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Migrationsdomstolen anser att Rahmatjon Kurbonovs berättelse inte är tro

värdig och att han därför inte kan beviljas uppehållstillstånd som skyddsbe-

hävande. Han har nämligen lämnat n1otstridiga uppgifter och hans berättelse 

är bitvis osannolik samt har trappats upp under utredningens gång. Härntö

ver är berättelsen genomgående vag och detaljfattig. Domstolen har lagt 

bl.a. följande omständigheter till grund för bedömningen. 

Rahmatjon Kurbonov har hos Migrationsverket uppgett olika namn- och 

födelseuppgifter. Han har hos verket och under den muntliga förhandlingen 

hos domstolen lämnat olika berättelser om var hans pass var, om vem som 

beslagtog passet och hur det gick till. Först uppgav han att det var uzbekiska 

myndigheter som hade passet, därefter hade rysk polis tagit det och slutligen 

hade de anhöriga hans pass. Han har också lämnat olika information om hur 

länge han satt frihetsberövad, vid ett tillfälle var det två veckor, och vid ett 

annat tjugo dagar för att slutligen bestämma sig för att det var nio dagar (på 

kvällen den 1 maj till den 9 maj). 

Hans berättelse har trappats upp på så sätt att han bl.a. under Migrationsver

kets utredning berättat om t01iyren och misshandeln under frihetsberövandet 

den 1 maj. Misshandeln tog dock slut efter fyra dagar eftersom hans bror 

kontaktade poliserna och sa att de skulle få pengar. Hos domstolen har han 

angett att han också utsattes för psykisk t01iyr och att han tappade uppfatt

ningen om tid och rum. De uzbekiska myndigheterna ville nu också anklaga 

honom för att arbeta mot konstitutionen och för att vara terrorist. Detta togs 

upp av honom tidigare endast som en parantes. Rahmatjon Kurbonov har 

inte styrkt sina åberopade skador genom något medicinskt utlåtande. 

Under utredningen uppgav Rahmatjon Kurbonov att det var fyra-fem perso

ner i två bilar som kom till hemkvarteret för att gripa honom efter demon

strationen. De kom till ormådet för att det var cirka 30 personer som var 

med under demonstrationen som bodde på smmna gata. Under den muntliga 
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