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Förkortningar
CAT

Committee Against Torture/FN:s tortyrkommitté

EKMR

Den europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna

EU

Europeiska unionen

EU-domstolen

Europeiska unionens domstol

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande rättigheterna

EU:s rättighetsstadga

Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna

FN

Förenta Nationerna

FN:s tortyrkonvention

Förenta Nationernas konvention mot tortyr och annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning

FL

Förvaltningslag (1986:223) Omtryckt (2003:246)

FPL

Förvaltningsprocesslag (1971:291)

Genèvekonventionen

1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning

ICCPR

Konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

IS

Islamiska Staten

ISIL

Islamic State in Iraq and the Levant

MIG

Migrationsöverdomstolens prejudikatsamling

Millenniedeklarationen

Förenta Nationernas Millenniedeklaration antigen vid
millennietopmötet I New York September 2000

MiÖD

Migrationsöverdomstolen

Prop.

Proposition

Romstadgan

Romstadgan för Internationella brottsmålsdomstolen
från 1998

Skyddsgrundsdirektivet

Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om
miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller2

statslösa personer ska bektraktas som flyktinar eller som
personer som av andra skäl behöver internationellt
skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och
om innehållet i det beviljade skyddet.
SOU

Statens offentliga utredningar

SÄPO

Säkerhetspolisen

UNHCR

FN:s flyktingkommisariat

UNHCR:s handbok

Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande
av flyktingars rättsliga ställning enligt 1951 års
konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars
ställning

UNHCR:s riktlinjer om exklusion

Guidelines on International Protection: Application of
the Exclusion Clauses: Article 1 F of the 1951
Convention relating to the Status of Refugees,
HCR/GIP/03/05, 4 september 2003

UtlL

Utlänningslag (2005:716)

Verket

Migrationsverket
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Sammanfattning
Det här examensarbetet behandlar förhållandet mellan internationella mänskliga rättigheter,
såsom rätten till asyl och nationell suveränitet genom begränsningar av asylrätten i
regleringen kring uteslutande från att erhålla skyddsstatus. Detta aktualiserar en avvägning
mellan principen om non-refoulement, det absoluta tortyrförbudet och verkställighetshinder
mot avvisning eller utvisning av en asylsökande till ett land där det finns risk att utsättas för
tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. I svensk rätt regleras detta i
utlänningslagen (2005:716) (UtlL), vars bestämmelser bygger på internationell rätt, såsom
bland annat Genévekonventionen och Skyddsgrundsdirektivet.
En svår gränsdragning aktualiseras i situationer där en asylsökande begått ett grovt brott i
hemlandet, särskilt om landet är föremål för en inre väpnad konflikt. Ett land där det bedömts
råda en inre väpnad konflikt är Syrien. Den situation som rådde i Syrien under 2016 och i
början av 2017 har ansetts vara av sådan art att en person genom sin blotta närvaro i landet,
vid ett återvändande riskerar att utsättas för sådan omänsklig behandling som berättigar till ett
alternativt skyddsbehov. Det innebär i teorin att en potentiell syrisk krigsförbrytare i dagsläget
kan ha ett skyddsbehov, men samtidigt uppfyller kriterierna för att uteslutas från rätten till
asyl. Ändå beviljas ett uppehållstillstånd då ett avslag på en asylansökan och utvisning inte
kan verkställas på grund av verkställighetshinder och non-refoulementprincipen.
Hanteringen av non-refoulementprincipen i relation till rätten till internationellt skydd samt
Sveriges strävan efter säkerhet inom sitt territorum och begränsning av vem som ska ha rätt
till asyl uppmärksammas i undersökningen. Dessutom behandlas reglernas effektivitet och
vilket intresse som får företräde vid handläggningen hos Migrationsverket. Undersökningens
resultat tyder på att non-refoulementprincipen vinner företräde i bedömningen mellan
enskildas rätt till asyl och Sveriges strävan av att begränsa antalet asylsökande och tillgodose
det nationella säkerhetsintresset. På grund av verkställighetshinder får ingen för närvarande
utvisas till ett land som Syrien och verket beviljar därför ett temporärt uppehållstillstånd. Ett
samhälle bör skyddas mot potentiella krigsförbrytare, men det ligger samtidigt i Sveriges
ansvar enligt internationella åtaganden och non-refoulementprincipen att skydda asylsökande.
Därmed skyddas även syriska krigsförbrytare från att efter ett återsändande till Syrien utsättas
för omänsklig behandling.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Världen över lever människor under otrygga förhållanden. Många tvingas fly för att överleva,
andra tvingas bli kvar i otrygghet och utsatta positioner. Mitt i denna otrygghet, finns ofta
hopp om bättre liv och att få stanna i ett land som Sverige när man lyckats ta sig hit och kunna
få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Hoppet om bättre liv medför att det varje dag
kommer in ansökningar om uppehållstillstånd till Migrationsverket, varav majoriteten ansöker
om asyl, dvs. skydd i Sverige.1 En primär rätt inom internationell migrations- och
utlänningsrätt är rätten att söka asyl och rätten till internationellt skydd. Rätten till asyl
regleras i bl.a. artikel 1 A i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning
(Genèvekonventionen), artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
och artikel 18 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s
rättighetsstadga). Svensk asyllagstiftning grundar sig på internationell rätt. Utgångspunkten
för asylärenden i svensk lagstiftning är utlänningslagen (2005:716) (UtlL).
Däremot är vägen till att få asyl inte den mest enkla. Exempelvist, i kontrast till rätten till asyl,
kan den som har begått grova brott såsom; brott mot mänskligheten, krigsbrott eller brott mot
freden, emellertid bli föremål för exklusion och uteslutas från rätten till asyl.
Exklusionsreglerna kan därigenom utesluta en asylsökande från att få en status som flykting,
alternativt eller övrigt skyddsbehövande.
Med detta i åtanke, blir det av intresse att undersöka hur dessa regler förhåller sig till varandra
i praktiken? Vem ska enligt svensk rätt få åtnjuta asylrättens skydd? Ett riksdagsseminarium
hölls under mars 2016 där politiker, som kritiserade asylsystemet, menade att asylsystemet
missbrukas av asylsökande i Sverige som begått kriminella handlingar i sina hemländer. I
diskussionen betonades att asylrätten ska garanteras och åtnjutas av asylsökande som är i
verkligt behov av den, oberoende av om hen är krigsförbrytare eller terrorist. Asylrätten bör
dock inte åtnjutas av den som avser att i Sverige föröva grova brott.2 I samband med detta
seminariumet föreslog regeringen införandet av begränsningar av möjligheten att få
1

Se statistik över beviljade uppehållstillstånd från Migrationsverket [http://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Statistik/Aktuell-statistik.html] 2016-10-05. Se även SOU 2002:13 s 166-170.
2
Svtplay, Asylsystemet - hur rättssäkert är det? Riksdagsseminarium om det svenska asylsystemet,
[http://www.svtplay.se/klipp/2910252/asylsystemet-hur-rattssakert-ar-det] 2016-10-13.
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uppehållstillstånd.3 Sedan juli 2016 har lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen) trätt i kraft.
Asylbestämmelserna har skärpts och möjligheten att beviljas uppehållstillstånd som övrig
skyddsbehövande har tagits bort.
Skärpningen av internationella asylrättigheter kan hänföras till nationell suveränitet; Sveriges
rätt att bestämma vem som ska få skydd inom dess territorium. Den nationella suveräniteten
ställs därför i motsats till internationella mänskliga rättigheter samt rätten till asyl på grund av
skyddsbehov. En intressekollision uppstår därmed mellan å ena sidan vad ett land kan göra
för att hävda den nationella suveräniteten och å andra sidan enskildas rättigheter grundade på
internationella skyddsregler. När Sverige hävdar den nationella suveräniteten, skärper
exklusionsregler och antar begränsningslagen, begränsas enskildas rätt till uppehållstillstånd.
Grundläggande internationella rättigheter som ska tillfalla alla individer och som ska försäkra
asylsökanden skydd och verka som hinder för verkställande av utvisningsbeslut, riskerar
därmed att begränsas med hänsyn till den nationella suveränitetens position i förhållande till
hur asylprocessen är uppbyggd.
Hur ska då bedömningen i teorin göras när det i ett asylärende finns hinder mot att ett beslut
om uppehållstillstånd ska verkställas? UtlL:s regler om verkställighetshinder överensstämmer
med principen om non-refoulement. Den ska skydda flyktingar och andra skyddsbehövande
mot utvisning när deras liv eller frihet är i fara. Asylsökande som är skyldiga till förövandet
av ett grovt brott ska, enligt huvudregeln om exklusion, utvisas. Om personen däremot vid en
framåtsyftande bedömning kan riskera förföljelse, tortyr eller dödsstraff i hemlandet,
föreligger förbud mot utvisning oberoende av om hen samtidigt bedömts ha ett individuellt
ansvar för brottet som legat till grund för exklusion. Enligt non-refoulementprincipen
föreligger ett absolut tortyrförbud som får till följd att en sådan utvisning inte kan verkställas,
s.k. verkställighetshinder. Med hänsyn till principen som återfinns i UtlL har Sverige en
skyldighet att skydda personer från dödsstraff och annan omänsklig eller förnedrande
behandling, oavsett om hen tidigare haft eller ännu bedriver brottslig verksamhet.

3

Prop. 2015/16:174 s. 1-2 och 21ff. Regeringen, Lagrådsremiss angående förslag om att tillfälligt begränsa
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige [http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/forslag6
om-att-tillfalligt-begransamojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/] 2016-10-13.

Följaktligen, blir det viktigt att granska vilket underlag det normalt finns att tillgå hos
Migrationsverket, i egenskap som första svenska myndighet att pröva en sökandes
asylansökan? Generellt bör man förstå att personer som i all hastighet lämnat sitt hemland,
inte alltid får med sig identitets- och bevisdokument. Många flyr illegalt och genom
människosmugglare, som kan uppmuntra personerna att lämna eller förstöra identitets- och
resehandlingarna.4 Bevisunderlaget i asylärenden är därför ofta begränsat. Den asylsökandes
muntliga utsaga kan vara den enda bevisning som finns. Utsagan ska bedömas trovärdig och
tillförlitlig, så att den kan ligga till grund för beslut. Samtidigt med detta, ska andra
indikationer på exklusion undersökas. Migrationsverkets bevisvärdering samt tillförlitlighetoch trovärdighetsbedömning är därför väldigt viktig.
Vem ansvarar då för att ett asylärende bereds med tillräckligt underlag för att tillåta att ett
välgrundat beslut ska kunna fattas? Inom asylrätten ligger i första hand bevisbördan på de
sökande, som ska göra sitt skyddsbehov sannolikt. Migrationsverket har häribland en
utredningsskyldighet, som i asylärenden är utökad jämfört med andra förvaltningsrättsliga
ärenden. Detta är dels på grund av sökandes svårigheter att få fram bevis och dels på grund av
Migrationsverkets möjligheter att söka efter relevant landinformation. Faktorer i asylsökandes
hemland, sociala och kulturella aspekter samt erfarenheter av myndigheter, kan också påverka
utsagan. Den sökandes utsaga kan omfatta detaljfattiga och osammanhängande uppgifter.
Utöver detta kan motstridiga uppgifter ibland vara orimliga med hänsyn till annan information
som Migrationsverket har, som verkets landinformation. Svårigheter i tillförlitlighets- och
trovärdighetsbedömningen och att garantera en kvalitativ och rättssäker prövning kan uppstå.
Hur förhåller sig då asylrättens bestämmelser och principer i praktiken till de förhållanden
som råder i det land en asylsökande prövas mot? Hur påverkas förhållandet mellan rätten till
asyl, uteslutande av sådan rätt och verkställighetshinder beroende på landets situation? Dessa
frågor blir intressanta då man granskar ett land varifrån många söker asyl, som exempelvis
Syrien. Sedan 2011 har Syrien varit föremål för en utbredd krigskonflikt som lett till att
försvinnanden, tortyr och massavrättningar av civilbefolkningen blivit allt vanligare.
Förekomsten av omänsklig behandling på grund av den konflikt som råder i landet då detta
examensarbete författas, är väldigt stor. Civila flyr från kriget som tagit över deras liv. På
grund av det svåra säkerhetsläget som präglar Syrien, föreligger en presumtion för

4

Noll, 2005, s. 5.
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uppehållstillstånd för syriska medborgare, som gör sin hemvist i Syrien, sannolik. Läget
bedöms vara sådant att alla som återvänder dit riskerar en behandling som motiverar skydd
som alternativt skyddsbehövande.5 Dock kan, precis som i andra asylfall, svårigheter uppstå i
handläggningen av syriska asylsökandes ärenden. De kan ha rätt till skydd med hänvisning till
den svåra situation som präglar Syrien men samtidigt vara föremål för exklusion och
utvisning på grund av brott som de kan ha begått under kriget. Hur görs då prövningen
praktiskt sett hos Migrationsverket i fråga om att verkställa ett utvisningsbeslut till Syrien när
det samtidigt finns ett skyddsbehov hos den asylsökande? Hur sker bedömningen kring
verkställighetshinder och tillämpningen av non-refoulementprincipen i praktiken? Vilket
utslag får dessa regleringar i prövningen av ärenden på Migrationsverket? Detta är ett viktigt
ämnesområde att undersöka och därför ligger till grund av vad detta examensarbete behandlar.
Följaktligen, hanteringen kring skyddsbehov och exklusion ställer därmed stora krav på
Migrationsverket. Vilket intresse, statens nationella suveränitet eller individens internationella
mänskliga rättigheter, bör vinna företräde i prövningen? Hur ska intressekollisionen hanteras?
Hur ska Sverige skydda sitt territorium från krigsförbrytare och samtidigt respektera
internationella åtaganden?
Den svenska regleringen på asylområdet ska mot den bakgrunden analyseras som en fråga
som på ett principiellt plan handlar om förhållandet mellan nationell suveränitet och
mänskliga rättigheter (MR). Den svenska lagstiftningen utgår från den nationella
suveräniteten och principen att en stat ska kunna bestämma om vem som ska ha rätt till
tillträde till statens territorium. Den internationella rätten på MR-området, flykting- och
asylrätt, utgår från individen och dennes rätt till skydd. Asylrätten innebär att detta skydd
även under vissa förutsättningar ska kunna tillgodoses av en annan stat än där den
asylsökande är medborgare. Det blir då en kritisk skärningspunkt när regler och intressen som
utgår från den nationella suveräniteten möter MR-regleringar.
Med detta sagt, ska examensarbetet fokusera på det mötet och vara inriktad mot rätten till asyl
och exklusion i förhållande till internationella MR-regleringar samt Migrationsdomstolarnas
praxis och den praktiska handläggningen av asylprocessen på myndighetsnivå. Bakgrunden
till undersökningen är att det bland syriska asylsökande kan finnas de som begått krigsbrott

5

SR 40/2015, Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar från personer som åberopar att de
8
kommer från Syrien (nedan hänvisat till ”SR 40/2015”).

och därför kan nekas asyl, samtidigt som non-refoulement förhindrar en utvisning till Syrien
som kan innebära risk för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling.
Här kan det uppstå en intressekollision där svenska nationella intressen av att inte ha personer
som gjort sig skyldiga till grova krigsbrott ställs mot den enskildas rätt till skydd.

1.2 Syfte och frågeställningar
Undersökningens syfte är att i ett normativt perspektiv undersöka regleringar i internationell
och svensk rätt om rätten att söka asyl, asylrättens begränsningar och – vid avslag på ansökan
om asyl – verkställighetshinder mot utvisning med utgångspunkt i principen om nonrefoulement. Dessutom undersöks i ett användarperspektiv hur ansökningar om asyl- och
utvisningsärenden i praktiken bedöms på myndighetsnivå med utgångspunkt i lagstiftning,
praxis och riktlinjer för hantering av dessa ärenden med särskild inriktning på ärenden knutna
till Syrien. Detta aktualiserar följande frågeställningar:
1. Hur är rätten till asyl kodifierad i internationell och nationell rätt?
2. Vilka begränsningar av asylrätten finns i internationell och nationell rätt som utesluter
asylsökande från rätten till asyl?
3. Vilka verkställighetshinder finns som förhindrar utvisning vid avslag på ansökan om
asyl?
4. Hur hanteras och bedöms ansökningar om asyl och möjligheterna till utvisning på
myndighetsnivå?
De juridiska problem och frågor om gränsdragning mellan rätten till asyl och
verkställighetshinder som aktualiseras i undersökningen behandlas teoretiskt som en fråga om
en avvägning mellan den nationella suveräniteten och mänskliga rättigheter på individnivå.
Detta problem konkretiseras i undersökningen som en motsättning mellan å ena sidan den
individuella asylrätten och å andra sidan en stats intresse av att bestämma vilka som ska
tillåtas att vistas på statens territorium. Juridiskt framträder dessa ståndpunkter i
gränsdragningen

mellan

internationellt

kodifierade

mänskliga

rättigheter,

t.ex.

i

Genèvekonventionen och för svensk del även i UtlL, och i de regler som begränsar asylrätten
och anger kriterier för non-refoulement. Denna teoretiskt formulerade och mer abstrakta
grund för undersökningen utvecklas närmare i kapitel 2.
9

1.3 Avgränsningar
Undersökningen är begränsad till den grupp asylsökande som är vuxna män, dvs. över 18 år,
och prövas mot Syrien. Examensarbetet avgränsas till att reglera s.k. uteslutandeärenden på
grund av brott enligt 4 kap. 2 b § första stycket 1 p och 4 kap. 2 c § första stycket 1 p UtlL
samt verkställighetshinder enligt 12 kap. 1-3 §§ UtlL. Examensarbetet ska bara kort beröra
andra brott som kan leda till uteslutande. Inte heller behandlas säkerhetsärenden, som kan
aktualiseras enligt UtlL och lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll (LSU), som kan
orsaka utvisning och verkställighetsproblematik.6 Medborgarskapsärenden enligt lag
(2001:82) om svenskt medborgarskap ska heller inte behandlas.7 Examensarbetet avgränsas
vidare

till

handläggningen

hos

Migrationsverket

och

dess

tillförlitlighets-

och

trovärdighetsbedömning. Därmed ska inte mer djupgående redogöras för bevisvärdering, vad
gäller exempelvis bevistema och bevismedel. Undersökningen har avgränsats till
handläggningen på myndighetsnivå. Denna avgränsning har gjorts för att Migrationsverket är
den första beslutande myndighet inom migrationsområdet i Sverige och för att
Migrationsverket även är den första myndighet som möter asylsökande och senare kommer i
kontakt med frågeställningarna om rätt till skydd och uteslutning av rätten till skydd.
Undersökningen är vidare begränsad till asylsökande och möjlighet till skyddsstatus som
flyktingar och alternativ skyddsbehövande. Dessa skyddsstatusar gäller sedan tillträdet av
begränsningslagen. Innebörden av begreppet övrig skyddsbehövande ska bara kort nämnas;
genom införandet av begränsningslagen tillämpas inte längre denna grund så länge
begränsningslagen gäller. Mitt ämne ger heller inte anledning till att behandla
Dublinkonventionen i de frågor som berörs i undersökningen. Massflyktsdirektivet, som är
implementerat i 21 kap. UtlL, är inte heller av intresse att behandla i undersökningen.
Examensarbetet avgränsas till att endast behandla nyanlända asylsökande och krigsförbrytare.
Därmed ska inte situationer när den som redan har uppehållstillstånd ansluter sig till
terroristiska grupper eller förövar grova terrorbrott här i Sverige behandlas. Tidsmässigt är
undersökningen avgränsad till handläggningen av asylärenden från Syrien i relation till hur
situationen i landet såg ut hösten 2016 och i början av 2017.

6
7

Angående ärenden med säkerhetsaspekter se dock prop. 2009/10:31 s. 77 ff.
Angående medborgarskapsärenden se prop. 2004/05:170 s. 511.
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Under maj 2014 utfärdades lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten
och krigsförbrytelser. Denna lag innehåller bestämmelser för Sverige att i allmän domstol
straffa den som efter 2014 har begått de i lagen nämnda brotten. Eftersom undersökningen för
examensarbetet är begränsad till handläggningen på Migrationsverket och lagen inte tillämpas
vid denna prövning, ska lagen inte närmare behandlas här i examensarbetet. Jag vill dock med
detta lyfta att trots asylrättens grundläggande principer om att skydda asylsökande och
begränsande möjligheter att utvisa och straffa den som begår grov brottslighet, ska läsaren ha
vetskap om att den som begått grov brottslighet i Sverige inte går helt säker, utan att det sedan
2014 finns en lag som i Sverige kan straffbelägga handlingarna.

1.4 Metod och material
Metod- och materialavsnittet är ett viktigt verktyg för läsaren men även mig som författare.
Metodfrågorna är viktiga för undersökningens hållbarhet ska kunna avgöras gällande de
påståenden, ståndpunkter och slutsatser som presenteras. Läsaren ska i sin granskning kunna
skapa sig en förståelse för det tillvägagångsätt som valts för undersökningen.
Det kan vara svårt att placera ett valt tillvägagångssätt inom ett färdigt metodbegrepp, då
direkta definitioner på innebörden av metoder inom juridiska arbeten har varit svårt att hitta.
Den rättsvetenskapliga och rättsdogmatiska metoden sägs relativt ofta tillämpas. Den
rättsvetenskapliga metoden karakteristiska drag redogörs för av Sandgren i boken
Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. En rättsvetenskaplig metod rymmer såväl aspekter ur
rättskälleläran, som juridisk metod. I syfte att analysera gällande rätt, tillämpas rättskälleläran.
Den juridiska metoden bistår med att finna rättskällor som bör beaktas för det rättsliga
problemet.8 Gällande den rättsdogmatiska metoden är det svårare att definiera dess innebörd.
Sandgren menar att det finns en splittrad betydelse av innebörden av begreppet
rättsdogmatisk.9 Kleineman menar att det kan vara bättre att beskriva vad som görs när en s.k.
rättsdogmatisk metod används, istället för att försöka definiera innebörden.10 Med hänsyn till
att det saknas en bestämd innebörd av dessa metoder, särskilt avseende den rättsdogmatiska
metoden, ska den metod som tillämpas i examensarbetet inte inledningsvis ges en specifik
benämning. Istället ska det tillvägagångssätt som använts för att uppnå syftet presenteras.

8
Sandberg,
9
Sandberg,
10

2007, s. 36.
2005, s. 649.
Korling, Zamboni, 2013, s. 21.
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En ytterligare central del av metoden är att arbetets material sorteras i syfte att relevanta delar,
för att uppnå undersökningens syfte, tas fram. Digitala juridiska sökmotorer har varit av stor
hjälp, både vid sökning av förarbeten, rättspraxis, juridisk litteratur samt internationella och
EU-rättsliga källor. Även vid sökning av landinformation och rättsliga ställningstagande har
digitala hjälpmedel använts. Gällande lagkommentarer till UtlL har Karnov och Zeteo,
använts, då dessa databaser till skillnad från tryckta upplagor av lagkommentarer, har de
senast uppdaterade kommentarerna. Wikrén och Sandesjö är författarna till UtlL:s
lagkommentarer i Karnov och Zeteo. Båda är framstående personer inom migrationsrätten.11
Jag anser därför att lagkommentarerna bör anses som tillförlitliga och korrekta och att de
bidrar till en ökad förståelse. Användandet av Karnov och Zeteo har kompletterats med tionde
upplagan av boken Utlänningslagen med kommentarer, författad av Wikrén och Sandesjö.
Rättsfall

har

valts

genom

att

bland

annat

tillämpa

sökorden

”exkludering”,

”uteslutandegrund”, ”uteslutning från flyktingskap”, ”synnerlig anledning att anta”, ”nonrefoulement”, ”verkställighetshinder”, ”väpnad konflikt”, ”krigsbrott”, och ”Syrien” på
Karnov och Zeteo. Här ska även nämnas att Diesen och hans böcker inom migrationsrätt och
bedömning kring asylärenden har varit viktiga för undersökningen.12
En central fråga för examensarbetet har varit att klargöra det faktiska förhållandet mellan
rätten till asyl och exklusion, dvs. uteslutande av rätten till asyl, i relation till
verkställighetshinder. Inledningsvis vill jag förtydliga att begreppet ”exklusion” och
”uteslutande av rätten till asyl” i examensarbetet används som synonyma begrepp, då båda
begreppen används simultant i praktiken för att uttrycka då en sökande kan förlora rätten till
asyl. I dessa delar har jag använt internationella och nationella källor. På nationell nivå har i
huvudsak lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin tillämpats, vilka enligt Sandgren utgör de
s.k. traditionella rättskällorna.13 Här har bestämmelser i 4 kap. UtlL redogjorts för. Avseende
rätten till asyl på grund av skyddsbehov har rekvisiten för flykting i 4 kap. 1 § och alternativt
skyddsbehövande i 4 kap. 2 § UtlL klarlagts. Därefter har uteslutning av flyktingskap och
alternativt skyddsbehov, 4 kap. 2 b § och 2 c § UtlL, i ett eget avsnitt utretts. Begreppet
”krigsbrott” och ”krigsförbrytelser”, som båda utgör brott som kan medföra exklusion,

11

Gerhard Wikrén, f.d. hovrättslagmannen tidigare ordförande i Utlänningsnämnden. Håkan Sandesjö, f.d.
generaldirektören vid Utlänningsnämnden, tidigare expeditionschef i Arbetsmarknadsdepartementet. Båda har
under skilda perioder deltagit i lagstiftningsarbetet och tillämpningen av lagstiftningen på utlänningslagens
område. Se Wolters Kluwer [http://www.wolterskluwer.se/cms/pub/wikrenochsandesjo] 2016-09-24.
12
Se Diesen 2003, Diesen 2007 och Diesen 2012.
13
12
Sandgren, 2007, s. 4.

används också synomynt i examensarbetet. Även 12 kap 1-3 §§ UtlL om verkställighetshinder
har framställts, i linje med non-refoulementprincipen. För närmare innebörd om lagens
rekvisit har således förarbeten och praxis studerats samt avgörande från Europeiska unionens
domstol (EU-domstolen), Europadomstolen, Migrationsdomstolen och MiÖD. Vad gäller
förarbeten har bland annat prop. 2009/10:31 Genomförande av Skyddsgrundsdirektivet och
asylprocedurdirektivet och prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlänningsoch medborgarskapsärenden särskilt studerats. På grund av förekomsten av flera specifika
rekvisit och olika beviskrav i UtlL:s relevanta lagparagrafer, har jag analyserat ett stort antal
avgöranden. Beträffande stöd för tolkning av beviskravet synnerlig anledning att anta och
kravet på individuellt ansvar vid bedömning av exklusion har primärt MIG 2012:14 och
Bundesrepublik Deutschland mot B varit vägledande. Vid bedömningen kring förhållandet
mellan rätt till skydd, exklusion och non-refoulement har detta studerats mot bakgrund av
Chahal mot Storbritannien, där denna frågeställning bemötts. Då frågan kring internflykt
utgör en del av skyddsbedömningen, har detta redogjorts för mot bakgrund av MIG 2013:2,
2007:33 och 2008:20. Avgörande från Migrationsdomstolen har varit centralt angående
hanteringen av exklusionsärenden från Syrien under bland annat 2016. Då jag undersöker
internationell-, EU- och svensk rätt, är rättskälleläran en lämplig metod att använda för
redogörelse av tillämpliga rättskällor, för att uppnå undersökningens syfte.
Den svenska asylrätten bygger som sagt på internationella regleringar. Därför kompletteras de
traditionella rättskällorna med internationell och EU-rättsligt offentligt tryck samt
konventioner såsom Genèvekonventionen, Skyddsgrundsdirektivet och EKMR. Avsnitten om
rätten till asyl, uteslutning av rätten till asyl och verkställighetshinder enligt UtlL har
kompletterats med internationella och EU-rättsliga regleringar. Avsnitten om internationell
reglering har placerats innan redogörelsen för de nationella reglerna. Detta har gjorts för att
det ska underlätta för läsaren att förstå asylrättens relativt komplexa upplägg av regler.
Tillämpningen av de internationella regelverken, kräver hänsyn till centrala rättsprinciper,
som principen om rätten till asyl, non-refoulement och benefit of the doubt. Vad gäller
innebörden av non-refoulement och dess förbud har detta redogjorts för i enlighet med
Genèvekonventionen

och

FN:s

tortyrkonventionen

men

även

EKMR.

I

non-

refoulementförbudet medföljer även ett tortyrförbud i artikel 3 EMKR, vilket har klargjorts
med hänsyn till Soering mot Storbritannien och Cruz Varas and Others mot Sverige.
Rättsprinciperna behövs för att uppvisa viktiga ståndpunkter inom asylrätten.
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Då den nationella asylrätten förändras i takt med omvärldens utveckling, har det varit
nödvändigt att tillämpa en rad icke-traditionella rättskällor. Materialet består av även
offentliga utredningar. Utredningarna, SOU 1999:16, SOU 2006:6 och SOU 2009:56 används
som bakgrundsmaterial för att illustrera asylprocessen på myndighetsnivå. Migrationsverkets
rätts- och landinformationssystem, Lifos, har använts för att tillföra examensarbetet med
aktuell och relevant landinformation. Lifos är ett center för landinformation och
omvärldsanalys inom migrationsområdet, som ger expertkunskap om länder varifrån
människor

flyr

Migrationsverket.
handläggningen

till
14

Sverige.

Dess

primära

målgrupp

avser

prövningen

inom

Användandet av Lifos varit centralt för arbetet, som fokuserats på

på

myndighetsnivå.

Rättsliga

ställningstaganden

utfärdade

av

Migrationsverket har studerats, vilket har gett värdefulla riktlinjer kring prövning av
asylsökande från Syrien och landets rådande säkerhetssituation. Syrien som land har använts
som empiriskt exempel för att illustrera undersökningens frågeställningar och syfte.
Anledningen till att Syrien valts som exempel, är för att prövningen av personer som åberopar
att de kommer Syrien blir komplex då en enskild person endast genom sin blotta närvaro där
riskerar tortyrliknande behandling. Handläggningen av dessa ärenden är komplex dels för att
förekomsten av syriska medborgare som söker asyl här är fler än förr, dels för att det bland
dessa även finns de som deltagit i kriget och begått krigsbrott som kan medföra exklusion.
Gällande prövningen på Migrationsverket, om skyddsbehov och exklusion samt
trovärdighetsbedömning av muntliga utsagan, har FN:s flyktingkommersariats (UNHCR)
handbok, vägledande riktlinjer och Migrationsverkets handbok beaktats. Trots att dessa källor
inte utgör primära och traditionella rättskällor, har de varit av stor betydelse för
undersökningen då de ur ett användarperspektiv illustrerar hur lagtext bör tolkas och tillämpas
på Migrationsverket. Vid förfarandet att fastställa skyddsbehov, är UNCHR:s utgivna
”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning
enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars ställning” (UNHCR:s
handbok) central. Dessutom har UNHCR:s riktlinjer kring bedömningen rörande exklusion
funnits i Guidelines on International Protection: Application of the Exclusion Clauses:
Article 1 F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/05, 4
september 2003 (UNHCR:s riktlinjer om exklusion). Vad gäller prövning av ärenden från
Syrien är bland annat SR 40/2015, Migrationsverkets rättsliga ställningstagande Angående
14

Lifos [http://lifos.migrationsverket.se/om-lifos.html] 2017-01-14.
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prövning av ansökningar från personer som åberopar att de kommer från Syrien (SR
40/2015) av stor betydelse. Gällande Syriens status som ett land med pågående väpnad
konflikt, har det getts ett försök att definiera begreppet ”väpnad konflikt”, mot bakgrund av
MIG 2014:20 och MIG 2015:1, vilket öppnar för innebörden av en ”intern väpnad konflikt”.
Vad en ’’intern väpnad konflikt’’ utgör, ges vägledning för i Diakité-målet.15 Beslut från
Migrationsverket har använts i syfte att få överblick och vägledning över verkets bedömning i
exklusionsärenden, särskilt kring syriska asylsökande. En viktig del av handläggningen på
myndighetsnivå är bevisvärdering och frågan om bevisbörda och utredningsskyldighet där
bedömningen i undersökningen gjorts mot bakgrund av MIG 2006:1 och MIG 2006:7.
Vidare framgår av Sandgrens beskrivning av den rättsvetenskapliga metoden, att metoden kan
omfatta en empirisk metod.16 En empirisk liknande metod har tillämpats under
undersökningens gång, genom att medföra kunskap och information grundat på erfarenhet.
Inför och under författandet av examensarbetet har nyhetsuppdateringar och intervjuer från
massmedia delvis studerats. Detta har studerats och presenterats i examensarbetet då frågan
om exklusion är ett högt aktuellt och omtalat ämne, mot bakgrund av vad som bland annat
pågår i Syrien. Dessutom kan denna information vara mer uppdaterad än lägesuppdateringar
som framgår av landinformationen. Av betydelse att nämna ur en källkritisk synpunkt är att
dessa källor inte är bestämmande för att avgöra rättsläget mellan asyl och exklusion eller
gränsdragningen mellan den nationella suveräniteten och enskildas rättigheter. Dessa källor
har istället endast beaktats för att i undersökningen uppmärksamma problematiken kring asyl,
exklusion och Syrien ur ett vardagsperspektiv. Denna information och erfarenheter har
tillämpats under avsnitt fem, angående handläggningen hos Migrationsverket.
Metoden har berikats genom erfarenheter från egen förförståelse och förkunskap om asylrätt.
Jag arbetar för närvarande som handläggare inom asylprövning på Migrationsverket i Malmö
och har därmed en direkt kontakt med handläggningen på myndighetsnivå; en inblick,
förståelse och erfarenhet. Det har dessutom underlättat tillgången över Migrationsverkets
beslut samt att göra urvalet av relevant material. Som handläggare inom asylprövning, arbetar
jag dagligen med asylutredningar och beslut, som under hösten 2016 enbart avsett ärenden
med sökande från Syrien. I arbetet som handläggare arbetar jag varje dag med både
internationella och nationella regelverk inom asylrätten. Till stor del består handläggningen på
15
16

Mål C-285/12, Diakité mot Commissaire général aux refugiés et aux apatrides, den 30 januari 2014.
Sandgren, 2007, s. 39.
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Migrationsverket av tillämpandet av UtlL och Genèvekonventionen samt landinformation
från Lifos och rättsliga ställningstaganden. Som handläggare har jag, under hösten 2016, vid
asylutredningar med syriska medborgare vid flera tillfällen stött på faktorer i den muntliga
utsagan som gett varningssignaler och indikation på att vidare prövning kring frågan om
uteslutning av rätten till skydd behövts. I dessa situationer sker normalt en kompletterande
muntlig utredning följt av föredragning av ärendet till Säkerhetspolisen (SÄPO). Gällande
ärenden som prövas mot förhållandena i Syrien, har exklusionsindikationerna framförallt
kunnat kopplas till män över 18 år som under konflikten t.ex. tjänstgjort i den syriska armén,
haft högre positioner inom säkerhetstjänsten eller liknande, varit anslutna eller uttryckt en
vilja att ansluta sig till beväpnade aktörer.17 Denna observation och erfarenhet, har skapat en
bredare kunskap kring omständigheter som kan leda till uteslutning av skydd och kunskap i
hur dessa ärenden prövas på myndighetsnivå. Som handläggare skriver jag även beslut, där
bevisvärdering och trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningen spelar stor roll för den
rättsliga utgången. Mot bakgrund av denna erfarenhet, har min förkunskap inom praktiskt
arbete på Migrationsverket, i stort bidragit till valet av examensarbetets upplägg och källor
som använts. Jag har, genom min inblick i migrationsrätten, velat anpassat examensarbete till
en kombination av hur asylrätten ser ut i teorin samt i praktiken. Med hjälp av min
förförståelse och kunskap genom mitt arbete har jag kunnat identifiera vilka delar av frågan
om uteslutning av skydd samt handläggningen på Myndighetsnivå som är centrala.
Examensarbetet har vidare indelats i tillämpningen av två perspektiv; ett normativt perspektiv
och ett användarperspektiv. Undersökningens första del, kapitel två till fem, genomsyras av
ett normativt perspektiv. Genom användandet av ett normativt perspektiv på asylrättens
regelverk i internationell och svensk rätt, illustreras hur förhållandet mellan rätten till asyl och
uteslutande av rätten till asyl bör vara i teorin med hänsyn till rättsreglernas direkta tolkning.
Undersökningens fortsatta del tillämpas av ett användarperspektiv på myndighetsnivå. Detta
sker genom att applicera ett användarperspektiv på asylansökningar och hur bedömningen
görs i praktiken på Migrationsverket, med utgångspunkt i lagstiftning, praxis och riktlinjer för
ärenden knutna till Syrien. Då undersökningens frågeställningar tidsmässigt har anpassats till
hösten 2016 och inledande månader under 2017, exemplifieras detta bäst genom att fokusera
på asylsökande från Syrien på grund av den rådande konflikt och situation i landet. I kort
rådde under den perioden ett allvarligt säkerhetsläge som innehöll urskillningslöst och
17
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generellt våld, som skadade civilbefolkningen.18 Genom att tillämpa både ett normativt
perspektiv och användarperspektiv ges läsaren en insikt över regelverken om asyl, exklusion
och verkställighetshinder. Detta för att sen kunna besvara syftet om hur skyddsbehov och
grunder för uteslutning samt Syriens rådande situation under 2016 och 2017 påverkar
trovärdighetsbedömningen och den rättsliga utgången vid eventuella utvisningar i praktiken.
Motiveringen till att arbeta med ett normativt perspektiv och användarperspektiv är eftersom
dessa utgör fungerande verktyg för att beskriva, granska och analysera bestämmelsers
teoretiska utgångspunkt i jämförelse med hur de används och vilka konsekvenser det medför.
Ämnet har till en början angripits genom att presentera en bakgrundsförståelse för nationell
suveränitets ställning mot internationella mänskliga rättigheter. Detta har illustrerats genom
en beskrivning av suveränitetens grund och innebörd genom användandet av statsvetenskaplig
litteratur, av t.ex Goldmann och Hammarskjöld, samt FN:s allmänna förklaring om mänskliga
rättigheter.19 Syftet med att placera avsnittet i början, är för att kapitlet ska introducera två
övergripande poler som vilar över asylrättens frågeställningar och som var för sig skyddar en
sida, statens och individens. Det blir därmed en förståelig övergång till att behandla
möjligheterna

att

få

uppehållstillstånd,

innebörden

av

flykting

och

alternativt

skyddsbehövande samt exklusion och verkställighetshinder. Först tillämpas således det
normativa perspektivet genom en skildring för tillämpliga rättsregler och sedan
användarperspektivet genom illustration om hur dessa tillämpas praktiskt vid handläggningen
på myndighetsnivå, fokuserat på tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningen. För att
exemplifiera problematiken och finna kopplingar mellan de traditionella rättskällorna och
Migrationsverkets prövning illustreras Syriens säkerhetsläge.
Vid examensarbetets inledning och resultat tillämpas ett kritiskt förhållningssätt. Jag som
författare har haft och ännu till viss mån har en kritisk syn på den aktuella regleringen kring
hanteringen av asylsökande som är föremål för exklusion men ändå beviljas asyl och
uppehållstillstånd. Vid undersökningens resultat tolkas gällande rätt genom analys av
rättskällorna, genom det normativa perspektivet om hur det bör vara i relation till
användarperspektivet om hur rättsregler och andra styrdokument används i praktiken.
Analysen introducerar vad egentligen det rättsliga problemet är och hur detta behandlas i
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Se exempelvis SR 40/2015, s. 2.
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rättskällorna, där juridiska argumentationen blir central för resultatet. Argumentationen och
det kritiska förhållningssättet utgår utifrån rättskällorna och sekundära källor som
landinformation, för att granska och analysera problematiken ur samhällets ögon kring när
krigsförbrytare söker asyl. Genom användandet av en kritisk metod sker ett indirekt
frigörande från utgångspunkter kring asylsökande och förövare som ofta tas för givna.
Området kring asyl och exklusion är väldigt brett och kräver en redogörelse för både
internationella och nationella regelverk samt nyhetsuppdateringar om omvärlden. Syftet har
besvarats genom en balans av primära källor och sekundära källor då resonemang, exempel
och vägledning finns både inom de traditionella rättskällorna och sociala medier. Juridiken på
detta område, kring asyl och exklusion utvecklas och baseras i hög grad på vad som sker i
samhället. För att reda ut rättsläget, har lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin
tillämpats genom rättskälleläran och juridisk metod. Genom tillämpning av internationella
och EU-rättsliga regler har problemen setts ur ett större perspektiv och öppnat för utrymme
för de mänskliga rättigheterna och non-refoulementprincipen. Genom landinformation och
rättsliga ställningstagande har Syriens situation kunnat belysas. Den empiriska metoden har
bistått syftet med att tillämpa erfarenheter från intervjuer. Då arbetet bestått av traditionella
och

icke-traditionella

rättskällor,

liknar

metoden

för

examensarbetet

mer

den

rättsvetenskapliga metoden än den rättsdogmatiska. Inom den rättsvetenskapliga metoden
finns utrymme för en större volym av källor och är till skillnad från den rättsdogmatiska
metoden inte lika sluten till de traditionella rättskällorna.20 Examensarbetet fokuserar på
juridisk argumentation och analys, där juridiken underbygger undersökningens slutsatser,
vilket innebär att arbetet är rättsvetenskapligt.21

1.5 Disposition
Examensarbetet består av åtta kapitel. Första kapitlet introducerar läsaren till bakgrund, syfte
och metod och sista kapitlet utgörs av undersökningens resultat. I andra kapitlet redogörs för
innebörden av en stats nationella suveränitet och en individs grundläggande internationella
mänskliga rättigheter. Läsaren introduceras här för två övergripande, motstående poler, som
var för sig står för viktiga ståndpunkter. I förhållande till asylrätten presenteras läsaren
därmed för en intressekollision. Detta leder oss in i det tredje och fjärde kapitlen. Den
20
21

Sandgren, 2007, s. 39; Korling, Zamboni, 2013, s. 21 och Sandgren 2005, s. 651.
Sandgren, 2007, s. 39.
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rättsliga bakgrunden och regleringen kring rätten till asyl redogörs här och läsaren får en
presentation av innebörden av UtlL:s skyddsstatusförklaringar, flykting, alternativt
skyddsbehövande och övrigt skyddsbehövande. Då asylrätten, på grund av den globala
migrationen, varit föremål för begränsningar, krävs att begränsningslagen kort beskrivs.
Därefter presenteras fler begränsningar av en individs rätt till asyl i ärenden då personen
begått ett sådan grovt brott som leder till exklusion enligt internationell och nationell rätt.
Dock är inte denna reglering så glasklar, vilket leder oss till examensarbetets femte kapitel.
Detta tar sikte på undantagen att exkluderas från rätten till asyl och hinder från att ett
utvisningsbeslut verkställs. Principen om non-refoulement redogörs och det absoluta
tortyrförbudet beskrivs, vilka utgör verkställighetshinder. Detta avsnitt knyter således ihop
tredje och fjärde kapitlet. För att komma till bedömningen kring verkställighet och hinder mot
detta, krävs en prövning av en individs internationella rättigheter i form av rätten till asyl och
nationell suveränitet i form av begränsningar och exklusion av de som inte för åtnjuta sådant
skydd. Det är när dessa omständigheter prövas i förhållande till den asylsökandes hemland,
som hinder för verkställighet på grund av utomstående omständigheter såsom förekomsten av
en väpnad konflikt, kan sätta stopp för att återsända den asylsökande till hemlandet.
Denna bedömning är svår och medför ett utökat utredningsansvar för den beslutande
myndigheten, vilket tar oss till examensarbetets sjätte kapitel. Här redogörs för asylprocessen
på myndighetsnivå, dvs. Migrationsverkets prövning och ansvar som första beslutande
instans. Detta avser en redogörelse för hur tillgängligt bevisunderlag ska bedömas för att
kunna besluta kring frågan om asyl, exklusion och verkställighetshinder. Då bevisunderlaget
inom asylärenden är begränsat och den asylsökandes muntliga utsaga ofta tar en central roll,
behandlar kapitlet de centrala faktorerna vid den tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömning,
för att läsaren ska förstå det komplexa området. För att illustrera och exemplifiera den
problematik och intressekollision som uppstår, redogörs för den situation som rådde i Syrien
under hösten 2016 och början av 2017, vilket gör att vi hamnar i sjunde kapitlet. Här beskrivs
Syriens säkerhetsläge, konfliktens särdrag, om innebörden av en intern väpnad konflikt,
prövningen av skyddsbehov och exklusion samt landets roll som verkställighetshinder. I
åttonde och sista kapitlet görs en analys av rättsreglerna och vad som tidigare redovisats för
att bemöta frågeställningarna och konsekvenser av tillämpliga bestämmelser i praktiken.
Undersökningens resultat koncentreras även genom egna slutsatser.
19

2 Nationell suveränitet och

internationella

mänskliga

rättigheter
2.1 Nationell suveränitet
Nationell suveränitet innebär staters rätt till självbestämmande och är ett uttryck för
samhällets högsta politiska makt och självständighet från yttre kontroll. Nationell suveränitet
erkänns som en allmän rättsprincip, vilken kan ställas mot de internationella mänskliga
rättigheterna, som hänförs till de enskildas centrala rättigheter mot staten.22
Grunden för staters självstyre och suveränitet finns i folkrätten och den internationella rätten.
Den tidigare innebörden av begreppet suveränitet kan illustrera två sidor. Samtidigt som den
utåt sett tar sikte på staters självständiga ställning, finns även en föreställning om stater som
den yttersta myndigheten och rättsinstansen på ett visst territorium. Modernt sett tar
betydelsen om suveränitet avstånd från dessa två sidor. Enligt Goldmann kännetecknar
suveränitet idag av en konstitutionellt självständig stat och att andra stater erkänner den som
sådan. Goldmann menar även att suveränitet modernt sett utgör en s.k. överordnad myndighet
med en delegationsrätt gällande stiftandet av lagar och deras tolkning och efterlevnad.23
Regleringen kring exklusion och en stats möjlighet till uteslutning av asylsökande som utgör
potentiella kriminella, har påstått ge uttryck för mottagarlandets vilja att värna om sin
befolkning och skydda mot brott som exempelvis utgör hot mot nationell säkerhet.24

2.2 Internationella mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter är en universell och internationell angelägenhet som gäller alla
individer. De säkerställer människors lika värde, rättigheter och frihet enligt artikel 1 FN:s
allmänna förklaring om de allmänna rättigheterna från 1948.25 Dessa mänskliga rättigheter är
odelbara. Det innebär att de inbördes inte ska rangordnas, utan intar ett beroendeförhållande
mot varandra.26 Dock kan rättigheternas innebörd vara uppe för tolkning. Enligt Goldmann
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Se definition av begreppet "sovereignity" i Scruton, 2007 och Ali, 2014, s. 417.
Goldmann, 1997, s. 265ff.
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26
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tillfaller de mänskliga rättigheterna automatiskt en individ genom att hen är en människa.27
Enligt Dunér bör de mänskliga rättigheterna istället ses som en slags global regim
innehållandes normer, regler och beslutstagande.28 Vidare lyfter Dunér fram att de mänskliga
rättigheternas regim är en struktur som baseras på internationell lag och utgörs av två element,
staten och den enskilde individen. Staterna har skyldigheter och de enskilda individerna ska
primärt av staten tillförsäkras mänskliga rättigheter men i viss utsträckning har även de
skyldigheter att agera efter.29
De mänskliga rättigheternas fokus uttrycker sig i hur staten och de enskilda individerna
förhåller sig till varandra, som därmed begränsar den makt en stat har över dess individer
samt även framlyfter skyldigheter stater har mot individer. Samtidigt som stater har nationell
suveränitet, ligger det på statens ansvar att individer skyddas och att de tillgodoses sina
rättigheter. 30 Utifrån FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna framgår bland
annat att individers mänskliga rättigheter innebär att länder ska ta emot flyktingar som inte
kan erhålla skydd i hemlandet, samtidigt som de omfattar en allmän rätt för alla att kunna leva
och vara medborgare i ett land. Dessutom är det en mänsklig rättighet att länders lagar och
domstolar inte ska särbehandla, utan samtliga ska behandlas lika.31

2.3 Hur nationell suveränitet förhåller sig till mänskliga rättigheter
Under 1945 bildades FN med utgångspunkt att ingripa vid mellanstatliga konflikter eller om
internationell säkerhet var hotad.32 Samtidigt som FN ska värna om staters nationella
suveränitet, ligger det även i FN:s intresse att individens mänskliga rättigheter bevaras.
Därmed är det svårt att förbise den intressekollision som uppstår härimellan. Frågan blir då
om dessa två intressen i praktiken kan balansera varandra eller om det ena, nationell
suveränitet eller mänskliga rättigheter, vid en konflikt tvingas stöta ut det andra.33
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Det finns diskurser kring huruvida stater eller individer primärt ska skyddas i en situation när
dessa intressen möts. Enligt Bring kommer det alltid finnas stater som uttrycker en antipati
mot interventioner genom att se detta som ”ett olyckligt prejudikat”.34 Detta står i linje med
Erikssons mening, att en åtskillnad mellan länders olika grad av demokrati och utveckling kan
märkas. I primärt västerländska länder, varav majoriteten har en utvecklad demokrati, ges de
enskilda individernas friheter och rättigheter i regel företräde vid ett möte. Däremot, bland
länder med en mindre utvecklad demokrati och mer totalitär regering, verkar kollektivet och
statens suveränitet primärt värnas.35 Som Kofi Annan tillkännagav 1997 under Human Rights
Day, kännetecknas de mänskliga rättigheterna av sådana rättigheter alla personer i egenskap
som människor har.36 Han menade vidare att det således inte skulle vara acceptabelt att länder
enbart skulle tillämpa vissa delar av deklarationen om mänskliga rättigheter. Trots detta kan
vissa länder i sammanhang bortse från vissa av de grundläggande mänskliga rättigheterna.37
Sedan FN stadgan upprättades vid FN:s bildande under 1945 kan en relativ åsiktsförändring
märkas. Fokuset har flyttats från staternas suveränitet till de internationella mänskliga
rättigheterna. Den dåvarande generalsekreteraren för FN, Dag Hammarskjöld, betonade under
1956 om betydelsen av att de mänskliga rättigheterna värnas. Till skillnad från idag, lyfter han
att det ligger inom FN:s skyldighet att se till att regering och statsstyrelser säkerhetsställer det
mest fundamentala av mänskliga rättigheter, dvs envars rätt till trygghet och frihet från
fruktan. Här betonar Hammarskjöld en regerings primära uppgift, nämligen att värna om
medborgarnas säkerhet. Fokus placeras på staten som en central aktör, vars ställning inte får
förnärmas.38
Till skillnad från äldre uppfattning om staten som en försvarare av de internationella
mänskliga rättigheterna, menar Örn att denna syn på stater har förändrats idag.39 Under 1966
kompletterades FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter med två konventioner;
konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt konvention om
medborgerliga rättigheter.40 De mänskliga rättigheterna har därmed fått större utrymme under
senare år. Det gemensamma ansvaret för centrala principer och värderingar inom de
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mänskliga

rättigheterna

underströks

i

FN:s

Millenniedeklaration

antagen

vid

millennietopmötet I New York september 2000 (Millenniedeklarationen) undertecknad av
Kofi Annan.41 Förut betonades statens ansvar för medborgarna, nu står den enskilde individen
i centrum. 42
Joyner,

forskare

i

internationell

politik,

menar

att

förhållandet

mellan

statens

suveränitetsprincip och de internationella mänskliga rättigheterna är svår och problematiskt.
Samtidigt som en regering inrättar nationella lagar, vilka bygger på internationella lagar som
syftar till att skydda mänskliga rättigheter och civilas friheter, kan regeringen bryta mot
lagarna till förmån för nationens egna intressen.43 Joyner åsyftar exempelvis på terroristiska
handlingar, där FN genom rekommendationer och direktiv förespråkar efterlevnad av
mänskliga rättigheter, men menar att det åligger på staterna att det agera därefter. Resultatet
när staten ska skyddas mot terrorism kan således bli att detta leder till inskränkning av de
mänskliga och civila rättigheterna.44 Även Mertus menar dessutom, i likhet med Joyner, att de
mänskliga rättigheterna kolliderar med globala och nationella ansträngningar för att
åstadkomma säkerhet. Dock menar Mertus att säkerhet även är en mänsklig rättighet.45
Rätten till skydd ska primärt tillgodoses i det land man är medborgare. Asylrätten innebär
dock att en annan stat, än den där sökande är medborgare, ska tillgodose individens mänskliga
rättigheter när en enskild söker asyl inom dess territorium. Detta illustrerar således
förhållandet mellan mänskliga rättigheter, medborgarskap, stat och asylrätt.

41

Svenska FN-förbundet, Förenta Nationernas Millenniedeklaration, [http://www.sfn.se/Documents/FNinfo/Milledeklarationen.pdf] 2017-01-23.
42
Millenniedeklarationen, 2000, s. 1.
43
Joyner, 2004, s. 254 ff.
44
Joyner, 2004, s. 254 ff.
45
Mertus, 2009, s. 164 ff.

23

3 Rätten till asyl
3.1 Internationell rätt – folkrättsliga förpliktelser
Rätten att söka asyl och erhålla skydd från förföljelse är en rättighet som tillfaller alla. Detta
framgår av Förenta Nationernas (FN) deklaration för mänskliga rättigheter.46 Enligt Wikrén
och Sandsjö, ska asyl ses som en politisk fristad från förföljelse. Dock innebär inte rätten till
asyl per automatik att asylsökande alltid beviljas skydd i det land där skydd söks.47
3.1.1 Genèvekonventionen och New York-protokollet
Den viktigaste internationella överenskommelsen inom flyktingområdet är FN:s konvention
angående flyktingars ställning, som undertecknades i Genève den 28 juli 1951
(Genèvekonventionen). Sverige ratificerade konventionen den 16 augusti 1954. I
Genèvekonventionen har rätten till att söka asyl från förföljelse kodifierats samt
flyktingbegreppet definierats.48 Enligt artikel 1 (A) 2 uppnås flyktingstatus om en asylsökande
i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet,
tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning befinner sig utanför det land, vari
han eller hon är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss
sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands skydd, eller den som, utan att vara
medborgare i något land, befinner sig utanför det land, vari han eller hon tidigare haft sin
vanliga vistelseort samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke
önska att återvända dit.

Trots att Wikrén och Sandesjö menar att ett automatiskt beviljande till asyl inte följer av
rätten till asyl, kan rätten till non-refoulement och skyddet mot att återsändas i artikel 33 i
Genèvekonventionen innebära att den som söker asyl ändå har rätt att bli kvar i landet där asyl
söks.49 Genom protokollet angående flyktingars rättsliga ställning från den 31 januari 1967
(New York-protokollet), breddades Genèvekonventionens tillämpningsområden.50 Både
Genèvekonventionen samt New York-protokollet är gällande på nationell nivå genom
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Sveriges tillträde av dessa.51 Bestämmelsen i artikel 1 (A) 2 i Genèvekonventionen ska
beaktas med regleringen när asylsökande kan vara uteslutna från flyktingskap enligt artiklarna
1 (D-F) och då flyktingskap upphör att gälla enligt artikel 1 (C) i Genèvekonventionen.52
3.1.2 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
(ICCPR) och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter övervakar International Convenant on Civil and
Political Rights (ICCPR),53 vars artikel 1 fastställer att alla inom en stats territorium faller
under statens jurisdiktion, oberoende av personens legala status. Enligt kommittén omfattar
skydd mot refoulement samtliga rättigheter som skyddas under ICCPR; inom asylrätten av
betydelse artikel 6 ICCPR som reglerar rätten till liv och artikel 7 ICCPR med ett definitivt
förbud mot tortyr och grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
3.1.3 Skyddsgrundsdirektivet54 och asylprocedurdirektivet55
Enligt artikel 1 i Skyddsgrundsdirektivet, innehåller direktivet miniminormer som stater
måste följa vid bestämmandet av när en tredjelandsmedborgare eller statslös person behöver
internationellt skydd samt angående vad det internationella skyddet, som dessa behöver, ska
innehålla. Med internationellt skydd innebär enligt artikel 2 (a) i Skyddsgrundsdirektivet,
flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt, dvs. alternativt skyddsbehövande.56
Att få internationellt skydd i form av flyktingstatus innebär att erkännas som flykting vilket
framgår av artikel 2 (b) i Skyddsgrundsdirektivet.57
Med begreppet flykting menas enligt artikel 2 (c), i likhet med definitionen i
Genèvekonventionen,
en tredjelandsmedborgare som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund
av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp
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befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan eller på grund
av sin fruktan inte vill begagna sig av det landets skydd, eller en statslös person som av samma
skäl som nämnts ovan befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga
vistelseort och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit och som inte
omfattas av artikel 12.

En person uppnår status som alternativt skyddsbehövande i enlighet med artikel 2 (f) och
artikel 15, om det föreligger verklig risk för att denne vid ett återsändande skulle vara föremål
för allvarlig skada, genom dödsstraff eller avrättning, tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning av en sökande i ursprungslandet, eller allvarligt och personligt
hot mot en civilpersons liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i situationer av
internationell eller intern väpnad konflikt.
Miniminormer för hur asylsökningar ska handläggas framgår av asylprocedursdirektivet,
enligt artikel 1.58 Enligt artikel 7 har en asylsökande rätt att bli kvar i landet asyl söks tills
asylansökningen är fullt prövad. Artikel 7 ger asylsökande rätt att ha en personlig intervju och
artikel 10 möjliggör en rätt för den asylsökande att ha en tolk under processen.59
3.1.4 UNHCR:s handbok och riktlinjer
FN:s flyktingkommissariat (UNCHR) ansvarar för att finna bestående lösningar vid
flyktingsituationer och att framställa skydd åt flyktingar. Vad gäller tolkning av
Genèvekonventionen samt förfarandet och vilka kriterier som gäller för att fastställa
flyktingars rättsliga ställning, har UNHCR:s handbok,60 i praxis erkänts som en central
rättskälla inom asylprocessen.61

3.2 Nationell rätt
3.2.1 Utlänningslagen (2005:716)
Rätten till asyl regleras i utlänningslagen (2005:716) (UtlL), där 4 kap. är centralt. Inom
svensk asylrätt kan en asylsökande normalt sett uppnå statusförklaring som flykting,
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alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande.62 Av 1 kap 3 § UtlL framgår det
att asyl innebär ett uppehållstillstånd som utlänningar beviljas med anledning av att hen är
flykting eller alternativt skyddsbehövande. Även för övrigt skyddsbehövande, ska
handläggning ske i enlighet med en ansökan om asyl, enligt 1 kap 12 § UtlL.63
3.2.2 4 kap – flyktingar och andra skyddsbehövande
Vad som avses med flykting definieras i 4 kap. 1 § första stycket UtlL som en utlänning som:
– befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon
känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk
uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss
samhällsgrupp, och
–

inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.

Flyktingdefinitionen i 4 kap. 1 § UtlL är förenlig med definitionen i artikel 1 (A) 2
Genèvekonventionen.64 Vid bedömningen spelar det ingen roll om det är myndigheterna i
hemlandet som varit orsak till att den asylsökande blivit utsatt för förföljelse eller om de inte
bedöms kunna erbjuda skydd från förföljelse av enskilda individer.65 Överensstämmer en
asylsökandes skyddsskäl med rekvisiten för att anses som flykting, ges hen automatiskt
flyktingstatusförklaring i enlighet med 4 kap. 3 § första stycket UtlL.66 En erhållen
flyktingförklaring kan bli återkallad av Migrationsverket om utlänningen upphör att bedömas
som flykting, vilket framgår av 4 kap. 3 § andra stycket UtlL. En återkallelse av
flyktingförklaringen kan aktualiseras om särskild anledning föreligger, t.ex. utvisning på
grund av begått brott, verkställandet av utvisningsbeslut eller vid utfärdandet av
resedokument.67
Prövningen i 4 kap. 1 § 1 st UtlL görs med i fyra rekvisit. Flyktingen ska 1) hysa en
välgrundad fruktan, 2) med anledning av förföljelse som 3) härrör från någon av skydds- och
förföljelsegrunderna samt 4) inte vilja eller kunna få skydd i hemlandet på grund sin fruktan.
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Första rekvisitet, att hysa fruktan, avser att flyktingen ska frukta för något eller någon. Denna
bedömning görs genom beaktandet av ett ”subjektivt sinnestillstånd”,68 som tar sikte på
tidigare händelser som ägt rum eller där en rädsla för vissa möjliga händelser är tillräckligt.
Därtill krävs att fruktan är ”välgrundad”.69
En välgrundad fruktan tar sikte på att det finns en rimlig möjlighet, reasonable possibility,70
att den asylsökande riskerar att utsättas för den faran hen fruktar för vid ett återvändande till
hemlandet.71 Här är bedömningen objektiv mot bakgrund av aktuell landinformation. Skulle
ett internflyktalternativ finnas, utesluts utlänningens skyddsbehov, oberoende av om fruktan
är välgrundad.72
Av MIG 2013:2 framgår det att om en asylsökande har möjlighet att erhålla effektivt skydd i
hemlandet, oavsett vilket del av landet, bedöms hen inte behöva internationellt skydd.
Kriterierna för att förklaras som flykting uppfylls därmed inte. Migrationsverket och
migrationsdomstolarna prövar huruvida det skulle vara rimligt att ett internt flyktingalternativ
tillämpas. Detta var fallet i MIG 2007:33 och MIG 2008:20. Oberoende av om bedömningen
görs för att avgöra om den asylsökande är flykting eller alternativt skyddsbehövande, görs en
prövning rörande huruvida interna flyktingalternativ finns på samma sätt.73 Skulle det vid
prövningen av inre oroligheter i ett land, visa sig att det finns delar av landet som inte är
drabbade samt att det finns inre flyktalternativ, bedöms den asylsökande inte vara i behov av
fristad i Sverige.74 Av praxis har det framgått att bevisbördan för att visa rimliga och relevanta
interna flyktingsalternativ ligger på Migrationsverket.75
Rekvisitet ”förföljelse” ska harmoniera med förföljelsebegreppet i artikel 1 (A)
Genèvekonventionen. Det kräver att de upplevda eller befarade övergreppen är av tillräcklig
eller allvarlig karaktär och har viss intensitet.76 Trakasserier och inskränkande handlingar i
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förening kan utgöra förföljelse, trots att de var för sig inte är tillräcklig orsak till förföljelse.77
Skydds- och förföljelsegrunderna tar sikte på, i paragrafen nämnd, de flyktinggrunder vilka
utsattheten och förföljelse ska bero på, dvs. ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning,
kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Fjärde rekvisitet, att
inte vilja eller kunna få skydd i hemlandet på grund av sin fruktan, tar sikte på omständigheter
som är utanför den enskildes kontroll.78 Förföljelse enligt paragrafen kan härröra från både
enskilda individer samt från hemlandets myndigheter.79
Fortsättningsvis, enligt 4 kap. 2 § första stycket UtlL definieras alternativt skyddsbehövande
som en utlänning som
i andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i,
därför att
1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet
skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en
allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en
yttre eller inre väpnad konflikt, och
2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av
hemlandets skydd.

Avseende vissa aspekter liknar regeln i 4 kap. 2 § UtlL, flyktingregleringen i 4 kap. 1 § första
stycket UtlL, bortsett från skyddsgrunderna som förföljelsen i flyktingparagrafen ska grundas
på.80 Dessutom är beviskravet lägre i jämförelse med flyktingbestämmelsen. Den asylsökande
bedöms som alternativt skyddsbehövande om grundad anledning att anta för verklig risk
föreligger, i harmoni med Skyddsgrundsdirektivet vilket UtlL:s bestämmelse om alternativt
skyddsbehövande härrör från.81 Ett specifikt hot bedöms föreligga ifall det urskillningslösa
våldet är av sådan allvarlig art att ifrågavarande person endast genom vistelsen eller närvaro i
landet där den väpnade konflikten pågår, löper verklig risk att skada på grund därav.82
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Begreppet tortyr i 4 kap. 2 § UtlL omfattar en avsiktlig behandling som ger upphov till ett
mycket allvarligt lidande. I denna prövning, måste frågan om det finns interna flyktalternativ
bli prövat, eftersom det utgör en integrerad del av skyddsprövningen.83 För att asylsökande
vid skyddsprövning ska anses ha ett skyddsbehov, ska några interna flyktalternativ inte
bedömas finnas.84 Framgår det av landinformation att hemlandet är utan en välfungerande
myndighetsstruktur, bedöms den asylsökande inte kunna erhålla myndighetsskydd i
hemlandet, utan uppfyller bestämmelsens kriterier för att beredas skydd som alternativt
skyddsbehövande.85 Även den som på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt på ett
allvarligt samt personligt vis kan riskera att skadas av konfliktens urskillningslösa våld,
omfattas av paragrafen. Personlig risk tar hänsyn på förekomsten av specifika hot riktade mot
den asylsökande med anledning av sådana omständigheter vilka kan hänföras till
vederbörandes personliga situation.86
Avslutningsvis, regleras rekvisiten för att uppnå övrig skyddsbehövande i 4 kap. 2 a § första
stycket UtlL, som avser
en utlänning som i andra fall än som avses i 1 och 2 §§ befinner sig utanför det land som
utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon
1. behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra
motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp,
eller
2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof.

Bestämmelsen omfattar utöver inre eller yttre väpnad konflikt även andra svåra
motsättningar. Detta tar sikte på politiskt instabilitet i den asylsökandes hemland och där
invånarnas centrala mänskliga rättigheter inte värnas av hemlandets rättsystem.87
Om den asylsökande uppfyller kriterierna för att bedömas som flykting eller alternativt
skyddsbehövande kan hen erhålla skyddsstatusförklaring i enlighet med 4 kap. 3 § 1 st. och 3
a § 1 och 2 st. UtlL samt beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 § 1 st UtlL. Denna
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rättighet, att erhålla skyddsstatus och uppehållstillstånd, är en folkrättsligt förankrad rättighet,
som alla anslutna stater till fördragen om mänskliga fri- och rättigheter ska respektera.88
3.2.3 Den tillfälliga begränsningslagen
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
trädde i kraft den 20 juli 2016. Lagen gäller till den 19 juli 2019 om den inte förlängs eller
riksdagen beslutar annat.89 Begränsningslagen är tillämplig på asylansökningar gjorda efter 24
november 2015, med vissa undantag.90 Lagen har medfört att ansökan om uppehållstillstånd
grundade på skyddsskäl gjorda efter 24 november 2015 begränsas till att endast beviljas
genom tillfälliga uppehållstillstånd, istället för permanenta uppehållstillstånd.91 Möjligheten
att beviljas uppehållstillstånd som övrig skyddsbehövande har tagits bort enligt 3 §
begränsningslagen.92 Asylsökande som tidigare hade fallit inom ramen för denna definition,
kan nu inte få uppehållstillstånd enligt 4 § begränsningslagen. Endast asylsökande som anses
vara flyktingar i enlighet med Genèvekonventionen eller har ett alternativt skyddsbehov enligt
EU:s skyddsgrundsdirektiv har möjlighet att få uppehållstillstånd. Precis som i 4 kap. 1 §
UtlL, är en asylsökande enligt begränsningslagen flykting, om denne med sannolikhet riskerar
personlig förföljelse grundat på nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön, sexuell
läggning eller någon grupp de tillhör. Uppehållstillstånd för de som uppnår flyktingstatus,
gäller under en tidsbegränsad period på högst tre år, 5 § andra stycket.
Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande, kan beviljas ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd som gäller i 13 månader, enligt 5 § tredje stycket. Därefter görs en ny
prövning om uppehållstillståndet ska förlängas, beroende på om skyddsskäl fortfarande
föreligger. I de fall det fortfarande föreligger skäl för asyl då t.ex. hemlandet ännu befinner
sig i en väpnad konflikt, förlängs uppehållstillståndet efter 13 månader, med 2 år, 5 § tredje
stycket.
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4 Begränsningar av rätten till asyl
Rätten till skydd som flykting eller alternativt skyddsbehövande omfattar inte personer som
gjort sig skyldiga till vissa allvarliga brott. Sådana gärningar kan vara
-

brott mot freden, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten

-

grovt icke-politiskt brott utanför Sverige.

-

gärningar som strider mot Förenta Nationernas syfte.

Detta framgår av artikel l F Genevekonventionen, 4 kap. 2 b och 2 c § UtlL. En asylsökande
måste först förklaras inkluderad i flyktingparagrafen eller som alternativ skyddsbehövande,
innan den sökande på grund av förövad brottslighet senare kan förklaras exkluderad.93

4.1 Uteslutande från rätten till asyl enligt internationell rätt
I artikel 1 F (a) Genèvekonventionen regleras skäl för uteslutande från skyddsskäl.94 Enligt
artikeln gäller inte konventionens skyddsbestämmelser om det bedöms föreligga allvarliga
skäl antaga, att en asylsökande
förövat brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten, sådana dessa brott
blivit definierade i de internationella överenskommelser, som tillkommit för att meddela
bestämmelser angående sådana brott

Av artikel 12 (2) (a) Skyddsgrundsdirektivet framgår vilka som undantas från att bedömas
som flyktingar.95 En tredjelandsmedborgare eller en statslös person ska inte bedömas som
flykting om det finns synnerliga skäl för att anta att
han eller hon har förövat ett brott mot freden, en krigsförbrytelse eller ett brott mot
mänskligheten, såsom dessa definieras i de internationella instrument som har upprättats för att
beivra sådana brott

Med hänsyn till artikel 12 (3) Skyddsgrundsdirektivet omfattas personer som anstiftat eller på
annat sätt deltagit vid utövandet av brott eller gärningar som utesluter i enlighet med artikel
12, även av undantagsbestämmelserna.96
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Artiklarna 17 (1) och 17 (2) Skyddsgrundsdirektivet behandlar vilka som är undantagna från
anses som alternativt skyddsbehövande enligt direktivet.97 Även i artikel 17 (1) (a)
Skyddsgrundsdirektivet framgår undantag till att erkännas skydd som subsidiärt skyddsbehövande, dvs. alternativt skyddsbehövande, om det finns synnerliga skäl för att anse att
han eller hon har förövat ett brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten,
såsom dessa definieras i de internationella instrument som har upprättats för att beivra sådana
brott.

Av artikel 17 (2) Skyddsgrundsdirektivet framgår att även den som anstiftar eller deltar i
utövandet av brotten eller gärningarna, omfattas av undantagen att få skydd som alternativt
skyddsbehövande.98 I artikel 8 Romstadgan för Internationella brottsmålsdomstolen från 1998
definieras krigsförbrytelser och vilka som kan grunda skäl till uteslutande av skydd. I den
gemensamma artikel 3 i 1949 års Genèvekonvention,99 anges att, vid interna väpnade
konflikter ska personer som inte deltagit i stridigheterna, oavsett vad, behandlas med
humanitet och inte heller med anledning av ras, färg, religion eller tro, kön, börd, förmögenhet
eller liknande omständighet, behandlas sämre. Vidare framgår av artikeln handlingar som är
förbjudna, som
a) våld mot liv och person, i synnerhet mord i alla dess former, stympning, grym behandling
och tortyr;
b) tagande av gisslan;
c) kränkning av den personliga värdigheten, särskilt förödmjukande och nedsättande
behandling;
d) utmätande av straff och verkställande av avrättning utan föregående dom, avkunnad av i
laga ordning tillsatt domstol, vars rättsskipning erbjuder de garantier, vilka hållas för
oeftergivliga av civiliserade folk.

I artikel 4 tilläggsprotokollet till 1949 års Genèvekonvention sägs att artikel 3 i konventionen
utgör grundläggande garantier för human behandling. Artikel 13 i tilläggsprotokollet
innehåller skyddsbestämmelser för civilbefolkningen. Den civila befolkningen ska åtnjuta
allmänt skydd mot faror i samband med militära operationen, inte utsättas för anfall,
våldshandlingar eller hot om våld.
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4.2 Uteslutande från rätten till asyl enligt UtlL
Mot bakgrund av internationell rätt, framförs även i svensk rätt att oavsett om skyddskraven i
4 kap. UtlL är uppfyllda, kan asylsökande med anledning av uteslutandegrunder nekas
skyddsstatusförklaring och uppehållstillstånd. De grunder som kan motivera ett uteslutande av
rätten till uppehållstillstånd regleras i 4 kap. 2 b och c §§ samt även 5 kap. 1 § 2 st. UtlL.
4.2.1.1 Uteslutande från flyktingstatus
Med anledning av grov brottslighet, kan en asylsökande i enlighet med 4 kap. 2 b § UtlL bli
utesluten från att erhålla flyktingstatus och att anses som flykting, om det finns synnerlig
anledning att anta hen har gjort sig skyldig till
1. brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten, såsom dessa definieras i
de internationella instrument som har upprättats för att beivra sådana brott,
2. ett grovt icke-politiskt brott utanför Sverige innan han eller hon kom hit, eller
3. gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser enligt inledningen
och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga.
Det som anges i första stycket gäller även en utlänning som har anstiftat eller på annat sätt
deltagit i förövandet av de brott eller gärningar som där nämns.

Bestämmelsen grundar på artikel 1 (f) Genèvekonventionen och artikel 12 (2)
Skyddsgrundsdirektivet.100 Dess huvudsakliga syfte är att personer som har begått handlingar
av fruktansvärd art och andra allvarliga brott, ska fråntas rätten till att erhålla internationellt
flyktingskydd. Det ska även försäkras att ifrågavarande personer inte heller missbrukar
asylrättigheterna i syfte att inte ställas till svars för begångna handlingar.101 Därför är den som
begått grova brott inte förtjänt av sådant internationellt skydd som ett flyktingskap medför.
Endast omständigheten att någon blir utesluten från att bedömas som flykting betyder inte per
automatik att uppehållstillstånd på andra skyddsgrunder i 4 kap UtlL, som alternativt
skyddsbehövande, inte kan erhållas.102 I bedömningen om uteslutandegrunder finns, prövas
först om kriterierna för att ha rätt till skydd och om flyktingstatus uppfylls. Föreligger ett
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sådant skyddsbehov, bedöms sedan om den sökande ändå inte kan få flyktingstatusförklaring
mot bakgrund av att uteslutandegrunder i 4 kap. 2 b UtlL föreligger.
För att uteslutas som flykting i enlighet med 4 kap. 2 b § första stycket 1 p första ledet UtlL,
förutsätter att det föreligger synnerlig anledning att anta att den asylsökande gjort sig skyldig
till brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten. För att uteslutning ska bli
aktuell ska en faktisk omständighet finnas, som påtagligt kan visa att det med fog kan antas att
den asylsökande begått brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten. På
grund av svåra och allvarliga konsekvenser en uteslutning från att få flyktingstatus kan
medföra, krävs en restriktiv tolkning av bestämmelsen.103 Det ska med fog kunna antas att den
asylsökande faktiskt har begått någon av de i bestämmelsen uppräknade gärningar, vilket
förutsätter förekomsten av en faktisk omständighet som påtagligt kan visa detta.104 Även den
som har anstiftat eller på något sätt deltagit i förövandet av de i bestämmelsen uppräknande
brotten, omfattas av regleringen och kan uteslutas enligt 4 kap. 2 b § andra stycket UtlL.
Inom internationell rätt definieras brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser i artikel 7
samt artikel 8 i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från 1998 (Romstadgan).
Vägledning för hur 4 kap. 2 b § första stycket 1 p första ledet UtlL bör tolkas framgår av
UNHCR:s handbok och av riktlinjer utfärdade av UNHCR gällande uteslutning av
flyktingskap (UNHCR:s riktlinjer om exklusion).105 Det ska dock påminnas att även om en
asylsökande bedöms vara utesluten från att erhålla flyktingskap är hen inte per automatik
utesluten från att få uppehållstillstånd på andra grunder.106
4.2.1.2 Närmare om brotten i 4 kap. 2 b § första stycket 1 p UtlL
4 kap. 2 § UtlL bygger på internationella bestämmelser. I Romstadgan för Internationella
brottsmålsdomstolen från 1998 hittas den senaste definitionen av bland annat brott mot
mänskligheten och krigsförbrytelser.
Vad som avses med brott mot mänskligheten preciseras i artikel 7.1. Brott mot mänskligheten
omfattar bland annat mord, tortyr, fängslande eller annat allvarligt berövande av fysisk frihet i
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strid med grundläggande folkrättsliga regler, i de fall gärningarna begås som en del av ett
vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkningen med insikt om angreppet.
I artikel 7.2 definieras vidare innebörden med angrepp riktat mot civilbefolkningen samt
begreppet tortyr. Ett angrepp riktat mot civilbefolkningen tar sikte på ett beteende som består
i upprepat förövande av gärningar som avses i artikel 7.1 mot civilbefolkningen i enlighet
med eller för att främja en stats eller en organisations politik att genomföra ett sådant angrepp.
Med begreppet tortyr avses uppsåtligt tillfogande av allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller
psykiskt lidande för någon som befinner sig i den tilltalades förvar eller står under hans eller
hennes kontroll. Tortyr inrymmer därmed inte smärta eller lidande som uppkommer endast
genom, eller är förknippade med, lagenliga sanktioner.
Definitionen av krigsförbrytelser framgår av artikel 8 Romstadgan. Med krigsförbrytelse
avses enligt artikel 8.2 punkt c våld mot liv och person. Det avser särskilt mord, stympning,
grym behandling och tortyr mot personer som inte deltar aktivt i fientligheterna. Enligt 8.2
punkt e omfattas bland annat även uppsåtliga angrepp mot civilbefolkning som sådan eller
mot enskilda civila som inte direkt deltar i fientligheterna definitionen av krigsförbrytelser.
Enligt artikel 8.2 punkt e består krigsförbrytelse av 1) uppsåtligt angrepp mot civilbefolkning
som sådan eller mot enskilda civila som inte direkt deltar i fientligheter, 2) uppsåtligt riktande
av angrepp mot byggnader, utrustning, medicinska enheter och transporter samt personal som
bär Genèvekonventionernas kännetecken i enlighet med folkrätten, 3) uppsåtligt riktande av
angrepp mot personal, anläggningar, utrustning, enheter eller fordon som deltar i en
humanitär biståndsinsats eller i en fredsbevarande insats i enlighet med Förenta nationernas
stadga, så länge de är berättigade till det skydd som tillkommer civila eller civil egendom i
enlighet med folkrätten i väpnade konflikter, 4) uppsåtligt riktande av angrepp mot byggnader
avsedda för religion, undervisning, konst, vetenskap eller välgörande ändamål, historiska
minnesmärken, sjukhus och uppsamlingsplatser för sjuka och sårade under förutsättning att de
inte utgör ett militärt mål, 5) plundring av en stad eller en plats även om den har tagits med
storm samt 6) förrädiskt dödande eller sårande av en kombattant tillhörande motståndaren.
Brott mot freden, krigsförbrytelse samt brott mot mänskligheten har även definierats i 1945
års Londonöverenskommelse och i 1945 års Internationella krigstribunalens stadga. Enligt
artikel 6 (b) i Internationella krigstribunalens stadga grundas en krigsförbrytelse på
36

kränkning av krigets lagar eller krigssedvänja. Exempel på krigsförbrytelser är mord,
misshandel eller förvisning till slavarbete eller för andra syften, av civila befolkningen från
eller i ett erövrat område samt även mord eller misshandel av krigets fångar eller personer på
hav, dödande av gisslanstagna personer, förödelse av allmän eller enskild egendom,
slumpmässig förintelse av städer eller byar, eller ur militär synpunkt oberättigad ödeläggelse
Brott mot mänskligheten definieras i Internationella krigstribunalens stadga, artikel 6 (c),
enligt vilken omfattas mord, utrotande, förslavning, deportation eller andra omänskliga
gärningar som har förövats mot civilbefolkningen, antingen före eller efter kriget. Av artikeln
framgår vidare att brott mot mänskligheten avser även förföljelse med anledning av politisk
grund, ras eller religion vid utövandet av eller i samband med brott inom Tribunalens
jurisdiktion, som står i motsättning till inhemska lagar i landet eller inte, där brottet begicks.
I svensk lagstiftning har brottet krigsförbrytelse mot person definierats i 4 § lag (2014:406)
om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Enligt 4 § 1-3 p döms
en person för krigsförbrytelse om hen bland annat dödar en skyddad person eller tillfogar en
sådan person allvarlig smärta eller också skadar en person som är försatt ur stridbart skick.
Gärningen ska enligt paragrafen ske under en väpnad konflikt och gärningen ska också ha ett
direkt samband med den väpnad konflikten. Handlingen ska ske mot en person som är
skyddad under internationell rätt. Skyddade personer är bland annat krigsfångar, civila, sjuka,
barn, funktionsnedsatta personer, soldater som under stridigheter lägger ner sina vapen.107
4.2.1.3 Synnerlig anledning att anta och individuellt ansvar
Bevisbördan för att en exklusionsgrund föreligger åvilar Migrationsverket.108 Angående
prövningen av beviskravet synnerlig anledning att anta har reglerats av EU-domstolen.
I EU-domstolens mål C-57/09, Bundesrepublik Deutschland mot B anses beviskravet
synnerlig anledning att anta, uppfyllt om den asylsökande bedöms vara delvis ansvarig för
handlingar som den aktuella organisationen begått under tiden då ifrågavarande person var
medlem.109 För att uppnå beviskravet krävs inte att den asylsökande blivit dömd för aktuellt
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brott. Inte heller förutsätts att bevisning i målet måste stå i linje med det beviskrav som
används inom straffrätten, dvs utom allt rimligt tvivel. Inom asylmålen bedöms synnerlig
anledning att anta vara uppfyllt med erkännande och vittnesmål som är tillförlitliga.110EUdomstolen fastställde vidare i mål C-57/09, Bundesrepublik Deutschland mot B, att det för att
en asylsökande ska bli exkluderad och uteslutas från flyktingskap, förutsätts att vederbörande
föreskrivs ett individuellt ansvar för förövade terrorbrott. Genom att åläggas ett individuellt
ansvar, bedöms beviskravet, dvs. synnerlig anledning att anta, vara uppnått.
Vidare framgår av MIG 2012:14 och det nyss nämnda EU-målet att bedömningen av huruvida
ett individuellt ansvar föreligger, ska göras efter objektiva och subjektiva förutsättningar.
Detta tar sikte på en bedömning av dels den asylsökandes roll då brottet förövades, dennes
position i organisationen, hur stor vetskap och kännedom vederbörande haft eller borde ha
haft beträffande vilken verksamhet organisationen bedriver, påtryckningarna hen var utsatt för
samt övriga faktorer som kan ha haft en påverkan på personens agerande.111 Bedömningen
inom nationell rätt om synnerliga skäl föreligger görs på samma sätt som EU-domstolens
tolkning i ovan mål. Det görs en prövning i det enskilda fallet rörande de specifika
omständigheterna som den behöriga myndigheten fått vetskap om.112 Dessa omständigheter
ska uppvisa att den asylsökande under den aktuella perioden besuttit en betydande ställning
inom organisationen, för att kunna bära ett individuellt ansvar för förövade handlingar.113
Av UNHCR:s riktlinjer om exklusion framgår att den asylsökande inte nödvändigtvis måste
ha fysiskt utfört de kriminella handlingarna.114 Dock bedöms det vara tillräckligt att en person
i väsentlig mån anstiftar, medverkar eller deltar i en gemensam kriminell verksamhet, och har
kännedom eller är medveten om att hens medverkan kan underlätta det brottsliga agerandet.115
Att endast vara medlem samt besitta en hög position inom en repressiv statsmakt som är
involverad i olagliga upplopp och andra våldsamheter, innebär inte i sig att ett individuellt
ansvar åläggs för medlemmen.116 Bedömningen ovan av individuellt ansvar liknar den i
artikel 25 Romstadgan. Det individuella ansvaret avser den som begår brott, men även den
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som beordrar, anstiftar eller påverkar någon att utföra brott. Även den som hjälper, tillskyndar
eller på annat sätt medverkar till brottets utförande kan åläggas ett individuellt ansvar.
Mot bakgrund av UNHCR:s riktlinjer om exklusion samt Migrationsverket och
Migrationsdomstolens bedömning i UM 5994-16, framgår att det finns en del förmildrande
och försvårande omständigheter att ta hänsyn till vid bedömningen av huruvida den sökande
ska föreskrivas ett individuellt ansvar. Först och främst är det viktigt att utreda personens
uppsåt, kunskap och insikt om följderna av handlandet.117 Utgångspunkten i bedömningen är
att fastställa en grad av individuellt och personligt ansvar. Detta avser en prövning av den
sökandes faktiska roll och ställning i organisationen, aktiviteter samt verksamhetstid inom
organisationen. En vägledande linje att följa i prövningen är att desto lägre position en person
haft i en organisation eller regim, desto mer måste personen i fråga knytas till brottet.118
De förmildrande omständigheterna som Migrationsverket har att ta ställning till vid
bedömningen av om ett individuellt ansvar föreligger är bland annat den sökandes mentala
mognad, ålder, psykisk sjukdom, ofrivillig berusning, självförsvar, tvång,119 faktiskt
villfarelse eller rättsvillfarelse och befallning av förman. De försvårande omständigheterna
kan ta sikte på militära befälhavares och andra förmäns ansvar. Faktorer att beakta i denna
bedömning är personernas befattning, lång tjänstgöringstid, befordran, möjlighet att i tidigare
skede distansera sig och anledningen till varför de lämnade sin tjänst vid just det tillfället.120
4.2.2 Uteslutande från alternativt skyddsbehövande
Exklusion för den som är alternativt skyddsbehövande kan bli aktuellt enligt 4 kap. 2 c §
UtlL. En utlänning är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande om det finns
synnerlig anledning att anta att hen
1. har gjort sig skyldig till sådana brott eller gärningar som avses i 2 b § första stycket 1 eller
3,
2. har gjort sig skyldig till ett grovt brott, eller
3. utgör en fara för rikets säkerhet.
Det som anges i första stycket gäller även en utlänning som har anstiftat eller på annat sätt
deltagit i förövandet av de brott eller gärningar som avses i första stycket 1 och 2.
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Bestämmelsen härrör från artikel 17 (1) Skyddsgrundsdirektivet och artikel 1 F
Genèvekonventionen. I likhet med beviskraven för att uteslutas som flykting, krävs det för att
uteslutas från alternativt skyddsbehövande att det föreligger synnerlig anledning att anta att
den asylsökande begått en av paragrafens nämnda gärningar.121 Tolkningen ska vara restriktiv
mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser en uteslutning kan medföra. Det förutsätts att en
faktisk omständighet påtagligt uppvisar att det med fog kan antas att en gärning, vilken kan
grunda uteslutning, föreligger.122 Till skillnad från att uteslutas från flyktingskap, inrymmer
uteslutning av alternativt skyddsbehövande i 4 kap. 2 c § UtlL kravet att asylsökande utgör en
fara för rikets säkerhet. En uteslutning från alternativt skyddsbehövande förutsätter inte att ett
faktiskt brott har begåtts, utan det är tillräckligt att vederbörande faktiskt utgör en fara.123
4.2.3 Uteslutande från rätten att beviljas uppehållstillstånd
Den som bedöms vara flykting, alternativt skyddsbehövande och övrigt skyddsbehövande, har
enligt 5 kap. 1 § första UtlL rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Av andra stycket framgår
dock att rätt till uppehållstillstånd är utesluten för en flykting, om hen
1. genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat med allvarlig fara för
allmän ordning och säkerhet att låta honom eller henne stanna i Sverige, eller
2. har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att
anta att han eller hon skulle fortsätta verksamheten här.

Denna bestämmelse överensstämmer med artikel 21 (3) Skyddsgrundsdirektivet. Dock saknas
en motsvarande reglering beträffande uteslutning av alternativt skyddsbehövande, men detta
har inrymts i 4 kap. 2 c § UtlL. Detta får till följd att om en asylsökande nekas skyddsstatus,
är regleringen om uppehållstillstånd i 5 kap. 1 § UtlL utan relevans. Av lagkommentarerna till
5 kap. 1 § andra stycket framgår dock att om en asylsökande bedöms vara utesluten från att
ses som alternativt skyddsbehövande, medför detta att vederbörande även vägras erhållande
av uppehållstillstånd i egenskap som alternativt skyddsbehövande.124 Av 5 kap. 11 § UtlL
framgår att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas om det finns ett hinder, som inte är
bestående, mot att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs.
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5 Non-refoulement och verkställighetshinder
5.1 Rätten till non-refoulement
Verkställighetshinder kan kopplas till den asylsökandes rätt till skydd. I Genèvekonventionen
förekommer inte bestämmelser som uttryckligen reglerar en skyldighet för stater att ta emot
flyktingar. Dock regleras ett förbud mot avvisning eller utvisning av flyktingar i artikel 33
Genèvekonventionen.125 Enligt artikel 33 första stycket Genèvekonventionen föreligger ett
förbud för stater
att utvisa eller avvisa flykting till gränsen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas
på grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska
åskådning.

Enligt artikeln erhåller en flykting och asylsökande skydd mot återsändande, refoulement.
Rätt till non-refoulement föreligger dock inte enligt artikelns andra stycke om det finns
skälig anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig
eller vilken, med hänsyn till att han genom lagakraftägande dom har dömts för synnerligen
grovt brott, utgör en samhällsfara i sagda land.

Artikel 33 i Genèvekonventionen överensstämmer i stora drag med definitionen för flykting i
artikel 1 (A) i konventionen. Dock är tillämpningsområdet för artikel 33 i bredare än artikel 1
A, personerna som inte sökt asyl eller erhållit ett slutgiltigt avslagsbeslut inräknas.126 Förbud
mot avisningen och utvisningen omfattar statens samtliga agerande vilka kan innebära en
refoulement, indirekt eller direkt.127 Förbudet i artikel 33 är inte av absolut karaktär, utan
andra stycket innehåller begränsningar om de i bestämmelserna uppräknade grunder är
förhanden. Begränsningarna i artikel 33 andra stycket Genèvekonventionen kräver en
restriktiv tolkning.128 Artikel 33 i Genèvekonventionen innebär att en flykting och
asylsökande skyddas mot refoulement ända tills då de erhåller slutligt avslagsbeslut på dess
asylansökan.129
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Den som inte är flykting eller får skydd enligt non-refoulementregleringen i artikel 33 i
Genèvekonventionen, kan få skydd mot återsändande enligt förbuden mot refoulement i
artikel 3 EKMR, artikel 3 FN:s konvention mot tortyr annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning (FN:s tortyrkonvention) och artikel 6 - 7 ICCPR.130

5.2 Förbudet mot non-refoulement
Förbudet mot non-refoulement medför att stater enligt artikel 3 FN:s tortyrkonvention inte ska
utvisa, återföra eller utlämna en person till en annan stat, i vilken det finns grundad anledning
att tro att han skulle vara i fara för att utsättas för tortyr.

Vad som avses med tortyr framgår av artikel 1 FN:s tortyrkonvention, vilket omfattar
varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt,
medvetet tillfogas någon antingen för sådana syften som att erhålla information eller en
bekännelse av honom eller en tredje person, att straffa honom för en gärning som han eller en
tredje person har begått eller misstänks ha begått eller att hota eller tvinga honom eller en
tredje person eller också av något skäl som har sin grund i någon form av diskriminering,
under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med
samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar
såsom företrädare för det allmänna.

Non-refoulement-förbudet i artikeln gäller om det finns grundad anledning till att ett
återsändande kan medföra att personen utsätts för tortyr.131 FN:s tortyrkonvention antogs den
10 december 1984, då även en särskild tortyrkommitté upprättades. Kommittén övervakar och
är ansvarig för att FN:s tortyrkonvention efterlevs.132

5.3 Förbudet mot tortyr eller annan omänsklig/förnedrande behandling
Förbud mot att utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling stadgas i artikel 3
EKMR.133 Mot bakgrund Europadomstolens bedömning i målen Soering v. United Kingdom
och Cruz Varas and Others v. Sweden, innefattar artikel 3 EKMR även ett förbud mot att
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avvisa, utvisa eller utlämna någon till ett land. Förbudet gäller om det finns grundad
anledning att tro att det föreligger en verklig risk att utsättas för sådan tortyr och omänsklig
behandling om personen återsänds. Europadomstolen har förtydligat att stater inte får
återsända en person om tortyrhot härrör från privata aktörer, t.ex. olika kriminella grupper.134

5.4 12 kap UtlL – Verkställighetshinder – utvisning och avvisning
Beslut om avvisning eller utvisning av en utlänning kan ibland inte verkställas. I 12 kap. UtlL
regleras hinder mot att verkställa avvisning och utvisning. Beslutande myndighet eller
domstol ansvarar enligt 8 kap. 17 § UtlL för att regleringen kring verkställighetshinder tas i
beaktande vid beslutsfattande av om rätt till uppehållstillstånd föreligger eller inte.135
Huvudregeln framgår av 12 kap. 1 § UtlL, av vilken framgår att avvisning och utvisning av en
utlänning aldrig får verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att
-

utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning, eller

-

utlänningen inte är skyddad i det landet mot att sändas vidare till ett land där
utlänningen skulle vara i sådan fara.

12 kap. 1 § UtlL ger uttryck för non-refoulementprincipen. Verkställighetsförbudet för
avvisnings- och utvisningsbeslut då asylsökande löper risk för dödsstraff, tortyr eller annan
omänsklig behandling är allmänt och undantagslöst. Detta utgör ett bestående hinder för att
verkställa ett beslut. Då förbud mot ett verkställande i enlighet med bestämmelsen är absolut,
ska inte heller en bedömning ske mot svenska säkerhetsintressen om hinder skulle
uppträda.136 Regleringen om verkställighetshinder i 12 kap. 1 § UtlL matchar regleringen i
artikel 3 i FN:s tortyrkonvention och artikel 3 i EKMR.137
Beträffande 12 kap. 1 § UtlL föreligger ett lägre ställt beviskrav; skälig anledning att anta. I
dessa fall kan föreligga svårigheter att styrka riskerna med att tortyr skulle förekomma.
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Problematiken med att styrka att risk för tortyr finns, kräver att den asylsökandes muntliga
utsaga framträder som såväl trovärdig som sannolik. Detta förutsätter att den muntliga
berättelsen är både sammanhängande, detaljrik, oförändrad och inte heller strider mot allmänt
kända fakta om det land vilket prövning om asyl och uppehållstillstånd sker mot.138
Fler verkställighetshinder mot att avvisa eller utvisa en asylsökande regleras i 12 kap. 2 §
UtlL. Avvisning eller utvisning får inte ske till ett land om det finns risk för att hen utsätts för
förföljelse i landet eller inte heller är skyddad i det landet mot att sändas vidare till ett annat
land där hen löper risk för förföljelse. En utlänning får dock under vissa omständigheter
sändas till ett sådant land.139 Till skillnad från 12 kap. 1 § UtlL, är förbudet mot verkställighet
i 12 kap. 2 § UtlL inte absolut, utan andra och tredje stycket tillåter undantag. Principen om
non-refoulement uttrycks som ett principiellt förbud.140 I 12 kap. 2 § andra och tredje stycket
UtlL finns begränsningar i skyddet mot att återsändas. De råder i fallen där det inte är möjligt
att verkställa avvisningen eller utvisningen till något annat land. Begränsningarna rör den som
förövat ett synnerligen grovt brott eller om verksamheten hen bedrivit bedöms utgöra fara för
rikets säkerhet, t.ex. om utlänningen genom brottet visat att det skulle vara förenat med
allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta hen stanna i Sverige. Återsändning får
ske om det finns anledning att anta att hen skulle fortsätta verksamheten här i landet och det
inte är möjligt att sända utlänningen till något annat land. Det gäller inte om den förföljelse
som hotar i det andra landet innebär fara för hens liv eller annars är av särskilt svår art.141
I 12 kap. 3 § UtlL utvecklas förbuden mot verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut,
enligt vilket sådant avvisnings- eller utvisningsbeslut av en asylsökande i enlighet med 4 kap.
2 § första stycket 1 vid väpnad konflikt eller i enlighet med 4 kap. 2 a § första stycket, inte får
verkställas till hemlandet om synnerliga skäl talar mot det.142

5.5 Undantag från exklusionsbestämmelsen
Principen om non-refoulement regleras i artikel 33 i Genèvekonventionen samt artikel 3 (1)
FN:s tortyrkonvention, artikel 3 (1) EKMR och artikel 21 (1) Skyddsgrundsdirektivet. Enligt
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huvudregeln innebär non-refoulementprincipen att ingen ska bli återsänd, utvisad, avvisad,
utelämnad eller överförd till ett land eller område där hen löper risk att bli utsatt för allvarliga
kränkningar av dess mänskliga rättigheter genom att hens liv eller frihet hotas eller från vilket
hen löper risk att vidaresändas till ett sådant land eller område.143 Sådana allvarliga
kränkningar av en individs grundläggande mänskliga rättigheter inrymmer bl.a. tortyr av olika
slag, förföljelse, dödstraff eller andra former av omänsklig eller förnedrande behandling.
Undantag till huvudregeln om non-refoulement regleras i artikel 33 (2) Genèvekonventionen.
Den som är skyldig till att ha förövat ett grovt brott och har en lagakraftvunnen dom eller
också bedöms utgöra en fara för rikets säkerhet, saknar rätt att åtnjuta det skydd som
medföljer refoulementregleringen. Den asylsökande blir då mot bakgrund av artikeln
undantagen från det skydd som non-refoulementprincipen erbjuder.
Som ovan nämnt regleras non-refoulementprincipen i artikel 21 Skyddsgrundsdirektivet. Här
kan återigen vara värt att påminna att direktivets artikel 1 syftar till att presentera
miniminormer för situationer då tredjelandsmedborgare eller statslösa personer bör ses som
flyktingar eller som behövande av det internationella skyddet på andra sätt, såsom alternativt
skyddsbehövande. Genom skyddsgrundsdirektiv ges större frihet för anslutna medlemsstater
att kunna erbjuda ett utvidgat skydd, som framgår av artikel 3. Enligt artikel 21 (1)
Skyddsgrundsdirektivet ska medlemsstaterna, i linje med dess internationella förpliktelser,
respektera innebörden av non-refoulement. I artikel 21 (2) Skyddsgrundsdirektivet finns
däremot ett undantag. Undantaget tar sikte på situationer när den asylsökande bedöms utgöra
fara för rikets säkerhet och är dömd för att ha begått ett synnerligen grovt brott. Dock framgår
av undantaget att det endast blir tillämpbart ifall en avvisning eller utvisning inte skulle ske i
strid mot de internationella förpliktelserna landet förbundit sig till.
I artikel 3 EKMR och artikel 3 (1) FN:s tortyrkonvention framgår non-refoulementprincipen i
form av absoluta förbud mot tortyr, i likhet med 12 kap 1 § UtlL. De här tortyrförbuden kan ta
ställning som undantag till undantagen, dvs. undantag till att inte erhålla nonrefoulementskyddet om ett grovt brott begåtts eller en fara för rikets säkerhet föreligger.
Dessa absoluta tortyrförbud reglerar att ingen människa får utsättas för tortyr eller annan
omänsklig behandling eller någon form av förnedrande behandling eller bestraffning.
Förbudet i tortyrkonventionen inrymmer även förbud mot medlemsstaten att utvisa, återföra
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eller utlämna den person till ett land, där det föreligger grundad anledning till att tro att
vederbörande kan vara i fara att bli utsatt för tortyr. Då artikel 3 EKMR inte går att inskränka,
har detta till följd att skydd mot att återsändas, refoulement, är av absolut karaktär och art.144

5.6 Rättsfall om uteslutande och verkställighetshinder
Man kan fråga sig vilket av regelverken med regler om exklusion, non-refoulementprincipen
samt tortyrförbud som vinner företräde. Av rättsfallet Chahal mot Storbritannien,145
diskuterades denna fråga. Målet berörde frågan om ett uteslutande från att vara flykting med
anledning av hot eller fara för rikets säkerhet enligt artikel 32 och 33 Genèvekonventionen,
överensstämmer med ändamålet med artikel 3 EKMR. I målet fastställde Europadomstolen att
skyddet i artikel 3 EKMR är bredare än det skydd som erbjuds av artikel 33
Genèvekonventionen.146 Europadomstolen uttalade att de medlemsstater som anslutit sig till
fördraget, inte kan reservera sig mot regleringen i artikel 3 EMKR. Dessa länder får inte
heller inskränka den grundläggande rätt till skydd mot refoulement som asylsökande kan
åtnjuta, oavsett om det är krigstider eller en fara för rikets säkerhet.147 Tortyrförbudet medför
enligt Europadomstolen att det inte är accepterat i utvisningärenden att göra undantag från
artikel 3 EKMR och utrymme för att avväga nationella säkerhetsintressen saknas.148 Inte
heller vid verkställighetshinder enligt 12 kap. 1 § UtlL får en avvägning mot Sveriges
nationella säkerhetsintressen ske.149
Den verkställighetsproblematik som kan uppstå när asylsökande är skyddsbehövande men
samtidigt har förövat grova brott som kan leda till exklusion framgår av MIG 2014:24. I målet
hade den asylsökande i hemlandet blivit dömd för allvarlig brottslighet och ett långt
fängelsestraff. Här bedömdes dock finnas grundad anledning att anta att den asylsökande
med anledning av fängelseförhållandena i hemlandet, vid verkställighet av påföljden skulle bli
föremål för sådan omänsklig och förnedrande behandling som en vistelse i fängelselandet
rimligtvis skulle medföra. Därför bedömdes den asylsökande behöva internationellt skydd
som alternativt skyddsbehövande. Dock konstaterades, med hänsyn till brotten mannen i sitt
hemland blivit dömd för, att han var utesluten från att ses som alternativt skyddsbehövande.
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Mot bakgrund av behandlingen mannen skulle riskera genom att återvända till hemlandet,
förelåg

ett

absolut

verkställighetshinder.

Uppehållstillstånd

i

Sverige

beviljades.

Fortsättningsvis förelåg i MIG 2012:14 inte tillräckliga omständigheter som visade att det
fanns synnerlig anledning att anta, att den asylsökande som bedömts vara skyddsbehövande,
hade medverkat i ett brott mot mänskligheten som skett i hemlandet. Vidare förelåg inte heller
synnerlig anledning att anta att den asylsökande i målet, hade varit med i utförandet av
handlingar vilka stridit mot FN:s grundläggande syften och grundsatser. Mot bakgrund av
detta beviljades utlänningen permanent uppehållstillstånd i egenskap som flykting.
Motsatsvis, förelåg i MIG 2011:24 synnerlig anledning att anta att den asylsökande, som
bedömts ha skyddsbehov, även hade medverkat i utövandet av brott mot mänskligheten. Detta
utgjorde en uteslutandegrund, som innebar att han uteslöts från att bedömas som flykting och
alternativt skyddsbehövande. Dock var det fråga om ett temporärt hinder. Trots att den
asylsökande var utesluten från att få internationellt skydd, beviljades hen ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd. I MIG 2011:24 hade en irakisk man, i sin roll som officerare och ansvarig
chef i 23 år inom underrättelsetjänsten under Saddam Husseins styre, burit ansvaret för bland
annat klarläggandet av politiskt och religiöst motstånd i Irak. I sin roll höll han i utredningar
och förhör med personer som hade höga positioner. Dessa blev föremål för tortyr, våldtäkt
och mord på underrättelsetjänstens departement. Enligt den irakiska mannen, hade han inte
kännedom om övergreppen som dessa personer blev utsatta för. Dock fann MiÖD, att det
bedömdes omöjligt att han i sin roll och position inom underrättelsetjänsten saknar vetskap
och kännedom rörande proceduren och strukturen verksamheten hade. Därför fann domstolen
att ett individuellt ansvar för brott mot mänskligheten förelåg för den irakiska mannen. Då
han bedömdes vara individuellt ansvarig för brott mot mänskligheten, innebar detta att han
exkluderades från att åtnjuta flyktingskap men även som annan skyddsbehövande och att
beviskravet synnerligen anledning att anta ansågs uppnått. Att notera är dock att beviskravets
olika formuleringar, synnerlig anledning att anta, synnerliga skäl att anta samt allvarliga skäl
att anta saknar betydelse med anledning av att bestämmelsen i 4 kap. 2 b § UtlL har
Skyddsgrundsdirektivet sam flyktingkonventionen som grund.150 Mot bakgrund av
internationell reglering samt även bestämmelserna på EU-, och nationell nivå fastslogs att
vederbörande irakisk man i målet inte med hänsyn av skyddsgrunder eller med anledning av
synnerligen ömmande omständigheter, skulle få ett uppehållstillstånd beviljat.
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Med anledning av att den irakiska mannen efter att Saddam Husseins regim fallit, hade flytt
Irak, bedömdes att han även personligen hade fruktan för att bli utsatt för tortyr samt annan
omänsklig behandling då han var efterlyst av irakiska myndigheter vilka tillträtt efter partiet
Baath. Det blev därför av betydelse att bedöma om det förelåg några verkställighetshinder i
enlighet med 12 kap. 1 § UtlL. MiÖD fann mot bakgrund av förarbetena till UtlL att i de
situationer det finns hinder för verkställighet, kan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5
kap. 11 § UtlL beviljas. I prövningen nämndes att vid förekomst av bestående
verkställighetshinder, beviljas uppehållstånd på grund av synnerligen ömmande omständighet
enligt 5 kap. 6 § UtlL.151 MiÖD fann att verkställighetshindret inte var av bestående karaktär.
Därför blev 5 kap. 11 UtlL aktuellt och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd blev beviljat.
Av MIG 2015:1 har framgått att enskilda som varit tvungna att lämna hemlandet med
anledning av en väpnad konflikt, anses i normalfallet inte vara flyktingar. Dock kan, som
framgår av målet, en sådan konflikt medföra förföljelse från en eller flera av grunderna i 4
kap. 1 § UtlL. Den asylsökande måste göra sannolikt att hen känner en välgrundad fruktan för
förföljelse i sitt hemland och inte kan nyttja sig av skydd i landet, för att kunna betraktas som
flykting.152 Om inga individuella skyddsskäl åberopas i förhållande till Syrien, som den
sökande i ärendet inte hade gjort, och det i målet inte heller förekommer omständigheter som
vid ett återvändande skulle medföra risk för att den sökande blir utsatt för skyddsgrundande
behandling med anledning av omständigheterna som kan grunda flyktingskap enligt 4 kap. 1 §
UtlL, beviljas inte uppehållstillstånd på den grunden.153 Av MIG 2015:1 konstateras följande
En utlänning som befinner sig utanför sitt hemland därför att det finns grundad anledning att
anta att denne vid ett återvändande skulle löpa risk att straffas med döden eller utsättas för
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,
eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av
urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt är alternativt
skyddsbehövande (4 kap. 2 § första stycket 1 utlänningslagen).

När en asylansökan i Sverige grundas på den allmänna och rådande situationen i Syrien, gör
Migrationsverket en bedömning om personen vid eventuellt återvändande löper risk att bli
utsatt och föremål för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling
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eller bestraffning.154 Dessutom har MiÖD beträffande säkerhetsläget i Syrien tagit ställning
och ansett att det i nuläget inte förekommer anledning till att göra en annorlunda bedömning
av situationen och läget i Syrien. Därmed anses i normalfallet en sökande, som prövas mot
förhållandena i Syrien, vara alternativt skyddsbehövande i enlighet med 4 kap. 2 § första
stycket 1 UtlL. Detta var bedömningen som gjorts för den sökande i MIG 2015:1 trots att
denne gjort sig skyldig till grovt brott som grundade uteslutning enligt 4 kap. 2 c § UtlL.
Som framgår av både 4 kap. 2 § fjärde stycket UtlL samt av MIG 2015:1, kan en utlänning i
som omfattas av 4 kap. 2 § fjärde stycket UtlL, ändå i enlighet med 4 kap. 2 c § UtlL vara
utesluten från att bedömas som alternativt skyddsbehövande. Det blir fallet om det enligt 4
kap. 2 c § första stycket punkten 2 UtlL föreligger synnerlig anledning att anta att den
asylsökande är skyldig till ett grovt brott.155 I aktuellt mål, MIG 2015:1, hade den sökande
blivit dömd till livstidsfängelse för bl.a. begånget mord. MiÖD samt MD ansåg med hänsyn
till handlingens art och utdömt straff att brottet var att bedöma som så pass grovt som åsyftas i
4 kap. 2 c § UtlL. Därför var den sökande utesluten från att bedömas som alternativt
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § UtlL. Inte heller beviljades uppehållstillstånd på den
grunden.156 MiÖD, som nyligen har tagit ställning till säkerhetssituationen i Syrien, ansåg inte
att det nu fanns anledning att göra någon annan bedömning av läget i landet.157

5.7 Non-refoulementprincipens ställning i internationell rätt
Principen om non-refoulement rymmer ett absolut förbud och utgör en hörnsten i asylrättens
internationella skyddsregelverk. Principen tar ställning som en accepterad internationell
sedvanerätt.158 Det innebär att principen är bindande för alla länder, oberoende av landets
ratificering av konventioner och andra folkrättsliga dokument.159 Därför spelar det ingen roll
att förbudet inte har samma absoluta ställning i Genèvekonventionen, Skyddsgrundsdirektivet
och 12 kap 2 § UtlL. Det innebär att principen om non-refoulement är både internationellt och
sedvanerättsligt bindande för alla stater och att alla flyktingar inryms av refoulementskyddet,
oavsett av om brott har begåtts eller om hen skulle bedömas vara farlig för samhället.160
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6 Asylprocessen på myndighetsnivå
6.1 Instans- och processordning
Prövningen inom asylrätten görs av Migrationsverket, Migrationsdomstolen samt
Migrationsöverdomstolen. Av förarbetena till UtlL framhålls att tonvikten i asylprocessen ska
vara i första instans, dvs Migrationsverket.161 Under 2006 skedde en reform gällande instansoch processordningen inom asylrätten. Syftet var att öka rättsäkerheten inom asylprocessen.162
Den nya instans- och processordningen innebar att prövningen i överrätterna blev en
tvåpartsprocess, dvs. att den asylsökande och Migrationsverket agerar motparter i
Migrationsdomstolen och även i MiÖD vid en ytterligare överklagan. Tvåpartsprocessen har
medfört att processmaterialet har ansetts bli fylligare samt att asylsökande nu lättare kan
skapa förståelse om grunden till beslut som tas.163 Reformen har även medfört ökade
möjligheter till muntliga förhandlingar i Migrationsdomstolen. Detta har inneburit bättre
utgångspunkter och möjligheter vad gäller tillförlighets- och trovärdighetsbedömningar av
den asylsökandes muntliga utsaga samt att reda ut eventuella missförstånd.164 I samband med
reformen utvecklades utlänningslagstiftningen med en paragraf rörande muntlighet, 16 kap. 5
§ UtlL. Enligt 16 kap. 5 § första stycket UtlL är asylförfarandet som huvudregel skriftligt. Av
16 kap. 5 § andra stycket UtlL framgår dock att muntlig förhandling kan hållas om denna
bedöms vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet.
Ett asylärende hör till kategorin ansökningsärenden, då den enskilde utlänningen ansöker om
asyl och därmed rätt till en förmån i form av uppehållstillstånd. Enligt 2 kap. 7 § UtlL ska
Migrationsverket som huvudregel handlägga ärenden rörande uppehålls- och arbetstillstånd
samt visering.165 Av 5 kap. 20 § UtlL framgår att Migrationsverket ska meddela beslutet om
uppehållstillstånd. 13 kap. UtlL samt förvaltningslagen (1986:223) (FL) reglerar
handläggningen

i

Migrationsverket.166 Avseende

handläggning

av

asylärenden

är

bestämmelser om bland annat muntlighet, partsinsyn och beslutsmotivering av betydelse.167 I
egenskap som förvaltningsmyndighet ska Migrationsverket säkerställa rättsäkerhet och
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effektivitet vid handläggningen av utlännings- och medborgarskapsärenden.168 Huvudregeln
vad gäller beredningen och prövningen på en förvaltningsmyndighet, är att den ska vara
skriftlig.169 Av 14 § FL framgår dock att en part har rätt att lämna muntliga uppgifter om så
kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. Även 13 kap. 1 § UtlL reglerar möjlighet till
muntlig handläggning. Migrationsverket har inte rätt att fatta beslut om att avvisa eller utvisa
den som söker asyl utan att en muntlig handläggning ägt rum. Av 13 kap. 1 § UtlL framgår
vidare att muntlig handläggning ska ske på begäran av den asylsökande, om det inte bedöms
att handläggningen saknar betydelse för ärendes avgörande. I 13 kap. 3 § UtlL regleras att det
under en muntlig handläggning ska utredas kring samtliga omständigheter som behövs bli
noga klarlagda samt att den asylsökande ska ges möjlighet att redogöra sin ståndpunkt och få
uttala sig kring de åberopade omständigheterna i ärendet.170 Sedan 1 januari 1999 har
Migrationsverket det huvudsakliga ansvaret till att besluta om avvisning och utvisning.171

6.2 Bevisbörda vs. Utredningsskyldighet
6.2.1 Bevisbörda
Den part som bär bevisbördan, är den som ska bevisa att en viss omständighet finns.172 Av
svensk och internationell rätt framgår att bevisbördan i asylärenden ligger på asylsökande.173
En asylsökande som ansöker uppehållstillstånd i Sverige, ska framlägga omständigheterna
som utgör skäl för att hen skulle vara berättigad till uppehållstillstånd.174 Inom asylprocessen
är huvudregeln att den asylsökande bär bevisbördan för rättigheter och att det allmänna ska
bära bevisbördan för skyldigheter. Detta framgår av UNCHR:s handbok och MIG 2006:1.175 I
MIG 2006:1 fastställdes att asylsökanden i första hand bär bevisbördan i målet, men med
möjlighet att den går över på motparten, Migrationsverket. Det kan föreligga svårigheter för
den asylsökande lämna bevis till Migrationsverket. Det bör därför finnas ett delat ansvar för
fastställandet av viss fakta i ärendet, som att inhämta aktuell och relevant landinformation.176
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Att den asylsökande primärt har bevisbördan innebär att hen ska presentera uppgifter som är
av relevans vid bedömningen av hens behov av skydd.177
Det krävs att den asylsökande ska hålla sig till sanningen och hjälpa den som utreder, så att all
fakta i ärendet bli klarlagt.178 Gällande påståenden om risken för förföljelse har i förarbetena
till UtlL framkommit att det inte ska ställas för höga beviskrav. Fullständiga bevis som skulle
styrka sådan omständighet kan i undantagsfall anföras. Det är tillräckligt om en asylsökandes
utsaga är trovärdig och sannolik.179 Det finns därför en bevislättnadsregel om tvivelmålets
fördel, benefit of the doubt, inom asylrätten. Principen förutsätter att en asylsökande gör ett
ärligt försök till att styrka sin identitet och att hens allmänna trovärdighet inte blir
ifrågasatt.180
6.2.2 Utredningsskyldighet
Inom asylprocessen ska officialprincipen tillämpas. Officialprincipen tar sikte på beslutande
myndighets utredningsskyldighet. I asylmål innebär skyldigheten att försäkra att ärendet blir
tillräckligt utrett.181 I 8 § FPL har officialprincipen lagstadgas,182 enligt vilken framgår att
rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.

I regel gäller officialprincipen, i egenskap som en allmän förvaltningsrättslig princip, för
förvaltningsdomstolarna.

Av

förarbetena

framgår

att

principen

även

gäller

förvaltningsmyndigheter; inom asylprocessen Migrationsverket.183 Det enskilda målets
beskaffenhet är avgörande för utredningsskyldighetens omfång. Dock framgår av förarbetena
att inom asylprocessen föreligger ett s.k. utökat utredningsansvar. Anledningen till detta är att
ärendena har ett stort skyddsintresse som måste tas hänsyn till.184 Enligt MIG 2007:6 bär
Migrationsverket ansvaret för att de skäl och grunder en sökande anfört i sin asylansökan blir
utrett, även om lagstöd härtill saknas. Detta belyses också i UNHCR-handboken.185 Även i
FL, som i 5 – 7 §§ FL, av vilken finns en vägledningsplikt och 16 – 17 §§ FL gällande
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partsinsynen och kommunikation, regleras Migrationsverket skyldigheter vid en utredning.
Dessa ska säkerställa att ärendet och dess underlag för beslut blir nog utrett.186
Utredningsskyldighetens omfång inom asylärenden bemöts i MIG 2006:1 och MIG 2006:7.187
I MIG 2006:1, återförvisades målet av MiÖD till Migrationsdomstolen. MiÖD ansåg att
Migrationsdomstolen, trots ett bristfälligt beslutsunderlag, rakt av fastställt Migrationsverkets
beslut. I målet hade Migrationsdomstolen varken haft muntlig förhandling, vidtagit andra
utredningsåtgärder eller motiverat utgången, utan bara accepterat den trovärdighetsbedömning
Migrationsverket gjort. Vad gäller bedömningen av utredningsansvaret i MIG 2006:7,
markerade MiÖD att den asylsökande och Migrationsverket har ett delat utredningsansvar i
ärendet. Av förarbetena framgår att tyngdpunkten i asylprövningen åvilar Migrationsverket,
men att överinstanserna migrationsdomstolen och MiÖD har ett eget utredningsansvar.188 Att
den som söker asyl och den myndighet som beslutar delar ansvaret för målets utredning
framgår av UNHCR:s handbok.189 Då asylsökandes krav för utredningen är lågt ställda, liknas
denna skyldighet en upplysningsskyldighet.190 Den asylsökandes skyldigheter inrymmer att
hjälpa utredaren och ärendet med att tala sanning, lämna information som är relevant och att i
möjlig mån bistå med bevisning. Då bedöms den enskilde ha uppfyllt sitt utredningsansvar.191
Vid förfarandet att fastställa skyddsbehov, är UNHCR:s handbok central.192 Vid prövningen
skyddsskäl, är det av relevans att Migrationsverket följer förvaltningsrättsliga principer som
styr prövningen, som att fastställa fakta i artiklarna 195-205 i UNHCR:s handbok.193 Dessa
inrymmer en bedömning av om identitet och hemvist gjorts gällande och sedan en prövning
av åberopade skyddsskäl. Prövningen av skyddsskäl görs i två led. Först prövas om muntliga
utsagan är tillräcklig för att uppfylla rekvisiten för skydd. Därefter prövas om utsagan gjorts
sannolik genom åberopade bevis eller genom att hen bedömts trovärdig och erkänts förmån av
uppkommen tvivelsmål.194
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6.2.3 Beviskrav
Beviskravet i ett ärende, utgör den grad av bevisning som måste framläggas för att en part ska
bedömas uppfyllt ålagd bevisbörda. Inom asylprocessen är beviskravet som åligger sökanden
vid presentation av skriftlig och muntlig bevisning, att kunna visa att det finns sannolika skäl.
Detta har MiÖD tillämpat i flera avgöranden.195 Den asylsökande måste genom sin bevisning
göra sitt behov av internationellt skydd sannolikt.196 Då bevisunderlaget inom asylärenden
kan vara begränsat på grund av svårigheter att presentera fullkomlig bevisning som skulle
styrka risken för förföljelse enligt 4 kap. 1 § UtlL, har i UtlL:s förarbeten poängterats att den
asylsökandes utsaga bör godtas, om den är trovärdig och sannolik.197 Beviskravet i 4 kap. 2 §
UtlL är något lägre, det ska nämligen visas att det föreligger grundad anledning att anta.198

6.3 Bedömningen av den muntliga utsagan
En betydande beviskälla inom asylärenden är den sökandes muntliga utsaga. Då bevisbördan i
första hand ligger på den sökande, som ska göra sina skyddsskäl sannolika, förutsätts att
Migrationsverket, som första instans gör en noga bedömning av den muntliga utsagan.
6.3.1 Tvivelmålets fördel, the benefit of the doubt
Bevisbördan i asylärenden ligger på den asylsökande, att det fins sannolika skäl till att erhålla
internationellt skydd. Samtidigt är det svårt att bevisa risken för förföljelse genom skriftlig
och annan form av bevisning.199 Först ska beslutande myndighet göra en bedömning av
trovärdigheten i den asylsökandes muntliga utsaga.200 Detta omfattar en bedömning om
sannolikheten för att omständigheterna den asylsökande berättat om, har inträffat i hemlandet,
i relation till vad som är allmänt känd om dessa förhållanden i landet. Det kan finnas fall där
det krävs att ansvarig myndighet kompletterar ärendet med extra utredning.201 Framträder den
asylsökandes muntliga utsaga som trovärdig och inte heller motsäger myndighetens uppgifter,
godtas normalt återgivna uppgifter i muntliga utsagan. Här ska då den asylsökande ges the
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benefit of the doubt, principen om tvivelsmålets fördel; en princip som fastslås i UNHCR:s
handbok.202
Principen om the benefit of the doubt, tvivelmålets fördel, är central inom asylärenden.203
UNHCR framhåller i sina riktlinjer att situationer då asylsökande lyckas bra med att styrka sin
utsaga och sina påståenden, är närmast att betrakta som undantag än regel. Därför ska den
asylsökande ges fördel av uppkommen tvivelsmål, benefit av the doubt, förutsatt att hen inte
ifrågasätts och utsagan framträder som trovärdig.204 Såvida den asylsökandes trovärdighet inte
betvivlas, kan muntliga utsagan läggas till grund för prövningen. Trovärdighetsbedömningar
är därmed ofta avgörande i ärenden när asylskäl åberopats. Mot bakgrund av principen om the
tvivelmålets fördel, ska i de fall då framlagd bevisning ”står och väger” nära beviskravet,
detta ändå kunna ligga till grund för uppehållstillstånd.205 Det innebär att principen medför en
minskning av beviskraven som normalt gäller i asylärenden.206 Enligt UNHCR ska principen
om tvivelmålets fördel enbart appliceras på ärenden
när all tillgänglig bevisning har inhämtats och kontrollerats och när utredaren är förvissad om
den sökandes allmänna trovärdighet.207

Dock menar Diesen att principen om tvivelmålets fördel ska tillämpas när det ska bedömas
om ansvarig myndighet har uppfyllt ålagd utredningsansvar. En utredningsbrist tolkas som att
det finns brist på motbevis.208 I rättspraxis har MiÖD fastställt att principen om tvivelmålets
fördel ska tillämpas under bevisvärderingen.209 Riktlinjer på hur Migrationsverket ska göra
sin prövning av asylskäl och benefit of the doubt framgår av 2007:12 och 2007:33.
Migrationsverket ska först pröva om den asylsökande gjort sin utsaga sannolik genom
åberopad bevisning, innan ställning tas till om den sökande bör tillmätas förmån av
uppkommen tvivelsmål. Det är först efter detta, som en trovärdighetsbedömning ska göras.210
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6.3.2 Internflyktalternativ
Av UNHCR:s allmänna riktlinjer och vägledning om tillämpning av internflyktsalternativ
framgår att beslutsfattaren bär bevisbördan för att relevanta och rimliga internflyktsalternativ
finns.211 Behörig myndighet ska pröva rimligheten i att den asylsökande skulle bosätta sig i
annan eller andra delar av hemlandet.212 Enligt förslag från regering bör skyddsbestämmelsen
om väpnad konflikt få ett breddat tillämpningsområde. Syftet är att i större omfattning kunna
erbjuda tillstånd baserat humanitära skäl som framförallt är skyddsrelaterade.213
6.3.3 Tillförlitlighet och trovärdighet
Vad gäller bedömningen av tillförlitlighet och trovärdighet i asylsökandes muntliga utsaga är
UNHCR:s handbok central. Den sökandes berättelse bedöms vara trovärdig ifall den är
sammanhängande, rimlig och inte heller strider mot allmänt kända fakta och
landinformation.214 MIG 2007:12 konstateras de avgörande momenten som ligger till grund
för att den utsaga en asylsökande återger ska vara trovärdig. Berättelsen måste vara 1)
sammanhängande och inte präglas av motstridiga uppgifter, 2) den ska inte strida mot allmänt
kända fakta, vanligtvis relevant och aktuell landinformation och samtidigt i huvudsak inte
bestå av 3) ändrade uppgifter under asylprocessens förlopp, utan bestå oförändrad.215 Den
muntliga utsagans tillförlitlighet tar sikte på kvalité och hållfasthet. Detta grundar sig på att
berättelsen måste vara detaljfull, äkta och homogen samt ha konstans.216
6.3.4 Subjektiv sida – inre trovärdighet
Den muntliga utsagans inre trovärdighet hänförs till flyktingdefinitionens subjektiva
beståndsdel fruktan och tar sikte på huruvida utsagan är detaljerad, sammanhängande och
även oförändrad under hela asylprövningen.
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6.3.4.1 Asylsökandes allmänna trovärdighet
Av EU:s skyddsgrundsdirektiv och UNHCR:s handbok framgår att den sökandes general
credbility, dvs. den sökandes allmänna trovärdighet, ska fastläggas då det föreligger
oklarheter.217 Innebörden av den sökandes allmänna trovärdighet har vidare klargjorts i SOU
2006:6. Detta hänför sig till hållfastheten i den muntliga utsagan i sig, inte vilka uppfattningar
handläggare får av den asylsökande.218 Denna förklaring delas i UNHCR:s handbok. Där
framgår att trovärdigheten ska sammankopplas med utsagan i sig, dvs att berättelse ska vara
rimlig och sammanhängande samt inte strida mot allmänt kända fakta.219 Denna ståndpunkt
finner ytterligare stöd i riktlinjer utfärdade av UNHCR. Bedömningen av den allmänna
trovärdigheten avser själva utsagan i sig.220 Vidare belyser UNHCR att den faktiska
bedömningen inte får göras godtyckligt baserat på utredarens magkänsla av ärendet och
utsagan. Detta kan orsaka missförstånd på grund av kulturella och sociala skillnader mellan en
asylsökande och utredare, och dennes felaktiga idéer om hur man bör agera i vissa tillstånd.221
Av Migrationsverkets handbok för riktlinjer vid migrationsärenden, framgår att asylutredaren
bör ha stor medvetenhet rörande hur olika kulturella aspekter kan påverka hur människor
uttrycker sig och kommunicerar vad gäller känslor och skam.222
6.3.4.2 Oriktiga eller oklara uppgifter
Grundläggande hållpunkter i UNHCR:s handbok samt i Skyddsgrundsdirektivet inom
bedömningen av den subjektiva trovärdigheten, är att den som ansöker om asyl ska i sin
berättelse hålla sig till sanningen, samverka med utredare och i möjligast mån anstränga sig
för att lämna understöd åt sina uppgifter.223 Värt att notera är dock att osanna påståenden i säg
utgör inte tillräcklig anledning för att en asylansökan ska avslås.224
I MIG 2007:12 har MiÖD poängterat att i de fall en asylsökande påkoms med att ha talat
osanning och lämnat oriktiga uppgifter rörande sin identitet, blir det problematiskt för denne
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att skapa trovärdighet och tillförlitlighet för sin utsaga, till dess det finns kvar oklarheter om
vem hen är och var hen kommer ifrån samt har sitt ursprung.225 I MIG 2007:12 hänvisar dock
MiÖD till UNHCR gällande det faktum att ett osant påstående inte automatiskt blir skäl för
att avslå asylansökan. En helhetsbedömning av samtliga uppgifter som lämnats bör göras.226
6.3.4.3 Sammanhängande och utan motstridiga uppgifter
Av UNHCR:s handbok samt Skyddsgrundsdirektivet uttrycks kravet på att den asylsökandes
muntliga utsaga ska vara sammanhängande.227 En sammanhängande utsaga tar sikte på att den
är logisk och att berättelsens olika faktorer kan klargöra samma förlopp.228
Av MIG 2007:12 och MIG 2007:33 har MiÖD konstaterat att den muntliga utsagan inte ska
består av motstridiga uppgifter. I båda fallen hade de asylsökande lämnat uppgifter vilka
domstolen funnit vara motsägelsefulla. Genom UNHCR:s handbok ska den sökande ges
möjligheten att förklara sig till motsägelserna och de motstridiga uppgifterna genom att en
extra intervju hålls.229 I R.C v. Sweden, har Europadomstolen fastslagit att en utredning måste
göras kring om den asylsökande kan ge en rimlig förklaring till de motstridiga uppgifterna
och trovärdighetsbristerna. Om några delar av utsagan är mindre trovärdiga medför inte detta
att den muntliga utsagan helt kan förkastas. Detta överensstämmer med vad som klarläggs i
det MiÖD konstaterat, om att en muntlig utsaga inte ska präglas av motstridiga uppgifter. Till
exempel beträffande personer som varit offer för tortyr, har i Mrs. Pauline Muzonzo Paku
Kisoki v. Sweden, CAT/C/16/D/41/1996 konstaterats att total riktighet och felfrihet inte
rimligen kan krävas eller förväntas av den som blivit utsatt för tortyr.230
6.3.4.4 Nya eller ändrade uppgifter
MiÖD slår fast i MIG 2007:12 genom att hänvisar till UNHCR, att den muntliga utsaga bör
hållas oförändrad genom asylprövningen. Detta tar sikte på konstanskravet.231 Detta krav
framställs även i MIG 2007:33. I regel har MiÖD gått på den linjen att upptrappning av den
muntliga utsagan genom ärendets förlopp minskar uppgifternas bevisvärde. Dock har Diesen
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här menat att en asylsökande inte bryter mot kravet på konstans om det till dess muntliga
utsaga successivt tillkommer mer information och detaljer. Enligt Diesen är det primära här
varför och hur den muntliga utsagan har förändrats.232 Mot bakgrund av att asylsökanden kan
ha fruktat för hemlandets myndigheter, kan hen även ha sådana känslor inför möten med
myndigheter i landet denne söker asyl.233 Därmed kan rädsla finnas hos den sökande att prata
fritt och öppet för att kunna presentera en fullständig samt precis redovisning av sin situation.
Därtill, lyfts i UNHCR:s handbok krav på att den som söker asyl håller sig till sanningen,
bistår den som utreder och anstränger sig för att dess uppgifter kan underbyggas.234
6.3.5 Objektiv sida – yttre trovärdighet
Den yttre trovärdigheten tar sikte på om den muntliga utsaga en asylsökande återger uppfyller
de objektiva faktorerna i flyktingdefinitionen, dvs om fruktan är välgrundad. Detta i sin tur tar
sikte på om den stämmer med allmänt känd fakta, som aktuell och relevant landinformation.
6.3.5.1 Rimlighet

och

asylskäl

inte

i

strid

med

allmän

känd

fakta

(landinformation)
Enligt UNHCR:s handbok ska de uppgifter och skäl som återges i den asylsökande muntliga
berättelse vara rimliga och inte strida mot allmänt känd fakta. Detta fastslås i artikel 4 (5) (c)
EU:s skyddsgrundsdirektiv. Den asylsökandes påståenden ska inte strida
mot tillgänglig specifik och allmän information som rör den sökandes ärende

Den sökandes utsaga, vilket avser kravens subjektiva moment, ska inte bedömas självt. Denna
måste styrkas och intygas av de objektiva förutsättningarna, vilket tar sikte på aktuell och
relevant landinformation samt information från andra asylsökande som varit i lik stämmande
situationer.235 Den muntliga berättelsen kan erhålla en yttre trovärdighet genom att vara
förenlig med sådan information, och rimligtvis inte strida mot dylik allmänt känd fakta.
Tillgång till dylik information underlättar för utredaren, som i sin position måste avgöra
rimligheten i uppgifterna som den asylsökande framlägger. Genom en rimlighetsbedömning
som överläppar med frågan om den sökandes uppgifter överensstämmer med aktuell
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landinformation, minskar risker för missförstånd på grund av utredarens egna uppfattningar
om hur en person ska agera i särskilda situationer eller hur en särskild situation bör se ut.236
UNHCR har utfärdat allmänna riktlinjer gällande hur landinformation ska inhämtas och
användas. På EU-nivå har riktlinjer och principer om landinformation lagts fram i
regelverk.237 Landinformation ska i enlighet med artikel 8 (2) (b) asylprocedursdirektivet vara
aktuell, exakt och inhämtas från diverse. Landinformation ska enligt artikel 4 (3) (a)
Skyddsgrundsdirektivet bestå av all relevant information om ursprungslandet, inklusive
väsentliga lagar och författningar samt uppgifter om tillämpningen, tillgängligt när beslut ska
fattas. I MIG 2007:12 har MiÖD fastställt att landinformation ska vara aktuell och relevant.238

6.4 Migrationsverkets utredningsansvar vid uteslutning av skydd och
uppehållstillstånd
På grund av Migrationsverkets utökade utredningsansvar i asylärenden, där det finns ett
begränsat bevisunderlag, förutsätts en vidare prövning i ärenden där indikationer på exklusion
på grund av begångna grova brott finns. Inledningsvis kan nämnas att i ärenden där en
bedömning kring exklusion krävs, är VCI AP 14/2013, Verksamhetschefens instruktion om
handläggningsordning för ärenden rörande uteslutande (exklusion) från flyktingskap m.m.
central för Migrationsverkets arbete. Här uppställs nödvändiga steg som Migrationsverket bör
ta ställning kring vid handläggningen av ärenden som väcker frågan om uteslutning av rätten
till skydd.239 Inledningsvis ska ärendet föredras för en på Migrationsverket utsett
uteslutandeexpert.240 Därefter bör Säkerhetspolisen (SÄPO) kontaktas då Migrationsverket
finner misstankar och indikationer om att brott begåtts av en asylsökande som kan leda till
exklusion.241 Därefter följer ett ansvar och skyldighet hos Migrationsverket om att anmäla
ärendet till åklagare eller Krigsbrottskommissionen när misstankar om folkmord, brott mot
mänskligheten eller krigsförbrytelser finns.242 Nästa steg i processen är att Migrationsverket
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ska pröva om den asylsökande som bedömts ha ett skyddsbehov, ska uteslutas med hänsyn till
brott som begåtts enligt 4 kap. 2 b-c §§ UtlL.243
I Migrationsöverdomstolens avgörande den 3 november 2016, MIG 2016:22, har MiÖD
prövat huruvida frågan uteslutande från att betraktas som flykting ingår som i prövningen av
om en utlänning är flykting. Av domen framgår att i ärenden där MiÖD prövar om frågan att
bevilja uppehållstillstånd och flyktingstatusförklaring, ligger det på domstolens ansvar att
även frågan om eventuell uteslutning klarläggs i den utsträckningen så att domstolen kan
avgöra om uteslutandegrunderna enligt 4 kap. 2 b § UtlL aktualiseras. Vidare konstaterade
MiÖD i MIG 2016:22 att om Migrationsverket i sin bedömning finner att den sökandes
muntliga utsaga och uppgifter inte varit tillförlitliga och därmed avslår hens asylansökan,
saknas

anledning

för

Migrationsverket

att

vidare

diskutera

rörande

frågan

om

uteslutandegrundernas tillämpning i beslutet. MiÖD menar att när Migrationsverket bedömer
att den sökande lämnat tillförlitliga och trovärdiga muntliga uppgifter och därmed lägger den
sökandes utsaga till grund för sin bedömning att hen är flykting, ska Migrationsverket utreda
frågan om uteslutande. MiÖD konstaterar även i domen, att domstolen tidigare har framfört
att det ligger i sakens natur att bevisbördan för att en uteslutandegrund finns åvilar staten.244
MiÖD fastslår således i MIG 2016:22 att frågan om uteslutande från flykting inte är en
fakultativ regel, utan Migrationsdomstolen är skyldig att bemöta, utreda och pröva huruvida
grunder för exklusion råder innan uppehållstillstånd och statusförklaring beviljas med hänsyn
till 4 kap. 2 b § UtlL.
Vad gäller frågan om uteslutande från flyktingskap hänvisar MiÖD i MIG 2016:22 även till
UNHCR:s handbok. Av punkt 140 framgår inledningsvis att artikel 1 F Genèvekonventionen
inrymmer regler som medför att en person som i och för sig kan bedömas som flykting enligt
definitionen i artikel 1 A, också kan uteslutas från möjligheten att kunna erhålla ställning som
flykting. Vidare, av punkt 149 i UNHCR:s handbok anges att staten inom vilkens territorium
den asylsökande åberopar flyktingstatus, ska bedöma om någon uteslutandeklausul är
tillämplig. Det krävs allvarliga skäl att överväga om att någon av nämnda gärningar i
uteslutandeklausulerna har begåtts av sökande för klausulernas tillämpning.
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Av UNHCR:s riktlinjer om exklusion framgår att uteslutandegrunderna ålägger stater att
vägra flyktingstatus till sökande som i övrigt skulle bedömas som flyktingar. Dessutom ska
grunderna för uteslutande tillämpas ”noggrant” för att värna asylrätten som institut. Parallellt,
mot bakgrund av de eventuellt allvarliga konsekvenserna av uteslutande, är det av betydelse
att uteslutandegrunderna tillämpas med väldig försiktighet och enbart efter en komplett
bedömning i varje enskilt fall. Stränga rättssäkerhetsgarantier bör infogas i prövningen om
utlänningen ska uteslutas från att bedömas som flykting.245
Vidare framgår av praxis från Europadomstolen att regelverket kring uteslutande enbart ska
tillämpas efter att beslutande myndighet, i varje enskilt fall, prövat de exakta
omständigheterna som finns inom myndighetens kännedom i avsikt att fastställa om det finns
synnerliga skäl för att anta att handlingarna som en asylsökande begått, vilket annars
uppfyller kriterierna för att beviljas flyktingstatus, omfattas av uteslutandegrunderna.246
Även i UM 5994-16, har frågan om skyddsbehov och om den sökande är utesluten från
flyktingskap samt därmed kring verkställighetshinder gjorts. Omständigheterna i målet
prövades mot Libyen, vilket i likhet med Syrien står under ett allvarligt säkerhetsläge till
vilket råder verkställighetshinder mot. För examensarbetet är således domen av stor relevans,
både vad gäller frågan om hur Migrationsverkets handläggning och ansvar ser ut i ärenden där
fråga om uteslutning av skydd ska utredas, men även sedan i förhållande till Syrien, då det i
nyssnämnda mål rörde sig om misstankar om begångna krigsförbrytelser.
Inledningsvis omfattar prövningen en bedömning av om den asylsökande bedöms ha gjort
sannolikt sitt skyddsbehov som flykting eller alternativt skyddsbehövande. I UM 5994-16,
Migrationsdomstolens dom i MIG 2016:22, var det ostridigt att A bedömdes uppfyllde
kriterierna för att vara flykting enligt 4 kap. 1 § UtlL. Dock var huvudfrågan i ärendet om A,
trots ett skyddsbehov som flykting, ändå skulle vägras statusförklaring med anledning av att
A gjort sig skyldig till krigsförbrytelse eller annars brott mot mänskligheten.247
Av UM 5994-16 framgår att Migrationsverket mot bakgrund av den asylsökandes egna
uppgifter bevisning och aktuell landinformation ska bedöma om den sökande gjort sannolikt
att hen skulle uppmärksammas vid ett återvändande till hemlandet. I denna bedömning, ska en
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framåtsyftande bedömning ske av riskerna att utsättas för förföljelse enligt någon av
grunderna i flyktingdefinitionen i 4 kap. 1 § UtlL. Om det inte råder risk för
flyktinggrundande förföljelse, gör Migrationsverket en bedömning av skyddsbehov som
alternativt skyddsbehövande i enlighet med 4 kap. 2 § UtlL. Därefter ska Migrationsverket,
mot bakgrund av vad som utretts men även landinformation och rättsliga ställningstagande
om situationen i hemlandet och karaktären av den sökandes skyddsbehov, bedöma huruvida
det finns möjlighet till att åtnjuta myndighetsskydd i hemlandet eller om några relevanta
internflyktsalternativ finns. Migrationsverket har därefter att gå vidare och bedöma om det
finns skäl för att utesluta den asylsökande från flyktingstatus eller alternativt skyddsstatus på
grund av begångna gärningar i hemlandet.248
Vid bedömningen av om den asylsökande är utesluten från flyktingskap eller alternativt
skyddsbehövande, görs en prövning på tillämpliga bestämmelser i Genèvekonventionen samt
UtlL, artikel 1 F samt 4 kap. 2 b och 2 c §. Det ligger här på Migrationsverkets ansvar att
enligt 4 kap. 2 b § första stycket UtlL påvisa att det föreligger synnerlig anledning att anta att
den asylsökande har förövat bland annat brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot
mänskligheten, såsom brotten är definierade i internationella instrument upprättade i syfte att
brott av detta slag ska beivras. Även den som anstiftat eller på annat sätt deltagit i förövandet
av brott eller gärningar, kan uteslutas från att anses som flykting om det finns synnerlig
anledning att anta att den sökande begått brotten.249
Som presenterat ur förarbetena till 4 kap. 2 b § UtlL, ska Migrationsverket tolka
bestämmelsen i 4 kap. 2 b § UtlL restriktivt mot bakgrund av de allvarliga konsekvenserna
som en uteslutning från flyktingskap kan medföra för den asylsökande. Det förutsätts
dessutom att det föreligger en faktisk omständighet som påtagligt visar att man med fog kan
anta att den asylsökande har begått en gärning av aktuella slaget.250
Detta i sin tur kräver då att Migrationsverket i sin prövning samt motivering av beslutet gör en
närmare genomgång av tillämpliga bestämmelser i Romstadgan om innebörden av brott mot
mänskligheten, tortyr och krigsförbrytelse. Detta ska då ställas i relation till vad den sökande
har åberopat samt vad aktuell och relevant landinformation anger. Mot bakgrund av
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landinformation samt den sökandes egna uppgifter ska Migrationsverket bedöma om det finns
synnerlig anledning att anta att hen genom sitt handlande har gjort sig skyldig till
krigsförbrytelser i enlighet med artikel 8.2 c och e Romstadgan. Ofta kan det helt saknas
skriftlig bevisning om de närmare omständigheter som skulle ligga till grund för
Migrationsverkets beslut om att utesluta eller inte utesluta den asylsökande från flyktingskap.
Det medför således att Migrationsverket samt sedan Migrationsdomstolen i sin bedömning
endast kan utgå från muntliga uppgifter som lämnats vid Migrationsverket samt kommer att
lämnas under domstolsprocessen. Det förutsätter som tidigare nämnt, en bedömning av den
asylsökandes uppsåt i förhållande till beviskraven samt trovärdigheten och tillförlitligheten.251
Migrationsverket framför i sin bedömning i UM 5994-16 att beviskravet som tillämpas inte
ska vara högre än att den asylsökande, i linje med den straffrättsliga definitionen, skäligen kan
misstänkas för brottet. Dock menar Migrationsdomstolen att synnerlig anledning att anta i
UtlL bör få en självständig innebörd samt att dess innebörd ska vara något högre än skälig
misstanke. MiÖD anför i MIG 2011:24 att det inte krävs att den asylsökande dömts för
brottet och även att det inte förutsätts att bevisningen motsvarar det som krävs i brottmål.
MiÖD menar även att beviskravet, synnerlig anledning att anta, bör ställas tillräckligt högt
mot bakgrund av det generella ändamålet med skyddsbestämmelserna.252 Som uttalat i MIG
2011:24, bedöms t.ex. tillförlitliga erkännanden och vittnesmål vara tillräcklig bevisning för
att grund för uteslutning föreligger.253 Detta kan jämföras med serious reasons for
considering, vilket den högsta domstolen menat är ett högre ställt beviskrav än reasonable
grounds, som i svensk rätt kan jämföras med skälig misstanke men även ibland med probable
cause, dvs. sannolika skäl. 254
För att uteslutande ska vara möjligt måste Migrationsverket, som tidigare framgått, i sin
prövning kunna fastställa ett individuellt ansvar.255 Enligt UNHCR:s riktlinjer om exklusion
framgår att en individ inte personligen måste ha deltagit i brottet för att ett individuellt ansvar
ska föreligga. Anstiftan, medverkan och medhjälp med vetskap om att ens eget handlande
kommer att underlätta den brottsliga handlingen kan vara tillräckligt. Även deltagande i en
gemensam kriminell aktion kan omfattas. Det Migrationsverket har att ta ställning till är
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huruvida den asylsökandes handlingar, ställning inom organisationen, den grad av kännedom
som den sökande har haft rörande verksamheten samt eventuella påtryckningar du utsatts får
eller andra faktorer kan ha påverkat den asylsökandes agerande.256 Migrationsverket har dock
i sina beslut konstaterat att det inte heller är möjligt att försvara sina handlingar genom att
hävda att man bara lydde order.257 Ett sådant försvar kan bara godtas om personen gör
sannolikt att ordern inte framstod för henne eller honom som ett brott mot de mänskliga
rättigheterna såsom det definieras av FN eller ordern i sin grund inte utgjorde något brott.
Tvång kan enbart godtas som försvar om det görs sannolikt att handlingen gjordes under hot
om omedelbart dödsstraff eller tortyr och den olagliga handlingen utfördes på ett sätt som
innebar att skada i möjligaste mån undvikits.258 I Migrationsverkets beslut i UM 5994-16 kom
verket fram till att det inte framkommit att den asylsökande hade varit otillräknelig, inte känt
till brottets olaglighet eller agerat undertvång.259
Endast den omständigheten att utlänningen vid något tillfälle varit en högre medlem av en
repressiv regering eller en organisation involverad i olagligt våld medför inte till ett
individuellt ansvar för exkluderbara brott.260 En presumtion för ansvar kan dock antas i de fall
då individen har fortsatt sitt medlemskap även om det varit tydligt att regeringen eller
organisationen

varit
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i

aktiviteter,

som

omfattas

under

artikel

l

F

Genevekonventionen. Om det dessutom framgår att ändamålet, aktiviteterna och metoderna
som används inom organisationen är av särskild våldsam natur, kan dessutom ett frivilligt
medlemskap väcka frågan om individuellt ansvar.261
Mot bakgrund av UNCHR:s riktlinjer om exklusion, framgår att det endast bedöms vara
försvarbart att delta i brott som anges i artikel l F Genévekonventionen i de fall deltagandet
sker genom ett legalt krav att lyda order och då deltagaren inte kände till brottets olaglighet.262
En ytterligare ansvarsfrihetsgrund kan vara att utlänningen inte är att bedöma som tillräknelig
med anledning av ringa ålder eller en funktionsnedsättning. En annan grund för ansvarsfrihet
kan vara att brottet ligger långt tillbaka i tiden och att personen tidigare är straffad för brottet
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eller gjort avbön från sitt tidigare agerande. För att en person ska anses ha agerat under tvång
förutsätts i regel att deltagaren eller någon annan hotades med döden eller allvarlig skada.
Handlingar som kan försvaras med nödvärn bör även kunna motivera ansvarsfrihet.263
Migrationsverket har här bevisbördan för att visa-att det finns synnerlig anledning, allvarliga
skäl, att anta att brott har begåtts. För att beviskravet ”synnerlig anledning att anta" ska vara
uppfyllt är det inte nödvändigt att den sökande är dömd för brottet, inte heller behöver
bevisningen motsvara vad som hävs i ett brottmål. Det är dock viktigt att beviskravet ställs
tillräckligt högt med tanke på det övergripande syftet med Genevekonventionen (och
motsvarande unionsrättsliga och nationella bestämmelser), nämligen att tillförsäkra
internationellt skydd åt de som är utsatta för förföljelse.264 Erkännanden och vittnesmål som
är att anse som tillförlitliga kan till exempel vara tillräcklig bevisning för att grund för
uteslutning föreligger.265 Med tanke på de allvarliga konsekvenser som kan följa av att en
sökande utesluts från att vara flykting framhåller regeringen att bestämmelsen måste tolkas
restriktivt. Det ska föreligga en faktisk omständighet som påtagligt visar att man med fog kan
anta att utlänningen har begått någon av gärningarna.266
Migrationsverket har i sina beslut gjort bedömningen att trots att uteslutandebestämmelserna
ska tolkas restriktivt, bör beviskravet för att en utlänning ska uteslutas från att vara flykting
eller skyddsbehövande rimligen inte vara högre än att asylsökanden, enligt svensk straffrätt,
skäligen kan misstänkas för brottet.267 I Migrationsverkets prövning blir således den mest
avgörande bedömningen den om trovärdigheten av bevisning som tyder på ·uteslutande. Det
förutsätts här en noggrann utredning hos Migrationsverket för att kunna fastställa
trovärdigheten av uppgifterna. En trovärdig berättelse av den asylsökande har i
Migrationsverkets beslut bedömts kunna utgöra tillräcklig bevisning för uteslutande.268 Den
omständighet att en utsaga, som innebär att brott inledningsvis erkänns för att därefter
förnekas eller nedtonas, bör trots allt kunna läggas till grund för uteslutande om den
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asylsökande inte senare visar att uppgifterna var oriktiga. Även trovärdiga utsagor från annan
än den sökande samt övrig trovärdig materiell bevisning kan användas.269
Vidare har Migrationsverket tillämpat bevisregeln om tvivelsmålets fördel ("benefit of the
doubt") i sina beslut när det gällt att bedöma om en person ska exkluderas från
flyktingskap.270 Ett krav för att den asylsökande ska kunna åtnjuta förmånen av denna
bevislättnadsregel är dock att hen gjort ett ärligt försök att styrka sin berättelse och att hens
allmänna trovärdighet inte ifrågasätts.271 Vid bedömningen av trovärdigheten i sökandens
utsaga bör enligt bevislättnadsregeln normalt fästas vikt vid att berättelsen är
sammanhängande och inte präglas av motstridiga uppgifter. De omständigheter som åberopas
får inte heller strida mot allmänt kända fakta, t.ex. relevant och aktuell landinformation.
Betydelse i trovärdighetshänseende tillmäts också det förhållandet att berättelsen till sina
huvuddrag förblir oförändrad under asylprövningens gång i olika instanser.272
Migrationsverket ska således i sin bedömning finna, mot bakgrund av sökandes anförda skäl,
att det finns synnerlig anledning att anta att den asylsökande har gjort dig skyldig till brott
som utesluter hen från rätten att få skydd som flykting. Den sökande får därför inte
resedokument och kan inte heller få skydd på någon annan grund eftersom bestämmelserna
om uteslutande i stort sett är detsamma för alternativt och övrigt skyddsbehov.
Därefter sker en prövning kring utvisning i förhållande till återvändande till hemlandet och
möjlighet att verkställa beslutet. Angående utvisningsfrågan i de fall skäl för uteslutning
råder, har Migrationsverket vid prövningen kommit fram till att den sökande inte har rätt till
uppehållstillstånd i Sverige. Eftersom hen inte har rätt till uppehållstillstånd fattar
Migrationsverket således ett beslut om att utvisa den sökande. Bestämmelser om utvisning
finns i 8 kap. 6 § UtlL. Vad gäller frågan om återvändande, ska beslutet om utvisning kunna
verkställas genom att den sökande reser till det land som Migrationsverket anger. Det framgår
av 8 kap. 20 § UtlL. Den sökande ska återvända till hens hemland, eller till något annat land
om den sökande kan visa att det landet tar emot hen. Frågan om verkställighetshinder blir i
dessa beslut av avgörande betydelse. Har Migrationsverket funnit att det inte är möjligt att
bevilja den sökande tillstånd att uppehålla sig i Sverige som flykting, alternativt
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skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter, finns det fog för
utvisning. Frågan för Migrationsverket att pröva är om det går att verkställa utvisningsbeslutet
mot bakgrund av den situation som råder i hemlandet, såsom i Syrien.273 Enligt 12 kap. l §
och 2 § UtlL får avvisning eller utvisning av en utlänning aldrig verkställas till ett land om det
finns skälig anledning att anta att utlänningen skulle vara i fara att straffas med döden eller
utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning eller riskera att utsättas för förföljelse. I förhållande till Syrien och Libyen i ovan
presenterat mål, UM 5994-16, har Migrationsverket konstaterat att det föreligger sådan risk.
Det går därför inte i dagsläget att verkställa beslutet att utvisa en asylsökande till Syrien.
Säkerhetsläget i Libyen i UM 5994-16, i likhet med situationen i Syrien, är allvarligt. Efter att
konflikten startade, har det saknats det en fungerande statsmakt som kan erbjuda effektivt
myndighetsskydd i båda dessa länder. Arbetet med upprätta en central ordningsmakt och att
avväpna milisgrupper har inte gett några resultat. I beslut där sökanden prövats mot Syrien,
har Migrationsverket bedömt att det för dessa asylsökande råder verkställighetshinder till
Syrien och hindret mot att verkställa sådana utvisningsbeslut kan antas bestå under en viss tid
framöver. Uutsikterna för en nedtoning av konfliktnivån och förbättring av säkerhetsläget i
Syrie har i nuläget bedömts vara små.274 Migrationsverket har dock vid en sammantagen
bedömning funnit att verkställighetshindret inte är att anse som permanent. Eftersom
verkställighetshindret är temporärt beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11
·§ utlänningslagen. Tillståndet gäller då under ett år från dagen beslutet fattas.
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7 Syrien som exempel
7.1 Det rådande säkerhetsläget i Syrien
Sedan 2011 har stads- och levnadsförhållandena i Syrien stegvis förvärrats. Landet har varit
föremål för ett allvarligt internationaliserat inbördeskrig och omfattande skyddskris. Detta har
inneburit humanitära svårigheter för de civila invånarna, för landets krisekonomi som håller
på att kollapsa ekonomiskt samt ett ökat antal internt fördrivna och flyktingar.275 I en rapport
från 2015, utfärdat av FN:s generalsekretariat, konstaterades att konflikten i Syrien präglar
hela landet. Av rapporten framkom att syriska flygvapen släpper bomber av urskillningslös
karaktär samt att terrorlistade rebellgrupper och extremister såsom Islamic State in Iraq and
the Levant (ISIL) och Jabhat al-Nusra,276 genomför urskillningslösa granatbeskjutningar.277
Av UNHCR:s rapport från november 2015, International Protection Considerations with
regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update IV, framgår att det allmänna
säkerhetsläget i Syrien i nuläget är väldigt svårt. Det råder ett tillstånd av utbrett och allmänt
våld i Syrien som dödar den civila befolkningen urskillningslöst. Våldet mellan konfliktens
olika aktörer anses ha nått nästan alla delar av landet.278 Även i en brittisk rapport, utgiven
den 21 juli 2016 av Foregin & Commonwealth Office, framgår att de mänskliga rättigheternas
roll i Syrien under 2015 har försämrats i takt med att konflikten intensifierades. Än idag utför
den syriska regimen och dess allierade urskillningslösa attacker, riktade mot den civila
befolkningen. Detta inkluderar artilleri, granatkastare, flygattacker samt bombning av
bostadsområden, skolor, marknadsområden och vårdinrättningar. Detta resulterar i en mängd
civila offer.279
Detta bekräftas även av den nyligen utgivna rapporten från Human Rights Watch den 12
januari 2017, där det framgår att konflikten i Syrien fortsätter att förstöra landet och döda dess
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civila befolkning.280 Enligt Syrian Center for Policy Research, en oberoende syrisk
forskningsorganisation, har dödsiffran från konflikten fram tills februari 2016 nått cirka 470
000 döda. Spridningen och intensifieringen av konflikten i Syrien har lett till en svår
humanitär kris i landet, med cirka 6,1 miljoner internflyktingar och 4,8 miljoner som söker
skydd utomlands, enligt FN:s kontor för samordning för humanitära frågor, UN Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs. I mitten av 2016, var det uppskattningsvis 1 miljon
människor som bodde i belägrade områden och som nekades livräddande och humanitärt
bistånd. Mer än 117 000 har gripits eller försvunnit sedan 2011, inklusive 4 557 mellan
januari och juni 2016, enligt Syrian Network for Human Rights. Tortyr och misshandel frodas
i fängelser; tusentals har dött i förvar.281 Den islamiska staten (ISIS) och fd al-Qaida affiliate i
Syrien, Jabhat al-Nusra, som bytt namn till Jabhat Fath al-Sham, var primärt ansvariga för de
systematiska och utbredda brott, bland annat mot civila med artilleri, kidnappningar och
avrättningar. Icke-statliga väpnade grupper som motsätter sig regeringen genomförde också
allvarliga övergrepp, inklusive urskillningslösa attacker mot civila, med hjälp av barnsoldater,
kidnappning, olagligen blockerar humanitärt bistånd och tortyr. USA:s och ryska engagemang
för Syrien och insatser för att nå en politisk lösning under 2016 har enligt rapporten
misslyckats med att avsevärt minska dessa flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och
humanitär rätt som präglar den väpnade konflikten i Syrien.282
Mot bakgrund av det nu rådande säkerhetsläget i Syrien, bedöms konflikten vara av sådan art
att rekvisiten för väpnad konflikt i 4 kap. 2 § UtlL är uppfyllda.
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Det enorma våldet som

konflikten i hela landet drar med sig, klassas som så pass allvarlig och urskillningslös att det
föreligger grundad anledning att anta att civilbefolkningens situation idag är så påverkad, att
endast omständigheten att en civilperson befinner sig och vistas i ett område, riskerar hen att
bli dödad eller skadas allvarligt. Hela Syrien bedöms befinna sig i sådant tillstånd som
motsvarar ett behov som åtminstone alternativt skyddsbehövande i 4 kap. 2 § första stycket 1
p första ledet UtlL.284
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7.1.1 Intern väpnad konflikt
Innebörden av en intern väpnad konflikt framgår av nationell och internationell rätt, i 4 kap. 2
första stycket 1 p andra ledet UtlL och artikel 15 c Skyddsgrundsdirektivet. Bestämmelsen i
UtlL motsvarar artikel 15 c i Skyddsgrundsdirektivet. Dock skiljer sig dessa åt både i fråga
om begreppets beteckning och innebörd. I nationell rätt benämns det ”inre väpnad konflikt”
och i internationell rätt ”intern väpnad konflikt”. 4 kap. 2 första stycket 1 p andra ledet UtlL
tar sikte på en civilpersons behov av skydd när det finns en allvarlig och personlig risk att
skadas vid ett återsändande på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre och
inre väpnad konflikt. I förarbetena till UtlL framgår att bestämmelserna om väpnad konflikt
skiljer sig åt genom att skyddet som Skyddsgrundsdirektivet ger är snävare än UtlL:s skydd.
Definitionen i direktivet skyddar en civilperson som skulle utsättas för en verklig risk att
drabbas av allvarligt och personligt hot mot liv eller lem med anledning av urskillningslöst
våld medan UtlL ger skydd åt den som behöver skydd med anledning av en väpnad
konflikt.285 En intern väpnad konflikt definieras enligt artikel 15 c i Skyddsgrundsdirektivet
och internationell humanitär rätt som en konflikt inom en stats territorium, mellan statens
arméer och oppositionella väpnade styrkor eller andra organiserade grupper, vilka under ett
ansvarigt kommando utövar kontroll över en del eller delar av statens territorium på sådant
sätt att de kan utföra sammanhängande och samordnade militära operationer.286
Innebörden av inre väpnad konflikt i artikel 15 c Skyddsgrundsdirektivet har tagits upp av
EU-domstolen i C-285/12, Diakité mot Commissaire général aux refugiés et aux apatrides.287
En väpnad konflikt föreligger när statens armé är i motsättning med en eller flera väpnade
grupper, alternativt att dessa väpnade grupper står i motsats till varandra. Det viktiga i
bedömningen är om urskillningslöst våld föreligger, inte graden av intensitet eller varaktighet
i konflikten, även om det har sin betydelse.288 Det urskillningslösa våldet ska grunda ett
allvarligt och personligt hot om personens liv.289 Vad detta närmare innebär har förklarats av
EU-domstolen i målet C-465/07, Meki Elgafaji and Noor Elgafji v. Staatssecretaris van
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Justitie, enligt artikel 15 (c) jämfört med artikel 2 (e) EU:s skyddsgrundsdirektiv.290 Vid
bedömningen om ett allvarligt och personligt hot föreligger mot liv eller lem för den som
ansöker om alternativt skydd, behöver personen inte nödvändigtvis visa på att hot är särskilt
riktat mot hen baserat på omständigheterna som kan hänföras till hens personliga situation.291
I MIG 2009:27 konstaterade MiÖD att en inre väpnad konflikt i enlighet med UtlL föreligger
om ett antal givna omständigheter föreligger. För det första ska konflikterna emellan olika
befolkningsgrupper bestå av utdragna och fortfarande rådande stridigheter mellan regeringens
väpnade styrkor och en annan organiserad väpnade grupp eller mellan åtminstone två sådana
grupper som strider mot varandra. För det andra ska motsättningarna vara av sådan art att den
överstiger det som skulle klassificeras som en inre orolighet eller det om blott tar uttryck i en
sporadisk eller isolerad våldshandling. För det tredje ska det vara karakteristiskt för den civila
befolkningens situation att våldet som följer med konflikten är så pass urskillningslöst och
allvarlig, att det föreligger grundade anledningar att anta att en person endast genom sin
närvaro löper verklig risk att bli utsatt för allvarliga och personliga hot mot liv och lem.
MiÖD fastslår att det är olämplig att prövningen av kriterierna för inre väpnad konflikt,
endast skulle ske mot ett mycket begränsat område, t.ex. delar av en stad.292
7.1.2 Intern väpnad konflikt i Syrien
Säkerhetsläget i Syrien har i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande bedömts kunna
skilja sig med tiden och mellan landets diverse provinser, städer, byar och stadsdelar. Detta är
baserat på aktörerna som då bär på den territoriella kontrollen och dominansen i området,
nivån av dynamik i de lokala maktförhållandena och frontlinjerna, vikten av strategi och valet
av militära medel i området samt hur urskillningslösa motsättningar som förekommer.293
Dock har samtidigt konstaterats att i princip samtliga provinser i landet är under svåra
motsättningar och väpnade incidenter. Striderna och fientligheterna regimstyrkor och olika
rebelliska grupper emellan, är generellt av sådan art och beskaffenhet att de överstiger vad
som normalt skulle bedömas som en inre orolighet eller sporadisk våldshandling. Även de
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stridigheterna mellan islamistiska rebellmoment och kurdiska milis som pågår i norra delarna
av Syrien är under sådan art. Baserat på intensiteten och antalet döda relaterat till konflikten
är dock landsbygden i Damaskus och de rebelldominerade delarna av Aleppo framförallt
drabbade.294 Trots att stridigheternas omfattning och civilas situation landet över till viss grad
skiljer sig, präglas konflikten av sådana små skillnader i intensitet och utbredning, att det inte
blir möjligt att göra en avgränsning geografiskt sätt av endast vissa områden som skulle
uppfylla definitionen av intern väpnad konflikt i 4 kap. 2 § första stycket 1p andra ledet UtlL.
I ett rättsligt ställningstagande från 2012, tog Migrationsverket för första gången ställning till
att säkerhetsläget i Syrien bedömdes utgöra en intern väpnad konflikt. Denna ståndpunkt
gäller än idag. Med anledning av att det urskillningslösa våld som präglar den rådande
väpnade konflikten i Syrien är så allvarligt, föreligger grundad anledning att anta att om en
civilperson skulle återsändas till landet, endast med sin blotta närvaro i landet löper verklig
risk att utsätta för sådana hot som avses i 4 kap. 2 § UtlL.295

7.2 Rättsligt ställningstagande kring bedömningen i ärenden där
sökande åberopar att de kommer från Syrien
7.2.1 Allmänt om prövningen av internationellt skyddsbehov
Då rådande situation i Syrien kännetecknas av allmänt och generellt våld, är prövningen vid
en ansökan om internationellt skydd av stor relevans. Detta sker enligt ordningen i 4 kap.
UtlL.296 Stöd för Migrationsverkets skyddsbedömning vid väpnad konflikt, framgår i ett
rättsligt ställningstagande från 2016, som publicerats efter EU-domstolens dom, C-285/12.297
Även SR 40/2015, Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående prövningen av
ansökningar från personer som åberopar att de kommer från Syrien, från november 2015
innehåller rekommendationer om tillämpningen av lagar, förordningar som bör följas av
Migrationsverkets personal i syfte att uppnå enhetlig och likformig rättstillämpning.
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Inledningsvis ska Migrationsverket i sin prövning av ansökningar från personer som åberopar
att de kommer från Syrien, pröva huruvida den asylsökande uppfyller kriterierna för att
betraktas som flykting i enlighet med 4 kap. 1 § UtlL efter individuell bedömning av
presenterade skyddsskäl.298 I denna individuella prövning ska aktuell och relevant
landinformation beaktas. Detta omfattar uppdaterad information som återger rådande situation
i landet, Syrien, samt kan visa på individer och grupper som normalt är specifikt utsatta.299
Nästa led i prövningen av personer som åberopar att de kommer från Syrien, är om den
asylsökande uppfyller kriterierna för alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § första
stycket 1 första ledet UtlL,300 som stämmer överens med artikel 3 EKMR. Prövningen kring
den asylsökandes behov till internationellt skydd på grund av flykt från generellt våld, ska ske
delvis mot bestämmelserna i UtlL om väpnad konflikt och svåra motsättningar. Förekomsten
av behov av internationellt skydd grundat på väpnad konflikt prövas enligt 4 kap. 2 § första
stycket 1 andra ledet UtlL.301 Av Migrationsverkets rättsliga ställningstagande, SR 40/2015,
har konstaterats att den aktuella situationen av generellt våld i Syrien, är så allvarlig att alla
uppskattas att utsättas för risk för behandling i strid med artikel 3 i EKMR. Den som gör sin
identitet samt hemvist och medborgarskap i Syrien sannolik, ska därmed anses som alternativt
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 p första ledet UtlL.302
Därefter ska även frågan om uteslutande från att anses som flykting eller alternativt
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 b-c §§ UtlL beaktas i varje enskilt fall rörande personer som
åberopar att de kommer från Syrien.303 Migrationsverkets individuella prövning av brott mot
artikel 3 EKMR ska i ännu större omfattning ske med hänsyn till situationer av generellt våld.
Eftersom det finns en presumtion vid prövningen av asylsökande som prövas mot Syrien att
uppehållstillstånd ska beviljas på grund av den rådande situationen i landet, dvs den som
rådde under hösten 2016 och början av 2017, är det av betydelse att frågan om hemvist och
medborgarskap samt omständigheter som bringar misstanke om att sökande begått krigsbrott
eller annan allvarlig brottslighet i hemlandet beaktas i prövningen och blir noga utrett.304
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7.2.2 Flyktingskap – 4 kap. 1 § UtlL
Prövningen av den asylsökande asylskäl sker i första hand mot flyktingrekvisiten i 4 kap. 1 §
UtlL, vilka som ovan nämnt förutsätter att utlänningen känner välgrundad fruktan för
förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av
kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp samt inte heller har
möjlighet att få myndighetsskydd.305
Avseende bedömningen av den syriska asylsökandes individuella skyddsbehov, är det av stor
relevans att särskilt observera kring situationer där det rör sig om en s.k. tillskriven politisk
uppfattning. En sådan uppfattning kan tillskrivas personer endast genom tillhörighet till en
grupp, etnisk eller religiös, familjer eller städer och område utan att personen blivit
individuellt utpekad.306 Av artikel 10 (2) EU:s Skyddsgrundsdirektiv framgår att vid
prövningen om en asylsökande känner välgrundad fruktan för förföljelse, saknar det relevans i
bedömningen om den asylsökandes skäl till förföljelse grundar sig på ras, religion,
nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiskt uppfattning, om denna egenskap
har tillskrivits den asylsökande av utövaren till förföljelsen. Det aktuella förhållandet i Syrien,
kännetecknas av väldiga motsättningar i form av pågående strider och betydande
våldsgärningar huvudsakligen från två parter. Vid bedömningen om huruvida en tillskriven
politisk åskådning och uppfattning kan aktualiseras måste landets förhållanden beaktas i
samråd med den asylsökandes personliga omständigheter, med andra ord vilket uppträdande
man rimligtvis bör kunna vänta sig från en enskild individ som tillhör en särskild grupp.307
7.2.3 Alternativt skyddsbehövande – 4 kap. 2 § första punkten första ledet UtlL
Den 1 januari 2010 implementerades Skyddsgrundsdirektivet (2004(83/EG) i svensk rätt.
Därmed infördes regleringen om alternativ skyddsbehövande i 4 kap. 2 § UtlL, vilken
motsvarar artikel 15 i Skyddsgrundsdirektivet.308
Som ovan nämnt, framgår av SR 40/2015 att situationen i landet gradvis försämras sedan
konfliktens början.309 Konflikten i landet har genomgått en ökad internationalisering. Antalet
beväpnade aktörer med någon form av territoriell kontroll och bemärkt stridskapacitet har
305
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ökat. Den ökade internationaliseringen av konflikten har medfört en större risk för den civila
befolkningen att utsättas i samband med bland annat förekomsten av mer omfattande
bombräder. Allvarliga brott mot internationell humanitär rätt förövas av alla inblandade
aktörer i konflikten, vilket har till följd att situationen för de civila i landet är oerhört dålig.
Möjligheterna för en nedtoning av konfliktnivån och en snar uppgång av säkerhetsläget i
Syrien bedöms i nuläget vara små.310 Med hänsyn till det svåra säkerhetsläget och extrema
situationen för mänskliga rättigheter i Syrien, har som ovan nämnt Migrationsverket bedömt i
SR 40/2015 att alla som återvänder till Syrien löper en individuell risk att utsättas för sådan
grym behandling som anges i artikel 3 EKMR och artikel 15 b i Skyddsgrundsdirektivet.
Kriterierna för alternativt skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 p. första ledet UtlL är
därför uppfyllda.311 Det har därmed konstaterats att i Migrationsverkets bedömning avseende
syriska medborgare, behövs inte närmare kommenteras kring kriterierna för att bevilja skydd
enligt bestämmelsen om väpnad konflikt i 4 kap. 2 § första punkten andra ledet UtlL.312
Inledningsvis förutsätts ett individuellt skyddsbehov hos den asylsökande för att beviljas
skydd som alternativt skyddsbehövande i enlighet med 4 kap. 2 § första stycket 1 p första
ledet UtlL. I enlighet med artikel 2 (e) Skyddsgrundsdirektivet ska det föreligga en grundad
anledning att anta att det vid en framåtsyftande bedömning finns en verklig risk att den
asylsökande i Syrien skulle lida sådan allvarlig skada som framgår av artikel 15
Skyddsgrundsdirektivet.313 Mot bakgrund av praxis från Europadomstolen kan ett
skyddsbehov grunda sig dels i generellt våld, dels med anledning av personliga
omständigheter hänförliga till den asylsökande eller en förening av båda förhållanden.314
Skyddsbedömningen ska i varje enskilt fall ske med hänsyn till allmänna förhållanden i landet
där den väpnade konflikten råder samt en riskbedömning att utsättas för allvarlig skada eller
övergrepp. Då den asylsökandes faktiska behov av skydd ska avgöra bedömningen, ska
skyddsbedömningen vara såväl individuell och framåtsyftande.315
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Migrationsverket ska vid skyddsbedömningen i enlighet med 4 kap. 2 § första stycket 1 p
andra ledet göra en prövning av huruvida en väpnad konflikt är för handen. Enligt presenterat
mål, Diakité, utökar EU-domstolen definitionen av väpnad konflikt enligt artikel 15
Skyddsgrundsdirektivet till att den rådande konflikten inte nödvändigtvis ställer höga krav på
intensiteten och varaktigheten, utan avgörande blir det urskillningslösa våldet. Med hänsyn
till EU-domstolens tolkning av väpnad konflikt, minskas kraven på vad som måste vara
förhanden för att väpnad konflikt ska råda. I samband med deras definition av väpnad
konflikt, motstår denna MiÖDs definition i MIG 2009:27 och MIG 2011:4.316 Vid
skyddsbedömningen krävs att det våld som finns på grund av rådande väpnad konflikt är
”urskillningslöst” för att artikel 15 (c) Skyddsgrundsdirektivet och alternativt skyddsbehov i
enlighet med 4 kap. 2 § UtlL ska aktualiseras. Att våldet är av urskillningslös karaktär betyder
att våldet kan siktas mot personer utan hänsyn till den personliga situationen.317 Av
Migrationsverkets rättsliga ställningstagande från 2016, angående skyddsbedömning vid
väpnad konflikt, exemplifieras urskillningslöst våld till att omfatta användande av hemgjord
vägbomb eller bilbomb, attacker genom flygplan, såsom bombningar.318
Det ska föreligga grundad anledning att utsättas för verklig risk för allvarlig skada.
Europadomstolens avgörande från 2011, Sufi och Elmi mot Storbritannien är av stor betydelse
avseende bedömningen av våldsnivå och intensitet.319 Gällande den bedömning som gjorts i
SR 40/2015 av det generella våldet i Syrien och den individuella risken som en asylsökande
bedöms löpa,320 överensstämmer detta med EU-domstolens tolkning i redogjort mål, Elgafaji.
Ett allvarligt och personligt hot mot en civilpersons liv eller lem föreligger om, det råder en
verklig risk att personen endast genom sin vistelse i berört område där det råder allvarligt och
generellt urskillningslöst våld, skulle utsättas för våldet. Detta innebär att den som prövas mot
förhållandena i Syrien, där förekommande våld i konflikten bedömts vara av generell, intensiv
och urskillningslös karaktär, behöver inte nödvändigtvis presentera ytterligare omständigheter
som visar sannolikheten att hen vid ett återvändande skulle skadas.321
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Utöver riskerna till att utsättas för det generella och urskillningslösa våldet som förekommer i
Syrien, bör även personliga omständigheter belysas som exempelvis desertering från såväl
syriska arméns styrkor, säkerhetsstyrkorna eller andra regimlojala miliser. Dessa individer,
vilka deserterat, hör till den grupp som riskerar att avrättas eller utsättas för inhuman
behandling om de påträffas. Särskilt hos säkerhetstjänsterna tillhörande regimen pågår en
tortyr av omfattande, spridd och systematisk karaktär.322 Med anledning av stridigheternas
och konflikternas art i Syrien, är det inte ovanligt att det förekommer svårigheter gällande
bedömning av åberopad risk för förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling.323 Det
har dock, som konstaterat, framkommit av rapporter om Syrien att det råder ett tillstånd av
generellt och urskillningslöst våld i landet, vilket medför att en person genom sin blotta
närvaro löper risk att utsättas för skyddsgrundande behandling enligt 4 kap. 2 § UtlL.324
7.2.4 Internflykt
Mot bakgrund av att Migrationsverket gjort bedömningen att säkerhetsläget i Syrien
huvudsakligen innebär att alla som återvänder dit har ett individuellt skyddsbehov, har det
inte ansetts relevant att hänvisa en asylsökande från Syrien till ett internt flyktalternativ.325
7.2.5 Exklusion
Vidare i prövningen av asylsökande som åberopar att de kommer från Syrien, ska efter att ett
skyddsbehov konstaterats, frågan om den sökande ska uteslutas från skyddsstatus enligt 4 kap.
2 b-c §§ UtlL bedömas. Denna del av prövning är av vikt när det rör sig om asylsökande från
land där det pågår en väpnad konflikt, som Syrien. Av situationen som råder i landet, kan i
stort sett samtliga stridande parter i konflikten ha gjort sig skyldiga till brott som kan grunda
skäl för exklusion.326 Vad gäller ärenden från Syrien, bör Migrationsverkets utredare särskilt
observant på de asylsökande som visar anknytning till regimen, framförallt säkerhetstjänsten,
elitenheter bland reguljära förband, flygvapnet och regimlojala miliser eller också
asylsökande som har eller uppvisar anknytning till oppositionella grupper som kämpar mot
regimen. Det lyfts även av Migrationsverkets rättschef i SR 40/2015 att brott som kan ligga
till grund för exklusion i flera fall kan ha begåtts före den nuvarande konfliktens utbrott, t.ex.
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i fråga om anställda vid säkerhetstjänsterna. Personer som i övrigt haft en position som
inneburit att övergrepp begåtts kan även vara föremål för exklusion. Rörande Syrien kan
exempel på sådan verksamhet vara anställda vid militärsjukhus och om personen då är eller
har varit aktiv i eller på något sätt stött en terrorriststämplad organisation.327
Med anledning av olika former av övergrepp som ägt rum och ännu äger rum på grund av det
rådande läget i Syrien, är det som sagt inte helt ovanligt att det bland de som ansöker om asyl,
även finns personer som är skyldiga för dessa handlingar. Det kan röra sig om handlingar som
resulterar i uteslutning från att bedömas som flykting eller alternativt skyddsbehövande i
enlighet med 4 kap. 2 b-c §§ UtlL. En prövning till om så är fallet, måste i samtliga enskilda
ärenden tas i beaktande. I ett rättsligt ställningstagande från 2011, har rättschefen lämnat
vägledande riktlinjer kring bedömningen vid förekomst av sådana uteslutandeindikationer
samt kring beviskrav för exklusion och individuellt ansvar.328 Även UNHCR:s handbok och
UNHCR:s riktlinjer angående uteslutning från rätten till flyktingskap innehåller vägledning
för hur bestämmelsen om exklusion i 4 kap. 2 b-c §§ UtlL ska bedömas.329
En person som deltagit i en väpnad konflikt genom att strida kan bli föremål för exklusion om
personen bedöms bära ett individuellt ansvar för att ha gjort sig skyldig till allvarliga brott
mot centrala, internationella mänskliga rättigheter.330 Avgörande för ett individuellt ansvar är
som tidigare nämnt, dels vilken roll den asylsökande haft när handlingarna utförts, dels vilken
ställning hen haft i organisationen, graden av vetskap personen hade eller bör ha haft
angående organisationens verksamhet, tänkbara påtryckningar som personen kan ha utsatts
för eller andra element som på något sätt haft en påverkan på personens beteende.331 Den som
besuttit en högre ställning i en repressiv statsmakt, blir dock per automatik inte individuellt
ansvarig för brott utförda av regeringen. Det krävs både utredning och bedömning kring de
aktiviteter individen varit inblandad i, längden av tjänstgöringen, grad av frivillighet och vad
som betraktas som allmänt känd rörande regeringen och medlemmarnas aktiviteter.332

327

SR 40/2015 s. 6, Se även Se MIG 2011:24 och MIG 2012:14. Se även UNHCR:s riktlinjer om exclusion och
UNHCR International protection considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic,
Update III, paragraph 29.
328
RCI 02/2011 och RCI 14/2013 s. 10
329
UNHCR:s handbok p. 147-163 och UNHCR:s riktlinjer om exklusion p. 1-2.
330
UNHCR:s handbok p. 147-163 och UNHCR:s riktlinjer om exklusion p. 1-2, 8-9, 18-23.
331
RCI 14/2013 s. 10.
332
79
Se RCI 02/2011 och RCI 14/2013 s. 10.

7.2.6 Krigsbrott i Syrien
Som framgått, har krigsförbrytelser definierats i artikel 8.2 c och e i Romstadgan. De ständiga
urskillningslösa attacker, beskjutningar och bombningar som präglar de syriska städerna är
med hänsyn till definitionen i Romstadgan kännetecknande för vad som utgör krigsbrott.333
Fortsättningsvis, enligt uppgifter rapporterade från Ekot i Sveriges Radio under januari 2017,
fick polisens Krigsbrottskommission under 2016 in rekordmånga anmälningar om krigsbrott.
Det rörde sig om 63 anmälningar om krigsbrott, där majoriteten av dessa anmälningar rörde
ärenden från Syrien. Detta sägs vara det högsta antalet anmälningar som gjorts sedan
Krigsbrottskommissionen startade sin verksamhet under 2008. Siffran kan jämföras med
antalet brottsanmälningar under 2015, vilket var 40. Det ligger på Sveriges ansvar, genom att
ha förbundit sig till internationella konventioner, att upptäcka och utreda misstänkta
krigsbrott, vilket även tar sikte på folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.334
Enligt uttalande från Patricia Rakic Arle, gruppchef för Krigsbrottskommssionen vid
Nationella operativa avdelningen, antyder det höga antalet anmälningar på masströmningen
av människor på flykt från kriget i Syrien under sommar och höst 2015, varav många av dessa
ärenden slutligen handlagts och avgjorts under 2016.335 Utredningarnas karaktär tycks ha
förändrats, samtidigt som det blivit vanligare att det inkommer tips från allmänheten. Då
Migrationsverket dessutom handlägger och hanterar fler ärenden, har även antalet
anmälningar från verket ökat och därmed har informationsflödet hos dem också vuxit.336
Krigsbrottskommissionen har även, utöver tips från allmänheten och Migrationsverket om
eventuella krigsförbrytare som befinner sig i Sverige, erhållit tips och information från
myndigheter utomlands.337 Kommissionen själv uppehåller sig därtill till viss mån med egna
spaningar på internet efter krigsförövare, vilket framgår av Sveriges Radios artikel. Som
Patricia Rakic Arle även uppger i intervjun med Sveriges Radio, utgör mycket av bevisningen
i ärenden som når tingsrätten av muntlig bevisning. Det kan röra sig om personer som
333
334

SR 40/2015 och UNHCR:s riktlinjer om exklusion p. 10-13.
Sveriges Radio, Fler misstänkta krigsbrott polisanmäls
[http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6604576] 2017-01-10 och Dagens Nyheter,
Rekordmånga anmäler krigsbrott i Syrien, [http://www.dn.se/nyheter/sverige/rekordmanga-anmalerkrigsbrott-i-syrien/] 2017-01-10.
335
Sveriges Radio, Fler misstänkta krigsbrott polisanmäls
[http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6604576], 10 januari 2017 och Dagens
Nyheter, Rekordmånga anmäler krigsbrott i Syrien, [http://www.dn.se/nyheter/sverige/rekordmanga-anmalerkrigsbrott-i-syrien/] 2017-01-10.
336
Sveriges Radio, Fler misstänkta krigsbrott polisanmäls
[http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6604576] 2017-01-10.
337
80
Se repotage från Kalla Fakta, ”Krigsförbrytare göms i Sverige” och ” Kringsbrottslingar mitt ibland oss”.

överlevt massakrerna i Syrien, men även vittnen och målsägare som i tingsrätten återberättar
deras vetskap och information de har om den tilltalade krigsförbrytaren. Enligt Ekot:s
uppgifter i Sveriges radio, är det inte helt ovanligt att bevisning hittas på internet och via
sociala medier, genom att krigsförbrytaren själv lagt ut bilder och eller annan bevisning över
begångna brott under kriget. 338 Så sent som den 16 februari 2017, rapporterades det om att en
syrisk medborgare, som sökt asyl i Sverige under 2013, nu i Stockholm tingsrätt dömts
delaktig för krigsbrott i Syrien, med livstidsfängelse och utvisning. Framträdande bevisning i
ärendet där den syriska mannen har synts, var en video som laddats upp på internet där han
varit en av sju män som skjutit ihjäl redan torterade regeringssoldater.339
Ekot:s uppgifter visar även att det i dagsläget finns 23 pågående förundersökningar hos
Krigsbrottskommissionen, däribland ärenden från Syrien. Det kan vara så att vissa av
anmälningarna har inkommit för många år sedan, vilket innebär att huvuddelen av inkomna
anmälningar 2016 inte längre utreds som enligt Patricia Rakric Arle finns förklaringar till.
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Migrationsverket till fullo är baserat på den hördes egna uppgifter. I de situationer det inte
finns eller möjlighet till att hitta annan information för att styrka misstankarna om krigsbrott,
stannar ärendet där och det går inte att gå vidare i processen. Avslutningsvis, finns det heller
inga indikationer på att antalet anmälningar om krigsbrott till Krigsbrottskommissionen
kommer minska under 2017, utan antalet beräknas vara ungefär lika stor som 2016. 340 Vid
misstankar hos Migrationsverket om ärenden som kan innebära exklusion, har verket en
anmälningsplikt att anmäla dessa som sagt till Krigsbrottskommissionen. Dessa ärenden
föredras även som framgått för SÄPO. SÄPO gör då en bedömning av om den asylsökande
kan utgöra en säkerhetsrisk för samhället. Om så är fallet, föreslår SÄPO i regel om individen
inte bör beviljas uppehållstillstånd i Sverige.341 Det slutgiltiga beslutet ligger dock hos
Migrationsverket. Många av de misstänkta asylsökande för t.ex. krigsbrott kommer från
krigsdrabbade länder, som verket i nuläget saknar möjlighet att utvisa, på grund av
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verkställighetshinder och non-refoulementprincipen. De misstänka beviljas då ett tillfälligt
uppehållstillstånd och utvisas så snart möjlighet finns mot bakgrund av landets situation.342
7.2.7 Verkställighetshinder
Ett beslut om avvisning eller utvisning av en asylsökandes ansökan om uppehållstillstånd, kan
stoppas med anledning av att ett verkställighetshinder i enlighet med 12 kap. UtlL föreligger.
I Migrationsöverdomstolens avgörande den 9 september 2014, UM 4119-13, har frågan om
skyddsbehov och uteslutande prövats. I målet bedömdes den sökande begått sådan brottslighet
som utesluter han från att anses som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 c § UtlL och
då varken skulle beviljas uppehållstillstånd eller statusförklaring. Migrationsdomstolen
uttalade dock, mot bakgrund av den rådande situationen i Syrien,343 att den sökande i målet
därför skulle löpa risk att utsättas för allvarliga övergrepp till följd av den rådande situationen
där. Domstolen konstaterade i målet att det råder ett absolut verkställighetshinder i linje med
12 kap. 1 § UtlL och att beslutet att utvisa den sökande till Syrien därför inte går att
verkställa.344 Domstolen hänvisade då vidare till 5 kap. 11 § UtlL, av vilken framgår att ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas om det finns hinder mot ett verkställande av ett
avvisnings- eller utvisningsbeslut, som inte är bestående. Av tidigare praxis, MIG 2008:27 har
dock konstaterats att en grundläggande förutsättning för att kunna bevilja ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd är att den asylsökande har en giltig passhandling. I målet hänvisade MiÖD
även till ytterligare landinformation om Syrien och bland annat en rapport från UNHCR, av
vilken framgick att det då inte fanns några tecken på att konflikten i Syrien håller på att
mattas av utan präglas av återkommande övergrepp mot civilbefolkningen.345

7.3 Beslut och avgörande från 2016 rörande exklusion i Syrien
Nedan följer asylärenden som avgjorts i Migrationsdomstolen under 2016. Den sökande har i
samtliga ärenden prövats mot förhållandena i Syrien och frågan om exklusion har varit en
central aspekt i handläggningen, både hos Migrationsverket och Migrationsdomstolen.
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UM 5878-15 rörde en yrkesmilitär inom den syriska armén.346 Den sökande hade varit
verksam yrkesmilitär i den syriska armén sedan han avslutade sin utbildning under 2005.
Landinformation i ärendet uppvisade att den syriska regimen hade utfört brott mot
mänskligheten under den pågående konflikten i Syrien. I sin motivering, lyfte
Migrationsverket att den sökande hade ändrat sin historia vid upprepade gånger och att han
har även försökt dämpa sin roll efter att han insett att han blivit utesluten från att få
flyktingstatus. Migrationsdomstolen instämde i Migrationsverket bedömning om att det
förelåg en skillnad i den asylsökandes muntliga utsaga om tidpunkten när han lämnade armén.
Dock var detta inte var av avgörande innebörd för bedömningen enligt domstolen.
Fortsättningsvis, i UM 8373-15 hade den asylsökande varit läkare i syriska säkerhetstjänsten
och i tjänsten behandlat personer i behov av behandling.347 Den sökande i målet ansåg själv
att han inte alls hade deltagit i förövandet av brott mot mänskligheten då han själv inte varken
hade deltagit i eller på något sätt underlättat tortyren som förekommit. Även om han inte
funnits där som läkare är det inte rimligt att anta att tortyren inte skulle ha ägt rum.
Migrationsverket ansåg att den sökande inte hade gjort något sitt individuella skyddsbehov
sannolikt. Dock ansåg verket att han var att bedömas som alternativt skyddsbehövande med
hänsyn till det allmänna säkerhetsläget i Syrien. Vidare fann Migrationsverket att den sökande
hade ändrat sin berättelse. Migrationsverket menade att den sökande hade tonat ned sin roll
och kunskap om säkerhetstjänstens verksamhet för att inte exkluderas som skyddsbehövande.
Han hade ändrat sin muntliga utsaga även gällan aspekter som tidigare hade berättat om i
Migrationsverkets utredning. Mot denna bakgrund ansåg Migrationsverket att den sökandes
uppgifter inte var tillförlitliga och han skulle uteslutas från alternativt skyddsbehövande.
Migrationsdomstolen ansåg att den sökande uppfyllde kriterierna för att bedömas som
flykting då det inte hade framgått annat än att han hade undanhållit sig från syriska regimen
av annan orsak än att han upplevde välgrundad fruktan efter att ha lämnat sitt jobb i Aleppo.
Vid prövningen av om den sökande hade ett individuellt ansvar konstaterade
Migrationsdomstolen följande. Bortsett från att den sökande inte hade deltagit i själva
tortyren, borde han rimligtvis ha förstått att i alla fall vissa situationer var sådana så att
säkerhetstjänsten hade ett intresse av att fångar som vårdades i avsikt att hålla dessa vid liv för
tortyren, för att därefter kunna fortsätta för att få fram information. På så sätt bedömdes han
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vara delaktig i de brottsliga gärningarna. Mot bakgrund av att tortyren utfördes systematiskt
av regimen, uppgick de till brott mot mänskligheten och Migrationsdomstolen fastställde
Migrationsverkets beslut om att det fanns skäl att utesluta den sökande från att vara flykting.
I UM 3413-16 var det fråga om en asylsökande som varit vakt i syriska Tadmorfängelset.348
Den sökande hade vid Migrationsverkets utredning anfört att han under hela sin
tjänstgöringstid i militären stationerats på ett fängelse i Tadmor i Syrien, vilket endast haft
militära fångar. Under Migrationsverkets utredning hade den sökande uppgett att han inte
kunnat identifiera det fängelse som verket hade uppvisat för honom på bild, en bild på
Tadmorfängelset. Den sökande hade istället framställt en egen ritning på ett fängelse som han
påståd vara placerad en bit från det kända Tadmorfängelset. Det framgick vidare av
presenterat landinformation i ärendet att Tandmorfängelset är allmänt känd i Syrien samt att
det vid Tadmorfängelset förekom tortyr dagligen. Dessutom stämde ritningen som den
sökande återigen gjort i Migrationsdomstolen inte överens med ett flygfoto av
Tandmorfängelset. Mot den bakgrunden, samt avsaknad landinformation som styrkte att det
fanns anläggningar som är renodlade militära fängelser, fanns Migrationsdomstolen i ärendet
att det hade gjorts sannolikt att den sökande utfört sin militärtjänstgöring i Tadmorfängelset.
Det var fortsättningsvis ostridigt i målet, att det under aktuell period hade skett brott mot
mänskligheten i Tadmorfängelset, och att det med anledning av att fängelset var ökänt i
Syrien för existensen av grova övergrepp, ansågs det vara osannolikt att den sökande inte
skulle ha hört talas om detta. Avseende frågan om den sökandes arbete som vakt vid
Tadmorfängelset kunde utgöra en exklusinsgrund, betonade Migrationsdomstolen i sin
bedömning på den omständigheten att den sökande inte hade haft en hög befattning och att
han själv saknat ett självständigt mandat att ta beslut över behandlingen av fångarna.
Migrationsverket hade i sin utredning inte heller presenterat något konkret som kunde
beskriva den sökandes verksamhet som vakt. Med hänsyn till vad som åberopats i domstolen,
saknades faktorer som gjorde att det fanns fog för att komma till en slutsats om att enskilda
skulle ha utsatts för brott mot mänskligheten med anledning av de vaktuppgifter som den
sökande i målet hade utfört. Migrationsdomstolen fann således att det inte förelåg synnerligen
anledning att anta att den sökande i ärendet skulle ha gjort sig skyldig till, anstiftat eller på
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annat sätt deltagit i förövandet av brott mot mänskligheten. Således beviljades den sökande
alternativ skyddsförklaring och Migratonsdomstolen upphävde utvisningsbeslutet.
Avgörandet I UM 5501-15, rörde en polis i Syrien. Den asylsökande i målet hade under 2011
inlett sin polisutbildning i Syrien och under 2012 startat sin polistjänst. Han hade uppgett att
han endast hade arbetsuppgifter administrativ karaktär, vilket enligt sökande bestod av att han
kontrollerade om det fanns hinder för resenärer att lämna Syrien eller att komma in i landet.
Den sökande i målet var först i kontakt med säkerhets- eller underrättelsetjänsten under juni
2012. Det var då han fick kännedom om att han och hans medarbetare skulle hjälpa
ordningspolisens arbete, genom att själva arbeta som kravallpolis vid demonstrationer. Av
den sökandes muntliga utsaga, framgår att det var då han beslutade sig för att desertera och
lämna sitt arbete. Migrationsverket menade att redan innan krigets utbrott, var säkerhetsläget i
Syrien av sådant slag att brott mot mänskligheten begicks. Migrationsverket menade vidare
att den sökande under utredningen hade lämnat motstridiga uppgifter i fråga om sitt
hemlandspass, hemvist och även utresa. Verket lyfte även att den sökandes muntliga uppgifter
inte överensstämde med den landinformation som fanns angående t.ex. hur den som deserterat
och av staten anställda som lämnat sin tjänst blir behandlade i Syrien.
Migrationsverket fann då att den inte skulle bedömas som flykting då han inte hade gjort
sannolikt att han vid återvändande skulle anses som desertör av regeringen. Även
Migrationsdomstolen delade samma uppfattning som Migrationsverket och menade att den
sökande inte var flykting men att han ändå hade ett behov av internationellt skydd med
hänsyn till den allmänna situationen i Syrien och därför skulle bedömas som alternativt
skyddsbehövande. Migrationsdomstolen fann därmed vid sin samlade bedömning att genom
att den sökande haft den lägsta befälgrad och endast under en avgränsad period hade arbetat
med administrativa uppgifter, var dessa omständigheter inte tillräckliga eller av sådant tydligt
slag att det fanns fog för slutsatsen att andra enskilda hade råkat ut för brott mot
mänskligheten eller krigsbrott mot bakgrund av arbetet den sökande i målet utförde.
Därigenom upphävde Migrationsdomstolen, Migrationsverkets beslut om att den sökande
hade deltagit i brott mot mänskligheten och fastställde att det inte fanns synnerligen anledning
att anta att den sökande på något sätt hade deltagit i förövandet av brott mot mänskligheten.
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8 Undersökningens resultat och slutsatser
Examensarbetets syfte och teoretiska utgångspunkt har varit att mot bakgrund av nationell
suveränitet och internationella mänskliga rättigheter, undersöka problematiken i regleringen
mellan rätten till asyl i relation till uteslutande från rätten till asyl, i enlighet med
internationell rätt och UtlL samt verkställighetshinder med utgångspunkt i nonrefoulementprincipen. För att exemplifiera problematiken har den situation som rådde i Syrien
under hösten 2016 och början av 2017 använts som ett exempel.

8.1 Rätten till asyl vs. uteslutande från rätten till asyl
Som svar på undersökningens första frågeställning, har det fastställts att rätten till asyl är
kodifierad i såväl internationell som nationell rätt. Internationellt sätt återfinns asylrätten i
bland annat Genèvekonventionen, Skyddsgrundsdirektivet, FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna och EU:s rättighetsstadga. Dessa regelverk ger uttryck för de centrala
internationella mänskliga rättigheter som en stat ska tillförsäkra varje enskild individ inom
dess territorium. I nationell rätt reglerar 4 kap. 1 och 2 §§ UtlL rätten till skydd som flykting
och alternativt skyddsbehövande. Syftet med UtlL är att kunna erbjuda skydd till asylsökande
som på grund av flykt från förföljelse och krig i hemlandet söker stabila liv här i Sverige.
De begränsningar av asylrätten som utesluter en asylsökande från rätten till asyl framgår av
artikel 1 F Genèvekonventionen och av 4 kap. 2 b-c §§ UtlL, vilket besvarar examensarbetets
andra frågeställning. Som framgått av undersökningen, innebär asylrättens begränsningar att
en asylsökande som förövat ett grovt folkrättsligt brott som brott mot mänskligheten, brott
mot freden och krigsförbrytelser, förtjänar mot bakgrund av regleringen om exklusion inte rätt
att åtnjuta internationellt skydd. Därmed medför i regel sådana omständigheter avslag på
asylansökan och då följer en avvisning eller utvisning. I linje med UNHCR:s riktlinjer om
exklusion, syftar exklusionsregleringen till att säkerställa att förövare inte kan missbruka
asylrätten i syfte att undfly ansvar för begångna handlingar i hemlandet.349 Denna syn innebär
att asylrätten inte ska kunna utnyttjas av dem som begår grova brott och som genom sin rätt
till att erhålla asyl, försöker undvika rättvisans effekter. Det kan konstateras att till skillnad
från enskildas internationella mänskliga rättigheter, ger således bestämmelserna om exklusion
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uttryck för den nationella suveränitetens självbestämmanderätt, dvs. Sveriges försök att på
juridisk väg begränsa antalet asylsökande som kan ha rätt att beviljas skyddsstatus i Sverige.
Varje enskilds rätt till internationellt medmänskligt skydd ska beaktas och balanseras mot de
handlingar individen antas ha begått, då en del gärningar kan förverka rätten till skydd. Som
den framförda undersökningen uppvisat, blir dessa intressen tydliga rörande gällande rätt och
tillämpningen av exklusionsreglerna. Hänsyn bör ske till upprättelse för enskilda som blivit
offer för brott som förövats av den som uteslutits. Samtidigt föreligger en avvägning
angående när personens rätt till den internationella asylrättens skydd ska gå förlorad i fördel
för asyllandets säkerhet. Därtill måste allvaret och omfånget av riskerna som den asylsökande
riskerar om hen vägras internationellt skydd tas hänsyn till.

8.2 Verkställighetshinder, non-refoulement och absolut tortyrförbud
Som konstaterat, är utgångspunkten i exklusionsregleringen, att asylsökande som begått grova
folkrättsliga brott, inte har rätt till skydd och ska därmed inte beviljas uppehållstillstånd. Det
har under undersökningen dock blivit tydligt att det på grund av svåra omständigheter som
råder i en sökandes hemland, emellertid kan finnas verkställighetshinder som förhindrar
utvisning av den sökande till hemlandet efter avslag på asylansökan. Detta uttrycker det skydd
som en tredje stat ska tillförsäkra utlänningen som söker asyl inom sitt territorium.
Trots att undersökningen ger sken av att det råder en intolerans av svenska myndigheter mot
grova brott begångna utomlands, som blir tydlig genom UtlL:s exklusionsreglerings försök att
stävja antalet asylberättigade i Sverige, uppstår en intressekollision. Det ställer två poler mot
varandra; dels nationell rätt med dess suveränitet genom att begränsa vilka som ska få stanna i
landet, dels internationell rätt som med den grundläggande asylrätten ska erbjuda individer
skydd. Intressekollisionen uttrycks i förhållandet mellan å ena sidan en stats intresse av
säkerhet och att samhället ska skyddas från brottsförövare och å andra sidan enskildas rätt till
asyl och skydd mot dödsstraff, tortyr samt annan omänsklig eller förnedrande behandling.
Intressekollisionen belyses även i non-refoulementprincipen, genom att principen innehåller
ett förbud mot att utvisa en asylsökande till ett land där risk för tortyr eller annan omänsklig
eller förnedrande behandling finns. Principen som finns i både internationell och nationell rätt
innehåller ett absolut förbud mot refoulement och tortyr i FN:s tortyrkonvention, EKMR och
UtlL, till skillnad från Genévekonventionen och Skyddsgrundsdirektivet. Detta i sin tur
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verkställighetshinder som förhindrar utvisning av en sökande vid avslag på ansökan om asyl.
Man kan då fråga sig vilket intresse som vinner företräde i bedömningen av ett asylärende där
den sökandes absoluta skyddsbehov möter en faktisk omständighet som i regel kan utesluta
hen från rätten att få skyddsbehovet tillgodosett? Är det Sveriges nationella suveränitet och
intresse som stat, att skydda samhället mot krigsförbrytare och brottslingar, eller är det
enskildas internationella rättigheter i form av rätten till asyl samt att skyddas mot tortyr och
annan grym och omänsklig behandling vid en utvisning till hemlandet?
Som presenterat i undersökningen, behandlas intressekollisionen i Chahal mot Storbritannien,
där Europadomstolen framför att den enskildes intresse att skyddas mot tortyr ska väga tyngst
i prövningen. Mot bakgrund av Europadomstolens uttalande i målet om att EMKR:s skydd är
mer omfattande än Genèvekonventionens, innebär detta att EKMR intar en utvidgande och
kompletterande ställning i förhållande till Genèvekonventionen. Det understryker även
anslutna staters ansvar genom att de inte kan reservera sig mot artikel 3 EKMR och inte heller
inskränka den grundläggande rätt till skydd mot refoulement som asylsökande kan åtnjuta,
oavsett om det är krigstider eller inte. Den bevislättnad som EU-domstolen vidare konstaterar
i Bundesrepublik Deutschland mot B, där det inte krävs att en sökande faktiskt är dömd för ett
brott för att en stat ska kunna utesluta hen från asyl, kan ge uttryck för ett steg från nonrefoulementprincipens grundläggande idé om att skydda sökanden. Detta kan tolkas som att
bevislättnaden istället ger större utrymme för staten att genom sin nationella suveränitet utvisa
fler sökanden och på så sätt begränsa antalet eventuella krigsförbrytare inom sitt territorium.
Däremot bör kravet på att staten ska identifiera ett individuellt ansvar hos den sökande till det
aktuella brottet betonas, då det kan ge uttryck för restriktiv tillämpning av exklusionsreglerna.
Det ger även uttryck för staters ansvar att så långt det är möjligt tillgodose enskildas
grundläggande rätt till skydd. Därmed, ska en asylsökande inte bli utesluten från rätten till
skydd innan alla aspekter som talar emot en sådan uteslutning och utvisning är prövade. En
restriktiv reglering kring exklusion råder på grund av ett utvisningsbesluts allvarliga
konsekvenser och fara det kan medföra för en sökande vid ett återvändande till hemlandet.
Visserligen krävs som nämnts ett individuellt ansvar hos den sökande som kan kopplas till
brottet i frågan. Med hänsyn till de svårigheter som finns för Migrationsverket att faktiskt visa
detta samband, illustreras återigen aspekter i handläggningen som kan sätta skeppar i hjulet
88

för den nationella suveränitetens försök till att begränsa antalet som beviljas skydd i Sverige.
Detta exemplifieras i undersökningen, av de få ärenden där utvisning faktiskt blev utgången.
I bedömningen tycks det därmed, enligt både internationell och nationell rätt, läggas mer vikt
vid att värna om individens mänskliga rättigheter och rätt till skydd än statens nationella
suveränitet och intresse av att skydda samhället och begränsa antalet asylberättigade. Sett ur
ett användarperspektiv i fråga om handläggningen av asylärenden på Migrationsverket, vinner
normalt enskildas skyddsbehov och non-refoulementprincipen företräde framför exklusion
och ett verkställande av ett utvisningsbeslut. För den som inte är insatt i asylrättens principer,
kan en sådan utgång vara helt oförståelig. Därför har frågan ofta varit intensivt diskuterad i
media. Relationen mellan upprätthållandet av nationell suveränitet och säkerhetsställandet av
internationella mänskliga rättigheter, är inte en lätt balansgång.
Av rättspraxis presenterad i undersökningen kan förstås att non-refoulementprincipen väger
tyngre än andra intressen, då det dessutom i situationer när en person blir utesluten, beviljas
uppehållstillstånd ifall verkställighetshinder finns. I praktiken beviljas mer ofta än sällan ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd till den som uteslutits. Här framstår ett rättsligt gränsområde
som lämnar den som uteslutits i en märkvärdig situation. Hen prövas i regel inte för brottet
som ska ha orsakat uteslutningen, då den migrationsrättsliga processen endast utreder
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skyddsbehövande. För att den asylsökande ska åtalas för de grova kränkningar av folkrätten
som hen eventuellt gjort sig skyldig till, förutsätts att ett fristående straffrättsligt åtal väcks.

8.3 Migrationsverkets ansvar och skyldigheter vid prövningen
Hur hanteras då asylsökningar och möjligheterna till utvisning på Migrationsverket? Som svar
på undersökningens fjärde frågeställning, kan lyftas att en naturlig följd av masströmningen
av asylsökande och förekomsten av krigsförbrytare bland dem, är att en rättssäker
handläggning är viktigare än någonsin. Som framgått av undersökningen, åligger det
Migrationsverket att, trots ett begränsat bevisunderlag, utreda enskildas situation så att ett
välgrundat beslut fattas. Samtidigt ska misstankar mot möjliga krigsförbrytare och
uteslutandegrunder påträffas. Trots att bevisbördan i asylmål ligger på de asylsökande, ska
Migrationsverket med sitt utökade utredningsansvar och officialprincipen utreda ärendet efter
vad dess beskaffenhet kräver. Som jag har erfarat vid flertals asylutredningar, är en noggrann
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trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömning av den muntliga utsaga en central förutsättning
för bättre beslutsunderlag för att uppnå rättssäkra och korrekta beslut. Dessutom har det av
presenterade domar blivit tydligt att Migrationsverket tagit hänsyn till Europadomstolens och
EU-domstolens praxis samt internationella och EU-rättsliga förpliktelser.
Av presenterad rättspraxis framgår att asylsökande som förövat grova brott i regel ska
uteslutas från rätten att erhålla skydd mot refoulement. Dock uppstår problem med att
verkställa ett utvisningsbeslut när landet som ska ta emot den kriminella utlänningen, inte
respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Istället föreligger omänsklig behandling mot
dessa, vilket står i motsats till ändamålet med asylrätten. Det innebär att dessa hållpunkter
indirekt svarar på den intressekollision som uppstår mellan statens säkerhetsintresse och en
enskilds skyddsintresse. Detta uttrycks i att utvisning får ske i den mån att den som begått
grova brott, inte själv riskerar att bli utsatt för tortyr eller annan inhuman behandling vid ett
återvändande. Denna hållpunkt tillåter i praktiken att krigsförbrytare kan beviljas asyl och ha
rätt att stanna i Sverige. Men i fråga om Syrien, hur kan den som varit delaktig i ett krig och
dödat civila, få samma möjligheter som ett krigsoffer att få uppehållstillstånd i Sverige?
Vad jag inför undersökningen var frågande till, var om Migrationsverket som första
beslutande instans uppfyller sin utredningsskyldighet i exklusionärenden. Jag var skeptisk till
om Migrationsverket gör vad som krävs för att upptäcka indikationer på att t.ex. ett krigsbrott
begåtts av den i Sverige asylsökande och hur stor plats en trovärdighets- och
tillförlitlighetsbedömning får. Min skepticism riktades särskilt mot bedömningen i ärenden
om syrier, som är presumtiva för att beviljas uppehållstillstånd. Som undersökningen
framhävt, finns det en uppsjö med handböcker, vägledningar och rättsliga styrdokument
utfärdade av UNHCR och Migrationsverket som ska underlätta bedömningen över
asylsökande som prövas mot Syrien men samtidigt väcker misstankar för att vara föremål för
exklusion. Trots detta, vill jag konstatera att Migrationsverkets handläggning är väldigt svår.
Hänsyn måste tas till officialprincipen och den sökandes skyddsbehov och frågan om
exklusion måste utredas efter det enskilda ärendets beskaffenhet. Trots ett begränsat
bevisunderlag, ska Migrationsverket avseende frågan om uteslutande av flyktingskap eller
alternativt skyddsbehövande kunna presentera en logisk koppling av den sökandes egna
uppgifter, bevisning, tillämpliga bestämmelser och landinformation. Då Genèvekonventionen
och UtlL saknar närmare bestämmelser om hur handläggningen av uteslutandeärenden ska
ske, är de riktlinjer, handböcker och andra styrdokument som finns att utgå från minst sagt en
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positiv aspekt i Migrationsverkets hantering av dessa ärenden. Detta blir tydligt genom att
både Migrationsverket, Migrationsdomstolen samt MiÖD upprepade gånger hänvisar till
dessa, särskilt handböckerna och riktlinjerna vilka utfärdats av UNHCR.
Att det samtidigt har gjorts försök av Migrationsverket att systematisera indikationer på
exklusion ibland annat sina rättsliga ställningstaganden, blir en betydelsefull aspekt för att det
ökade antalet ärenden där exklusion blivit aktuellt det senaste året, ska bli likadant hanterade.
Detta minskar även risken för att det sker en godtycklig tillämpning av reglerna. Att även se
till att exklusionsärenden föredras för uteslutandeexperter, sker i samråd med SÄPO och att
anmälan görs till Krigsbrottskommissionen, ger även detta uttryck för Migrationsverkets
försök till att uppfylla sitt omfattande ansvar vid hanteringen av dessa ärenden.
Att fastställa vem som är eller inte är krigsförbrytare är ytterligare ett moment i den minst sagt
problematiska avvägning som Migrationsverket ska beakta och bemöta. Det kan vara lätt att i
Sverige tro att alla personer som burit vapen och deltagit i strider har gjort sig skyldig till
grova folkrättsliga brott. Dock är det i realiteten inte nödvändigt så enkelt. I undersökningen
har rättsfall redogjorts för där asylsökande har varit läkare av tortyroffer från Syrien, högt
uppsatta ledare och gränsvakter som skjutit mot civila. Dock ska här inte glömmas att detta
också är personer som flytt hemlandet, måhända just med anledning av att de inte velat utföra
sina jobb. Det är individer som har ett reellt skyddsbehov. Samtidigt bör en human tanke vara
att ingen bör begå hemska gärningar mot andra individer. Således bör det finnas en rimlighet i
att myndigheterna har höga krav på vad som räknas som individuellt ansvar. Det blir därmed
angeläget att en avskild straffrättslig process i Sverige hålls. Annars blir den asylsökande
endera inte prövad alls eller föremål för exklusion utan att det skett en prövning för brottet.
Den omständigheten att MiÖD i MIG 2016:22 betonar Migrationsdomstolens plikt att i varje
fall där indikationer på exklusion framkommit ska pröva denna fråga, ger uttryck för den
växande förståelsen för exklusionsregleringen i svensk migrationsrätt. Betydelsen av att
exklusionsgrunderna beaktas och att det är Migrationsdomstolens skyldighet att inte bortse
från möjliga indikationer på uteslutning av skydd, oavsett om Migrationsverket inte skulle ha
behandlat frågan om exklusion, lyfts av MiÖD i domen.
Av undersökningen presenterade avgöranden, har jag kunnat konstatera att Migrationsverket i
sin prövning utgår från specifik landinformation om det ifrågavarande landet och ser till om
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t.ex. brott mot mänskligheten eller krigsbrott förövades i det landet vid den aktuella
tidpunkten för ärendet. Angående frågan om individuellt ansvar, har jag dock fått intrycket
om att Migrationsverket tämligen snabbt tenderar att konstatera att en sökande bör vara
ansvarig efter att de kommit fram till att den sökande exempelvis frivilligt arbetat i
säkerhetstjänsten och gjort karriär där. Detta till skillnad från bedömningen i
Migrationsdomstolen, som ser ut att kräva mer för att konstatera ett individuellt ansvar. I ovan
presenterade ärende, där Migrationsdomstolen undanröjde Migrationsverkets beslut,
fastställde Migrationsdomstolen att även om det var ostridigt att den sökande hade arbetat
som vakt vid det beryktade Tadmorfängelset i Syrien, kunde det inte garanteras att enskilda
hade råkat ut för brott mot mänskligheten särskilt med anledning av den sökandes
arbetsuppgift som vakt. Domstolen menade även att Migrationsverket inte hade framfört
något konkret som kunde visar exakt hur den sökande skulle ha ett individuellt ansvar.
Min uppfattning efter att ha studerat det i undersökningen presenterade material, är att
Migrationsverket inte är varsamma med att påstå att den sökande vid flertals gånger ändrat sin
utsaga. Med tanke på att den sökandes trovärdighet då tillintetgörs, konstaterar verket att
benefit of the doubt bör tillbakadras. I Migrationsdomstolens bedömning, kunde en mer
ifrågasättande syn förstås till Migrationsverkets påstående om sökandes motstridiga uppgifter.
Domstolen tyckte se mer till om eventuella avvikelser och brister i lämnade muntliga
uppgifter egentligen hade någon vikt för prövningen i det stora hela. Enligt min åsikt, finner
jag Migrationsdomstolens inställning i här vara rimligt. Det förefaller sig konstigt att en
asylsökandes hela trovärdighet ska petas undan mot bakgrund av att några få motstridiga
uppgifter blivit bekant. Detta speciellt med tanke på att det rör sig om processer där mycket
hänger på den sökandes trovärdighet och där konsekvenserna teoretiskt sett, vid en utvisning
och återsändande, skulle kunna vara ofantliga. Det ska här inte heller bortses från riskerna för
missförstånd genom tolken, i en process som asylprocessen där den asylsökande och
handläggaren pratar olika språk. Det är just därför som det i asylmål bör finnas krav på
uppenbart motstridiga eller falska uppgifter för att tvistemålets fördel ska bli återtaget.
Jag är vidare av åsikten att det är rimligt ur ett rättighetssynsätt att migrationsdomstolarna
kräver mer för att konstatera att den asylsökande bär ett individuellt ansvar för brott. Särskilt
då insatsen är så hög som i ett uteslutandeärende, där ett avslagsbeslut teoretiskt sett innebär
utvisning och möjlig livshotande fara. Det bör därför vara av särskild vikt att en person anses
som oskyldig, tills att motsatsen bevisas. Principen att hellre fria än att fälla en person blir på
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så sätt tydlig i Migrationsdomstolarnas prövning. Rörande prövningen hos MiÖD blir det
däremot uppenbart hur stor betydelse en befattning den sökande har haft spelar, men även
vilka arbetsuppgifter som ingått och huruvida enskilda har utsatts för ett folkrättsbrott särskilt
med anledning av den sökandes arbetsuppgifter. I exempelvis både MIG 2011:24 och MIG
2012:14 var de sökande högt uppsatta personer och hade varit det under många år.

8.4 Prövningen i förhållande till Syrien
Det går knappast att förbise det faktum att det under flera år har pågått ett allvarligt
inbördeskrig i Syrien, som eskalerat och fört med sig umbärligt liv för civilbefolkningen. Inte
nog med det urskillningslösa våldet, finns som presenterat i undersökningen extremistgrupper
som IS, ISIL och Al-Nusra och som genom beskjutningar och bombattentat dödar
civilbefolkningen. Detta är inte bara fel, utan detta agerande bör utgöra definition på vad som
bör karaktäriseras som brist på mänsklig hänsyn och inhumana värderingar. Jag frågar mig
hur den som en gång deltagit i ett krig och begått krigsbrott och sedan flyr till ett annat land,
skulle kunna ändra handlings- och förhållningssätt, även om brott i Sverige ännu inte begåtts?
Den asylsökande som deltagit genom att strida i den väpnade konflikten kan dock bli föremål
för uteslutning från rätten till skydd. Det ska som nämnts, vid bedömningen också klart
framgå att personen har ett individuellt ansvar för att ha gjort sig skyldig till allvarliga brott
mot internationella mänskliga rättigheter. I linje med vad som presenterats av examensarbetet,
förutsätter ansvarsbedömningen att hänsyn tas till element som på något sätt kan ha haft en
påverkan på personens beteende. Detta innefattar t.ex. den roll asylsökande haft i
organisationen när handlingen utförts, graden av vetskap personen haft eller bör ha haft om
organisationens verksamhet och tänkbara påtryckningar som hen kan ha utsatts för. Som
framgått, är främst förekommande bland syriska krigsförbrytare, särskilt de som har koppling
till säkerhetstjänsten, före detta soldater och höga befälhavare. För påståendet finner jag ändå
förståelse för då det rimligen är dessa personer som deltar eller har närmast kontakt till en
strid. Även om det som sett av undersökningen, inte ska dras en linje över alla som haft en
hög position inom statsmakt på så sätt att bara medlemskapet medför ett individuellt ansvar,
skulle jag tro att det mer ofta än sällan bör kunna kopplas på ett sådant ansvar till en sådan
person. Detta med anledning av att det inte nödvändigtvis krävs att personen själv har begått
krigsbrottet utan den som anstiftat eller deltagit i brottet kan också uteslutas och undantas från
skydd. Avseende asylsökande som är eller varit medlemmar i olika terroristgrupper, är mitt
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intryck att dessa bör ha en vetskap om att deras handlingar haft till syfte att ödelägga
områden. Rimligtvis har både den högt uppsatta ledaren och den som deltar i strider, sådan
vetskap. Trots att det kan ha förekommit tvång vid brottsförövande i hemlandet och de
riskerar döden vid ett återvändande, har ett krigsbrott ägt rum som i teorin motiverar ett
uteslutande från rätten till skydd. Dock framgår av artikel 3 i 1949 års Genèvekonventioner
att vid en intern väpnad konflikt som i Syrien, ska de som inte deltagit i strider oavsett vad
behandlas med humanitet. Den som deltagit i striderna i Syrien, skulle bara mot bakgrund av
artikeln inte kunna få det skydd som hen skulle genom non-refoulementprincipen göra.
Jag finner dock större rimlighet, baserat på egna reflektioner från asylutredningar och
beslutsskrivningar, att den som agerat under tvång och sedan flytt landet, kan riskera
tortyrliknande behandling vid ett återvändande. Därför kan en tillämpning av nonrefoulementprincipen och det absoluta tortyrförbudet här vara lämplig. Men den högt uppsatta
befälhavaren, som utövar tvånget mot soldater som leder till att ett krigsbrott begås av en
annan person efter dennes order, hur kan det moraliskt sett vara rimligt att denne ska skyddas
i Sverige mot att inte återsändas till hemlandet? Vem riskerar denne en tortyrliknande
behandling av? Hur kan detta motiveras juridiskt? Det kan här visserligen påminnas om att
endast den omständigheten att asylsökande tillhör en terrorgrupp eller organisation inte per
automatik innebär att beviskravet ”synnerlig anledning att anta” uppfyllts till att anse att hen
förövat brott som medför uteslutning av asyl. Detta är rimligen en rättvis tolkning mot
bakgrund av internationell rätt och konsekvenserna som kan följa av en verkställd utvisning.
Det förutsätts helt enkelt att ytterligare omständigheter måste visas, för att exklusion ska ske.
I bedömningen av asylsökande från Syrien, verkar individens rätt till non-refoulement vara av
största vikt. Det absoluta tortyrförbudet FN:s tortyrkonvention och EKMR är så starkt, att det
väger tyngst i alla bedömningar, oavsett om krigsbrott begåtts. Som framgår av EKMR ska
det finnas en verklig risk för tortyr. I Syriens nuvarande situation bör förekomsten av en sådan
risk för tortyr inte vara en hemlighet. Då det även har bedömts råda en intern väpnad konflikt
i hela Syrien, saknas relevans för att pröva internflyktsalternativ. Konflikten i Syrien är så
utbredd i hela landet att ingen kan återvända dit. Trots presumtion om att personer som gör
sannolikt att de är medborgare i Syrien löper risk att utsättas för urskillningslöst våld och då
bedöms som alternativt skyddsbehövande, är bedömningen av den muntliga utsaga viktig
både för frågan om skydd och för att upptäcka personer som kan vara föremål för exklusion.
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Hur mycket förståelse man än har för non-refoulementprincipen, är det vid en första anblick
för mig orimligt att den som förövat krigsförbrytelser, som mord och misshandel av
civilbefolkningen i Syrien ska få samma internationella skydd som den som flytt kriget. Dock
motiveras en restriktiv tolkning av exklusionsregleringen med hänsyn till de allvarliga
konsekvenser en exklusion kan medföra. Det blir tydligt av presenterad praxis, som MIG
2014:24 och MIG 2011:24, där de enskilda bedömts ha ett skyddsbehov men även hade begått
brott som medfört att exklusion var aktuellt. I dessa fall vann non-refoulementprincipen vid
en samlad bedömning företräde, vilket ger konkrekta exempel på regleringens restrikvitet.
Undersökningen visar att Sverige till följd av principen om non-refoulement har begränsad
möjlighet att utvisa individer som har förövat grova brott i hemlandet, vilket hämmar den
nationella suveräniteten. Därtill, det absoluta förbud mot tortyr som framgår av EKMR, FN:s
tortyrkonvention och UtlL får som konsekvens att syriska krigsförbrytare och krigsoffren kan
hamna i samma land, trots att förbrytarna kan vara orsak till människors flykt från Syrien. Det
tyckas humant att den som löper risk för att utsättas för tortyr och omänsklig behandling i
hemlandet, inte ska återsändas dit, oavsett om hen skulle vara krigsförbrytare eller annars
föremål för exklusion. Men hur detta tar sig uttryck i praktiken är en svår problematik.
Som framgått av inställningen vid det riksdagsseminarium som ägde rum under mars 2016, så
verkar en linje som genomsyrar exklusionstankesättet, vara hur stor sannolikhet det finns för
att den eventuella krigsförbrytaren kan begå framtida brott här i Sverige och utgöra en fara för
samhället. En spontan åsikt kan då vara, att Sverige genom att bevilja en krigsförbrytare asyl,
eventuellt misslyckats med att uppfylla de grundläggande aspekter vad gäller att skydda både
rikets säkerhet och de individer som behöver asyl. Genom den situation som rådde i Syrien
under hösten 2016 och början av 2017 och nationella regler om verkställighet i relation till
non-refoulementprincipen, kan det liknas vid att Sverige sviker syftet med den internationella
asylrätten, åtminstone vad gäller syriska krigsförbrytare. Det uttrycks genom att det i
praktiken visat sig i princip vara juridiskt omöjligt att neka syriska krigsbrytare asyl. Ändå har
stater genom internationella åtaganden ett ansvar att respektera asylrättens principer.
Genom Sveriges ansvar som stat att respektera internationella principer, har lett till att
slutsatsen i ärenden där den asylsökande krigsförbrytaren prövas mot Syrien, blir att
utvisningsbeslutet inte kan verkställas, utan att istället ett tillfälligt uppehållstillstånd på ett år
beviljas. Detta kan ställas i relation till de syriska medborgare som söker asyl i Sverige på
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grund av flykt från kriget i Syrien, som inte är föremål för exklusion och vars asylärenden
prövas enligt begränsningslagen. I nuläget beviljas de som alternativt skyddsbehövande ett
uppehållstillstånd

på

13
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och
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syriske
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beviljas

ett

uppehållstillstånd på 12 månader. Det rör sig här och mot bakgrund av Sveriges nuvarande
asyllagstiftning om en skillnad på en månad mellan krigsoffrets och krigsförbrytares beviljade
uppehållstillstånd. Den lilla skillnaden i tillståndens längd är för mig provocerande, särskilt
när Sverige infört en lag som ska begränsa människors möjligheter till uppehållstillstånd. Hur
kan det juridiskt sett ens finnas utrymme för så lika utfall i två så skilda ärenden?
Som jag har presenterat vid undersökningen, har begränsningslagen införts i Sverige mot
bakgrund av den masströmningen av människor som varit på flykt under de senaste åren, så
att Sverige därmed ska kunna ha större utrymme att bestämma vem som får stanna. Samtidigt
bör det ökade antalet av människor på flykt kunna kopplas till svåra omständigheter som råder
i deras hemländer. Många flyr helt enkelt från länder där det råder miljöer som liknar interna
väpnade konflikter, såsom i Syrien. Sverige kan trots begränsningslagens införande, inte
verkställa ett utvisningsbeslut till bland annat Syrien, oavsett om den asylsökande endast har
skyddsbehov eller samtidigt också är föremål för exklusion. Då undrar jag om införandet av
begränsningslagen verkligen får den effekt som varit dess syfte, när asylsökande av andra skäl
får stanna i Sverige? Frågan är om det samtidigt med begränsningslagens införande, inte
också borde ha funnits utrymme för att införa en villkorad reglering kring uppehållstånd när
kriterier för exklusion är uppfyllda? Dessa tydliga kollisioner mellan de olika regelverken får
mig att fundera kring behovet av lagändring och hur en sådan skulle kunna utformas.

8.5 Behov av en ändring av nuvarande asylregleringar?
Inför undersökningen, var jag skeptisk till hur rättssäker och effektiv regleringen kring
internationell asylrätt och exklusion var, då begränsningslagen trätt i kraft. Hur skulle en
individs grundläggande mänskliga rättigheter, att få söka asyl och åtnjuta internationellt
skydd, kunna tillgodoses om möjligheterna att få uppehållstillstånd skärps och den som
exkluderats ändå får stanna? Jag läste nyhetsuppdatering efter nyhetsuppdatering, hörde
disskussion efter diskussion om hur syriska krigsförbrytare har fått stanna i Sverige.
Begränsningslagen har genom sitt tillträde inom asylområdet medfört vissa begränsningar,
dock har detta i förhållande till ett land som Syrien endast påverkat tiden för tillståndet.
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Som framställt, har Migrationsverket ansvar för att vid misstanke om att exklusion föreligger i
ett ärende, anmäla och hänvisa ärendet till Krigsbrottskommissionen. Det som är begränsande
är att enda möjlighet till att stoppa syriska krigsförbrytare från att stanna i Sverige, är om en
utvisning på straffrättslig väg är möjlig. Samtidigt har av undersökningen framgått att nonrefoulementprincipen utgör en accepterad internationell sedvanerätt och även en hörnsten i
asylrättens
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refoulementprincipen genom internationella åtaganden fullt ut ska respekteras av stater och att
det absoluta tortyrförbudet inte ska inskränkas. Principens tillämpningsområde omfattar alla
sökande och teoretiskt samt praktiskt sett, oberoende av om hen är föremål för exklusion på
grund av krigsbrott. Principen ger uttryck för en enskilds internationella mänskliga rättigheter.
Då Sverige på asylrättslig väg har begränsade möjligheter att vidta åtgärder mot syriska
krigsförbrytare, är en rimlig fråga om detta är orsak nog för att utvidga den nationella
suveränitetens handlingsutrymme i syfte att införa en juridisk ändring i regelverket kring
möjligheten att utesluta en person från asyl på grund av grov brottslighet? Situationen i endast
ett land kanske inte är ett tillträckligt skäl för att kunna ändra eller införa en helt ny lag. Finns
det då utrymme för att ändra de rättsliga ställningstaganden Migrationsverket upprättat kring
bedömningen av personer från Syrien? I den situation vi befinner oss idag, vid tiden för
författandet av examensarbetet, kan det rimligtvis finnas skäl att införa någon slags ändring.
Detta med hänsyn till att det finns verkställighetshinder mot utvisning till Syrien och antalet
asylsökande från detta land har ökat markant. På så sätt skulle den nationella suveräniteten
ges större utrymme att ha inflytande över de personer som vistas inom Sveriges territorium.
Vare sig det rör sig om en lagändring eller nytt rättsligt ställningstagande, är jag av åsikten att
någon åtgärd bör vidtas, om inte annat en tillfällig ändring. Syftet med en exklusionsreglering,
som den i UtlL, är att den som begått grova brott eller utgör fara för Sveriges säkerhet inte ska
beviljas uppehållstillstånd. Har den som är föremål för exklusion, trots det, rätt att stanna här i
Sverige på grund av verkställighetshinder, verkar det som att riskerna med att dessa blir kvar i
Sverige sedan inte tas i beaktande i samma grad. Den juridiska utgången får till följd här att
den person som har exkluderats från rätten till asyl, ändå enligt UtlL, kan vistas på Sveriges
gator lika fritt som den som inte har exkluderats men som också fått ett beslut i handen med
ett tillfälligt uppehållstånd enligt begränsningslagen.350 I prövningen tycks non-
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Se repotage från Kalla Fakta, ”Krigsförbrytare göms i Sverige” och ” Kringsbrottslingar mitt ibland oss”.
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refoulementprincipen vara fokuserade på riskerna en asylsökande löper vid ett återvändande
och att riskerna med att kriminella stannar här i Sverige hamnar i bakkanten. En primär tanke
bör vara att den som behöver internationellt skydd i Sverige, även ska skyddas från de risker
som hen flytt ifrån, och inte att här återförenas med de som varit orsak till faran i hemlandet.
Jag vet inte om det är ett allmänt missnöje eller om Sveriges asyllagstiftning är otillräcklig
och misslyckas med att hindra krigsförbrytare och att skydda asylsökande. Det är förståeligt
att en omstrukturering av exklusionsregleringen inte är en lätt åtgärd. Men skulle införandet
av en tillfällig specialreglering vara relevant då det rör sig om en tillfällig omständighet, som
t.ex. ett lands svåra säkerhetssituation, som är orsak till verkställighetshinder? På samma sätt
som en tillfällig begränsningslag har införts, för att hantera den masströmning av asylsökande
på flykt, kanske införandet av en tillfällig och villkorad exklusionsreglering kan motiveras för
att hantera förekomsten av de många exklusionsärenden? Hur mycket man än vänder på det
tillåter idag inte non-refoulementprincipen ett återsändande av en syrisk krigsförbrytare, och
tillfälliga uppehållstillstånd beviljas på grund av ett tillfälligt verkställighetshinder.
Av det som framlagts i undersökningen avseende hur exklusionsreglerna tillämpas, tyder på
att Migrationsverket ändå arbetar på så sätt som föreskrivs av regleringen. Felet bör närmast
ligga på lagstiftningen, då resultatet i praktiken blir att den som blivit utesluten ändå stannar i
landet där asyl söks. Därigenom kan sägas att exklusionsreglerna inte fullgör sitt eget syfte
om att hålla förövare utanför asylskyddet och reglerna är på det sättet ineffektiva och
otillräckliga. Frågan är då hur man juridiskt skulle kunna argumentera för att non-refoulement
inte skulle tillämpas som det görs idag. Vilket juridiskt utrymme finns för att göra undantag
från en strikt tillämpning av non-refoulement? Hur ska detta juridiskt sett kunna göras och
samtidigt öka utrymmet för att utvisa den som på grund av brottslighet inte förtjänar
internationellt skydd? Är det möjligt med ett tillfälligt och villkorligt skydd för förbrytarna?
Med hänsyn till att non-refoulementprincipen innehåller ett absolut tortyrföbud, vilket ska
respekteras av alla stater på grund av sina internationella åtaganden, finner jag svårt att i
dagsläget kunna motivera utrymme för att på juridisk väg komma till stånd med lämplig
lagändring. Det blir dessutom problematiskt att uppvisa en ändring som kan tillämpas på alla
fall och situationer, utan att trampa någon princip eller rättighet på tårna. Mot bakgrund av
vad som framförts i examensarbetet, är det trots allt troligen svårt att på asylrättslig väg få till
stånd en ändring av exklusionsregler. Den nationella asylrätten bygger på internationella
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regelverk och principer, vilkas huvudsakliga syfte är att erbjuda enskilda skydd och värna om
mänskliga rättigheter. Det har under undersökningen blivit tydligt att en enskilds rätt till
skydd och principer som försäkrar att asylrätten kan åtnjutas, går före statens möjligheter att
verkställa utvisningsbeslut, om en säker återsändning till hemlandet inte är möjlig.
Nationella regler ska överstämma och följa internationella riktinjer och miniminormer. Att
Sverige då med sin nationella suveränitet som grund ska kunna göra ett avsteg och motivera
en särreglering på nationell nivå blir svårt. Den nationella suveränitetens utrymme att påverka
i den internationella asylrätten är således begränsat. Dessutom, som förvaltningsmyndighet,
sträcker sig Migrationsverkets ansvar i exklusionsärenden till en anmälningsplikt till
Krigsbrottskommissionen, att anmäla misstankar över asylsökande som på grund av brottslig
verksamhet kan vara föremål för exklusion. Någon möjlighet att som förvaltningsmyndighet
att straffa den som ska exkluderas, saknas i nuläget. Med detta sagt, blir det svårt att juridisk
sett även motivera införandet av en lagändring kring exklusion som skulle innebära ett
villkorligt skydd för krigsförbrytare, utan att enskildas centrala asylrättigheter åsidosätts.
Detta främst då det för närvarande även finns en nationell lag som i allmän domstol kan
straffa den som begått brott mot mänskligheten, brott mot freden och krigsförbrytelser. Ovan
frågor kan dock vara intressanta för framtida studier inom området.
Avslutningsvis, bör lyftas att syftet med exklusionsbestämmelserna egentligen bör anses vara
detsamma som den internationella asylrättens syfte. Exklusion handlar till slut om att värna
Genèvekonventionens huvudsakliga uppgift, dvs. att säkerställa att konventionens
skyddsbestämmelser endast erbjuds de som bedöms vara berättigade till det skyddet och att de
som förövat grova folkrättsliga brott inte ska kunna använda asylrätten för att undgå
konsekvenserna av sina brott. Även om jag inför undersökningen var frågande till att riskerna
med att bevilja syriska krigsförbrytare asyl inte uppmärksammas mer och hanteras annorlunda
eller rimligheten i att krigsoffer och krigsförbrytare erhåller liknande skydd, har jag nu vid
undersökningens slut fått en annan insikt om det rättsligt möjliga eller omöjliga att göra
annorlunda. Detta har skapat en större förståelse av individens internationella skydd och vad
det innebär samt vikten av att eliminera individers risker att utsättas för tortyr. Det blir således
tydligare vilken betydelse enskildas internationella mänskliga rättigheter faktiskt har och
vilket utrymme det ges i förhållande till nationella suveränitetens utrymme att påverka.
Asylrätten lever för att enskilda får sina internationella mänskliga rättigheter tillgodosedda.
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