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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
BESLUT
Mål nr
519-19

meddelat i Stockholm den 18 februari 2019
SÖKANDE
AA
Ombud: Advokat Nikita Lundin
WE Advokater AB
Hantverkargatan 24
112 21 Stockholm
SAKEN
Resning
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar resning, undanröjer Kammarrätten i
Stockholms, Migrationsöverdomstolen, beslut den 22 januari 2019 i mål nr
UM 21454-18 att inte meddela prövningstillstånd och överlämnar handlingarna i
målet till Migrationsöverdomstolen för handläggning.

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

1.

Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen, beslutade genom dom den
16 november 2018 att avslå AAs överklagande av Migrationsverkets
beslut den 17 oktober 2017 om uppehållstillstånd m.m. AA
överklagade domen hos Migrationsöverdomstolen och begärde samtidigt anstånd
för komplettering i målet. Anstånd beviljades. Kompletteringen kom in till
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BESLUT

Mål nr
519-19

Migrationsöverdomstolen före anståndstidens utgång. Den kom emellertid inte att
tillföras akten före domstolens avgörande den 22 januari 2019 då målet slutligt
avgjordes genom beslut att inte meddela prövningstillstånd.

2.

AA yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen beviljar resning, upphäver
Migrationsöverdomstolens slutliga beslut och återförvisar målet till
Migrationsöverdomstolen för ny prövning i fråga om prövningstillstånd.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

3.

Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller
ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att
pröva saken på nytt.

4.

Av utredningen i målet framgår att handlingar som AA gett in till
Migrationsöverdomstolen före anståndstidens utgång inte hade tillförts akten i
målet när domstolen fattade sitt beslut att inte medge prövningstillstånd.
Omständigheterna får därmed anses vara sådana att ansökningen om resning bör
bifallas (se HFD 2013 not. 36).
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I avgörandet har deltagit justitieråden Helena Jäderblom, Inga-Lill Askersjö och
Leif Gäverth.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Emma Önneby.

