevilja uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11 § utlänningslagen bedöms inte
vara möjligt.
Migrationsverket följer noggrant händelseutvecklingen i Ukraina.

6. 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 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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