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Sammanfattning 
Denna uppsats har belyst och problematiserat förhållandet mellan bestämmelserna om exklu-

sion från skyddsstatus i utlänningslagen och principen om non-refoulement samt det absoluta 

förbudet mot tortyr. Principen om non-refoulement stadgas i flyktingkonventionen, tortyr-

konventionen, skyddsgrundsdirektivet, Europakonventionen samt utlänningslagen. Tortyrkon-

ventionen, Europakonventionen samt 12 kap. 1 § UtlL innehåller ett absolut förbud mot att 

utvisa en utlänning till ett land i vilket utlänningen riskerar att utsättas för tortyr, eller annan 

omänsklig eller förnedrande behandling. Detta förbud mot tortyr förekommer dock inte i flyk-

tingkonventionen, skyddsgrundsdirektivet och 12 kap. 2-3 §§ UtlL. Regelverken jämfördes 

för att uppnå syftet med uppsatsen.  

 

Ett problem som uppstår till följd av att utlänningar inte får utvisas om risk för tortyr finns, är 

att många terrorister och kriminella får stanna i Sverige på grund av principen. De utgör fara 

för rikets säkerhet och i vissa fall, försöker de undvika att bli ställda till svars för sina hand-

lingar. Som ett led i frågeställningen, belystes därför hur non-refoulement-ärenden hanteras i 

praktiken. Syftet var att undersöka huruvida hanteringen är effektiv i förhållande till det skydd 

och den säkerhet som det svenska samhället strävar efter. I och med att hanteringsreglerna är 

många och omfattande, valdes endast några aspekter. Slutsatsen var således att hanterings-

reglerna är effektiva i förhållande till det skydd och den säkerhet som det svenska samhället 

strävar efter. Hanteringsreglerna möjliggör att det svenska samhället skyddas mot terrorister 

och andra kriminella, samtidigt som Sverige skyddar kriminella utlänningar och terrorister 

från att utsättas för omänskliga behandlingar i sina hemländer.  

 

De metoder som användes för att uppnå syftet, var den rättsdogmatiska metoden, den EU-

rättsliga metoden samt den empiriska metoden. Den rättsdogmatiska metoden användes för att 

klargöra rättsläget. Lag, förarbeten, praxis och doktrin studerades för detta syfte. Vidare 

användes den EU-rättsliga metoden för att belysa problemet med principen om non-

refoulement ur ett EU-rättsligt perspektiv. Sverige och andra Europeiska länder har EU-rätts-

liga och internationella förpliktelser och måste därför ha en EU-konform tolkning av reglerna. 

EU-rätten har företräde framför nationell rätt. Slutligen användes empirisk metod i form av 

intervjuer för att få ökad kunskap om ämnet.   
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Förkortningar 
BrB   Brottsbalken (1962:700) 

EU-domstolen Europeiska unionens domstol 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

Europakonventionen  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna   

EU:s stadga Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna 

Familjeåterföreningsdirektivet Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 

2003 om rätt till familjeåterförening 

Flyktingkonventionen  1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning 

FN Förenta Nationerna 

FN:s stadga FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättighe-

terna 

Folkmordskonventionen FN:s konvention om förebyggande och bestraffning 

av brottet folkmord 

Folkmordslagen Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot 

mänskligheten och krigsförbrytelser 

FPL   Förvaltningsprocesslag (1971:291)  

Internationella krigstribunalens stadga 1945 års Internationella krigstribunalens stadga 

Häkteslagen   Häkteslag (2010:611). 

kap.    kapitel 

LSU    Lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll 

MIG   Migrationsöverdomstolens prejudikatinsamling 

Migrationsverkets handbok Migrationsverkets handbok för migrationsärenden 

MiÖD   Migrationsöverdomstolen 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Prop.    Proposition 

RegR Regeringsrätten 

RÅ Regeringens Årsbok 

SIS Schengen Information System 

Skyddsgrundsdirektivet Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om 

miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller 

statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller 
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som personer som av andra skäl behöver inter-

nationellt skydd samt om dessa personers rättsliga 

ställning och om innehållet i det beviljade skyddet.   

SOU Statens offentliga utredningar 

Tortyrkonventionen  Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning  

UNHCR United Nation’s High Commissioner for Refugees/ 

FN:s flyktingkommissarie 

UNHCR:s riktlinjer UNHCR:s Guidelines on International Protection: 

Application of the Exclusion Clau-ses: Article 1 F of 

the 1951 Convention relating to the Status of Refu-

gees, HCR/GIP/03/05, 4 september 2003 

UtlL    Utlänningslag (2005:716) 

Verket   Migrationsverket 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/konventionen-mot-tortyr-och-annan-grym-omansklig-eller-fornedrande-behandling-eller-bestraffning-cat-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/konventionen-mot-tortyr-och-annan-grym-omansklig-eller-fornedrande-behandling-eller-bestraffning-cat-/
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Flyktingstormen och den okontrollerade immigrationen är två begrepp som man dag-

ligen hör. På ett eller annat sätt råkar man ständigt stöta på någon nyhet eller artikel 

om flyktingar. Det kan handla om tidningar, nyheter och sociala media. Människor 

flyr för livet från sina hemländer för att komma till ett demokratiskt land som värnar 

människovärdet och tillgodoser de mänskliga rättigheterna. De svåra motsättningarna 

för många människor leder dem till en farlig invandring till Europa genom Medelha-

vet eller Egeiska havet. Människor riskerar sina liv på osäkra båtar i hopp om ett nytt 

och stabilt liv i Europa. De hoppas på ett liv med bättre förutsättningar. Det de söker 

är rätten till asyl som stadgas i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna samt artikel 18 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Dessa flyktingar kan dock bli chockade, när de inser att samma perso-

ner som en gång hotade dem till livet i hemlandet, är med på samma flyg eller båt 

mot Europa.  

 

Ett problem som bör lyftas fram är att många kriminella och terrorister såsom IS-

krigare, följer med på dessa båtar till Europa. Det som är oklart för många människor 

är om dessa personer har en avsikt att begå brott även i Europa, eller om de verkligen 

behöver skydd. Man känner inte till förutsättningarna som ledde dessa personer till 

att begå grova brott mot mänskligheten. De kanske har hotats att själva bli dödade 

om de inte deltar i de grova brotten, eller så har de möjligtvis blivit drogade under 

tillfället då brotten begicks.  

 

Vissa politiker menar således att asylsystemet missbrukas när terrorister anländer till 

Sverige och söker asyl.
1
 De menar att skyddet som asylrätten tillförsäkrar bör åtnju-

tas av de människor som verkligen behöver det, även om dessa människor är terro-

rister. Rätten till asyl ska inte behöva utnyttjas av kriminella och terrorister som har 

för avsikt att begå grova brott även här i Sverige. Med anledning av denna intresse-

kollision, har det kommit förslag om bland annat skärpta straff för terrorbrott, såsom 

                                                           
1
 Asylsystemet - hur rättssäkert är det? Riksdagsseminarium om det svenska asylsystemet. 

http://www.svtplay.se/klipp/2910252/asylsystemet-hur-rattssakert-ar-det, [13 mars 2016].  

http://www.svtplay.se/klipp/2910252/asylsystemet-hur-rattssakert-ar-det
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resor för att delta i stridigheter samt finansiering av terrororganisationer.
2
 Dessutom 

har regeringen föreslagit begränsningar av möjligheten att erhålla uppehållstillstånd.
3
  

 

Många personer med eller utan juridiska kunskaper hävdar av upprördhet, att Sveri-

ge bör utvisa oönskade personer som utgör ett hot mot rikets ordning och säkerhet. 

De har bland annat startat sidor på Facebook och andra sociala media med begäran 

till regeringen att utvisa dessa oönskade personer.
4
 De upprörda människorna vill att 

exklusionsbestämmelserna i utlänningslagen (2005:716), [UtlL], ska tillämpas mot 

terroristerna. Exklusionsbestämmelserna utesluter enligt 4 kap. 2 b och c §§ UtlL 

vissa asylsökanden från rätten att vara flyktingar, alternativt skyddsbehövande samt 

övriga skyddsbehövande, till följd av begångna brott i utlandet eller fara för rikets 

säkerhet. Nekas en utlänning skyddsstatus, erhåller han eller hon därmed inget uppe-

hållstillstånd. Dessa upprörda människor bortser dock från existensen av den så 

kallade principen om non-refoulement eller icke-avvisningsprincipen. Som huvud-

regel, tillåter principen utvisning av en utlänning som har gjort sig skyldig till brott. 

Men om vederbörande riskerar förföljelse, tortyr och/eller dödsstraff, förbjuds utvis-

ningen även om personen i fråga är terrorist. Med andra ord finns det ett absolut tor-

tyrförbud i principen som gör att utvisning inte får verkställas. Principen om non-

refoulement har sin motsvarighet i 12 kap. 1-3 §§ UtlL. Utvisning av en utlänning 

kan verkställas i den mån utlänningen inte riskerar att bli förföljd, torterad eller 

straffad till döds. Sverige och andra europeiska länder har genom principen om non-

refoulement en skyldighet att skydda människor från dödsstraff och annan omänsklig 

eller förnedrande behandling oberoende av om personen i fråga har haft eller fortfa-

rande har brottslig verksamhet.  

 

Denna svårhanterliga intressekollision ger upphov till heta debatter och lösningen är 

långt från nära. Vad händer när terrorister anger sig vara, eller verkligen är, i behov 

av skydd och söker asyl i Sverige? Hur bör en sådan situation hanteras? Hur kan det 

                                                           
2
 Prop. 2015/16:78. 

3
 Lagrådsremiss angående förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 11 

februari 2016. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-

mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/, [13 mars 2016].  

4
 Utvisa alla ISIS-krigare och terrorister, Utvisa kriminella invandrare, Samhällets Våldsförare Måste Utvisas… 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/
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svenska samhället skyddas från terrorism när Sverige måste fullfölja sina internatio-

nella åtaganden? Dessa frågor diskuteras i uppsatsen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa och problematisera förhållandet mellan bestäm-

melserna om exklusion från skyddsstatus i utlänningslagen och principen om non-re-

foulement samt det absoluta förbudet mot tortyr.  

 

För att kunna belysa och problematisera förhållandet finns det ett antal aspekter som 

behöver belysas: 

1. Utlänningslagens perspektiv på brottslingar och grunderna för exklusion. 

2. Det föreskrivna tortyrförbudet i principen om non-refoulement. 

3. Förhållandet mellan exklusionsgrunderna och principen om non-refoulement.  

4. Är hanteringen av non-refoulement-ärendena effektiv i förhållande till rikets 

säkerhet och det samhällsskydd som många människor strävar efter? 

5. Om hanteringen inte är effektiv, finns det alternativa lösningar?  

6. Vilka problem uppstår i de alternativa lösningarna? 

 

1.3 Avgränsning 

Principen om non-refoulement är en öppen och vid princip som kan aktualiseras i fle-

ra olika typer av ärenden. Uppsatsen begränsas dock till att avse nyanlända terroris-

ter, det vill säga personer som nyligen anlänt till Sverige och har sökt asyl men som 

utgör ett hot för det svenska samhället. Uppsatsen behandlar inte situationer där nå-

gon som redan har uppehållstillstånd väljer att ansluta sig till terrorgrupper eller begå 

terrorbrott här i Sverige.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i 9 kapitel. Metoden som valts diskuteras i kapitel 2. I kapitel 

3 belyses skyddsgrunderna och i kapitel 4 illustreras uteslutandegrunderna. Verkstäl-

lighetshinder återges i kapitel 5. I kapitel 6 belyses principen om non-refoulement 

och tortyrförbudet utifrån de olika regelverken. Kapitel 7 behandlar rättsfallet MIG 

2011:24. Kapitel 8 belyser den praktiska hanteringen av non-refoulement-ärenden. 

Slutligen följer en analys och slutlig diskussion av de olika kapitlen i kapitel 9.  
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2. Metod 

2.1 Ämnesval 

Redan när jag läste specialkursen Migrationsrätt VT 2015, växte intresset för just 

principen om non-refoulement. IS hade då bland annat tilltagit sig mer makt, förstört 

många civilisationer i Irak och Syrien samt avrättat flera oskyldiga människor. Detta 

fick mig att tänka varför dessa personer inte straffas och varför bland annat Sverige 

behåller många IS- krigare eller anhängare. I och med att ämnet kändes för omfattan-

de hade jag två andra förslag som ämnesval. Men när förslagen diskuterades med 

min handledare, välkomnade hon idén om principen om non-refoulement mer än de 

övriga. Hon instämde att ämnet, eller rättare sagt intresseavvägningen, mellan en en-

skild utlännings rätt mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling, 

vid ett eventuellt återvändande, och en stats intressen för skydd mot terrorism, var 

aktuellt och intressant utifrån en migrationsrättslig synpunkt.  

 

2.2 Metodval 

De metoder jag tillämpar i uppsatsen för att besvara frågeställningarna och uppnå 

syftet, är den rättsdogmatiska metoden, den EU-rättsliga metoden samt den empiris-

ka metoden.  

 

2.2.1 Den rättsdogmatiska metoden 

Den rättsdogmatiska metoden är en kvalitativ metod och används för att fastställa 

gällande rätt (lex lata).
5
 Dess utgångspunkt är ”de allmänt accepterade rätts-

källorna”
6
, dvs. lag, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Metoden utgår från en ”kon-

kret problemställning” och används ”för att framställa kritik av rättsläget och föreslå 

förändringar”
7
. Att fastställa gällande rätt innefattar att beskriva och systematisera 

gällande rätt. Systematiseringen bygger på att ”identifiera samband, likheter, princi-

per osv”
8
.  

                                                           
5
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, Norstedts 

juridik, Stockholm, 2015, s. 43. 

6
 Korling, F, Zamboni, M, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 21. 

7
 Korling, F, Zamboni, M, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 23 f. 

8
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, Norstedts 

juridik, Stockholm, 2015, s. 43. 
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Principen om non-refoulement stadgas i utlänningslagen, flyktingkonventionen,
9
 tor-

tyrkonventionen,
10

 skyddsgrundsdirektivet
11

 samt Europakonventionen.
12

 Dessa 

kommer att jämföras; principen om non-refoulement har undantag i flyktingkon-

ventionen och skyddsgrundsdirektivet men i tortyrkonventionen och Europakon-

ventionen utgör den ett absolut förbud.
13

 När det avser utlänningslagen, utgör princi-

pen om non-refoulement ett absolut förbud i 12 kap. 1 § UtlL, till skillnad från 12 

kap. 2 och 3 §§ UtlL som har undantag.  

 

Utgångspunkten för att kunna genomföra jämförelsen, ligger i att doktrin studeras 

först för att få förståelse för ämnet. Förarbeten studeras för att få förståelse för syftet 

med regeln och praxis studeras för att undersöka, hur domstolar har bedömt frågan 

eller regeln i praktiken. Allt material som används i uppsatsen har hittats genom 

kedjesökning. Lagkommentaren till utlänningslagen som finns på databasen Zeteo är 

väsentlig i det hänseendet.  

 

Den rättsdogmatiska metoden har dock sina brister. Problemet med non-refoulement 

har inte behandlats i praxis i tillfredsställande grad för att klargöra hur rättsläget ser 

ut. Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i ytterst sällsynta fall vilket 

innebär att inte alla non-refoulement-ärenden prövas av överdomstolen.  

 

2.2.2 Den EU-rättsliga metoden 

Vidare tillämpas en EU-rättslig metod som är ”en ny rättsordning inom folkrätten”
14

. 

Den EU-rättsliga metoden består av två nivåer, en gemensam europeisk nivå och 28 

nationella.
15

 ”Den utgör ett mellanled mellan den internationella rätten i övrigt och 

den nationella rätten, genom att EU i stor utsträckning träder in i medlemsstaternas 

                                                           
9
 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning.  

10
 FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

11
 RÅDETS direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelands medborgare eller 

statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt 

skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet.  

12
 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

13
 Fridström, I, m.fl, Migrationsprocessen, Thomson Fakta AB, Stockholm, 2007, s. 71 ff. 

14
 Korling, F, Zamboni, M, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 109. 

15
 Korling, F, Zamboni, M, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 109 f.  
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ställe i internationella förhandlingar”
16

. Vid konflikt mellan den nationella och EU-

rättsliga regleringen åsidosätts medlemsstaternas nationella regler för EU-rätten.
17

 

 

Den EU-rättsliga metoden används genom att EU-praxis undersöks. Principen om 

non-refoulement är förknippad med EU-rätten. Det är därför väsentligt att studera 

hur EU-domstolen resonerar och bedömer i frågor som rör utvisning, när en utlän-

ning riskerar vad principen om non-refoulement skyddar mot.  

 

Tillvägagångssättet vid sökning av EU-rättsligt material var också kedjesökning. I 

doktrinen hänvisades till EU-praxis som hittades på internet genom att skriva namnet 

på rättsfallet.  

 

2.2.3 Den empiriska metoden 

Slutligen tillämpas en empirisk metod i form av intervjuer. Det finns inte så mycket 

skrivet om principen om non-refoulement annat än, om innebörden av principen, det 

vill säga att den har ett absolut förbud mot tortyr i tortyrkonventionen, Europakon-

ventionen och 12 kap. 1 § UtlL, medan det absoluta förbudet inte förekommer i 

skyddsgrundsdirektivet, flyktingkonventionen och 12 kap. 2-3 §§ UtlL. Det saknas 

detaljer i doktrinen om hur ett non-refoulement-ärende hanteras i praktiken. Av den 

anledningen används Migrationsverket handbok för migrationsärenden tillsammans 

med intervjuerna. Intervjuerna har genomförts som komplement till handboken, för 

att få kunskap om hur non-refoulement-ärenden hanteras i praktiken.  

 

En risk med intervjuer är dock att svaren blir subjektiva. Ibland är det fördelaktigt att 

se hur en person arbetar med ärendet, hur den personen tänker och resonerar, men det 

kan innebära att svarens legitimitet går att ifrågasätta.  

 

Intervjuerna har genomförts med en domare från Migrationsöverdomstolen, en do-

mare från Migrationsdomstolen och en beslutsfattare från Migrationsverket. Doma-

ren från Migrationsöverdomstolen arbetar med migrationsfrågor och har lång erfa-

renhet inom området. Intervjun var kort och gav inte så många svar som önskades 

                                                           
16

 Korling, F, Zamboni, M, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 110. 

17
 Korling, F, Zamboni, M, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 111. 
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just på grund av att Migrationsöverdomstolen inte tar upp non-refoulement-ärenden. 

Prövningstillstånd meddelas inte på andra grunder än extraordinära och prejudikat-

givande grunder, om inte det är fråga om säkerhetsärenden.  

 

Domaren från Migrationsdomstolen ansvarar för att bereda och döma i migrations-

mål och även i vissa andra måltyper som avdelningen får. Intervjun gav många svar 

men domaren hade en specialitet på vanliga asylärenden, vilket gjorde det svårt att 

besvara frågor som ryms inom lagen om särskild utlänningskontroll och säkerhets-

ärenden.  

 

Slutligen gjordes in intervju med en beslutsfattare på Migrationsverket som arbetade 

på Asylprövningsenheten i Stockholm. Frågorna skickades och besvarades per mejl. 

Här uppstod problemet att beslutsfattaren inte kunde besvara alla frågor, dels efter-

som beslutsfattaren inte förstod vad som menades med några frågor, dels för att hon 

inte arbetade med kvalificerade säkerhetsärenden.  

 

Alla dessa intervjuer gav således svar på följande frågor på ett eller annat sätt. Vad 

händer när Migrationsverket får kännedom, om att den asylsökande har varit, eller är 

exempelvis, en före detta IS-anhängare eller terrorist? Vilka skyddsåtgärder vidtas? 

Vad är polisens roll när det är konstaterat att personen i fråga är före detta IS-anhän-

gare? Hur sker bedömningen i Migrationsverket, Migrationsdomstolen respektive 

Migrationsöverdomstolen? Vilka beviskrav ställs för att en person ska omfattas av 

skyddet i principen om non-refoulement?  
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3. Skyddsgrunder  
För att läsaren ska få en klar bild av principen om non-refoulement samt få förståelse 

för problemen som hänger samman med principen, krävs att begreppen flykting, 

alternativt skyddsbehövande samt övrig skyddsbehövande definieras och belyses.  

 

3.1 Flykting 

En flykting enligt 4 kap. 1 § 1 st. UtlL är den 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 viss samhällsgrupp, och  

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

 

Bedömningen sker härvid utifrån fyra kumulativa rekvisit: en flykting ska 1) hysa 

välgrundad fruktan, 2) på grund av förföljelse som 3) går att koppla till någon av för-

följelsegrunderna samt 4) vägra eller inte kunna åtnjuta sitt hemlands skydd på grund 

av fruktan.  

 

”Att hysa fruktan” innebär en fruktan för något eller någon. Här beaktas ett ”subjek-

tivt sinnestillstånd”
18

 där händelser som skett tidigare, eller en rädsla om eventuella 

möjliga händelser är tillräckliga. Fruktan måste dock vara ”välgrundad”, det vill säga 

att det måste finnas en ”rimlig möjlighet (”reasonable possibility”), att sökanden 

skulle utsättas för den fruktade faran om han/hon skulle återvända till hemlandet”
19

. 

Bedömningen sker i det här steget på ett objektivt sätt utifrån en undersökning av be-

fintlig landinformation. Förekomsten av ett internt flyktalternativ utesluter skydds-

behovet även om fruktan är välgrundad.  

 

När det avser det andra kriteriet ”förföljelse”, är det ”allmänt vedertaget att för att det 

ska vara tal om förföljelse i den mening som avses i artikel 1 A i Genèvekonventio-

nen, måste de upplevda eller befarade övergreppen vara av tillräcklig och allvarlig 

karaktär och ha viss intensitet”
20

. Exempel på förföljelse kan vara olika trakasserier 

                                                           
18

 Diesen, C, m.fl. Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, Norstedts juridik AB, Stockholm, 2012, s. 128. 

19
 Diesen, C, m.fl. Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, Norstedts juridik AB, Stockholm, 2012, s. 129. 

20
 Diesen, C, m.fl. Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, Norstedts juridik AB, Stockholm, 2012, s. 36. 
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och inskränkande åtgärder i kombination, även om åtgärderna, var för sig, inte anses 

ge upphov till förföljelse.
21

  

 

Beträffande tredje kriteriet ”förföljelsegrunder”, åsyftas härmed flyktinggrunderna; 

ras, nationalitet, religiös- eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller annan 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp.   

 

Fjärde steget i bedömningen, att vara ”ur stånd eller icke önska begagna sig av det 

landets skydd”, syftar på ”omständigheter som ligger bortom den enskilde individens 

kontroll”
22

. Förföljelsen kan utgå från såväl enskilda som landets egna myndighe-

ter.
23

  

 

3.2 Alternativt skyddsbehövande 

Med alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § 1 st. UtlL, avses en utlänning som 

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 per-

sonlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väp-

nad konflikt och, 

2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av hemlan-

dets skydd. 

 

Visserligen överlappar denna paragraf till viss del med flyktingbestämmelsen i 4 kap. 

1 § 1 st. UtlL,
24

 men här uppställs inga krav på någon koppling till flyktinggrun-

derna. Beviskravet som uppställs, grundad anledning att anta, är dessutom något mil-

dare än beviskravet välgrundad fruktan som uppställs i flyktingbestämmelsen. Rege-

ringen har emellertid framhållit att grundad anledning att anta ska förstås som verklig 

risk, vilket är det begrepp som används i skyddsgrundsdirektivet, det EU-regelverk 

som bestämmelsen alternativt skyddsbehövande grundar sig på.
25

  

                                                           
21

 Prop. 1996/97:25 s. 98. 

22
 Diesen, C, m.fl. Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, Norstedts juridik AB, Stockholm, 2012, s. 137. 

23
 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen, (1 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 1 §. 

24
 Diesen, C, m.fl. Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, Norstedts juridik AB, Stockholm, 2012, s. 42. 

25
 Prop. 2009/10:31 s. 116. 

http://zeteo.wolterskluwer.se.ezp.sub.su.se/delegate/scion/vestacitation?linkSearchValue=prop.%202009%2F10%3A31%20s%20260&openFirstCitation=true&provider=SPORe
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Samma beviskrav gäller för utlänningar som på ett allvarligt och personligt sätt riske-

rar att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av yttre eller inre väp-

nad konflikt. Med personlig risk avses ”att det ska föreligga ett specifikt hot mot sö-

kanden på grund av omständigheter som är hänförliga till sökandens personliga situa-

tion”
26

. Kravet på det specifika hotet anses dock vara uppfyllt om det urskillningslösa 

våldet är så allvarligt, att personen i fråga, löper verklig risk att skadas enbart genom 

sin vistelse eller närvaro i det avsedda landet.
27

   

 

3.3 Övrig skyddsbehövande 

Efter att ha definierat begreppen flykting och alternativt skyddsbehövande återstår att 

definiera begreppet övrig skyddsbehövande. Om regeringens förslag om begränsnin-

gar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige röstas igenom, kan grunden inte 

tillämpas under tiden som den tillfälliga lagen gäller.  Trots detta är det värt att näm-

na och belysa grunden.  

 

Enligt 4 kap. 2 a § 1 st. UtlL, avses med övrig skyddsbehövande en utlänning, som 

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 beväpnad konflikt eller på grund av andra svåra 

motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga begrepp, eller  

2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof.  

 

Skyddet som bestämmelsen ger avser förutom en inre eller yttre väpnad konflikt 

även ”andra svåra motsättningar” i hemlandet. Begreppet syftar på ”politisk instabi-

litet i hemlandet där maktförhållandena är sådana att rättssystemet inte opartiskt 

värnar befolkningens grundläggande mänskliga rättigheter”
28

. För att anses som 

övrig skyddsbehövande krävs vidare att fruktan är välgrundad. Begreppet ska tolkas 

på samma sätt som i definitionerna av flyktingbegreppet och alternativt skyddsbehö-

                                                           
26

 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen, (1 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 2 §. 

27
 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen, (1 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 2 §. 

28
 Prop. 2004/05:170 s. 274. 

http://zeteo.wolterskluwer.se.ezp.sub.su.se/delegate/scion/vestacitation?linkSearchValue=prop.%202004%2F05%3A170%20s%20274&openFirstCitation=true&provider=SPORe
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vande,
29

 vilket innebär att förekomsten av ett internt flyktalternativ utesluter skydds-

behov.   

 

En utlänning har rätt att inkluderas i skyddskretsen och få statusförklaring enligt 4 

kap. 3 § 1 st. och 3 a § 1 och 2 st. UtlL samt uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § 1 st. 

UtlL, om utlänningen anses vara flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig 

skyddsbehövande i enlighet med 4 kap. UtlL. Beviljande av skyddsstatus och uppe-

hållstillstånd på dessa skyddsgrunder utgör en ”folkrättsligt förankrad rättighet” som 

ska respekteras av alla stater som anslutit sig till de olika fördragen om mänskliga 

fri- och rättigheter.
30

  

 

3.4 Bedömningen av skyddsgrunder i praktiken 

För att en utlänning ska kunna erhålla uppehållstillstånd på skyddsgrunder, förutsätts 

förutom att rekvisiten i 4 kap. 1-2 c §§ UtlL är uppfyllda, även att utlänningen gör 

sin identitet och skyddsskäl sannolika. 

 

I och med att utlänningar ofta kommer illegalt, är det svårt att bevisa identiteten ge-

nom giltiga passhandlingar. Beviskravet har därför sänkts till att göra identiteten 

sannolik.
31

 Dessutom måste utlänningen ha en trovärdig berättelse beträffande 

skyddsskälen. Detta innefattar en sammanhängande, rimlig, oförändrad och detaljrik 

berättelse samt en berättelse som inte strider mot allmänt kända fakta om landet i frå-

ga.
32

 Bevisbördan beträffande skyddsgrunder ligger på utlänningen eftersom uppe-

hållstillstånd anses vara en förmån. ”Sökanden har bevisbördan för utverkande av 

förmån medan myndigheten har bevisbördan för betungande beslut”
33

. Lyckas utlän-

ningen göra sin identitet och berättelse sannolika, åtnjuter vederbörande av the bene-

                                                           
29

 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen, (1 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 2 a §. 

30
 Annika, Lageqvist Veloz Roca, Gränsöverskridande – en förvaltningsrättslig knäckfråga, Juridiska fakulteten 

i Stockholm, 2011, s. 21.  

31
 MIG 2007:9.  

32
 UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, (par. 

204). 

33
 Diesen, C, m.fl. Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, Norstedts juridik AB, Stockholm, 2012, s. 202. 
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fit of the doubt, eller tvivelsmålets fördel.
34

 Principen medför att ”när den asylsökan-

des påståenden om förföljelse framstår som rimliga men de faktiska förhållandena 

inte kan kartläggas bör, liksom hittills, den asylsökandes uppgifter läggas till grund 

för bedömningen”
35

.  

  

                                                           
34

 UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, (par. 203 

och 204). 

35
 Prop. 1979/80:96 s. 88. 
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      4. Uteslutandegrunderna i utlänningslagen  
I föregående kapitel belystes skyddsgrunderna och de krav som ställs för att en utlän-

ning ska anses ha skyddsbehov. Trots att en utlänning uppfyller kraven i 4 kap. UtlL, 

så kan han eller hon i vissa fall nekas uppehållstillstånd och skyddsstatus. I denna del 

belyses uteslutandegrunderna som stadgas i 4 kap. 2 b och c §§ samt 5 kap. 1 § 2 st. 

UtlL.  

 

4.1 Uteslutande från flyktingskap 

En utlänning kan enligt 4 kap. 2 b § UtlL uteslutas från att vara flykting till följd av 

brottslighet. Bestämmelsen motsvarar artikel 12.2 i skyddsgrundsdirektivet som i sin 

tur motsvarar artikel 1 F i flyktingkonventionen. Syftet med uteslutandegrunden är 

att ”frånta personer som begått fruktansvärda handlingar och allvarliga brott inter-

nationellt flyktingskydd och att försäkra sig om att sådana personer inte missbrukar 

asylrätten för att undvika att bli ställda till svars för sina handlingar”
36

. Det sagda 

innebär att personer som har begått grova brott inte förtjänar det internationella 

skydd som flyktingskap medför. Det är viktigt att nämna i sammanhanget att uteslu-

tande från flyktingskap inte nödvändigtvis innebär att en utlänning inte kan erhålla 

uppehållstillstånd på någon annan grund,
37

 som exempelvis alternativt och övrig 

skyddsbehövande samt anknytning etc.  

 

En utlänning utesluts från flyktingskap enligt 4 kap. 2 b § UtlL. om det finns synner-

lig anledning att anta att han eller hon har gjort sig skyldig till 

1. brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten, såsom dessa definieras i de inter-

nationella 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 sägs i första stycket gäller även en utlänning som har anstiftat eller på att annat sätt deltagit 

i förövandet av de brott eller gärningar som där nämns. 

 

                                                           
36

 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, p. 2. 

37
 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen, (1 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 2 b §. 
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4.1.1 Definition av brotten i 4 kap. 2 b § UtlL 

Definitionen på brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten har 

varit omdiskuterad.
38

 Den tillämpade definitionen följer av 1945 års Londonöve-

renskommelse och i 1945 års Internationella krigstribunalens stadga.  

 

Med brott mot freden avses enligt Artikel 6 (a) Internationella krigstribunalens stad-

ga, planering, förberedelse, påbörjande eller förande av anfallskrig, eller krig i strid 

mot internationella fördrag, överenskommelser eller garantier, eller deltagande i en 

gemensam plan eller konspiration för utförandet av dessa krig.  

 

Krigsförbrytelser syftar enligt Artikel 6 (b) Internationella krigstribunalens stadga på 

kränkningar av krigets lagar eller krigssedvänjor. Det som omfattas är bland annat 

mord, misshandel eller deportation till slavarbete eller för något annat ändamål, av 

civilbefolkning från eller i ockuperat område, mord eller misshandel av krigsfångar 

eller personer på haven, dödande av gisslan, plundring av allmän eller enskild egen-

dom, godtycklig förintelse av städer eller byar, eller ur militär synpunkt oberättigad 

ödeläggelse.  

 

Artikel 6 (c) Internationella krigstribunalens stadga definierar vidare brott mot 

mänskligheten som mord, utrotande, förslavning, deportation eller andra omänskliga 

gärningar förövade mot civilbefolkning, före eller under kriget; eller förföljelse på 

grund av politik, ras eller religion vid utförandet av eller i samband med vilket brott 

som helst inom Tribunalens jurisdiktion, i strid mot det landets inhemska lagar eller 

ej, vari den förövades.   

 

Med politiskt brott avses enligt UNHCR:s handbok att brottet har begåtts av politiska 

skäl och att det politiska momentet väger tyngre än övriga motiv. Det ska vidare fin-

nas ett nära och direkt orsakssamband mellan det begångna brottet och dess påstådda 

politiska ändamål och syfte.
39

 För att brottet ska rubriceras som grovt, förutsätts att 

det för brottet stadgas ”dödsstraff eller ett mycket strängt straff”
40

.   

 

                                                           
38

 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen, (1 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 2 b §. 

39
 UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, (p. 152).  

40
 UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, (p. 155). 



20 
 

4.1.2 Synnerlig anledning att anta 

”Synnerlig anledning att anta” förutsätter enligt europeisk rätt att utlänningen kan gö-

ras ”delvis ansvarig för de handlingar som den aktuella organisationen har begått un-

der den period då vederbörande var medlem”
41

. Detta innebär dock inte att utlännin-

gen behöver vara dömd för brottet eller att bevisningen ska motsvara beviskravet 

”utom allt rimligt tvivel” som i brottmål. Det är tillräckligt med tillförlitliga erkän-

nanden och vittnesmål.
42

 

 

I EU-målet Bundesrepublik Deutschland mot B (C-57/09), prövades frågan om huru-

vida tillhörighet till eller medlemskap i en terrororganisation var att anses som ett 

grovt icke-politiskt brott, att uteslutande från flyktingskap aktualiserades. Målet 

handlade om en turkisk man, B, som var medlem i Dev Sol och stöttade deras väp-

nade gerillakamp i bergen. Mannen dömdes till livstidsfängelse och utsattes under 

fängelsetiden för tortyr i syfte att få fram erkännanden. Under tiden han var fängslad 

dödade han en medintagen, vilket ledde till att B dömdes för ytterligare livstidsfän-

gelse. EU-domstolen slog fast, att för att exkluderas från flyktingskap, krävs att 

personen åläggs ett individuellt ansvar för de begångna terrorbrotten. Ett individuellt 

ansvar gör att beviskravet ”synnerlig anledning att anta” anses uppfyllt.  

 

Det individuella ansvaret bedöms enligt objektiva och subjektiva kriterier. Det hand-

lar exempelvis om 

 den roll utlänningen har haft när brotten begicks, 

 Hans eller hennes ställning i organisationen, 

 den grad av kännedom som personen har haft eller borde ha haft kring organisa- 

tionens verksamhet, 

 vilka påtryckningar personen utsattes för, samt 

 alla andra faktorer som kan tänkas har påverkat personens handlande.
43

  

 

Samma bedömning görs i nationell rätt. För att fastställa huruvida det föreligger syn-

nerliga skäl krävs en prövning i varje enskilt fall av de exakta omständigheter som en 

                                                           
41

 EU-domstolens dom i målet Bundesrepublik Deutschland mot B (C-57/09), par. 95. 

42
 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, p. 35. 

43
 MIG 2012:14 samt EU-domstolens dom i målet Bundesrepublik Deutschland mot B (C-57/09), par. 97. 
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behörig myndighet har kännedom om.
44

 De exakta omständigheterna måste visa att 

utlänningen under den relevanta perioden, har haft en framträdande position i orga-

nisationen, att ett individuellt ansvar för handlingarna ska anses föreligga.
45

  

 

UNHCR:s riktlinjer är vägledande i det hänseendet. Enligt dessa är det inte nödvän-

digt att personen har utfört den kriminella handlingen fysiskt.
46

 Men det är tillräckligt 

att personen i väsentlig mån har anstiftat, medverkat, eller deltagit i en gemensam 

kriminell verksamhet, med kännedom eller i medvetandet, att hans medverkan under-

lättar det brottsliga handlandet.
47

 Vidare framgår av UNHCR:s riktlinjer, att den 

omständigheten att en person är medlem och har hög position i en repressiv statsmakt 

som är inblandad i olagliga våldsamheter, inte i sig medför ett individuellt ansvar för 

medlemmen.
48

  

 

4.2 Uteslutande från alternativt och övrig skyddsbehövande 

Att en utlänning exkluderas från flyktingskap innebär inte automatiskt att utlännin-

gen även utesluts från att anses som alternativt eller övrig skyddsbehövande. Exklu-

sion från att anses som alternativt skyddsbehövande och övrig skyddsbehövande 

regleras i 4 kap. 2 c § UtlL. Bestämmelsen motsvarar artikel 17.1 skyddsgrundsdirek-

tivet samt artikel 1 F flyktingkonventionen. Exklusion från att anses som alternativt 

eller övrig skyddsbehövande sker om det finns synnerlig anledning att anta att han 

eller hon 

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. 
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 EU-domstolens dom i målet Bundesrepublik Deutschland mot B (C-57/09), par. 94. 

45
 EU-domstolens dom i målet Bundesrepublik Deutschland mot B (C-57/09), par. 95. 
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 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, p. 18.  

47
 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, p. 18. 
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 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, p. 19. 
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Beviskravet för annan skyddsbehövande är högt. Precis som för uteslutande från 

flyktingskap, krävs att det finns synnerlig anledning att anta att utlänningen har be-

gått de brott som nämns i bestämmelsen. Enligt förarbetena förutsätts även här att det 

föreligger ”en faktisk omständighet som påtagligt visar att man med fog kan anta att 

utlänningen har begått någon av gärningarna”
49

. Båda bestämmelserna ska dock tol-

kas restriktivt med tanke på de ingripande konsekvenser som exklusion kan medföra 

för den enskilde.
50

  

 

Skillnaden mellan 4 kap. 2 b och 2 c §§ UtlL är att den senare bestämmelsen till 

skillnad från den först nämnda, omfattar även att utlänningen utgör fara för rikets sä-

kerhet. Utlänningen behöver med andra ord inte ha begått några brott som sätter ri-

kets säkerhet för fara, utan det räcker med att utlänningen utgör fara, för att uteslutas 

från att vara alternativt och övrig skyddsbehövande.  

 

4.3 Uteslutande från att erhålla uppehållstillstånd 

Exklusion från flyktingskap och andra skyddsgrunder leder per automatik till exklu-

sion från att erhålla uppehållstillstånd. Att utesluta en flykting från att få uppehålls-

tillstånd regleras i 5 kap. 1 § 2 st. UtlL. Bestämmelsen som motsvarar artikel 21.3 i 

skyddsgrundsdirektivet lyder: 

Uppehållstillstånd får dock vägras en flykting om han eller hon 

1. genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat med allvarlig fara för all-

män 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.   

 

I sammanhanget är det värt att nämna att en liknande bestämmelse för uteslutande av 

en annan skyddsbehövande saknas. Detta har dock ingen betydelse i och med att sit-

uationen ryms i 4 kap. 2 c § UtlL. Nekas en utlänning skyddsstatus, saknar frågan om 

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § UtlL betydelse. Av kommentaren till 5 kap. 1 § 2 

st. UtlL framgår dock att så länge en utlänning kan uteslutas från att anses som 

alternativt skyddsbehövande, så innebär det att utlänningen kan vägras uppehållstill-
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 Prop. 2009/10:31 s. 261.  
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 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen, (1 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 2b §. 
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stånd som alternativt skyddsbehövande.
51

 Detta ger således att bestämmelsen i 5 kap. 

1 § 2 st. UtlL med hänsyn till andra skyddsbehövande saknar funktion.  

 

4.4 Exklusion från skyddsgrunder och uppehållstillstånd i praktiken 

En utlänning som gjort sig skyldig till grova brott ska uteslutas, från att anses som 

flykting, alternativt och övrig skyddsbehövande samt nekas uppehållstillstånd, om 

det finns synnerlig anledning att anta att utlänningen har begått något av de listade 

brotten, eller om utlänningen har anstiftat eller medverkat till dessa brott. Exklusion 

sker dock inte på ett enkelt och skönsmässigt sätt. Uteslutandet förutsätter ett stort 

utredningsansvar från Migrationsverkets sida. Enligt officialprincipen i 8 § Förvalt-

ningsprocesslagen (1971:291), [FPL], ska ett ärende utredas så som dess beskaffen-

het kräver. Detta förutsätter att oklarheter och felaktigheter utreds. Vidare ligger be-

visbördan för att kunna exkludera en utlänning på Migrationsverket i och med att 

exklusion och utvisningsbeslut är betungande beslut.
52

 Det är inte tillräckligt att det 

finns misstankar om att utlänningen har begått grova brott, utan det ska vara synner-

lig anledning att anta att utlänningen begått brotten.  

 

Frågan om uteslutning från flyktingskap prövades av Migrationsöverdomstolen, 

[MiÖD], i MIG 2012:14. En man från Irak, A, var medlem i Baathpartiet och hade 

hög position. A arbetade på ett universitet i Bagdad och ansvarade för studentorga-

nisationen. En av hans många uppgifter inom studentorganisationen var att kartlägga 

dissidenternas verksamhet. Migrationsverket nekade honom uppehållstillstånd med 

bedömningen, att han genom att lämna sådana uppgifter anstiftade till att brott mot 

mänskligheten begicks gentemot dessa studenter, och att han således ansågs utesluten 

från flyktingskap. A motsatte sig dock denna bedömning och hävdade att han inte 

lämnade så känsliga uppgifter, att studenterna skulle utsättas för grova övergrepp. 

Han skulle genom information och utbildning ändra deras åsikter. Rättsfrågan var 

således huruvida det förelåg synnerlig anledning att anta, att A genom sitt handlande 

begick ett brott mot mänskligheten, och bör därmed åläggas ett individuellt ansvar.  
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 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen, (1 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 5 kap. 1 § 2 st. 
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 Diesen, C, m.fl. Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, Norstedts juridik AB, Stockholm, 2012, s. 202. 
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MiÖD kom fram till att det saknades bevis för att några personer utsattes för grova 

övergrepp till följd av A:s rapporter. Dessa handlingar ledde därmed inte till att A 

ålades ett individuellt ansvar för brott mot mänskligheten. Med andra ord, var bevis-

kravet synnerlig anledning att anta inte uppfyllt i målet. MiÖD gjorde en gränsdrag-

ning mellan å ena sidan hans arbete på universitetet och hans höga position i Baath-

partiet å den andra. Ett samband mellan hans rapporter och att några studenter utsat-

tes för grova övergrepp saknades, vilket gav A möjligheten att anses som flykting 

och inte gå miste om rätten till uppehållstillstånd. MiÖD konstaterade vidare, att till-

hörighet till en organisation som kränker mänskliga rättigheter i sig, inte bör leda till 

att en utlänning utesluts från flyktingskap. Det krävs påtagliga bevis att personen 

aktivt har medverkat till att brottet begicks.  

 

Sammanfattningsvis kan erinras att syftet med exklusionsbestämmelserna är att till-

varata samhällets intressen och rättvisans genomslag. Uteslutandet som leder till ut-

visning, är dock i sig mycket ingripande för den enskilde och tillämpningen av ute-

slutandegrunderna ska vara restriktiv enligt förarbetena. Men trots att utlänningsla-

gen, skyddsgrundsdirektivet och flyktingkonventionen, medger denna behandling på 

utlänningar som gjort sig skyldiga till grova brott, kan de ändå i vissa fall få stanna i 

Sverige och erhålla uppehållstillstånd. Anledningen till detta är att det finns ett un-

dantag till exklusionsbestämmelserna, nämligen förbudet mot tortyr som finns i prin-

cipen om non-refoulement.  
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5. Verkställighetshinder 
I de två föregående kapitlen belystes skyddsgrunderna samt exklusionsgrunderna. 

När Migrationsverket anser att en utlänning utgör fara för rikets säkerhet eller har be-

gått grova brott att uteslutning är för handen, meddelas ett utvisningsbeslut enligt 

bland annat 1 § Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll, [LSU]. 

 

Ett utvisningsbeslut som meddelas en utlänning ska som huvudregel verkställas sna-

rast eller när en angiven tidsfrist löper ut enligt 12 kap. 15 § 1 och 2 st. UtlL. För 

EES-medborgare ska ett utvisningsbeslut verkställas inom fyra veckor från det att ut-

länningen blev delgiven beslutet enligt 12 kap. 15 § 3 st. UtlL. Det är dock inte ga-

ranterat att alla utvisningsbeslut verkställs. Ibland uppstår hinder som gör att verk-

ställigheten inte kan äga rum. Det kan vara fråga om praktiska hinder av övergående 

natur, till exempel att utlänningen saknar pass, eller bestående hinder, det vill säga 

hinder där principen om non-refoulement aktualiseras.  

 

Principen om non-refoulement som nämndes i introduktionen stadgas även i 12 kap. 

1-3 §§ UtlL.
53

 Bestämmelserna blir aktuella när ett verkställighetshinder uppstår, det 

vill säga efter det att ett utvisningsbeslut vunnit laga kraft. 

 

5.1 12 kap. 1 § UtlL 

12 kap. 1 § utgör ett absolut förbud och lyder: 

Avvisning och utvisning av en utlänning får aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anled-

ning att anta att 

- utlänningen där skulle vara i fara att straffs 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.  

 

Beviskravet som uppställs här är ”skälig anledning att anta”. Syftet med att ha ett 

relativt lågt beviskrav är att det oftast är svårt att styrka att risk för tortyr föreligger. 

Svårigheten att styrka att risk för tortyr föreligger förutsätter således att utlänningens 

berättelse framstår som trovärdig och sannolik.
54

 Med andra ord innebär det sagda att 

                                                           
53

 12 kap. 3 § UtlL är inte relevant för uppsatsen för att belysas.  

54
 Prop. 1996/97:25 s. 294.   
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berättelsen ska vara sammanhängande, detaljrik, oförändrad samt inte strida mot all-

mänt kända fakta om landet som prövningen görs mot.  

 

5.2 12 kap. 2 § UtlL 

Till skillnad från 12 kap. 1 § UtlL, utgör 12 kap. 2 § UtlL inte ett absolut förbud. 

Bestämmelsen lyder: 

Avvisning och utvisning av en utlänning får inte verkställas till ett land 

- om utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse i det landet, eller 

- om utlänningen inte är skyddad i det landet mot att sändas vidare till ett land där utlänningen lö-

per risk för förföljelse. 

 

En utlänning får dock sändas till ett sådant land, om det inte är möjligt att verkställa avvisningen 

eller utvisningen till något annat land och utlänningen genom ett synnerligen grovt brott har visat att 

det skulle vara förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna 

i Sverige. Detta gäller dock inte om den förföljelse som hotar i det andra landet innebär fara för 

utlänningens liv eller annars är av särskilt svår art.  

 

Likaså får en utlänning sändas till ett sådant land, om utlänningen har bedrivit verksamhet som inne-

burit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att utlänningen skulle fortsätta verksam-

heten här i landet och det inte är möjligt att sända utlänningen till något annat land.  

 

Bestämmelsen ger en utlänning ett utökat skydd genom att inte sändas till ett annat 

land, från vilket han eller hon kan sändas vidare till hemlandet, där risk för förföl-

jelse finns. Men å andra sidan, finns det begränsningar i skyddet i 12 kap. 2 § 2 och 3 

st. UtlL, nämligen om utlänningen har begått ett synnerligen grovt brott eller om 

vederbörande har haft verksamhet som utgör fara för rikets säkerhet. Nu är frågan, 

vad händer när det finns verkställighetshinder? 

 

5.3 Ett verkställighetsärende i praktiken  

När det är konstaterat att utvisning inte kan ske på grund av risk för bland annat tor-

tyr eller dödsstraff, har den svenska lagen en lösning, nämligen att meddela uppe-

hållstillstånd på någon av undantagsbestämmelserna i 5 kap. UtlL.  

 

Om verkställighetshindret är av tillfällig och övergående natur, beviljas ett tidsbeg-

ränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11 § UtlL. Om verkställighetshindret 
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däremot är bestående att utlänningen får särskild anknytning till Sverige, blir 5 kap. 6 

§ UtlL om synnerligen ömmande omständigheter, aktuellt. 

 

För att kunna illustrera denna aspekt, belyses 5 kap. 6 och 11 §§ UtlL. 5 kap. 6 § 1 st. 

UtlL lyder: 

Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en utlänning om det vid 

en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana synnerligen ömmande omständighe-

ter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens hälsotill-

stånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt beaktas.  

 

Bestämmelsen utgör ett undantag och tillämpas restriktivt efter att alla andra huvud-

grunder för uppehållstillstånd prövats.
55

 För att uppehållstillstånd ska kunna ges på 

den grunden, krävs en individuell prövning där alla relevanta omständigheter vägs 

samman. Omständigheterna behöver inte var för sig vara av sådan vikt att uppehålls-

tillstånd meddelas, men tillsammans kan de vara tillräckliga för det.
56 

Listan på 

omständigheter som kan vara synnerligen ömmande omständigheter är inte uttöm-

mande, men de som särskilt beaktats i prop. 2004/05:170 är hälsotillstånd, anpass-

ning till Sverige samt situation i hemlandet.   

 

Hälsotillstånd syftar på en livshotande fysisk eller psykisk sjukdom eller ett synner-

ligen allvarligt funktionshinder. Dessutom beaktas huruvida det är rimligt att vården 

ges i Sverige. Vården som ska ges i Sverige ”förväntas leda till en påtaglig och var-

aktig förbättring av utlänningens hälsotillstånd, alternativt vara livsnödvändig”
57

.  

 

När det avser anpassning till Sverige, nämns i kommentaren att det som är väsentligt 

är vilken anknytning utlänningen har fått till Sverige. Av förarbetena framgår att ti-

den i sig inte har någon ”självständig relevans vid bedömningen. Tiden har endast 

betydelse som orsak till att en person har hunnit få särskild anknytning till landet”
58

. 

Anpassning till Sverige tillgodoräknas inte den asylsökande om utlänningen har hål-
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 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen, (1 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 5 kap. 6 §. 
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 Prop. 2004/05:170 s. 187.  
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 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen (1 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 5 kap. 6 §.  
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 Prop. 2004/05:170 s. 191.  
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lit sig undan myndigheterna eller vistats illegalt i Sverige.
59

 Detsamma gäller den tid 

som har samband med en tidigare ansökan.
60

 

 

Med situation i hemlandet avses omständigheter som gör att en avvisning framstår 

som olämplig efter en samlad bedömning. Omständigheterna ska dock inte vara 

skyddsgrundande.
61

  

 

Förutom dessa omständigheter har regeringen hänvisat till en genomgång som 

genomförts av Översynsutredningen. I utredningen nämns att omständigheter som 

praktiska verkställighetshinder, social utstötning, traumatisering till följd av tortyr 

eller liknande svåra upplevelser i hemlandet eller till följd av människohandel, tra-

kasserier på grund av kön eller sexuell läggning och andra humanitära skäl som gäl-

ler någon annan än sökanden kan beaktas i den samlade bedömningen.
 62

   

 

Vidare är det viktigt att nämna något om 5 kap. 11 § UtlL. Bestämmelsen lyder: 

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas om det finns ett hinder, som inte är bestående, mot 

att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs.  

 

5 kap. 11 § UtlL blir tillämplig när en annan grund för att bevilja en utlänning uppe-

hållstillstånd saknas. Verkställighetshindret ska dock uppstå före meddelandet av ett 

utvisningsbeslut.
63

 Detsamma gäller om ett längre rådrum för verkställighet krävs.  

 

En av konsekvenserna av att en utlänning beviljas tillfälligt uppehållstillstånd enligt 

5 kap. 11 § UtlL, är att utlänningens möjlighet till familjeåterförening utesluts. Enligt 

artikel 3 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till 

familjeåterförening [familjeåterföreningsdirektivet], krävs för att en utlänning ska ha 

rätt till familjeåterförening, att utlänningen har ett uppehållstillstånd på minst ett år, 

samt ha välgrundade utsikter om att få permanent uppehållstillstånd. En utlänning 

som har fått utvisningsbeslut på grund av att rikets säkerhet utsätts för fara eller på 
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 MIG 2014:9. 
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grund av begångna brott, har inte välgrundade utsikter om att erhålla ett permanent 

uppehållstillstånd.  
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6. Undantag från exklusionsbestämmelserna: Principen om 

non-refoulement 
I föregående kapitel belystes principen om non-refoulement som stadgas i 12 kap. 1-

2 §§ UtlL. Dessutom illustrerades 5 kap. 6 och 11 §§ UtlL som utgör grunder för att 

bevilja ett uppehållstillstånd i verkställighetsärenden. Förutom dessa verkställighets-

hinder, finns det emellertid verkställighetshinder av EU-rättslig och internationell 

karaktär.  

 

6.1 Principen om non-refoulement i artikel 33 FN:s 

flyktingkonvention 

Principen om non-refoulement eller icke-avvisningsprincipen, definieras även i arti-

kel 33 flyktingkonventionen. Den lyder: 

1. Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa flykting till grän-

sen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, natio-

nalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning. 

 

2. Denna bestämmelse må likväl icke åberopas av flykting, vilken det föreligger skälig anledning 

att betrakta som en fara för det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig eller vilken, med 

hänsyn till att han genom lagkraftägande dom har dömts för synnerligen grovt brott, utgör en 

samhällsfara i sagda land.  

 

Principen stadgas omformulerad och på flera vis starkare i flera andra regelverk som 

artikel 3.1 tortyrkonventionen, artikel 3 Europakonventionen samt artikel 21.1 

skyddsgrundsdirektivet. 

 

Principen innebär som huvudregel att ”ingen människa får återsändas, utvisas, av-

visas, utelämnas eller överföras till ett land eller område där hon riskerar att utsättas 

för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter genom att hennes liv eller fri-

het hotas eller från vilket hon riskerar att skickas vidare till ett sådant land eller om-

råde”
64

. Vad som anses vara allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan 

vara exempelvis tortyr, förföljelse, dödsstraff eller annan grym, omänsklig eller för-

nedrande behandling.
65

 Principen har dock undantag såsom artikel 33.2 föreskriver. 

Undantaget stadgar att en utlänning som gjort sig skyldig till grova brott och har en 

                                                           
64

 Seidlitz, Madelaine, Asylrätt – en praktisk introduktion, Norstedts juridik AB, Stockholm, 2014, s. 18. 
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 Även andra kränkningar beaktas, men de som nämndes är av relevans för uppsatsen.  
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dom som vunnit laga kraft, eller utgör fara för rikets säkerhet, inte får åtnjuta skyddet 

mot refoulement. Utlänningen undantas från skyddet som principen om non-refoule-

ment ger.  

 

6.2 Skyddsgrundsdirektivet 

Principen om non-refoulement som nämndes i inledningen till detta kapitel återfinns 

även i artikel 21 Skyddsgrundsdirektivet. Syftet med direktivet enligt artikel 1 är att 

införa miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska bet-

raktas som flyktingar eller behövande av internationellt skydd. Direktivet ger således 

frihet för medlemsstaterna att ge ett utökat skydd vilket framgår av artikel 3.   

 

Enligt artikel 21.1 ska en medlemsstat, i enlighet med sina internationella förpliktel-

ser respektera principen om non-refoulement. I likhet med flyktingkonventionen och 

utlänningslagen, har denna huvudregel undantag ibland annat artikel 21.2. Undanta-

gen har formulerats med fokus på att utlänningen utgör fara för rikets säkerhet samt 

att vederbörande har dömts för ett synnerligen grovt brott. Förutsättningen för att 

undantagen ska kunna tillämpas är dock att avvisningen eller utvisningen inte sker i 

strid med internationella förpliktelser.  

 

6.3 Tortyrförbudet i Europakonventionen och tortyrkonventionen 

Att en utlänning undantas från non-refoulement-skyddet när han eller hon har begått 

grova brott eller haft verksamhet som utgör fara för rikets säkerhet är myntets ena si-

da. Det finns nämligen även undantag till undantagen; ett så kallat tortyrförbud. I lik-

het med 12 kap. 1 § UtlL, innehåller principen om non-refoulement i tortyrkonven-

tionen och Europakonventionen, ett absolut förbud mot tortyr.  

 

Det absoluta förbudet i artikel 3 Europakonventionen lyder:  

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.  

 

Och artikel 3.1 Tortyrkonventionen lyder: 

Ingen konventionsstat skall utvisa, återföra eller utlämna en person till en annan stat, i vilken det 

finns grundad anledning att tro att han skulle vara i fara att utsättas för tortyr. 
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Frågan är nu, vilket regelverk har företräde? Artikel 3 Europakonventionen är ”icke-

inskränkbar”, vilket innebär att skyddet mot refoulement har en absolut karaktär.
66

 

Europadomstolen slog fast detta synsätt i sin praxis som belyses i nästa avsnitt.  

 

6.4 Chahal mot Storbritannien 

I rättsfallet Chahal mot Storbritannien,
67

 var det fråga om huruvida uteslutande från 

flyktingskap på grund av hot eller fara för rikets säkerhet i enlighet med artikel 32 

och 33 flyktingkonventionen, harmonierar med syftet bakom artikel 3 Europakon-

ventionen. En indisk ortodox sikhisk man som levde i Storbritannien, var politisk ak-

tiv och engagerad. Vid flera tillfällen sammankopplades han dock med olika brotts-

liga politiska gärningar, som exempelvis stämpling till mord på den dåvarande indis-

ka statsministern Rajiv Ghandhi, anstiftan till mord på moderata sikhiska anhängare 

samt misshandel och slagsmål efter oroligheter i London. Han togs i förvar för att 

eventuellt utvisas till Indien av den engelska polisen. Han misstänktes således utgöra 

hot mot rikets säkerhet. 

 

Europadomstolen slog fast att skyddet i artikel 3 Europakonventionen är vidare än 

skyddet i artikel 33 flyktingkonventionen.
68

 Vidare påpekade domstolen i ovan 

nämnda rättsfall att de fördragsslutande staterna varken har möjlighet att reservera 

sig mot artikel 3 eller rätt att inskränka rätten till skydd mot refoulement, även om 

det handlar om krigstid eller fara för rikets säkerhet.
69

 Detta medför således att Euro-

pakonventionen utvidgar eller kompletterar flyktingkonventionen.  
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6.5 Betydelsen av principen om non-refoulement i internationell rätt 

Förutom att principen om non-refoulement har ett absolut förbud, är den även hörn-

stenen i det internationella skyddsregelverket och utgör internationell sedvanerätt.
70

 

Med det avses att principen är bindande för alla länder oavsett deras ratificering av 

diverse konventioner och folkrättsliga dokument.
71

 Det är därför oväsentligt att för-

budet saknar den absoluta egenskapen i flyktingkonventionen, skyddsgrundsdirek-

tivet samt 12 kap. 2 § UtlL. Principen är internationellt och sedvanerättsligt bindande 

för alla stater och alla flyktingar omfattas av skyddet mot refoulement, även om de 

begått brott och är farliga för samhället.
72

  

 

Det sist sagda ger läsaren en uppfattning om vikten av och syftet med principen om 

non-refoulement. Syftet är att skydda människor från all grym och omänsklig be-

handling, även om de som skyddas, en gång i tiden har begått grova brott eller förö-

vat oacceptabla handlingar. Terrorister och andra kriminella är också i behov av 

skydd i vissa situationer. Sammanfattningsvis, är principen om non-refoulement 

absolut och den kan aldrig inskränkas, varken genom nationell rätt eller av andra 

konventioner.  
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7. MIG 2011:24 
Det som belystes hittills, illustreras väl i rättsfallet MIG 2011:24. Målet handlade om 

en irakisk man, B, som var officer och ansvarig chef i 23 år på en avdelning inom 

Saddam Husseins underrättelsetjänst. Han ansvarade bland annat för kartläggning av 

det politiska och religiösa motståndet i Irak. Han utförde dessutom utredningar på 

personer som hämtades in för förhör. Förutom dessa uppgifter kunde han personligen 

ta in personer för förhör på grund av sin höga ställning. Många av de personer han 

förhörde och genomförde utredningar på, utsattes för tortyr, våldtäkter och mord i 

andra avdelningar. B hävdade i överinstanserna att han inte kände till att dessa 

personer utsattes för grova övergrepp. Migrationsöverdomstolen ansåg dock att det 

inte var möjligt för en person i hans ställning att inte ha kännedom om systemet i 

verksamheten. I och med det ovan sagda fanns det synnerlig anledning att anta att B 

hade ett individuellt ansvar för brott mot mänskligheten.  

 

Ett individuellt ansvar för brott mot mänskligheten medför således exklusion från 

flyktingskap och annan skyddsbehövande. Kravet på synnerlig anledning att anta 

anses således uppfyllt. Det bör påpekas i detta sammanhang att de olika 

formuleringarna på beviskravet – synnerlig anledning att anta, synnerliga skäl att 

anta, allvarliga skäl att anta – inte har betydelse i och med att 4 kap. 2 b § UtlL byg-

ger på skyddsgrundsdirektivet och flyktingkonventionen.
73

 MiÖD efter belysningen 

av internationell, EU-rättslig och nationell reglering konstaterade att B inte kunde 

beviljas uppehållstillstånd, varken på skyddsgrunder eller synnerligen ömmande 

omständigheter. 

 

Eftersom B flydde från Irak efter det att Saddams regim störtades, fruktade han att 

själv utsättas för tortyr och omänsklig behandling. Han hade nämligen blivit efterlyst 

av de irakiska myndigheterna som tog över efter Baathpartiet. Detta ledde till att frå-

ga om verkställighetshinder enligt 12 kap. 1 § UtlL aktualiserades.  

 

För att lösa problemet hänvisade MiÖD till förarbetena av vilket framgår, att ett tids-

begränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § UtlL kan meddelas ifall verkställighet 

inte kan ske. Om verkställighetshindret är av bestående karaktär, ska uppehållstill-
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stånd beviljas på grund av synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § 

UtlL.
74

 B:s fruktan för att utsättas för grym och omänsklig behandling ansågs med 

hänsyn tagen till relevant landinformation vara av bestående natur, men inte till den 

grad att han skulle få särskild anknytning till Sverige. Han beviljades därför tidsbeg-

ränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § UtlL.  
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8. Hanteringen av non-refoulement-ärenden 
I introduktionen till uppsatsen lyftes ett problem upp. Problemet är att Sverige som 

konsekvens av principen om non-refoulement, inte kan utvisa alla personer som be-

gått grova brott eller som utgör fara för rikets säkerhet. Tortyrförbudet i bland annat 

artikel 3 Europakonventionen, artikel 3 tortyrkonventionen samt 12 kap. 1 § UtlL, 

förbjuder staterna att utvisa någon som riskerar tortyr och annan omänsklig eller för-

nedrande behandling eller dödsstraff.  

 

Fram till detta kapitel belystes hur non-refoulement-reglerna hänger ihop och hur 

non-refoulement-frågor bedöms i Migrationsöverdomstolens och Europadomstolens 

praxis. I nuvarande kapitel är det tänkt att den praktiska hanteringen av principen om 

non-refoulement i migrationsärenden presenteras. Syftet med detta kapitel är att ge-

nom att belysa de praktiska hanteringsreglerna, kunna besvara fråga 4 i frågeställ-

ningen som lyder: ”Är hanteringen av non-refoulement-ärendena effektiv i förhållan-

de till rikets säkerhet och det samhällsskydd som många strävar efter?”. I och med att 

Sverige inte kan utvisa alla personer som begått grova brott eller som varit terroris-

ter, måste Sveriges myndigheter på ett eller annat sätt, ha vidtagit åtgärder som åt-

minstone skyddar övriga medborgare. Detta kapitel kommer att undersöka huruvida 

de åtgärder som vidtas av de svenska myndigheterna – Migrationsverket och Säker-

hetspolisen – gentemot nyanlända misstänkta utlänningar, är tillfredsställande i för-

hållande till den säkerhet och det skydd som många människor strävar efter. Efter-

som fråga 4 i frågeställningen är omfattande och kan själv utgöra ett helt arbete, beg-

ränsas presentationen till hanteringen av tre situationer; säkerhetsärenden, asylären-

den och verkställighetsärenden.  

 

8.1 Situation 1 – ett kvalificerat säkerhetsärende 

Situation 1 är att en terrorist eller en person som har begått grova brott kommer till 

Sverige. Säkerhetspolisen, [Säpo], upptäcker snart att vederbörande har haft en 

brottslig bakgrund genom datasystemet SIS – Schengen Information System – ett 

datasystem där medlemsländerna kan utbyta information om exempelvis efterlysta 

personer, fordon och föremål.
75

 Dessutom kan en medlemsstat registrera, genom 

systemet, oönskade personer som begått grova brott eller som utgör fara för rikets 
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ordning och säkerhet.
76

 Säpo fruktar att rikets säkerhet utsätts för fara om personen 

stannar kvar i Sverige och vill därför utvisa personen. Den misstänkte söker dock 

asyl. Rätten att söka asyl kan som nämndes i introduktionen inte inskränkas. Polisen 

kan därför inte neka personen rätten att få söka asyl. 

 

Situationen behandlar säkerhetsärenden. Säkerhetsärenden kan antingen vara ordi-

narie och hanteras enligt UtlL eller kvalificerade och hanteras enligt Lag (1991:572) 

om särskild utlänningskontroll, [LSU]. Ett säkerhetsärende definieras enligt 1 kap. 7 

§ UtlL som ärenden: 

där Säkerhetspolisen av skäl som rör rikets säkerhet eller som annars har betydelse för allmän 

säkerhet förordnar 

- att en utlänning ska avvisas eller utvisas, 

- att en utlännings ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska avslås eller att en utlän-

nings uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska återkallas, 

- att en utlänning inte ska beviljas statusförklaring eller att en utlännings statusförklaring ska åter-

kallas, eller 

- att en utlänning inte ska beviljas resedokument. 

 

När Säpo initierar frågan eller ansöker om utvisning enligt 2 § 1 st. LSU på grund av 

att rikets säkerhet misstänks utsättas eller verkligen utsätts för fara, klassificeras 

ärendet som kvalificerat säkerhetsärende.  

 

Säkerhetspolisen kan ta utlänningen i förvar alternativt ställa honom eller henne un-

der uppsikt enligt 8 § LSU, om det finns ett utvisningsbeslut eller om det är sannolikt 

att ett sådant beslut kommer att meddelas, och det finns anledning anta att utlännin-

gen håller sig undan, bedriver brottslig verksamhet eller om hans eller hennes identi-

tet är oklar. Om ansökan om utvisning inte har förts fram till Migrationsverket, kan 

Säpo besluta om förvar enligt 9 § LSU. Ett sådant beslut ska dock snarast anmälas 

till Migrationsverket som i sin tur ska pröva om beslutet bör bestå. 

 

Förutom befogenheten att ta utlänningar i förvar eller ställa dem under uppsikt, 

ansvarar Säpo vidare för verkställighet av bland annat beslut om förvar enligt 8 a § 1 

st. LSU. En utlänning som hålls i förvar, placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller 
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polisarrest enligt 8 a § 2 st. LSU. Av 8 a 3 st. LSU framgår att utlänningen ska 

behandlas enligt Häkteslag (2010:611), [Häkteslagen].  

 

Meddelar Migrationsverket eller regeringen ett utvisningsbeslut ska Säpo se till att 

utvisningsbeslutet verkställs enligt 13 § LSU. Om ett meddelat utvisningsbeslut inte 

kan eller bör verkställas till följd av principen om non-refoulement, beslutas det då 

om inhibition, om verkställighetshindret är tillfälligt och övergående. Är hindret där-

emot bestående beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 10 § LSU. Vid in-

hibitionsbeslut träder in en ytterligare befogenhet för Säkerhetspolisen, nämligen att 

före utgången av varje kalenderår anmäla hos den beslutande myndigheten huruvida 

det finns skäl för prövning av beslutet.  

 

8.2 Migrationsverkets, Migrationsöverdomstolens samt regeringens 

befogenheter i kvalificerade säkerhetsärenden 

Migrationsverket är beslutande myndighet och första instans i ett kvalificerat säker-

hetsärende enligt 2 § 1 st. LSU. Verket ska besluta om förvar och uppsikt av en 

utlänning enligt 9 a § LSU när ansökan om utvisning initierats av Säpo samt om 

fortsatt förvar eller uppsikt när ett utvisningsbeslut har meddelats enligt 9 a § 2 st. 

LSU. 

 

Migrationsverket är även handläggande myndighet i ett kvalificerat säkerhetsärende 

enligt 9 b § 1 st. LSU. Enligt 5 § LSU som hänvisar till 1 kap. 13 § UtlL ska hand-

läggningen av ärendet ske skyndsamt. Skyndsam handläggning innebär enligt bes-

lutsfattaren på Migrationsverket att säkerhetsärendena ”prioriteras och handläggs så 

fort som möjligt”
77

.  

 

Ett utvisningsbeslut som meddelas av Migrationsverket överklagas till regeringen 

med stöd av 2 a § 1 st. LSU. Enligt 3 § 1 st. LSU överlämnas dock handlingarna i 

ärendet till Migrationsöverdomstolen för ett yttrande, över huruvida det finns verk-

ställighetshinder enligt 12 kap. 1-3 §§ UtlL. Prövningstillstånd krävs inte för att ären-

det ska prövas av Migrationsöverdomstolen. Av 3 § 3 st. LSU framgår att regeringen 

är bunden av Överdomstolens yttrande. Det sagda innebär således att regeringen inte 
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kan verkställa ett utvisningsbeslut och få utlänningen utvisad ur landet om inte Mig-

rationsöverdomstolen gör samma bedömning. Med andra ord är regeringen och poli-

sen begränsade av Migrationsöverdomstolens bedömning. Ett utvisningsbeslut ska 

dessutom förenas med ett återreseförbud enligt 4 § LSU. Förbudet kan vara tidsbeg-

ränsat eller utan tidsbegränsning.  

 

Vid ett överlämnande till Migrationsöverdomstolen ska handlingarna i ärendet inte 

skickas per post utan lämnas direkt till behörig tjänsteman på domstolen; ”d.v.s. utan 

mellanhänder”
78

. Detta är en följd av den kvalificerade sekretessen som råder när 

säkerhetsärenden aktualiseras enligt 10 kap. 3 § 1 st. 2 och 3 men. Offentlighets- och 

sekretesslag (2009:400), [OSL], samt 37 kap. 1 § 2 st. OSL. Partsinsynen får åsido-

sättas enligt 10 kap. 3 § 1 st. 2 meningen OSL, om det med hänsyn till allmänt eller 

enskilt intresse är av synnerlig vikt att handlingen inte lämnas ut. Partsinsynens 

överordnade karaktär lyfts dock fram i 10 kap. 3 § 1 st. 3 meningen OSL, genom att 

parten ska på ”annat sätt” få upplysningar om innehållet i handlingen om det kan ske 

utan allvarlig skada för intresset som sekretessen skyddar.
79

  

 

I RÅ 1991 not. 98 var det fråga om en förälder och hans son som hade ansökt om 

resning i ett utvisningsärende. De ville ta del av allmänna handlingar i en aktanteck-

ning hos Regeringsrätten, [RegR]. RegR fann dock att de begärda handlingarna inne-

höll uppgifter som omfattades av sekretess och att det var av synnerlig vikt att hand-

lingarna inte lämnades ut. Parterna fick i det fallet varken handlingarna utlämnade 

eller någon upplysning om innehållet i dem. Partsinsynen fick således ge vika för det 

intresse som sekretessen skyddade.  

 

8.3 Situation 2 – ett ordinarie säkerhetsärende 

Situation 2 avser en person som ansöker om asyl hos Migrationsverket och som vid 

ansökningstillfället berättar att han har varit terrorist eller kriminell och att han fruk-

tar ett dödsstraff i hemlandet. Situationen handlar således om ett ordinarie säkerhets-

ärende.  
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Ett ordinarie säkerhetsärende uppstår när det framkommer för Migrationsverket, att 

en utlänning har haft brottslig verksamhet som utgör fara för rikets säkerhet. När 

Migrationsverket gjort upptäckten, åläggs verket bland annat med stöd av 2 § 15 p. 

förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket, att bistå Säkerhetspoli-

sen i dess verksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, och i 

frågor som rör terrorism. Detta sker genom att verket uppmärksammar eller anmäler 

ärendet till Säpo. Säpo ska i sin tur, om uppgifterna i ärendet rör rikets säkerhet, defi-

niera ärendet som ett säkerhetsärende i enlighet med 1 kap. 7 § UtlL. I samman-

hanget är det därför viktigt att skilja mellan uppgifter som ingår i ett ordinarie säker-

hetsärende och som därmed rör rikets säkerhet – att en utlänning är terrorist – och 

uppgifter om att en utlänning har begått fredsbrott, krigsförbrytelser och brott mot 

mänskligheten. Båda uppgiftstyperna medför exklusion enligt 4 kap 2 b och 2 c §§ 

UtlL samt 5 kap. 1 § 2 st. UtlL, men de senare ingår inte i definitionen av ett säker-

hetsärende.  

 

Förutom skyldigheten att bistå Säkerhetspolisen i frågor som rör terrorism, ska ver-

ket även anmäla en utlänning till polisen och åklagaren vid misstanke om begångna 

brott i utlandet, om det begångna brottet inte är folkrättsbrott. Skyldigheten har sin 

grund i 2 kap. 2 § 1 st. 3 p. samt 23 kap. 6 § Brottsbalken (1962:700), [BrB]. Den 

första bestämmelsen medger att en utlänning lagförs och straffas här i Sverige av 

svensk domstol, för brott där fängelse i mer än sex månader kan följa. Den senare 

bestämmelsen däremot, är inte tillämplig på Migrationsverket som myndighet, trots 

att bestämmelsen stadgar straff för underlåtenhet att avslöja brott. Migrationsverket 

bör dock ”anmäla till åklagarkammaren om uppgifterna kan innebära, att den asyl-

sökande gjort sig skyldig till gärning, som är eller kan antas vara straffbar även enligt 

svensk lag”
80

. 

 

  Anmälan går till på så vis att handläggaren eller beslutsfattaren underrättar ”omedel-

bart”, den som enligt delegeringsordningen har rätt att besluta om åtalsanmälan. Den 

som har rätt att besluta om åtalsanmälan, upprättar en skriftlig anmälan till den åkla-

garkammare, ”inom vars område utlänningen är bosatt”
81

. Ärendet skickas därefter 
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vidare till polisen ifall åklagaren, anser att det finns skäl att starta en förundersök-

ning.
82

 För att åtal ska komma till stånd krävs enligt 2 kap. 5 § 2 st. BrB ett förord-

nande från regeringen. Gällande kommunikationsplikt och sekretess nämns i Migra-

tionsverkets handbok att beslutsfattaren eller handläggaren ska ha en ”dialog” med 

åklagaren eller polisen om lämpligheten att kommunicera anmälan med den sökan-

de.
83

 Ibland gäller sekretessen till och med mot den enskilde själv enligt 37 kap. 1 § 2 

st. OSL.  

 

8.4 Situation 2 – Migrationsverkets förpliktelser avseende misstan-

kar om ett begånget folkrättsligt brott. 

Migrationsverket har vidare skyldighet enligt 2 § 15 p. förordning med instruktion 

för Migrationsverket, att anmäla ett ärende, där misstankar om ett begånget folk-

rättsligt brott, som begåtts utanför Sverige och innan utlänningen kommit hit.  

 

Med folkrättsbrott avses enligt 22 kap. 6 § BrB, svåra överträdelser av något sådant 

avtal med främmande makt eller någon sådan allmänt erkänd grundsats, som rör den 

internationella humanitära rätten i väpnade konflikter. Med andra ord handlar det om 

folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser samt andra internationella brott 

som tortyr.  

 

Folkmord definieras i 1 § Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänsk-

ligheten och krigsförbrytelser [folkmordslagen] lyder: 

För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt 

bestämd eller religiös folkgrupp som sådan,  

1. Dödar en medlem av folkgruppen, 

2. Tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt 

lidande, 

3. Påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folk-

gruppen helt eller delvis förintas, 

4. Vidtar åtgärder som är ägnade att förhindra att barn föds inom folkgruppen, eller 

5. Genom tvång för över ett barn som inte fyllt arton år från folkgruppen till en annan grupp.  

 

                                                           
82

 Migrationsverkets handbok, s. 922. 

83
 Migrationsverkets handbok, s. 923. 



42 
 

Brottet kännetecknas av avsikten att förinta en folkgrupp. Denna definition motsva-

rar i stor uträckning definitionen som stadgades år 1948 i artikel II FN:s folkmords-

konvention. 

 

Vidare definieras ”brott mot mänskligheten” i 2 § Folkmordslagen. De brott som om-

fattas är bland annat mord, tillfogande av allvarlig smärta, skada eller svårt lidande 

genom tortyr eller annan omänsklig behandling, utrotning, våldtäkt eller allvarligt 

sexuella övergrepp, slaveri inklusive sexuellt slaveri, frihetsberövanden samt diskri-

minering och berövande av grundläggande rättigheter. Det som karaktäriserar ”brott 

mot mänskligheten” är att de ovannämnda brotten utgör eller ingår som ett led i ett 

omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila. ”En grupp civila” 

hänför sig till vilken civil grupp som helst, även landets egna civila population. ”The 

law of crimes against humanity not only protects enemy nationals, it also covers, for 

example, crimes by a State against its own subjects. The nationality or the affiliation 

of the victim is irrelevant”
84

.  

 

Vid sidan av Migrationsverkets skyldighet att anmäla misstankar om begångna folk-

mordsbrott och brott mot mänskligheten, ska verket även anmäla en person som har 

begått krigsförbrytelser. Krigsförbrytelser definieras i 4 § Folkmordslagen och hand-

lar om de brott som kan begås mot en skyddad person i samband med en väpnad 

konflikt eller ockupation. Enligt 3 § Folkmordslagen avses med skyddad person den 

som är bland annat sårad, sjuk, skeppsbruten, krigsfånge eller civil. Exempel på de 

brott som listas i bestämmelsen är mord, tortyr, misshandel, våldtäkt, slaveri, frihets-

berövande, tagande av gisslan samt rekrytering av underåriga till att delta i stridig-

heter.  

 

Det framgår av Migrationsverkets handbok att misstankar om begångna folkrätts-

brott ska anmälas till Krigsbrottskommissionen vid Rikskriminalpolisen istället för 

till polis och åklagarkammare. Krigsbrottskommissionen har för uppgifter att spåra 

upp och utreda krigsförbrytare.
85

 Även här gäller 37 kap. 1 § 2 st. OSL avseende 

kommunikationsplikt och sekretess mot utlänningen själv. Syftet med den anmälan är 
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att det krävs ett stort och ”omfattande internationellt kontaktnät” för att kunna åtala 

personer som begått grova folkrättsliga brott utomlands.
86

  

  

8.5 Situation 3 – verkställighetshinder  

Situation 3 handlar om en person som söker asyl med flyktingskap som grund. När 

asylprocessen inte utmynnar i ett positivt beslut och utvisningsbeslutet vinner laga 

kraft, åberopar vederbörande nya uppgifter om att han eller hon riskerar dödsstraff i 

hemlandet eller tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. De nya 

uppgifterna som utlänningen inte har kunnat åberopa tidigare, styrker berättelsen och 

resulterar i att verkställighet av utvisningsbeslutet inte kan äga rum. Det är alltså inte 

fråga om tillägg eller modifikation, utan nya uppgifter som sökanden bland annat inte 

kände till vid prövningstillfället. Denna situation skiljer sig dock från situationen där 

nya uppgifter till asylsökandens fördel framkommer. Båda situationerna uppkommer 

dock i ett senare skede efter det att ett utvisningsbeslut vunnit laga kraft, vilket 

innebär att 12 kap. 18 och 19 §§ UtlL aktualiseras. Situation 3 handlar således om ett 

verkställighetsärende. Syftet med bestämmelserna är att ge möjlighet att få en för-

nyad prövning av utvisningsbeslut som vunnit lagakraft. Prövning enligt 12 kap. 18 

och 19 §§ UtlL likställs med de extraordinära rättsmedlen resning och återställande 

av försutten tid.
87

 

 

12 kap. 18 § 1 och 2 st. UtlL lyder: 

Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft 

kommer fram nya omständigheter som innebär att 

1. det finns ett hinder mot verkställighet enligt 1, 2, eller 3 §,  

2. det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta 

emot utlänningen, eller 

3. det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att beslutet inte bör 

verkställas, får Migrationsverket, om hindret är bestående, bevilja permanent uppehållstill-

stånd.  

 

Finns det endast ett tillfälligt hinder mot verkställighet, får verket bevilja ett tidsbegränsat uppe-

hållstillstånd.  
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12 kap. 18 § UtlL är en undantagsbestämmelse och tillämpas ex officio av Migra-

tionsverket när nya uppgifter framkommer. Hur uppgifterna framkommer saknar be-

tydelse. Bestämmelsen omfattar såväl politiska, medicinska som andra verkställig-

hetshinder. Av 14 kap. 5 § UtlL e contrario, följer, att ett beslut enligt 18 § inte kan 

överklagas. Den rättsföljd som kan följa efter en prövning enligt 18 § är att uppe-

hållstillstånd beviljas. Anser Migrationsverket att hindret är bestående ska ett perma-

nent uppehållstillstånd beviljas enligt 5 kap. 6 § UtlL på synnerligen ömmande om-

ständigheter. Om hindret däremot är tillfälligt kan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 

beviljas enligt 5 kap. 11 § UtlL, om det inte är lämpligt att meddela inhibitionsbeslut 

enligt 5 kap. 18 § 5 st. UtlL. Det sagda tillämpas förutom i vanliga verkställighets-

ärenden, även i ordinarie säkerhetsärenden.
88

 Om verkställighetshindret uppstår i ett 

kvalificerat säkerhetsärende, beslutas det om inhibition eller ett tidsbegränsat uppe-

hållstillstånd enligt 10 § LSU.  

 

12 kap. 19 § 1 st. UtlL lyder: 

Om utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit 

laga kraft åberopar nya omständigheter  

1. som kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten som avses i 1, 2 eller 3 

§, och  

2. dessa omständigheter inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller utlänningen visar 

giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare, ska Migrationsverket, om 

beslut om uppehållstillstånd inte kan meddelas enligt 18 §, ta upp frågan om uppehållstillstånd 

till ny prövning.  

 

Bestämmelsen i 12 kap. 19 § UtlL är snäv och tillämpas under förutsättning att ”Mig-

rationsverket inte kan bevilja uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § UtlL”
89

. En utlän-

ning har möjlighet att åberopa nya omständigheter enligt bestämmelsen. Omständig-

heterna ska dock vara nya i den meningen att de ”inte har prövats tidigare”
90

. Det får 

således inte vara fråga om modifikationer eller tillägg till redan åberopa omständig-

heter.
91

 Vidare ska omständigheterna inte kunnat åberopas tidigare; utlänningen ska 

ha haft ”giltig ursäkt” för att inte ha åberopat omständigheterna i ett tidigare skede. 
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Vad som anses vara giltig ursäkt avgörs i det enskilda fallet. I förarbetena nämns det 

fallet att utlänningen är traumatiserad till följd av vissa upplevelser och att trauman 

gjort det svårt för utlänningen att berätta om upplevelserna i ett tidigare skede, eller 

att det kan vara fråga om sakuppgifter som inte varit kända för utlänningen och som 

utlänningen inte kunnat eller bort känna till.
92

 

 

De omständigheter som får åberopas är endast politiska verkställighetshinder. Medi-

cinska och andra verkställighetshinder ryms inte inom bestämmelsens tillämpnings-

område. Den rättsföljd som kan inträda enligt denna bestämmelse är att Migrations-

verket gör en prövning av de nya omständigheterna.  

 

Sammanfattningsvis ger 12 kap. 18 och 19 §§ UtlL utlänningen ytterligare möjlighet 

till skydd. Det händer att en utlänning efter det att utvisningsbeslutet vunnit laga 

kraft får reda på att han eller hon är åtalad för ett grovt brott där dödsstraff eller 

annan långvarigt fängelsestraff väntar. Dessa bestämmelser fungerar i det fallet som 

en ventil för utlänningen. I relation till principen om non-refoulement, står den 

svenska lagen väl överens med principens syfte.  
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9.  Avslutande analys och diskussion 
Syftet med arbetet är att belysa och problematisera förhållandet mellan exklusions-

bestämmelserna från skyddsstatus i utlänningslagen och principen om non-refoule-

ment samt det absoluta förbudet mot tortyr. 

 

Utlänningslagens syfte enligt 4 kap. 1, 2 och 2 a §§ UtlL, är att ge skydd till dem som 

behöver skydd, till dem som vill ha ett stabilt liv, till dem som flyr sina hemländer på 

grund av krig, förföljelse och andra svåra motsättningar i livet. Enligt artikel 3 i FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, har varje människa rätt till liv, 

frihet och personlig säkerhet. För flyktingar som drömmer om ett liv med bättre för-

utsättningar, tillgodoses dessa rättigheter genom artikel 14 i FN:s stadga om rätten 

till asyl.  

 

Utlänningslagens syn på personer som begått grova brott eller utgör fara för rikets 

säkerhet framgår tydligt av exklusionsbestämmelserna i 4 kap. 2 b och 2 c §§ UtlL. 

En person som har begått grova folkrättsliga brott eller som utgör fara för rikets 

säkerhet anses inte förtjäna det internationella skydd som flyktingskap ger en utlän-

ning. Detta synsätt har fastställts i UNHCR:s riktlinjer om uteslutning från flykting-

skap. Uteslutandegrunderna syftar till att ”frånta personer som begått fruktansvärda 

handlingar och allvarliga brott internationellt flyktingskydd och att försäkra sig om 

att sådana personer inte missbrukar asylrätten för att undvika att bli ställda till svars 

för sina handlingar”
93

. Det sagda ger läsaren uppfattningen att asylrätten inte kan 

utnyttjas av personer som begått grova brott och som vill med rätten till asyl undvika 

rättvisans genomslag. Detta har även uppmärksammats i kapitel 8, genom belysnin-

gen av Migrationsverkets och Säkerhetspolisens hantering av non-refoulement-ären-

den. Med en tillbakablick till kapitel 8, kan vi göra oss påminda om bland annat 

anmälningsplikten som åläggs Migrationsverket i frågor som rör rikets säkerhet samt 

i frågor om begångna folkrättsliga- och icke-folkrättsliga brott. Anmälan till polisen, 

säkerhetspolisen, åklagaren, Krigsbrottskommissionen samt Rikskriminalpolisen är 

inget annat än en bekräftelse på att brott som begåtts utomlands inte tolereras av de 

svenska myndigheterna och det svenska samhället.  
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Trots denna intolerans uppstår en intressekollision. Intressekollisionen uppstår mel-

lan en stats intressen att skydda samhället från utlänningar som begått grova brott i 

utlandet eller som utgör fara för rikets säkerhet, och en enskild utlännings rätt till 

skydd mot dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling.  

 

Intressekollisionen kan sammanfattas med principen om non-refoulement. Principen 

är stadgad i olika regelverk som artikel 21.1 skyddsgrundsdirektivet, artikel 33.1 

flyktingkonventionen, artikel 3.1 tortyrkonventionen, artikel 3 Europakonventionen 

samt 12 kap. 1-3 §§ UtlL. Principen har ett absolut förbud mot tortyr i tortyrkon-

ventionen, Europakonventionen och 12 kap. 1 § UtlL, medan de andra regelverken 

saknar detta förbud. Det absoluta förbudet medför med enkla ord, att utvisning av en 

utlänning inte får ske, om risk för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande 

behandling finns i mottagarlandet. Samma förbud gäller när en utlänning utvisas till 

ett land som i sin tur, kan komma att utvisa utlänningen till det land där risk för 

omänsklig behandling väntar.  

 

En fråga som kommer upp i tankarna är: vilket intresse väger tyngst? En stats 

intresse att skydda samhället mot terrorism och andra kriminella personer eller en 

enskild utlännings rätt att skyddas mot tortyr och andra grymma handlingar? Svaret 

hittas i Europadomstolens- och EU-praxis. I rättsfallet Chahal mot Storbritannien 

uttalade Europadomstolen att en enskild utlännings intresse för skydd mot tortyr 

väger tyngre. Domstolen slog fast att skyddet i artikel 3 Europakonventionen – som 

har förbud mot tortyr – är vidare än skyddet i artikel 33 flyktingkonventionen, som 

medger utvisning av en person som begått grova brott, eller som utgör fara för rikets 

säkerhet. Domstolen betonade även att de fördragsslutande staterna varken har 

möjlighet att reservera sig mot artikel 3 Europakonventionen eller rätt att inskränka 

rätten till skydd mot refoulement. I EU-domstolens dom i målet Bundesrepublik 

Deutschland mot C-57/09, slog domstolen fast bland annat att tillhörighet till en 

terrororganisation, inte i sig, medför synnerlig anledning att anta, att utlänningen be-

gått de brott som nämns i artikel 12.2 skyddsgrundsdirektivet, vilket har sin motsva-

righet i 4 kap. 2 b § UtlL.  

 

De svenska domstolarna följer Europadomstolens och EU-domstolens praxis. Dom-

stolarna tar hänsyn till de internationella och EU-rättsliga förpliktelser som åläggs 
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medlemsstaterna genom sina domar. I alla rättsfall som används i uppsatsen, konsta-

terar domstolarna att en utlänning som begått grova brott eller som utgör fara för 

rikets säkerhet, egentligen ska exkluderas från skyddet mot refoulement. Denna 

exklusion ska medföra ett verkställbart utvisningsbeslut. Problemet som uppstår vid 

verkställighet av utvisningsbeslut, uppstår när det land som ska ta emot utlänningen 

inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Sådana länder behandlar sina fångar på 

ett inhumant sätt.  

 

Detta resonemang ger dock svar på ovan nämnda intressekollision. Utvisning av en 

utlänning som begått grova brott eller som utgör fara för rikets säkerhet får ske, i den 

mån, utlänningen inte riskerar att själv utsättas för tortyr eller annan omänsklig och 

förnedrande behandling.  

 

Hittills analyserades aspekterna 1-3 i frågeställningarna. Det återstår att diskutera 

aspekten 4-6 i frågeställningarna. I kapitel 8 belystes vissa hanteringsregler som 

tillämpas när det blir fråga om non-refoulement-ärenden. Någon undrar kanske 

varför dessa hanteringsregler belystes över huvud taget. Svaret på frågan är att alla 

dessa hanteringsregler innefattar på ett eller annat sätt skydd för samhället. Att tas i 

förvar eller ställas under uppsikt, att bli anmäld till åklagare och polis samt bli 

lagförd av svensk domstol, med ett för utlänningen okänt regelsystem, att nekas 

rätten till partsinsyn och tvingas följa strikta sekretessregler, är inskränkande, ingri-

pande och till och med kränkande från utlänningens perspektiv. Dessa åtgärder är 

dock väsentliga med tanke på att bland annat terrorister inte får utvisas ur Sverige.  

 

Åtgärderna har dessutom två fördelar. För det första skyddas samhället från den 

farliga utlänningen som utsätter ett helt rikes säkerhet för fara. För det andra finns de 

även för utlänningens fördel. Ett säkerhetsärende till exempel prioriteras framför 

andra asyl-ärenden. Sekretessen skyddar vederbörande från att bli känd som terrorist 

eller kriminell hos allmänheten. Migrationsöverdomstolen som inte tar upp många 

utvisnings-ärenden, tar upp ett säkerhetsärende och yttrar sig över huruvida utlän-

ningen riskerar tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller döds-

straff. Att det finns olika myndigheter som samverkar, prövar och beslutar i non-

refoulement-ärenden ger bättre rättssäkerhet. Av det sagda kan konstateras att 

reglerna tillvaratar såväl samhällets som utlänningens intressen. Avslutningsvis kan 
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sägas att hanteringen av non-refoulement-ärenden i praktiken är effektiv i förhållan-

de till det skydd och den säkerhet som många strävar efter. 

 

Innan jag började skriva uppsatsen tänkte jag att Sveriges myndigheter inte vidtog 

tillfredsställande och effektiva åtgärder till skydd för samhället. Detta kanske var en 

vanlig mänsklig reaktion på alla nyheter om terrorism under de senaste två åren. Det 

var tänkt att problematisera förhållandet mellan exklusionsbestämmelserna i utlän-

ningslagen och principen om non-refoulement, genom att belysa hur ett non-refoule-

ment-ärende hanteras i praktiken, utifrån tre olika situationer. Resultatet ledde dock 

till en ändrad uppfattning om hanteringens effektivitet. Migrationsverket, Säkerhets-

polisen och domstolarna uppfyller sina förpliktelser. De samverkar för att skydda 

samhället mot personer som begått grova brott eller personer som utgör fara för ri-

kets säkerhet, samtidigt som de skyddar en person från omänskliga behandlingar som 

tortyr, dödsstraff samt långa och oskäliga fängelsestraff.  

 

Förhållandet mellan exklusionsbestämmelserna och principen om non-refoulement 

har varit intressant att undersöka. Frågeställningen har dock varit, trots alla avgräns-

ningar, för omfattande för att få plats i ett examensarbete. Det är exempelvis väldigt 

svårt att få exakta och konkreta detaljer om säkerhetsärenden, till följd av sekretes-

sen. Det är även många regler som aktualiseras vilket gör det svårt att avgränsa 

ämnet. Av den anledningen fick vissa regler mer fokus än andra, trots att alla regler 

har varit viktiga att belysa.  

 

Det som skulle ha kunnat göra studien bättre är en ytterligare avgränsning. Det skulle 

till exempel varit en bättre studie om endast säkerhetsärenden undersöktes. Dessutom 

skulle studien få mer liv om en jämförelse med andra europeiska länder genomför-

des. Det vore intressant att undersöka hur de hanterar non-refoulement-ärenden och 

om deras hantering är effektiv i förhållande till det eftersträvade samhällsskyddet. 

 

Avslutningsvis kan sägas, att principen om non-refoulement som skyddar en utlän-

ning mot utvisning, ifall återvändandet medför risk för tortyr, väger tyngre än alla 

andra intressen som en stat kan ha.  
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Bilaga 1 – Beslutsfattarens svar 
 

1. Hur hanteras ett non-refoulement-ärende av Migrationsverket? Ett säkerhetsärende 

eller verkställighetsärende? Med dessa typer avser jag två situationer. Den första är att 

en person vid tillfället han ansöker om asyl hävdar eller erkänner att han har begått 

grova brott att ett eventuellt återvändande utsätter honom för dödsstraff… ärendet blir 

här ett säkerhetsärende, eller hur?  

 

Den andra situationen är att en person ansöker som flykting. Men när det inte avgörs 

till hans fördel, hävdar han non-refoulement som verkställighetshinder. Hur hanteras 

ärendet i så fall? 

Tror att det är viktigt att klargöra: 

Säkerhetsärenden definieras i 1 kap. 7 § utlänningslagen som ärenden där Säkerhets-

polisen (SÄPO) av skäl som rör rikets säkerhet eller som annars har betydelse för allmän 

säkerhet förordar att en utlänning ska avvisas eller utvisas m.fl. liknande beslut.  

 

Ärendet blir i praktiken ett säkerhetsärende genom att SÄPO spärrar eller på annat sätt 

initierar/uppmärksammar att ärendet rör rikets säkerhet på ovan angivet sätt. Ett 

säkerhetsärende kan även uppstå genom att verket gör samma upptäckt och uppmärk-

sammar SÄPO därpå som i sin tur definierar det som ett säkerhetsärende. Säkerhets-

ärendet blir ett s.k. kvalificerat ärende om SÄPO har ansökt om utvisning enligt 1 § lagen 

om särskild utlänningskontroll (1991:572) (LSU). 

 

 

Säkerhetsärenden ska inte förväxlas med ärenden rörande krigsbrott och brott mot mänsk-

ligheten. 

 

Non-refoulement – Även om den sökande utvisats måste vi alltid ta ställning till frågan 

om han eller hon riskerar tortyr, dödsstraff eller förföljelse vid ett återvändande. 

Förbudet mot återsändande när det gäller tortyr och dödsstraff är absolut. Det kan 

alltså vara fråga om verkställighetshinder enligt 12 kap. 1-2 §§ Utlänningslagen. 

 

Den sökande kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om verkställighets-

hindret är av övergående karaktär, det vill säga inte kan verkställas under viss tid, 

med stöd av 5 kap. 11 § Utlänningslagen. 

 

2. Vad är beviskravet i dessa olika ärenden? Är det också benefit of the doubt eller är det 

något högre? 

Bevisbördan ligger på Migrationsverket när det gäller uteslutande från flyktingstatus-

förklaring eller skyddsstatusförklaring. 
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I och med bevisbördans placering är vår utredningsskyldighet mer omfattande i fall 

där uteslutande kan vara aktuellt. Officialprincipen – att ett ärende ska utredas så som 

dess beskaffenhet kräver – innebär i uteslutandeärenden en ganska stor utredningsin-

sats från vår sida. 

 

Identitetsfrågan är central även när det gäller uteslutande. Om den sökande inte har 

gjort sin identitet sannolik kan det bli svårt att koppla eventuell bevisning om uteslut-

ningsbara handlingar till honom eller henne personligen. Därmed kan det också bli 

svårt att fastställa något personlig ansvar för den sökande i uteslutandedelen.  

 

Det här gäller i de ärenden där vi utesluter pga brott mot mänskligheten, krigsbrott: I 

UNHCR:s handbok paragraf 149 anges bland annat att det är tillräckligt att det finns 

”allvarliga skäl att överväga” att brott som medför uteslutande har begåtts.  

 

Beviskravet för uteslutande är formulerat i Genèvekonventionen som ”allvarliga skäl 

att antaga”, i Skyddsgrundsdirektivet som ”synnerliga skäl för att anta” och i 

Utlänningslagen som ”synnerlig anledning att anta”. De olika formuleringarna har i 

MIG 2011: 24 inte bedömts innebära någon skillnad i beviskravet mellan som det 

formulerats i Genèvekonventionen, Skyddsgrundsdirektivet och Utlänningslagen.  

 

Sökandens berättelse, om vi bedömer den vara trovärdig och tillförlitlig kan vara 

tillräcklig bevisning för att utesluta honom eller henne. Vi kan också använda oss av 

annan bevisning, exempelvis landinformation. Vanligtvis blir genomgång och bedöm-

ning av relevant landinformation central i ett ärende om uteslutande.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att ett ärende blir först ett Säkerhetsärende när Säker-

hetspolisen har förordat att ansökan ska avslås pga säkerhetsskäl. Vi måste alltid göra 

en helhetsbedömning.  

 

 

3. Många asylsökanden hävdar att de riskerar tortyr, förföljelse och dödsstraff om de 

återvänder till hemlandet. Vad är det som skiljer dessa människor från de som blir 

föremål för non-refoulement? Vad är det som ger varningens signal? Eller hur kan 

man bedöma att det här är non-refoulement-ärende och det här inte?  

Jag vet inte riktigt om jag förstår din fråga?  

Vi kan aldrig skicka tillbaka en person till deras hemland om de riskerar att utsättas 

för tortyr, förföljelse eller dödsstraff.  
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4. Kan ni ge några exempel på bevis eller omständigheter som får er att reagera och 

tänka på non-refoulement/säkerhetsärende? 

Vet inte om jag förstår din fråga? Vi är skyldiga att alltid göra en framåtsyftande 

bedömning i våra ärenden – vi måste göra en bedömning för att se om personen riske-

rar att utsättas för bland annat tortyr, förföljelse eller dödsstraff. Vi uppmärksammar 

Säkerhetspolisen på de ärenden där sökande kan ha haft samröre med ex. organisa-

tioner som sysslar med verksamhet som kan vara säkerhetshotande. Det beror helt 

enkelt på, vi måste alltid göra en individuell helhetsbedömning. 

 

5. När MV anser att personen är trovärdig och att utsagan eller berättelsen är samman-

hängande och inte brister i något hänseende, på vilken grund ges uppehållstillstånd, 

och varför? 

Osäker om du menar i säkerhetsärenden eller inte?  

Innan vi kan exkludera en person måste vi först inkludera dem. Då måste vi pröva om 

de är att betrakta som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehö-

vande. Och det gör vi utifrån vad de sökande har åberopat för skäl till sin asylsansö-

kan samt tillgänglig landinformation.  

Grunderna för uteslutande skiljer sig marginellt åt mellan de olika lagparagraferna, i 

huvudsak kan sägas att uteslutande sker om det finns särskild anledning att anta att 

personen i hemlandet har ägnat sig åt brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser eller 

annan grov brottslighet. När det gäller uteslutande från alternativ och övrig skydds-

statusförklaring finns också grund för uteslutande med hänvisning till rikets säkerhet. 

Ett uteslutande innebär däremot inte att den sökande är utesluten från uppehålls-

tillstånd på andra grunder, som till exempel genom anknytningsreglerna eller på 

grund av synnerligen ömmande omständigheter. 

 

 

6. Finns det några problem i detta?  

Vet inte vad du menar tyvärr?  

 

7. Har det förekommit att MV beviljat uppehållstillstånd på en annan grund? 

I Säkerhetsärenden? Jag tror inte det, men inte helt säker. Jag har ingen sådan 

information. 
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8. Vad händer efter det att personen fått uppehållstillstånd? Har MV eller annan 

myndighet någon kontroll över personen efter beviljandet eller går den sas ”farliga” 

personen fri?  

Jag antar att du menar säkerhetsärenden? Vi måste först bedöma om vi ska inkludera 

personen som alternativt eller övrigt skyddsbehövande. Sedan exkluderar vi med 

hänvisning till rikets säkerhet (4 kap. 2 c § första stycket 3 utlänningslagen). Om vi 

sedan bedömer att det finns verkställighetshinder (personen riskerar att utsättas för 

tortyr m.m) då beviljar vi de ett tillfälligt uppehållstillstånd som varar i ett år. Jag kan 

inte uttala mig hur det sker i varje ärende men jag misstänker att vissa personer har 

anmälningsplikt hos polisen.  

 

 

9. Angående rätten till familjeliv. Hur påverkar personens lagföring eller brotts-

misstankar rätten till familjeåterförening?  

Om en person beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd pga verkställighetshinder så har 

de inte rätt till familjeåterförening.  

 

10. MV har enligt förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket skyldighet 

att dels anmäla ett ärende till Polismyndigheten eller åklagare om det i ärendet 

framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser, 

dels bistå Säpo i dess verksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets 

säkerhet och i frågor som rör terrorism.  När sker anmälan? Vid vilket skede? 

Anmälan till Säkerhetspolisen sker under handläggningen, alltså innan vi går till 

beslut. Anmälan till åklagare och Krigsbrottskommissionen görs efter samråd med ex-

pert. Jag misstänker att det är lite olika när anmälan görs – det kan ske under 

handläggningen eller efter att vi har fattat beslut i ärendet. Här är det viktigt att vi 

kommer ihåg att beviskravet för anmälan är lägre än beviskravet för uteslutande. 

Samråd med Säkerhetspolisen och anmälan till åklagare eller Krigsbrottskommissio-

nen ska ske oavsett om den sökande bedöms vara flykting eller skyddsbehövande, det 

vill säga oavsett om den sökande inkluderas eller inte. Frågan om uteslutande förut-

sätter däremot att sökande uppfyller kriterierna för flyktingskap eller skyddsstatus. 

 

 

11. Ser du att asylsystemet missbrukas och att non-refoulement principen inte uppfyller 

sitt syfte när kriminella och terrorister får stanna i Sverige? 
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Det kan jag inte uttala mig om.  

Förbudet mot återsändande när det gäller tortyr och dödsstraff är absolut. 

 

 

12. Hur blir det med sekretess i dessa ärenden? Säkerhetsärende, verkställighetsärende, 

vanligt ärende? 

Sekretess är en viktig men svår fråga. Det råder givetvis sekretess i våra ärenden. Du 

kan säkert hitta information om det här på nätet? 

 

13. Migrationsverkets handbok om asylärenden. Vid ett eventuellt överklagande av ett 

beslut i ett kvalificerat säkerhetsärende, ska handlingarna i ärendet överlämnas till 

MiÖD utan mellanhänder. Med det avses att handlingarna ska lämnas personligen och 

inte per post. Har detta stöd i lag eller är det bara instruktioner som MV har? 

Osäker. 

 

 

14. Enligt 1:13 UtlL + 5 § LSU, ska ärendena handläggas skyndsamt. Vad innebär 

skyndsamt? Dagar? Veckor?  

De är prioriterade ärenden, så fort som möjligt. 

 

 

15. I handboken står det ”säkerhetsärenden ska inte förväxlas med ärenden rörande 

krigsbrott och brott mot mänskligheten”. Vad är skillnaden? Hur hanteras dem? Vad 

klassificeras de som? 

Det är stor skillnad mellan s.k. säkerhetsärenden och ärenden som rör krigsbrott och 

brott mot mänskligheten.  

 

Säkerhetsärenden är ärenden som rör rikets säkerhet. Jag har skrivit om det längst 

upp.  

 

Migrationsöverdomstolen har i avgörandet MIG 2012:14 uttalat att prövningen av om 

en person ska uteslutas på grund av ansvar för brott mot mänskligheten bör ske mot 

bakgrund av brottet som det definieras i Romstadgan, då det är den senast överens-

komna definitionen.  

 

 

16. Hur relateras det som sägs i fråga 15 till 2 § 15 p. förordning (2007:996) med 

instruktion för MV? ”Misstankar”? 
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Förstår inte riktigt din fråga? 

Återigen viktigt att skilja på dessa typer av ärenden, men vi anmäler/ lämnar över till 

Krigsbrottskommissionen/ Säkerhetspolisen i de ärenden där vi misstänker att det är 

så. Sen får de två göra sina bedömningar.  

 

 

17. Vad händer mellan instanserna? Under tiden då ett ärende överklagas, var hamnar 

utlänningen? Går han fri, tas han i förvar?... 

En person tas inte i förvar om det inte finns starka skäl till att göra det.  

 

 

18. Har ni någon uppfattning om hur man gör i andra europeiska länder?  

Nej tyvärr.  

 

 

 

 


