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1993:120SOU

förTill statsrådet chefenoch

Kulturdepartementet

Genom beslut den 10 december 1992 bemyndigade regeringen chefen
för Kulturdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt en

reglerna i utlärmingslagen utvisninggöra översyn påatt en av om
grund brott Med stöd detta beslut förordnades 22denav m.m. av

1992 särskilddecember utredare hovrättslagmannen Gunnelsom
Wennberg.

Som har deltagit utlänningsnämndsrådet Kurt Björk,experter
Åberghovrättsassessorn Ingela Fridström, kanslirådet Kazimir och

sakkunnige Stig Alexandersson.
varit Sjösten.Sekreterare har hovrättsassessorn Mats Departements-

Westlund har varit utredningenssekreteraren Helen biträdande
sekreterare.

Utredningen har antagit Utvisningsutredningen.namnet
Till utredningen har överlämnats skrivelsertvå ställts tillsom

frånregeringen; Smittskyddsläkaren i Stockholms läns landstingen
från Statens invandrarverk.och en

i juni månadUtredningen överlämnade delbetänkandet Utvisning på
grund brott SOU 1993:54.av

Utredningen får härmed överlämna delbetänkandet Uppehållstill-
avvisning SOU 1993:120.stånd och

vilkaUtredningens fortsatta arbete kommer krav påatt avse
skötsamhet bör ställas utlänning vill bli svensksom en som

Utredningen undersöka bl.a. demedborgare. kommer rättsligaäven att
för återkallande medborgarskapförutsättningarna svensktettav som

erhållits med hjälp falska uppgifter.av

Göteborg i december 1993

Gunnel Wennberg

Mats Sjösten

Helen Westlund
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Sammanfattning

Utredningen föreslår vissa preciseringar och skärpningaräven i fråga
kravet skötsamhet hos dem ansöker uppehållstillståndom som om

i Sverige.
Flyktingar, krigsvägrare och s.k de facto-flyktingar har tillrätt

uppehållstillstånd asyl. flyktingEn får asyl endastvägras detom
föreligger synnerliga skäl inte bevilja asyl. Härmed i principatt avses
endast mycket brottslighet. Utredningen föreslår ingen förändringgrov

den bestämmelsen.av
Krigsvdgrare och de facto-flyktingar får asylvägras detom

föreligger särskilda skäl. Därmed främst brottslighet dockavses som
inte behöver så allvarlig fråganär flykting.ärartvara av som om en
Utredningen föreslår ansökan asyl skall kunna avslås detatt en om om
med hänsyn till utlänningens brottslighet eller allvarlig ellerannan
upprepad misskötsamhet eller finns särskilda skäl inteattannars
bevilja asyl.

Uppehållstillstånd får beviljas bl.a. utlänningar med anhöriganära
i Sverige och utlänningar humanitära skäl bör få bosätta sigsom av
här. I dessa fall det inte frågaär någon tillrätt uppehållstillstånd.om
Som förutsättning för uppehållstillstånd i dessa fall föreslåren
utredningen det skall kunna förväntas utlänningen föratt att en
hederlig vandel. Detta innebär brottslighet, i mindreävenatt om-
fattning, och allmän normlöshet bör kunna motivera avslag i vissa fall.
Vid ställningstagandet till ansökan uppehållstillstånd dockmåsteen om
alltid avvägning ske med utgångspunkt i de skäl åberopasen som som
grund för ansökan.

Utredningen föreslår det i tveksamma fall tillfälligtatt ges uppe-
hållstillstånd i stället för tillstånd.permanent

Även sedan uppehållstillstånd meddelats måste det kunna krävasett
utlänningen sköter sig och följer samhällets regler. Ett uppehållstill-att

stånd bör därför, i nära överensstämmelse med vad för närvaran-som
de fallet, kunna återkallasär utlänningen brister i de förut-om
sättningar utgjorde grund för beviljande tillståndet. Den tidsom av
under vilken återkallelse kan aktualiseras bör förlängas från nuvarande

tilltvå år.tre
utlänningEn vill i Sverige får under vissa förut-som resa

sättningar avvisas, antingen direkt vid eller inomgränsen kortare tid
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avvisning ökasmöjligheterna tillföreslårUtredningenefter inresan. att
begå brott.befaras kommakanutlänningari fråga attsomom

bedöma till-förbehövsuppgifterpåTillgången att om ensom
enligt utred-vandelskraven böruppfyllerutlänningståndssökande

mening förbättras.ningens
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Författningsförslag

tillFörslag
1989:529utlänningslageniändringLag om

§ 43 kap.§§, 4och 112 kap. 4 samtföreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeskall ha1989:529utlänningslagen2 §kap.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 kap.
§4

tillUppehällstillstånd får ges
Sverige bosattitillanhörigutlänning näraär personensomen

Sverige,tillanknytningsärskildhareller annarssom
Sverige,sig ifå bosättaskäl börhumanitärautlänning som aven

eller
har sinellerarbetstillståndfåttharutlänning somsomen

sätt.ordnad någotförsörjning annat
andraiuppehållstillstånd kan ävenföreskrivafårRegeringen att ges

fall.
Vid prövningen en an-av

uppehållstillståndsökan om
paragraf skalldennaenligt

beaktas.vandelutlänningens
tillUppehållstillstánd får ges

förakan förväntasden ensom
vandel.hederlig
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om utlänningen har i landet, fårrest uppehållstillståndett
återkallas

han inte försörjer sig hanom bedriver sådanom
på ärligt eller bedriverett sätt verksamhet kräver arbets-som
sådan verksamhet kräver tillstånd ha sådantsom till-utan att
arbetstillstånd ha sådant stånd,utan att
tillstånd,

han på grund hanom inte förett heder-av om en
tidigare ådömt frihetsstraf eller lig vandel, eller
någon särskild omstän-annan
dighet kan kommaantas att
begå brott Sverigei eller i
något nordiskt land, ellerannat

det med hänsyn till hans tidigare verksamhetom eller i övrigt
kan han kommer bedrivaantas att sabotage, spioneriatt eller olovlig
underrättelseverksamhet i Sverige eller i något nordiskt land.annat

Återkallelse Återkallelseenligt första enligt första
stycket får endast ske frå- stycket får ske endast frå-om om

har väckts innan utlänning- hargan väckts innan utlänning-gan
har varit bosatt här i två år haren varit bosatt här i åren tre

med uppehållstillstånd. med uppehållstillstånd.
Regeringen får föreskriva uppehållstillstånd fåratt återkallas för de

utlänningar i 1 kap. 1 § tredje stycket isom ävenavses andra fall än
de i första stycket.som anges

Senaste lydelse 1992:1165.

10
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

3 kap.
§4

asyl.§ har tilli 1utlänning rättEn som avses
får dockAsyl vägras om

utlänningens tidigarekänttill vadhänsyn ärdet omsomav
skälsäkerhet finns synnerligariketshänsyn tilleller medverksamhet

bevilja asyl,inteatt
beträffande utlän-detutlän-beträffandedet enen

omfattas § 2ning l§ 2omfattas lning avsomavsom
brottslighet3 grundeller pásärskilda skäl3 finnseller att av

allvarlig ellerellerasyl,beviljainte upp-annan
ellermisskötsamhetrepad an-

särskilda skäl inteñnns attnars
asyl,bevilja

Island ellerFinland,från Danmark,utlänningen har rest
medi enlighetdessa ländertillsändas åter någotoch kanNorge enav

såvida det intedet landet, ärSverige ochmellanöverenskommelse
uppehållstillstånd där,beviljasinte kommerhanuppenbart attatt

uppehållithartill Sverigeföre ankomsteni fallutlänningen4. annat
dit,återsändsoch, han ärhemlandetlandisig änett annat om

sändas tillfall,förekommandeeller, iförföljelseskyddad attmotmot
sändas vidareocksåhemlandet ochtillkrigsskådeplats eller mot atten

skydd, ellermotsvarandeinte harland där hantill annatett
land och därtillanknytning ärsärskildutlänningen har ett annat

idetskyddad sätt som anges
för de fallandra stycket 4frånföreskriva undantagfårRegeringen

inte börsådan hanSverigeanknytning till ärutlänningensdå art attav
asyl prövad här.ansökanfå sinnekas att om

ll
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.4
2 §

En utlänning får vidare avvisas
det kan han kommer sakna tillräckligaantas att medelom att För

sin vistelse i Sverige eller i något nordiskt land, han tänkerannat som
besöka, för sin hemresa,samt

han tänker söka sitt det kanom hanantasom att
uppehälle i Sverige eller i något under sin vistelse i Sverige eller

nordiskt land och det kan iannat något nordiskt land inteannat
han inte kommer kommerantas försörjaatt sigatt påatt ett

försörja sig på ärligt ärligtsätt ellerett sätt han kommeratt
eller han kommer bedriva bedrivaatt sådan verksamhetatt att
sådan verksamhet kräver kräver arbetstillståndsom som utan
arbetstillstånd ha sådant ha sådant tillstånd,utan att att
tillstånd,

han grund tidi- han på grund tidi-om av om av
ådömt frihetsstraff eller ådömt frihetsstraff,gare vadgare

någon särskild omstän- känt hansannan ärsom annars om
dighet kan komma ellerantas någonatt sär-person annan
begå brott i Sverige eller i skild omständighet kan antas
något nordiskt land, kommaannat begå brott i Sverigeatt

eller i något nordisktannat
land,

det med hänsyn till hans tidigare verksamhet eller i övrigtom
kan han kommer bedriva sabotage,antas att spioneri elleratt olovlig
underrättelseverksamhet i Sverige eller i något nordiskt land,annat
eller

det med stöd lagen 1971:176 vissa internationellaom av om
sanktioner har föreskrivits avvisning kan ske.att

En utlänning får avvisas iäven andra fall det har begärtsnär denav
centrala utlänningsmyndigheten i nordiskt land och det kanett annat

han beger sig till det landet.antas att annars
Avvisning enligt denna paragraf får inte ske än månadertresenare

efterutlänningens ankomst till Sverige och inte utlänningen harom
visering eller uppehållstillstånd.

Denna lag träder i kraft den

12
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Inledningl

skyldigheterochrättigheterutlänningarsreglerGrundläggande om
bestämmelserfinnsUtlL. Därl989:529,utlänningslagenifinns om

asyl.tillanställning här rättochvistelse samtochin-tillrätt utresa,
kanutlänningförutsättningarvilkaunderocksålagenI enanges

behandlar i dettaUtvisningsutredningenlandet.utvisaselleravvisas ur
kap.uppehållstillstånd i 2beviljandeUtlLireglernabetänkande avom

§2 kap. 11uppehållstillstånd iåterkallande3 kap. 4§ och4 avom
följavaltharUtredningen2 systema-i kap. attavvisning 4och om

återkallelseochbeviljandereglernamedförUtlL vilketitiken att om
avvisning.bestämmelsernaförebehandlasuppehållstillstånd omav

Gällande rättl

i UtlL denanvändsterminologienligt denutlänningMed somavses
såväl denföralltsågällerLagensvensk medborgare.inte är somsom

dvs.medborgarskap, ärsaknardenmedborgareutländskär somsom
medborgarskaputländsktochsvensktbådeharstatslös. Den som

medborgar-svensktenbarthardensättbetraktas på somsomsamma
skap.

medborgaresvenskaendastdet ärprincipenbyggerUtlL att som
varkenutlänning kanlandet. Enivistas härovillkorlig rätthar atten

anspråk pårättsreglerinternationella göra attellersvensk lagenligt
hänseende.i dettasvensk medborgaremedlikställd envara

Med asylSverige.asyl itillutlänning rättfall harvissaI avsesen
därför hanutlänning ärbeviljasuppehållstillstånd atti UtlL ensom

facto-flykting.des.k.ellerkrigsvägrareflykting,
angåendeFN-konvention1951 årspåflykting byggerBegreppet

flyktingMedGeneve-konventionen.ställningrättsligaflyktingars
det land,utanförsigbefinnerutlänningUtlL bl.a.i somsomenavses

fruktan förvälgrundadkännerhandärförmedborgarehan är att
visstilltillhörighetnationalitet,singrundförföljelse på enras,av

politiskaellerreligiösasingrundeller påsamhällsgrupp upp-av
inte villsin fruktangrundellerkan påinteochfattning, avsom

utlänningkrigsvägrareskydd. Medlandssig dettabegagna avses enav
från sittflyttharellerkrigsskådeplatshar övergett somensom

13
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hemland eller behöver i Sverige förstanna undgå föreståendeatt
krigstjänstgöring. En de facto-flykting är en utanperson attsom, vara
flykting, inte vill återvända till sitt hemland på grund de politiskaav
förhållandena där och kan åberopa vägandetungt omständigheter till
stöd för detta. Skälen de facto-flykting anförsom stöd fören som att
inte vilja återvända till sitt hemland kan slagvara av samma som
politiska flyktingar kan åberopa, dock tillräckligtutan att starkavara
för medföra flyktingskapatt prop. 197576:18 108 f..s.

Asyl får vägras det hänsyn till vad käntom ärav utlän-som om
ningens tidigare verksamhet eller med hänsyn till rikets säkerhet finns
synnerliga skäl inte bevilja asyl. Enligtatt förarbetena till UtlL kan
brott sådanautgöra skäl. När det gäller krigsvägrare och de facto-
flyktingar får asyl vägras redan det finnsnär särskilda skäl för det.
Även för denna kan brott enligt förarbetenagrupp sådana skälvara att
asyl kan vägras. Asyl kan dessutom vägras skäl inte ärav som
hänförliga till utlänningens Som exempel härpå kanperson. nämnas
fallet utlänningen har tillatt rätt asyl i land påett grundannat attav
han uppehållit sig där före ankomsten till Sverige, den s.k. första
asyllandsprincipen.

Det finns antal situationerett när uppehållstillstånd får beviljas. I
dessa fall detär inte fråga någon direkt tillrätt uppehållstillståndom

den beslutandeutan myndigheten har göra diskretionäratt en
prövning. Uppehållstillstånd får till dels utlänning ärges näraen som
anhörig till i Sverige bosatt elleren har särskildperson som annars
anknytning till Sverige, dels utlänning humanitära skälen börsom av
få bosätta sig i Sverige, och dels utlänning har fått arbetstill-en som
stånd eller har sin försörjning ordnad på någotsom Här-sätt.annat

fårutöver regeringen föreskriva uppehållstillståndatt kan även iges
andra fall.

I fråga den tillämpningennärmare dessaom möjligheterav att ge
uppehållstillstånd kan sägas detnär gäller anhöriga,att, sådant får ges
till make eller sambo, hemmavarande barn under 20 år ärsom
ensamstående, föräldrar och andra släktingar är väsentligtsom
beroende i Sverige bosatt ochav en vilkas samtligaperson personer
nära anhöriga finns i Sverige, s.k. sista länk-fall. Annan särskild
anknytning kan tidigare längre vistelse i Sverige.vara Uppehållstill-
stånd humanitära skäl kan förhållandenaav närt.ex. i utlänningensges
hemland är sådana det inhumantatt tvinga honomvore att att
återvända dit. En utlänning får arbetstillstånd beviljasettsom normalt
uppehållstillstånd.

Ett uppehållstillstånd kan återkallas olika skäl. Sedan utlänningenav
i landet kan återkallelserest ske på grund bl.a. brottslighet ochav

Återkallelsevissa former asocialitet. kan skeav utlänningen inteom

14
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erforderligt tillstånd.eller arbetarförsörjer sig ärligtpå sätt utanett
kan komma begååterkallelse ske utlänningenVidare kan attantasom

Återkallelsenordiskt land. får skei Sverige eller någotbrott annat
utlänningen varit bosatt här ifrågan innan två årväcktsendast om

uppehållstillstånd.med
utvisningavvisning och kanbestämmelserna i UtlLMed stöd omav

tvingas lämna Sverige. Medutlänning in i ellervägras att resaen
saknar uppehållstill-utlänningavvisning avlägsnande somav enavses

utlänningavlägsnandeSverige. Utvisning betecknarstånd i en somav
uppehållstillstånd harblivit i Sverige sedanantingen har kvar ett

viss svårhetsgrad.har dömts för brottgälla ellerupphört att avsom
utlänning skälavvisningfinns bestämmelserDet av somom av en

ske vid ankomsten tillAvvisning kanhänför sig till hans person.
bristande för-därefter grundinom månader pålandet och tre av

risk för kriminalitet ellerasocialt leverne,sörjning, vissa typer av
viseringutlänning har ellerförhållanden. Enandra liknade som

grunder.inte avvisas dessauppehållstillstånd kan dock på
återkallelse sådanauppehållstillstånd ochi ärendenBeslut avom

Utlänningsnämndeninvandrarverk SIV medfattas Statenstillstånd av
Utlänningsnämnden får överlämnaSåväl SIVbesvärsinstans. somsom

bedömsavgörande bl.a. dettill regeringen förärenden om vara av
UtlL ärendetför ledning tillämpningensärskild vikt prövasattavav

regeringen.av
polismyndighet. Dockavvisning fattas vanligen ärBeslut av enom

bl.a. utlänningenavvisningbeslutsmyndighet i ärenden sö-SIV omom
avvisningPolismyndighetens besluti landet. över-asyl härker om

till SIV.klagas

Utredningsuppdraget1

direktiven se bilaga 1skall enligt göra översynUtredningen en av
i ärendenbehandlar vandelns betydelsei UtlLreglerna omsom

Översynen reglerna i 2 kap. §skall omfatta såväl 4uppehållstillstånd.
tillståndsgivningen de bestämmel-själva3 kap. § UtlLoch 4 somom

vandelsskäl finns iuppehållstillståndåterkallelse av somavser om
innefattar ocksåUtredningsuppdraget översyn112 kap. en av

2 § UtlL.avvisning i kap.reglerna 4om
lämpligt införadetskall undersökaUtredningen är att enom

sikte vilken betydelsei UtlLuttrycklig bestämmelse tar ensom
tillmätas i ärende därövriga vandel skallbrottslighet ochutlännings ett

skall utredningenuppehållstillstånd. Därvidbeviljaaktuelltdet är att
i sådana ärenden ochfå informationmöjligheternaanalysera att

15
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diskutera vilken utredning bör införskaffas. Särskild uppmärksam-som
het skall ägnas i vilken grad vandel skall tillmätas betydelse i
tillståndsärenden där utlänningen skyddsbehov skäl för sinanger som
asylansökan. I detta sammanhang skall särskilt övervägas frågan vilken
betydelse upprepad brottslighet mindre allvarlig bör ha i dettaav natur
hänseende.

Utredningen skall söka åstadkomma där det klartett framgårsystem
vilket förhållande skall råda mellan de regler föranledersom som att

utlänning utvisas särskilden rättsverkan i brottmålsom ochen deett
regler sikte på brottslighetenstar betydelse vidsom prövningen av
tillstånds- och återkallelseärenden.

Utredningen skall i sitt arbetet beakta de regler tillskapatssom
avtalet det Europeiska ekonomiskagenom samarbetsområdetom EES-

avtalet och, det behövs, föreslå särskilda regler förom dem som
omfattas avtalet.av

1.3 Utredningens arbete

Utredningens arbete inleddes i januari 1993. juniI månad presentera-
des betänkandet Utvisning på grund brott SOU 1993:54 ochav
utredningen påbörjade därefter översynen reglerna i UtlLav som
behandlar vandelns betydelse i ärenden uppehållstillstånd,om m.m.

Utredningen har tagit åtskilliga kontakter för inhämta kunskaperatt
tillämpningen och synpunkter på de bestämmelserom av omfattassom

utredningsuppdraget.av
Vid besök hos och kontakter med SIV har information erhållits om

samtliga de frågeställningar utredningen har belysa. Besök haratt även
skett hos Asylbyrå Väst i Kållered.

Genom besök hos polismyndigheterna i Helsingborg, Malmö och
Stockholm har utredningen erhållit information bl.a. hur reglernaom
i UtlL avvisning tillämpas. Kontakter har skettom även med andra
polismyndigheter.

Besök har skett flyktingförläggningarnapå i Falkenberg och
Rinkeby varvid information erhållits hur verksamheten är upplagdom
och de problem kan förenade med sådan verksamhet.som vara

Utredningen har tagit del utlänningslagstiftningeni aktuella delarav
i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Storbritannien.

För inhämta kunskaperatt EES-avtalets påverkan på möjlig-om
heterna inskränka den fria rörlighetenatt för medborgare i EES-ett
land har åtskilliga kontakter tagits. Här kan särskilt nämnas det danska
Justitieministeriet och Direktoratet för utlänningar.
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i Stock-Smittskyddsläkarensammanträffat medharUtredningen
landsting.länsholms

Stockholm.rådet iNordiskamedhar skettKontakt

utredningensförutgångspunkterAllmänna1.4

ställningstaganden

varit föremåltillståndsgivningen harbetydelse vidvandelnsFrågan om
Möjlighetenlopp.undertillfällen årensvid flertalövervägandenför ett

hänvisning till dennesuppehållstillstånd medutlänningvägraatt en
införandetpraxis.i Fråganutvecklatsvandel har ettbristande avom

tillståndsärendevandel iutlänningensbeakta ettförbud attmot
emeller-statsrådet ansågföredragande1968: 158;idiskuterades prop.

propositionen61.lämplig Iordning intesådantid att varen
bordeförhållanden intepersonliga prövasutlänningsframhölls att en

för awisnings-inomuppehållstillstånd änärendeni annat ramenom
197778:90, där frågans. 77. Iutvisningsbestämmelsernaoch prop.

förinommöjligheternaanfördesberördes på attattnytt, ramen
utlänningutvisningsbestämmelserna vägraochavvisnings- en

81.behållas s.vandel bordegrund hansuppehållstillstånd på av
1980propositionen till årsuttryck itilluppfattning komSamma

angelägetdetpropositionen197980:96. Enligtutlänningslag attvar
infördes;tillståndsärendeibetydelsevandelnsbestämmelse ettomen

möjligheternabegränsning vägrainträddelagen attdenmed avennya
fanns iBegränsningen,92.vandelsskäl s.uppehållstillstånd somav

uppehålls-innebarutlänningslag,1980stycket i års§ andra att12
endastvandelgrund hansutlänning påficktillstånd vägras omaven

2 §angivna i kap.finns 4omständighetersådanaförelågdet som nu
bedrevyrkesmässigtutlänningenellerUtlLstycket 2 4första om-

missbrukareellerförsörja sigärligenunderlätotukt eller att avvar
farliganledning däravmedbefannsnarkotika ochalkohol eller vara

störandelevdeeller påpersonliga säkerhet grovtför ettnågon annans
gällande utlän-i denmotsvarighetsaknarBestämmelsen,sätt. nusom

gjordes.uttalandendärvid någrabortningslagen, attutantogs
grundutlänningutvisa påmöjligheten bortSamtidigt att avtogs en

propositionenobsolet. IBestämmelsen ansågsasocialitet. vara
tid inomskedde denförlängningsamtidigterinrades att avenom

bl.a. under-grundåterkallas påkundeuppehållstillståndvilken avett
försörja sig ärligt.låtenhet att

utlänningsbetydelsevilkenpraxisiråda osäkerhetDet enomanses
meduppehållstillstånd övervägsfall därskall ha ivandelbristande
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hänvisning till andra skäl än asyl. Regeringen har dock sommaren
1993 se bilaga 2 i fall vägt bristande vandelett hos utlän-par
ningen.

För skapa klarhet i rättsläget bör detatt enligt utredningens mening
i UtlL införas uttryckliga bestämmelser utlännings bristandeattom en
vandel skall beaktas vid tillståndsprövningen.

UtlL bygger principenpå det endast svenskaär medborgareatt som
har ovillkorlig vistasrätt här i landet. Mot bakgrundatt häraven bör
det alltid kunna ställas vissa krav denpå utlänning önskar insom resa
i eller i Sverige. Det naturligtärstanna begära skötsamt ochatt ett
hederligt beteende. Detta krav siggör gällande med olika styrka allt
efter ändamålet med och längden vistelsenpå här utlänningenssamt
skäl för uppehållstillstånd och det eventuella skyddsbehov före-som
ligger. Nedan redogörs helt kort för de principer utredningensom

skall gälla vid ställningstagandet till utlänninganser skallom en
tillåtas i eller kvar i landet.att stannaresa

För denvägra flyktingäratt uppehållstillstånd asyl krävssom - -
synnerliga skål, vilket i princip föreligga endast vid mycketanses grov
brottslighet. Förutsättningar saknas vidta någon förändring denatt av
bestämmelsen.

Krigsvägrare och de facto-flyktingar får vägras asyl detom
Ävenföreligger särskilda skäl. denna grund för avslag sikte påtar

brottslighet, vilken dock inte behöver så allvarlig närartvara av som
fråga är flykting. Med särskilda skäl åsyftas även detom kanen att
föreligga svårigheter utlänningar vid sidanatt ta den regleradeemot av
invandringen. Enligt utredningens uppfattning bör asylansökanen
kunna avslås det på grund utlänningens brottslighet ellerom av annan
allvarlig eller upprepad misskötsamhet eller finns särskilda skälannars

inte bevilja asyl. Det böratt alltså fortsättningsvis ställas ettupp
uttryckligt vandelskrav för de facto-flyktingar och krigsvägrare som
söker asyl. Någon ändring såvitt gäller möjligheterna att ta emot
utlänningar denutöver reglerade invandringen inteär avsedd.

I de fall uppehållstillstånd får beviljas på grund anknytning,av
humanitära skäl, beviljat arbetstillstånd eller något skäl efterannat
regeringens bemyndigande bör vid prövningen ansökan stortav en
avseende fästas vid utlänningens vandel. För uppehållstillstånd skallatt
beviljas bör krävas utlänningen kan förväntas föraatt hederligen
vandel. Häri ligger inte bara kriminalitet inte bör förekomma.att
Även asocialitet och allmän normlöshet bör kunna beaktas.annan
Givetvis måste alltid utlänningens klandervärda beteende vägas mot
tillståndsgrundens styrka. En utlänning har humanitära skälsom som
grund för sin ansökan beroende situationenpå i hemlandet t.ex. en-
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skäl för uppehållstillståndkan ha starkareväpnad konflikt än en-
grund.uppehållstillstånd på någonansökerutlänning annanomsom

Även det kunna krävasuppehållstillstånd meddelats måstesedan ett
uppehållstillstånd bör därförvandel.för hederlig Ettutlänningenatt en

sköterutlänningen inte sig. Reglernatid återkallasinom viss kunna om
grund vandelskäl iuppehållstillstånd pååterkallelse ett avavom

det råder kongruens mellan förut-bör utformas2 § UtlL såkap. ll att
återkalla uppehållstillstånd.bevilja och försättningarna för ettattatt

avvisning utlänning enligt 4 kap.nuvarande reglernaDe av enom
förutsättningarUtlL bygger påstycket 2 42 § första somsamma-

uppehållstillstånd. kopplingDenna ärför återkallelseställs ettavupp
ändamålsenlig. i ställetuppfattning inte Detutredningens ärenligt

utlänning förför avvisastarka skälkräva mindre änrimligt attatt en
tilluppehållstillstånd. anknytningbeviljat Någonredanåterkallaatt ett

fall awisning kan kommavanligen inte i definnsSverige talaatt om
i fråga.

utlänning grundmöjligheten avvisa pågällerdetNär att en av
osäkerhet avvisningsbe-i praxis vissbrottslighet råderbefarad om

Avvisningsbestämmelsernaoch räckvidd.tillämplighetstämmelsernas
dessutom införassyfte. böri klargörande Detdärför ändrasbör en
kriminellt beteende.antagandemöjlighet till avvisning vidutökad om
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ansökanvidVandelsprövning2 om

uppehållstillstånd

utlänningarasylberäuigadeförUppehållstillstånd2.1

nuvarande ordningmedöverensstämmelseförslag: IUtredningens
synnerliga skäldet finnsflykting endast attasylfår vägras omen

krigs-ochfacto-flyktingargäller dedetbevilja asyl. Närinte
brottslighetbestämmelseuttrycklig attinförsvägrare angersomen

misskötsamhet kan utgöraupprepadallvarlig ellereller annan
asyl.skälsärskilda vägraatt

Flyktingar2.1.1

flykting.skalldefinieras§ UtIL23 kap.I varaansessomvem
angåendekonventionNationernaspå FörentabyggerDefinitionen

Genevekonventionen.kalladvanligenställning,rättsligaflyktingars
hanflyktingutlänningskalldefinitionenEnligt omsomansesen
handärförmedborgarehanland, är attutanför detsigbefinner som

singrundförföljelse påförfruktanvälgrundadkänner ras,av
singrundeller påsamhällsgruppvisstilltillhörighetnationalitet, aven

grundkan eller påinteochuppfattningpolitiskaellerreligiösa avsom
nämndaskydd. Avlandsdettasigvill begagnafruktan intesin av

flyktingar.kanstatslösaparagraf framgår ävenatt varapersoner
AsylSverige.till asyl iflykting rättUtIL har§3 kap. 4Enligt en

utlän-känttill vad ärhänsyndetdockfår vägras omsomavom
finnssäkerhetriketstillhänsynmedverksamhet ellerningens
skälsynnerligaRegelnasyl.beviljainteskälsynnerliga att om

Enligt1954.utlänningslagstiftningen årursprungligen iinfördes
1989 årsöverfördes tillbestämmelsenförarbetenai näruttalanden

bet.77,1954:4156, jfr198889:86prop.utlänningslag s.prop.s.
ochIuU197576:24107, bet.197576:18ochlLU1954:14 s.prop.
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JuU197576: 15 denna, liksom den tidigare lagstiftningen,tar sikte på
dels situationer då det hänsyn till rikets säkerhet framstårav som
omöjligt bevilja asyl, dels sådanaatt omständigheter enligtsom
Genevekonventionen diskvalificerar flykting från konventionensen
skydd, brott mänskligheten,t.ex krigsförbrytelsermot och liknande
gärningar. Hit hör också icke-politiska brott förövats innangrova som
utlänningen kom till Sverige jfr Genevekonventionen kap. 1 artikel
1 F.

-
Regeringen har i antal ärenden funnitett synnerliga skäl föreligga

asyl.vägra Det har då i förstaatt hand varit fråga politiskt aktivaom
medverkat i olika brottslighetpersoner föresom typer inresanav grov

i Sverige och påstått brottsligheten haftatt politiskt syfte.som ett
Regeringen har i dessa fall gjort bedömningen det varit frågaatt om

icke-politiska brott och vägrat asyl se i frågagrova praxis bilagaom
2.

Även det i ärende föreliggerett omständigheterom utgörsom
synnerliga skäl bevilja asyl kan det ändå förekommamot att asylatt
beviljas. Orsaken härtill kan skyldigheten för den tillstånds-vara
givande myndigheten redan vid asylprövningen beaktaatt hinder som
finns verkställa beslut avvisning.mot att Enligt 8ett kap. 2 § UtlLom
får visserligen utlänning sändas till land där han riskeraren ett
förföljelse, det inte går sända honom till någotatt landom ochannat
utlänningen synnerligen brott harett visat detgenom grovt skulleatt

förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhetvara låtaatt
honom i Sverige. Det sagda gällerstanna dock inte den förföljelseom

hotar honom i det andra landet innebär fara för hanssom liv eller
är särskilt beskaffenhet.svårannars av

Utredningen

Genevekonventionen flyktingar starkt skydd återsändasettger mot att
till sitt hemland. De nuvarande reglerna innebär asyl kanattsom

endastvägras det föreligger synnerliga skäl överensstämmerom väl
med konventionen.

Ett motsvarande starkt skydd finns utvisa flyktingarmot påatt
grund brott. För utvisning krävs utlänningen begåttav att synnerli-ett

brott och det skulle medföragrovt allvarlig faragen för allmän
ordning och säkerhet låta honom i Sverige.att Förutsätt-stanna
ningarna för flyktingvägra asyl och föratt utvisa flyktingatt påen en
grund brott korresponderar i allt väsentligt med varandra.av

Det saknas skäl ändra bestämmelsen.att
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krigsvägrarefacto-flyktingar och2.1.2 De

de facto-benämnasvad brukarUtlL behandlas§ 33 kap. 1I som
utlänningfacto-flyktingMed deflyktingar. utan att varasom,avses en

politiskagrund dehemland pååtervända till sittvillflykting, inte av
tillomständighetervägandeoch kan åberopaförhållandena där tungt

1976.infördesfacto-flyktingar årför deSkyddsreglernadetta.stöd för
108 f.197576:18prop. nämnsbestämmelsentillmotiven ettI s.
regel. gällerdenna Detomfattaspersonkategorier kanantal avsom

flyktingar kanpolitiskadet slagskälutlänningar medt.ex. somav
flykting-medföratillräckligt starka förinte äråberopa, attmen som

riskerar hamna påintekrigsvägrareVidareskap. nämns attsom
straffas för sin krigs-medkan räknakrigsskådeplats, attmen som

oproportionerligtfåriskerarvärnpliktsvägrare ettattvägran, samt som
propositionen detdock iframhöllsstraff för sin Detvägran. attsträngt

skäluppräkning vilkafullständigmöjligtinte göraatt somavenvar
skyddsregeln.till denhänföraskunnaskulle nya

harutlänningkrigsvägraremed3 § UtlL3 kap.Enligt somenavses
ellerfrån sitt hemlandhar flyttellerkrigsskådeplatsövergett somen

krigstjänstgöring.föreståendeför undgåi Sverigebehöver attstanna
och krigsvägrarefacto-flyktingar rättde§ UtlL harEnligt 3 kap. 4

detflyktingar,liksom förfår dockAsyl vägras,i Sverige.till asyl om
verksamhetutlänningens tidigarekänttill vadhänsyn är omsomav

synnerliga skäl för det.finnssäkerhettill riketshänsynmedeller
beviljasärskilda skäl intefinnsdetfår asyl vägras attDärutöver om

facto-flyktingdemöjligheter vägrafinns såledesasyl. störreDet att en
flykting. Be-beträffandeasyl detän görkrigsvägrareeller enen

förskäl tillkomvid särskildaasylmöjlighet vägrastämmelsen attom
Sverige harvilka möjlighetertillskulle kunna att tahänsyn tasatt

Beträffandereglerade invandringen.denvid sidanutlänningaremot av
omständig-tyngden deförarbetenaades ifacto-flyktingar uttalde att av

avgörandetvidbetydelsetillmätasåberopades måsteheter avsom
108 f..197576:18föreligger prop.särskilda skälfrågan s.om

uppehållstillståndför fråganbetydelsevandelnsgällerNär det om
1980bestämmelse i årssärskildtidigare nämnts,fanns, ensom

stycket fick12 § andrabestämmelsendenEnligtutlänningslag. --
vandelbrister i hansgrundutlänning påuppehållstillstånd vägras aven
ochutgjordeomständighetersådanaförelågdet ut-endast av-somom

nämligenden lagen,visningsgrunder enligt
försörjaärligeninte kommerhankandet skäligen attattantasom-

arbetstillståndkräververksamhetbedrivakommersig eller att som
tillstånd,sådanthaattutan
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han på grund tidigare ådömt frihetsstraff eller någonom av annan-
särskild omständighet skäligen kan komma begå brott iantas att
Sverige eller i nordiskt land,annat

det med hänsyn till hans föregående verksamhet eller i övrigtom-
skäligen kan befaras han kommer bedriva sabotage, spioneriatt att
eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i nordisktannat
land,

han yrkesmässigt bedriver otukt eller i Övrigt underlåterom att-
ärligen försörja sig, eller

han missbrukare alkoholär eller narkotika och befinns medom av-
anledning därav farlig för någon personliga säkerhet ellervara annans
lever på störande sätt.ett grovt

I 1983842144 s. 39 f. klargjorde föredragande statsrådetprop.
överväganden i enlighet med denna bestämmelse skulle kunnaatt göras

i tillståndsärendenäven rörande de facto-flyktingar.
Den behandlade regeln bort i och med införandet 1989togsnu av

års utlänningslag. förarbetenaI kommenterades inte borttagandet. Det
anfördes endast särskilda skäl inte bevilja asyl, liksom tidigare,att att
kan de facto-flykting gjort sig skyldig till allvarligattvara en
brottslighet.

praxis finnsI fall där regeringen 1986år har särskildaett ansett
skäl föreligga krigsvägrarevägra asyl. Det då frågaatt en var om en

före inresan till Sverige dömts till fem fängelseårs förperson som
narkotikabrott se bilaga 2.

frågaI verkställighetshinder gäller för dessa regelnävenom grupper
i 8 kap. 2 § UtlL förhållandena vid verkställighetstillfállet ärom
sådana utlänningen i det land dit han skulle komma sändasatt att
riskerar förföljelse. Beträffande krigsvägrare i 8 kap. 3 §UtlLsägs att
de inte får, det inte finns särskilda skäl, sändas till land där deettom
riskerar sändas till krigsskådeplats. facto-flyktingarFör de gälleratt en
enligt 8 kap. §4 UtlL de inte får sändas till hemlandet eller tillatt ett
land där de riskerar sändas vidare till hemlandet det finnsatt om
synnerliga skäl detta. Beträffande synnerliga skäl anfördemot
departementschefen i l97576:18 109.prop. s.

Undantagsvis kan emellertid förhållandena sådana, attvara
det skulle framstå förstötande rättskänslan vidattsom
verkställighet avlägsnandebeslut sända dessa utlänningarav
till hemlandet, hinder inteäven enligt 53 §möter UtlLom
nuvarande 8 kap. 2 § första stycket. Så kan exempelvis

fallet utlänningen löper risk ådömas oproportio-attvara om
nerligt hårt straff för militärt brott i fredstid. Jag anser
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ifråga-hemlandettillbefordranhinder nudärför avmotatt
fall.ömmandesärskiltiföreliggabörutlänningarvarande

Utredningen

utlänning,krav påställaskunna attprincipallmän enbörDet som
beskydd, rättarlandssig vårtanvändaellersig härbosättavill avsom

skötsamtochhederligtlever påoch ettgrundläggandesig efter normer
till-vandelgodkrävarimligt endärför högst avattDet enärsätt.

närvarande råderfördetbakgrundMotutlänning. attståndssökande av
dei frågavandelskravgällervadrättsläget omoklarhetviss om

införaskäldetfinns attkrigsvägrare enochfacto-flyktingar nu
§ första3 kap. 4vandel igodpåkravbestämmelseuttrycklig om

ellerbrottslighetlagtexteniDärvid bör attUtlL.2stycket anges
skälsärskildamisskötsamhet kan utgöraupprepadellerallvarligannan

asyl.beviljaattmot
ellerbrottslighetallvarlighurförriktlinjerallmängiltigaNågra

kanasylbeviljandetvidtolereraskan avmisskötsamhet avsom
meddennaärendenalltid i typSomställasinteskälnaturliga avupp.

skedetmåsteslagmångskiftande enförhållandenindividuella av
riktningar.skildaitalarfaktorerolikadesammanvägning somav

detliggerskyddsbehovharhär ettutlänningardeEftersom avsessom
kunnaböranmärkningarallvarligareendastsakensi attnatur

asylansökan.avslagföranleda en
reglernahandförstagäller ibrottslighet omaktuellfrågaI om

brottslighet,tidigaregällerdetNär sombrott.grundutvisning på av
brottutredningen attlandet,ihär avlagförasskallintealltså anser

denSålunda börasylprövningen.vid sombeaktasbörkaraktärviss
ochhälsaallvarligare övergrepp motexempelvis personersfordömts

frihets-tillförmögenhetsbrottallvarligaochnarkotikabrottintegritet,
asyl.tillha rättlängd inteobetydligickestraff av

beträffande dessadettordemisskötsamhet gruppergällerdetNär
klandervärdaallvarligtvidasyl änfråga vägra annatikommainte att

viljavisarintevederbörande attsärskiltgällerbeteenden. Detta om
kanDetslag.skildabrytafortsätter motsig avatt normerbättra utan

asocialaallvarligamedmissbrukspelverksamhet,illegalfråga omvara
miss-upprepadochallvarligellerprostitutionyrkesmässiginslag,

dettordegångerMångaflyktingförläggningar. varapåskötsamhet
faktisktellermycket nära rentliggerbeteenden somfråga somom

brott.utgör
intekanskeslagallvarligtmindre ensbrottslighet somOm av -

föreläggandeellerstrafföreläggandeendast avåtalföranleder utan
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ordningsbot eller isätts bör det inteupprepas system uteslutet- vara
asyl skall kunnaatt vägras.

vVid de grannlaga överväganden måste hargöras naturligtvissom
tidsaspekten betydelse; längre tillbaka i tiden de klandervärda be-
teendena ligger, desto mindre betydelse bör de tillmätas vid asylpröv-
ningen.

2.2 Uppehållstillständ för andra än asylberättigade

Utredningens förslag: En särskild bestämmelse införs innebärsom
utlänningens vandel skallatt beaktas när uppehållstillstånd beviljas

på grund än asylskäl.annan

Enligt 2 kap. §4 UtlL får uppehållstillstånd till utlänningges en som
är nära anhörig till i Sverige bosatt elleren harperson som annars
särskild anknytning till Sverige, humanitära skäl bör få bosättasom av
sig i Sverige eller har fått arbetstillstånd eller harsom sinsom
försörjning ordnad på något sätt. Härutöver fårannat regeringen
föreskriva uppehållstillstånd kanatt iäven andra fall. Det inteärges
fråga någon tillrätt uppehållstillståndom endast möjlighetutan om en
för den tillståndsgivande myndigheten bevilja uppehållstillstånd.att
Till skillnad från vad gäller för flyktingar, de facto-flyktingarsom och
krigsvägrare finns det i fråga dessa tidigare nämnts,om grupper, som
inte uttryckt i lagtexten i vilken mån hänsyn vid tillståndsprövningen
skall till skäl talartas beviljande tillstånd.mot Ensom sådanav
uttrycklig regel bort i och med 1989togs års utlänningslag.

Enligt 2 kap. §5 UtlL huvudregelnär uppehållstillstånd skallatt ha
beviljats före inresan till Sverige. Undantag kan dock bl.a.göras om
utlänningen skall återförena sig med familjemedlemnära ären som
stadigvarande bosatt i Sverige och han tidigare har sammanlevtsom
med utomlands. Undantag kan vidare göras det finnsom annars
särskilda skäl. I praxis har denna undantagsregel tillämpats vid starka
humanitära skäl.
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skälHumanitära

147198889:86det prop.skäl kanhumanitäragällerdet varaNär s.
personligaellersjukdomgrundfråga avsompersonerom

dennaTilluppehållstillstånd här.börinte vägrasförhållanden grupp
asyl i 3 kap.reglernaomfattasinteocksåhör omavsompersoner

utlän-till vilketlandi detförhållandenavilkabeträffandeUtlL men
tvingainhumantsigdetsådana attskulle behöva är terningen attresa

konflikt. Rege-väpnadpågåendetillåtervända,honom t.ex.att en
till Sverige påkommitbosnier1993 i frågaijuniringsbeslut somom

beviljandeinnebarJugoslavien permanenti f.d.krigetgrund avav
nämndadengrund. Ihumanitärsådanuppehållstillstånd på nyss

elleravvisningbeslutfalletdetvidarepropositionen att ett omanges
landfinnsinte någotdetdärförverkställasinte kanutvisning att som
beviljatsuppehållstillstånd dessutompraxis harutlänningen. Iemottar

starka,anknytningsskäl ochkombinationföreliggerdetfall däri aven
humanitäraförhållanden knutna,personligasökandenstillväsentligen

tillräckliga.inteför sig ärdockskäl varsom

Vistelsetidsregler

vistelsetids-de s.k.skälhumanitära utgörssärskildEn typ avav
ärendenenskildaiaugusti 1991 någraibeslutadeRegeringenreglerna.

kundeasylsökandemedföraskulleSverigeivistelse attlång enatt
särskildasåvida integrund,humanitäruppehållstillstånd påbeviljas

talade däremot.falletenskildaskäl i det
ändrade1991december19denärendeenskiltibeslutI ett
Sverigevistelsetiden iuttaladepraxis ochdennadock attregeringen

asylansökan.bedömningenvidviktsärskildborde tillmätasinte enav
kundeomständigheterfleraskulle beaktasVistelsetiden somavsom en

beviljades.tillståndtillledanödvändigtvis måsteinte attmen --
barnfamiljer.fortsättningsvis tillskullehänsyn även tasSärskild
bestämmelserövergångsvisasärskildadockbeslutadesSamtidigt om

Sverigeikommit vistas1992januariden 1utlänningar, attför som
efter detbarnfamiljerför atteller årmånader18 ettänmer --

besked.slutligtinte fåttgjorts,uppehållstillståndansökan men somom
talarskälsärskildaintebeviljasuppehållstillståndfårfalldessaI om
vissauppehållstillstånd i[l991:1999]förordningendäremot om

Enligt1991:8.förordningsmotivregeringensochutlänningsärenden
föreliggauppehållstillståndbeviljaskälsärskildamotiven kan attmot

beskedomständigheterna attsituationendenibl.a. omatt ger
ellervid ankomstenfamiljhansmedlemellerutlänningen senareaven
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har handlat på sätt anledning ifrågasättaett hans ellerattsom ger
hennes beredvillighet iaktta grundläggande iatt samhället.normer
Brott sådanär omständighet.en

Regeringen beslutade samtidigt ändring i utlänningsförord-om en
ningen UtlF med innebörd särskild hänsyn skulle kunnaatt tilltas
familjer med barn längeväntat på uppehållstillstånd. Genomsom en
bestämmelse i 3 kap. §4 UtlF föreskrevs uppehållstillstånd fick,atta

särskilda skäl inte talade däremot, beviljas medlemmarnaom i en
familj i vilken det vid beslutstillfället fanns barn fullgjort minstsom

terminer i svensk skola, förskolatre eller liknande efter ansökanatt
uppehållstillstånd gjorts. Med särskilda skälom avsågs sådana

omständigheter redogjorts for i föregående stycke.som
Bestämmelsen i 3 kap. 4 § UtlF har upphävts fr.o.m. den 1a

december 1992. Av motiven regeringens förordningsmotiv 1992:6
framgår regelns upphörande i och för sig inteatt hindrar det kanatt
komma finnas enstaka familjer påatt grund lång vistelsetid ochsom av
faktisk anknytning i det individuella fallet kan få tillstånd iatt stanna
Sverige. Denna bedömning kan inomgöras för UtlL, främst 2ramen
kap. 4

Det finns mängd vägledande beslut fattadestor Utlännings-en av
nämnden vad gäller brotts betydelse vid beviljande tillstånd påav

Ävengrund vistelsetiden. relativt lindriga brottav snatteri ochsom
olovlig körning har sådanautgöra särskilda skälansetts uppehålls-att
tillstånd inte beviljats. Om brott lindrigare karaktär legat långtav
tillbaka i tiden, och inte har det dock inte hindratupprepats, att
uppehållstillstånd beviljats.

Anhöriga m.m.

När det gäller uppehållstillstånd för anhöriga har fast praxisen
utvecklats i fråga släktskap jfr 198889:86arten 147.om av prop. s.
Uppehållstillstånd skall kunna till make eller sambo, hemmavaran-ges
de barn under 20 år är ensamstående, föräldrar och andrasom
släktingar väsentligtär beroende i Sverige bosattsom av en person

vilkas samtliga släktingarsamt nära finns i Sverige, s.k.personer
sista länk-fall. Anknytning till anhörignära kan åberopas endasten
i förhållande till har beviljats uppehållstillstånd elleren person som

bosattär här behöva tillstånd. Den kanutan således intesom att göras
gällande i förhållande till den väntar på uppehållstillstånd.som

Även särskild anknytning till Sverige släktanknytningän kanannan
beaktas. Omständigheter då kan ha betydelse tidigareär längresom
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ellerrederisvensktifartyg,svensktanställning påSverige,ivistelse
76.198384:144jfrutomlandsföretagsvenskt s.vid prop.ett

endast kortaresammanbottgift ellervaritharsökandenfall där enI
invandringsprövning.uppskjutenmed s.k.ordningtillämpastid, en

beviljas ochuppehållstillståndtidsbegränsade attflerainnebärDet att
förhållandetberoendevarje gång görs atttillståndsförlängningen av

beviljastillstånddockfall kanömmandevissabestår. Ifortfarande
prövoti-tvååriganormaltdenefteranknytning. Förstavbrutentrots

ochinvandrare permanentutlänningenutgångdens accepteras som
beviljas.uppehållstillstånd

föruppehållstillstånd1992 vägratfall åriharRegeringen enett
tillfällensnatteri vid tvåför trotsdagsbötertilldömtsutlänning som

iregeringenharVidareSverige.till ettanknytningstarkhadehanatt
asocialtin ävenbrott vägtförutom annat1993årärendenpar

beteende.

Övrig invandring

arbetstill-fåttharutlänningtillocksåUppehållstillstånd får somenges
Medsätt.någotordnad påförsörjningsin annatharstånd eller som
ochfria yrkesutövareföretagare,bl.a.den egnaavsesgruppensenare

frågadetAntalsmässigt ärhemlandet.frånpensionmedpensionärer
småmycket grupper.om

UtlLstycketandra§kap. 4med 2enlighetifårRegeringen
stödMedfall.andraiuppehållstillstånd kan även avföreskriva gesatt

§i 3 kap. 4föreskriftermeddelatregeringenbemyndigande hardetta
studier.uppehållstillstånd förUtlF om

föreskrivit i 3bemyndigandetstödmedregeringenharVidare av
deförbeviljasskalluppehållstillståndUtlFb5ochkap. 5 atta

bilaga 5.vidareEES-avtalet,omfattas seavsompersoner

Utredningen

klartreglering attföljandei detföreslår angerUtredningen somen
Härigenomtillståndsprövningen. attvidbeaktasskallvandeln avses

samhällets kravsignalertydligaochrättslägetklarhet iskapa omge
här.sigvill bosättautlänningarpå som

ibeaktaskunnabrottslighet börallutgångspunkt ärnaturligEn att
förutvisadomstol kangäller brottdettillståndsärende. När somett

myndig-administrativochprövningdomstolsmellanförhållandetoch
situationeri vilkautvecklas närmareavsnitt Därbeslut,hets se
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sådan brottslighet bör kunna Äveninverka tillståndsgivningen.på
lindrigare brottslighet, i och för sig inte kan leda till utvisningsom av
domstol, bör kunna tillmätas betydelse vid tillståndsgivningen. Det kan

fråga brott för vilka endast bötert.ex. ingår ivara straffskalan.om
Även brottslighet föranlett godkänt strafföreläggandeettsom eller
föreläggande ordningsbot eller lett till åtalsunderlåtelseav börsom
kunna beaktas. Det kan förekommaäven situationer där upprepade
polisanmälningar skulle kunna betydelse i den samladevara av
bedömning skall göras. När det gäller lindrigare brott börsom det, för

vikt i tillståndsfrågan,att fråga upprepade förseelser.ges vara om
Som redan framgått utredningenär den uppfattningen ävenav att

normlöshet brott skallän kunna vägas vidannan tillståndspröv-
ningen. På förläggningarmånga förekommer asylsökandeatt stör
verksamheten beteenden inte alltid direktär hänförligagenom tillsom
brottslighet, hotfullt uppträdandet.ex. och störande beteende.annat
Vad här åsyftas handlingssättär uttryck försom likgiltig-som ger en
het för grundläggande i samhället. Utredningennormer attanser en
skärpt i dessa frågor påkalladär vid tillståndsprövningen.syn

För olika former vandelsanmärkningaratt skall få inverka vidav
tillståndsprövningen bör självfallet krävas det finns ordentligatt
dokumentation, det frågaärsamt att tillfälligtän för-ettom mer
hållningssätt hos utlänningen. Det går således inte grundaatt ett
påstående normlöshet på enstaka händelse. Händelserom dennaen av
karaktär framgår, de inträffat förläggning,på normalt SIV:som en av
incidentrapporter. Dessa sammanställs SIV,rapporter användsav men
i dag endast statistiskt underlag avseende säkerhetsrisker försom
personalen. Utredningens uppfattning är bör kunnaatt rapporterna
användas för på bättre dokumenterasättatt klandervärtett beteende

systematiseras ochatt genomgående tillfogas dengenom asylsökandes
dossier. Innan sådant material läggs till grund för beslut måste givetvis
utlänningen möjlighet del och bemöta allaatt ta påståendenges av som
i detta avseende anförts honom.mot

Här bör tilläggas regeringen i två avgörandenatt år 1993 gjort
bedömningar innefattande också vandelsanmärkningar. bådaI fallen
hade anknytning till Sverige svensk hustru.personerna fallIgenom ett

det fråga kom till Sverige i junivar 1990om en person som som
turist. Han ansökte asyl först efter det han uppsökts polisom att av
vid utlänningskontroll genomfördes med anledningen hansom attav
i berusat tillstånd tagits alkoholpoliklinik. framgickDet att

under vistelse på SIV:s förläggning visatpersonen på asocialtprov
beteende. Han hade också begått brott i Sverige godkänt strafföre-ett
läggande för snatteri. Han dessutom misstänkt för snatteri vidvar ett
flertal tillfällen, våld ordningsvakt och våldsamtmot motstånd samt
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Åtal fallet detdet andrahonom. Ihade väcktsskadegörelse. mot var
juni 1991 ochSverige den 15kom tillfråga grepsperson somenom

19dömdes denvissa brott. Hanmisstänkt för16 junipolisen denav
skadegörelse, brukandeföri månaderfängelse1991 tilljuli avsex

framgickvapeninnehav. Vidarevarusmuggling och olagaurkund,falsk
under sinSIVincidentrapporter upprättatsdet att personenavsomav

personalen.och trakasserathotfulltförläggning uppträttvistelse en
käntvadärendenuttalade i dessaRegeringen att om personer-som var

uppehålls-fråganvid bedömningenvandel borde vägas omavnas
anknytning de hade tilldengrunddembordetillstånd avges

fannomständigheterna i ärendetbedömningsamladSverige. Vid aven
iuppehållstillståndborde beviljasinteregeringen att personerna

till riket.anknytning de hadedenSverige trots
skälutomlands. Av naturligabrott begångnasärskilt problem ärEtt

till brott.känner dessasvenska myndigheterovanligtrelativtdetär att
gärningenoch därdock det, ärmyndigheterna görde fall därI

vidtill brottethänsyn kunnai Sverige, börstraffbelagd även tas en
6 fram förslagavsnitt lagtUtredningen har itillståndsprövning. om

övriga utredningar.asylutredningar ochiinformationförbättrad m.m.
sådanvandelsanmärkning ärfall det konstaterasdetFör artatt aven

viktblir frågan vilkentillståndsprövningen,vidskall beaktasdenatt
intetillämplig modell kanärendenför allatillmätas. Någonden skall

de skälstyrkanVandelsanmärkningen måste vägasställas mot avupp.
utlänningarfråga ännutillstånd bör Iförtalar att om somges.som

ställas förvandelskrav kunnahögre äntillstånd måstehar beviljatsinte
uppehållstill-i Sverige medbosattautlänningarde är permanentsom
svenska med-jämställas medutsträckning böri möjligstånd, och som

myndig-tillståndsbeslutanderimligt krävasigborgare. Det attter av
tillståndsä-vandeln iutredning rörandedeheter göratt noggrannen

rendet.
tillståndför börskälenskäl kan tyngdenVid humanitära att gesav

Skälenvandelsanmärkning.överskuggadel fall helti attmotenen
starka forlikai dettill hemlandet kan närmasteåtervända som envara

konflikt tordeväpnadflytt undanflykting. För enpersoner som
facto-flyktingardet gäller debedömningungefär närgöras somsamma

fallskälen kan i andrahumanitäradekrigsvägrare. Menoch vara
mindre allvarliga vandelsan-vilket bör leda tillstarka, ävenmindre att

beviljas.medför tillstånd intemärkningar att
rimligt beakta anknyt-detanknytningsärendendet gäller ärNär att

utlänning skallfrågaOm detstyrka.ningens ärt.ex. somom en
ligga högretoleransnivån någotmed sin kärnfamilj böråterförena sig

någon anknytning.formsigdet rörän avom annanom
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Som tillämpas för makar ochnämnts sambor ordning medovan en
uppskjuten invandringsprövning. Förlängningen tillstånd igörsav
princip beroende förhållandet fortfarande består. Utredningenav om

det lämpligt vid förlängningardessa kontrolleraävenattanser vara
eventuella vandelsanmärkningar. I linje med vad anförts kansom ovan

vandelsanmärkning skäl för inte förlängautgöra tillståndett att etten
fortsatt anknytning. avvägningenI måste självfallet tidentrots som

vistats i Sverige med tillstånd in.vägaspersonen
gäller övrigaNär det situationer uppehållstillstånd fårnär ges anser

utredningen höga krav god vandelpå bör kunna ställas.att en

2.3 Tidsbegränsade uppehållstillstånd

Utredningens förslag: Tidsbegränsade uppehållstillstånd bör
användas i omfattning.ökad

Ett uppehållstillstånd kan för viss tid, tidsbegränsat uppehållstill-ges
stånd, eller tidsbegränsning, uppehållstillstånd 2 kap.utan permanent
2 § UtlL. Bestämmelserna för formnär uppehållstillstånd börresp. av
meddelas trädde i kraft 1985 och innebärår uppehålls-att permanent
tillstånd beviljasbör utlänningen redan från början prop.
198384:144, bet. 198384:SflJ30. Den ordning gällde tidigaresom
innebar utlänning fick i Sverige inledningsvis fickatt stannaen som

tidsbegränsat uppehållstillstånd. Efter tid i Sverige, normaltett etten
år, kunde han vanligen få uppehållstillstånd. Anledningett permanent
till ändringen 1985år det sällan förekom förlängningatt att ettvar av
uppehållstillstånd vägrades grundpå utlänningens vandel. Detav
framstod därför slöseri med behålla den tidigareett attsom resurser
ordningen. innebarDenna i praktiken i de 10 000 15 000att -
omprövningar skedde varje endast handfullårsom en personer
påträffades borde uppehållstillståndvägras vandelsskäl. Isom av
propositionen anfördes beträffande valet mellan ochpermanent
tidsbegränsat uppehållstillstånd bl.a. följande 88.

Liksom hittills bör emellertid generellt gälla, verket alltidatt
har frihet välja utfärda tidsbegränsat uppehållstill-att att ett
stånd till utlänningäven bosätta sig här ochatten som avser
tillåts Skäldetta. kan ibland finnas tillgöra detta, exempelvis

tveksamhet rådernär utlänningens vandel eller för-om
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bli begränsad tillhärvistelsensörjningsförmåga, när avses
önskan endast fåuttrycktutlänningen hartid ellerviss att

uppehållstillstånd.tidsbegränsat

diskretionär be-efterSIV:s möjligheterinradesVidare att enom
uppehållstillstånd i ställetutlänningen tidsbegränsatbeviljadömning

114.råder hans vandel s.tveksamhetfor permanent, t.ex. omom
198889:86 anfördesprop.gällande UtlLpropositionen tillI att

tidsbegränsatförfrån 1984riktlinjerna år när permanentett resp.
Vidarevägledande.alltjämt tordeuppehållstillstånd skall varages

varaktigt bosättaför avsiktutlänningen haranfördes attatt meraom
uppehållstillstånd börbör beviljasi för sigSverige och han ochsig i

sådant. Riksdagenmeddelasbörjanfrånhan redan ett permanent
198889:SfU 19 ochbet.i propositionenuttalandenasig bakomställde

22.
huvudregel tillståndbeviljasuppehållstillstånd närPermanent som

viduppehållstillståndTidsbegränsadei Sverige.bosättningför gesges
fleraanknytning dvs.invandringsprövning grundpåuppskjuten av

prövotid ochbeviljas underuppehållstillståndtidsbegränsade en
fortfarandeanknytningenberoendeförlängning varje gångär attav

meddelasuppehållstillståndtidsbegränsadei vilkaAndra fallbestår.
för arbete.tidsbegränsatgäststudier ellervistelsefrämst vidär

Utredningen

möjlighetenintefinna tillämpasutredningen kunnatSåvitt att ge
tveksamhet råderuppehållstillstånd närtidsbegränsade enom

ställningstagandeutredningensbakgrundvandel.utlännings Mot attav
föreslårtillståndsärendenbetydelse ivandel ökadutlänningstillmäta en

fåruppehållstillståndtidsbegränsadetillmöjlighetenutredningen att en
aktuellaskulle är närfallanvändning. De närmastökad varasom

uppehållstillståndtveksamtdetsådanvandel ärutlänningens är att om
för tillstånd inteskälenställdaför avslagbeviljas skälenskall motmen

skullesådant fallansökan. Iför avslåtillräckligt ettväger atttungt en
beviljaföri ställetmyndighetenbeslutande permanentden att

utlänningentillfälligt sådant;meddelauppehållstillstånd kunna ett om
aktuellt meddet blirflyter innantid sedandensig undersköter som

uppehållstillstånd meddelas. Denomprövning kan permanentetten
brister i vandelshänse-utlänningenfalletblirsituationenomvända om

utvisasuppehållstillstånd och kanförlängtfår dående; han vägras ur
landet.
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utlänningar inte fårDe uppehållstillståndgenast ett permanentsom
får visserligen mindre ställning eftersom osäkerhet kommertryggen

det slutliga ställningstagandetråda i fråga uppehållstillstånd.att om om
nackdel får emellertidDenna godtas med hänsyn till intresset detattav

fördjupad prövning det finns tveksamhetgörs när utlänningenen om
skall få sigbosätta här.

Det kan antalet tidsbegränsade uppehållstillstånd grundpåantas att
tveksamhet vid vandelsbedömningen kommer bli begränsat. Enattav

endast marginellt ökad arbetsbörda kan förutses för SIV. I samman-
hanget förtjänar påpekas förfarandet förlängningvägraatt att att ettav
uppehållstillstånd tillämpalättare möjlighetenär återkallaänatt att ett
uppehållstillstånd jfr 3avsnitt nedan.

självfallet nödvändigt vidDet det den förnyadeär prövningenatt
kontroll utlänningens skötsamhet,görs eventuellaen noggrann av

kriminalitet osv.
Utredningen tidsbegränsade uppehållstillstånd börattanser

med intervall skälet till tidsbegränsningen,omprövas oavsettsamma
dvs. omprövning bör normalt ske vid de förstatvå tillfállena efter en
period eftervardera månader och sedan ytterligare år. Ettettom sex
slutligt ställningstagande bör ske efter år.senast tre
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Återkallelse3 uppehållstillståndav

Utredningens förslag: Bestämmelserna i 2 kap. 11 § första stycket
UtlL återkallelse uppehållstillstånd utlänningnär inteom av en
försörjer sig ärligt eller det kansätt när utlänningenett antas att
kommer begå brott avskaffas. ställetI införsatt möjlighet atten
återkalla uppehållstillstånd utlänningen inte förett hederligom en
vandel. Den tid under vilken uppehållstillstånd får återkallasett

frånutsträcks tilltvå år.tre

I detta kapitel behandlar utredningen möjligheterna enligt 2 kap. 11 §
första och andra styckena UtlL återkalla uppehållstillståndatt ett -
sedan utlänningen har i landet med anledning bl.a.rest av-
asocialitet eller kriminalitet. Denna återkallelsemöjlighet infördes i
utlänningslagstiftningen 1985år prop. 198384:144, bet. SfU
198384:30. Förutsättningarna för återkallelse korresponderar med
reglerna för avvisning i kap. 2 §4 första stycket 2 4 UtlL.-

Den särskilda bestämmelsen i 2 kap. ll § tredje stycket UtlL om
återkallelse uppehållstillstånd för de utlänningar omfattasav som av
EES-avtalet kommenterar utredningen i bilaga 93.s.

12 kap. 9,10 och 12 §§ UtlL i vilka övriga fall uppehålls-ettanges
tillstånd kan återkallas. Enligt 9 § återkallelseär i princip obligatorisk

utlänningen harnär lämnat oriktiga uppgifter sin identitet. Omom
utlänningen medvetet har lämnat andra oriktiga uppgifter eller
medvetet har förtigit omständigheter varit betydelse för attsom av
tillståndet får, enligt 10 uppehållstillstånd återkallas;ett om
utlänningen inte har i landet får uppehållstillstånd återkallasrest ett

andraäven särskilda skäl, förutsättningarna för tillståndett.ex.av om
har ändrats väsentligt. Enligt 12 § skall uppehållstill-ett permanent
stånd återkallas utlänningens bosättning i Sverige upphör.om

iReglerna 2 kap. 9 12 §§ UtlL återkallelse uppehållstill-om av-
stånd gäller, på grund bestämmelsen i 2 kap. 3 § UtlL, deävenav
utlänningar beviljas uppehållstillstånd asyl enligt reglerna isom
3 kap. UtlL.
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Ärlig3.1 försörjning krav på arbetstillståndresp.

Ett uppehållstillstånd får enligt 2 kap. 11 § första stycket 1 UtlL
återkallas utlänningen inte försörjer sig på ärligt Enligtsätt.ettom
förarbetena får återkallelse ske vid brottslig osedlig ellersamt annars
förkastlig verksamhet såsom yrkesmässigt hasardspel, prostitution,
koppleri illegal in- och utförsel, dvs. smuggling SOU 1979:64samt

Även133, 197980:96 96, 119 och 134. andras. prop. s.
omständigheter de nämndaän kan leda till bedömningen attnu ett
uppehållstillstånd skall återkallas.

Ett uppehållstillstånd får enligt denna bestämmelse återkallas även
det kannär utlänning bedriver sådan verksamhetantas att en som

kräver arbetstillstånd ha sådant tillstånd.utan att
Förutsättningarna för återkallelse awisningsbestämmelsenmotsvarar

i 4 kap. 2 § första stycket 2 UtlL.

Utredningen

Bestämmelsen återkallelse uppehållstillstånd i de fallettom av
utlänningen inte försörjer sig på ärligt i huvudsaksätt sådanaett avser
förhållanden omfattas lokutionen hederlig vandel. Utredningensom av
föreslår i det följande uppehållstillstånd skall kunna återkallasatt ett
för utlänning inte för hederlig vandel. Med hänsyn härtillen som en
behöver enligt utredningens uppfattning den nämnda återkallelse-nu
grunden inte behållas.

ifrågavarande bestämmelse kan användas föräven återkallaatt ett
uppehållstillstånd ifall utlänningen arbetar här ha erforderligtutan att
tillstånd. Enligt kap.1 5 § UtlL skall utlänning ha arbetstillstånden
för arbeta i Sverige på grund anställning här eller utomlandsatt av om
inte utlänningen har uppehållstillstånd eller är medborgarepermanent
i något nordiskt land. Eftersom uppehållstillståndannat ipermanent
allmänhet beviljas utlänning redan från början och utlänningaren som
omfattas EES-avtalet befriade från kravetär på arbetstillstånd fårav
bestämmelsen arbetstillstånd tillämpning huvudsakligen påom
gäststuderande. Bestämmelsen behövs alltjämt varför anledning saknas

föreslå någon förändring den. Denna grund föratt återkallelse kanav
inte tillämpas omfattas EES-avtalet; bilagapersoner som av se

101.s.
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Hederli3.2 vandelg

stycket 2 UtlL§ förstafår enligt 2 kap. 11uppehållstillståndEtt
brott iutlänningen kommer begådet kanåterkallas attantas attom

ñr bedömningenland. Till grundnordisktiSverige eller något annat
Även särskildfrihetsstraff. någonådömttidigarefår ligga ett annan

brottsavsikt, kanutlänningenfrånuttalandenomständighet, t.ex. om
förutsättningarnanuvaranderisk för brott. Deantagandeutgöra ett om
uppehållstillståndåterkallabestämmelsestöd dennaför med ettatt av

§ första stycket 3 UtlL.i kap. 2avvisningsbestämmelsen 4motsvarar

Utredningen

betydelsenbehandlat frågantidigareUtredningen har om av en
avsnittuppehållstillstånd, Ut-ärendevandel iutlännings ett seom

2uppehållstillstånd enligt kap.föreslagitdärvidredningen har ettatt
förväntasendast det kanutlänning i princip§ UtlL får4 attomges en

utlänningvandel. Beträffandehederligförahan kommer att en somen
ochtill asyl, dvs. krigsvägrareUtlL har§ 2 och 3enligt 3 kap. 1 rätt

föreslagit asyl skallutredningen vägrasharfacto-flyktingar,de att
ellereller allvarligbrottslighetutlänningensgrunddet på annanavom
intefinns särskilda skälmisskötsamhet ellerupprepad attannars

asyl.bevilja
förutsättningarnanaturligt låtadetutredningens meningEnligt är att

för tillstånd.förutsättningarnaåterspeglingåterkallelseför avvara en
inteuppehållstillstånd meddelats innebäromständighetenDen attatt ett

i övrigtoch reglerutlänningen följer de lagarminskarvikten attav
deutlänning brister isamhället. Omsvenskai detgäller ensom

uppehållstillståndet, bör detförvillkorförutsättningar ettsom var
fråga heltkandetta. Detåterkallafinnas möjlighet att nyavara om

tidigare kända,tillsammans medelleromständigheter ensammasom
föranleda avslaggraverande för påtillräckligti sig inte att envarsom
bedömningenleda tillböruppehållstillstånd,ansökan att ettom

Även fall förhållanden uppdagasi detåterkallas.uppehållstillstånd bör
aldrigmedfört tillståndetskulle havarit kända,de tidigare attomsom,

börutredningen denEnligtkunna ske.bör återkallelsemeddelats,hade
för brottsligsikte riskåterkallelsemöjligheten,nuvarande tarsom

uppehålls-möjlighet återkallamedverksamhet, ersättas ettatten
hederlig vandel.förutlänningen intei falltillstånd de en

beviljandetföljer medtrygghetdeni sakensliggerDet natur att som
nytill-endast deundanröjasuppehållstillstånd skall kunna närettav

Varje mindrepåtaglig tyngd.haromständigheternakommande en
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anmärkning utlänningens beteende bör självfalletmot inte motivera en
återkallelse. Om tillståndsprövningen inte gjorts med rimlig omsorg
och noggrannhet bör brister i utredningen inte drabba utlänningen,
förutsatt denne fullgjort sin upplysningsskyldighet.att

Vid bedömningen uppehållstillstånd skall återkallasettav måsteom
det beaktas vilkenpå grund tillståndet meddelats, och eventuelltett
skyddsbehov bör påverka ställningstagandet till återkallelse. Fören att

återkallelse skall kunna komma i fråga för utlärmingen påen som
grund sitt skyddsbehov har beviljats asyl måste fordras allvarligaav
vandelsanmärkningar visar långtgående misskötsamhetsom en som

Äveninte tillfällig.är beträffande utlänning fått uppehållstill-en som
stånd humanitära skäl måste det krävas vandelsanmärkningarav av
inte obetydlig styrka. När det gäller utlänning erhålliten som
uppehållstillstånd på grund anställning eller anknytning bör ävenav
mindre allvarliga vandelsanmärkningar kunna föranleda åter-en
kallelse.

Även tidsfaktorn spelar roll. Som utredningen föreslår bör den tid
under vilken uppehållstillstånd kanett återkallas förlängas från två till

år. Om uppehållstillståndtre skall kunnaett återkallas under denna
tid beror på sammanvägning skälen för återkallelse,en anknyt-av
ningen till Sverige och, tidigare framgått, grunderna för beviljan-som
de uppehållstillståndet med beaktande eventuellaav skyddsbehovav
och styrkan dessa.av

Bestämmelsen förenligär med EES-avtalet.

3.3 Olovlig underrättelseverksamhet

Ett uppehållstillstånd får enligt 2 kap. ll § första stycket 3 UtlL
återkallas det med hänsyn till utlänningens tidigareom verksamhet
eller i övrigt kan han kommer bedrivaantas att sabotage, spioneriatt
eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i något annat
nordiskt land. Förutsättningarna för återkallelse awisnings-motsvarar
bestämmelsen i kap.4 2 § första stycket 4 UtlL.

Utredningen

Anledning saknas föreslå någon förändringatt bestämmelsen. Denav
förenligär med EES-avtalet; bilaga 102.se s.
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Tidsfristen återkallelse3.4 för

Återkallelse § första stycketuppehållstillstånd enligt 2 kap. 11ettav
endast frågan harandra stycke, skeenligt paragrafensUtlL får, om

i med uppehållstill-har varit bosatt här två årinnan utlänningenväckts
deninfördes 1985 avsåg endaståterkallelsemöjligheten årstånd. När
möjligtAvsikten detuppehållstillstånd. göraatt attpermanenta var

uppehållstillståndbeviljamedutnyttja fördelarna permanent utanatt
möjligheten tilltillfälligt. Genom åter-meddelatförst ha attettatt

bedömdes detviss kortare tidupphörde efterkallelse permanenta
avgörandekaraktär inteuppehållstillståndets allmänna på något sätt

l98384:144 86 f..återkallelsemöjligheten prop.påverkas s.av
1989 utlänningslagårsför återkallelse utsträcktesTidsfristen genom

Bakgrunden till ändringenl98889:86.till prop.från två årett var
grund asocialtutlänning landet påavlägsnamöjligheten attatt avuren

uppehålls-för återkallelseettårsfristenavskaffades, ochleverne ettav
Beträffande tidpunkten frånför kort.till följd däravtillstånd ansågs
i propositionen följande s.anfördestvåårsfristen skall räknasvilken

65.

medkontaktkan mycket svårtEftersom det attvara
liv,asocialt eller kriminellt börför ettsompersoner,

utlänningen inte personligenkunna skeåterkallelse även om
inom tvåårsfristen. Detärendetunderrättashar kunnat om

invandrarverket,registrerats hostillräckligt dettabör attvara
ingiven hand-anhängiggjortshardetoavsett genom enom

Tvåårsfristen bör räknas frånofñcio.tagitsling eller upp ex
började vistas i landet medutlänningentidpunkt dåden

uppehållstillstånd.

Utredningen

bosättninguppehållstillstånd två årsåterkallelseförTidsfristen ettav -
utredningens uppfattning för kort. Deenligtuppehållstillståndmed är-

uppehållstillstånd skallutlänning förställskrav att gesensom
tid under vilkentvåårsfristen Denutgått.efter detkvarstår även att en

därför utsträckas. Utredningenskall kunna ske böråterkallelse anser
får dettid till ändaSedan denna gåtttidsfristen bör år.treatt vara

i det svenskaetablerat sig såutlänning i allmänhet harattantas en
demöjlighetbör finnas någoninte längresamhället det attatt

återkalla§ första stycket UtlLi 2 kap. 11grunder ettangessom
Även till sinuppehållstillståndetdetuppehållstillstånd. permanentaom
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allmänna karaktär påverkas återkallelsemöjligheten ståratt öppenav
under den föreslagna tiden bör denna nackdel vägas detupp av
angelägna i utlänning allvarligt bryter förutsättningarnaatt en motsom
för beviljande uppehållstillstånd skall kunna få detta återkallat. Detav
sagda bör också bakgrund bl.a. det utlänningmot attses av av en som
ansöker bli svensk medborgare fordras han haratt förtom att en
hederlig vandel.

Även det gäller denär övriga grunderna för återkallelse i paragra-
fens första stycke bör möjligheten återkalla uppehållstillståndatt ett
kvarstå under den längre tid utredningen föreslår.som nu
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Avvisning4

avvisningförFörutsättningarna enavförslag:Utredningens
eller någotSverigeibrottbegåkommakan attutlänning antassom

ochändamålsenligabliförändraslandnordiskt att merannat
närvarandeföromfattning äni störretillämpa sommöjliga att

förutsätt-förändring görsredaktionellfallet. En avvaraanses
kommaintekan attutlänning antasavvisaför somningarna att en

arbetstillstånd.arbetaellerärligt utansättsig páförsörja ett

dekallasbrukarvadutredningenbehandlarkapitel somdettaI
stödMed§ UtlL.2kap.i 4avvisningsbestämmelserna avmateriella

tillsighänförskälhandärföravvisasutlänning att somfår avdessa en
bristandeexempel kan nämnashär;önskvärdinte ärhans somperson

iskekanAvvisning,kriminalitet.befarad somochförsörjning
obligato-intedärefter, ärmånaderinomochinresantillanslutning tre

utlän-Omfall.enskiltvarjeibedömningfår görasdetrisk enutan
ske.avvisning inteuppehållstillstånd fårellerviseringharningen

ske. Denavvisning kanfallövrigavilkaiUtlL§lkap.4I anges
vilkaavvisningsbestämmelserna,formellas.k.deinnehållerparagrafen

möjliggörochutlänningskontrollengenerellatill denhänförligaär
be-innehållerParagrafenSverige.tillinvandringenkontroll av

visering.ochbl.a.stämmelser passom
detNärpolismyndigheten.allmänhetifattasavvisningBeslut avom

prövningendockskallasylansöker av-avutlänninggäller omsomen
förräni frågaintekommeravvisningochSIV,visningsfrågan göras av

verkställts.asylärendetiutredning

uppehälleförmedeltillräckligaAvsaknad4.1 av
hemresaoch

UtlLstycket 1§ första2kap.stöd 4medavvisasfårutlänningEn av
sinförmedeltillräckligasaknakommerhan attkandet attantasom

tänkerhanlandnordiskti någotellerSverige annat somivistelse
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besöka, för sin hemresa. Vid bedömningen utlänningensamt av om
har tillräckliga medel för sin vistelse och för sin hemresa beaktas bl.a.
utlänningens ålder, hur länge han hur han skallatt stanna,avser resa
och bo han har returbiljett. Avser utlänningensamt besökaom atten
någon åtagit sig bekosta hans uppehälle under vistelsen härattsom -

minskar kravet innehav medel.garant En utlänningen av egna-
har och returbiljett till hemlandet kan i allmänhetgarantsom en en

inte avvisas med stöd denna bestämmelse JO 198990 67.av s.
Frågan skyldigheten för polismyndighet vid utlärmingensom atten
inresa i landet kontrollera påståenden behandlas i JOgarantom en
197980 135.s.

Avvisning med stöd denna bestämmelse kan ske i det fallävenav
då det efter inresan under den tremånadersperiod avvisning får ske- -
framkommer omständigheter detgör antagligt utlänningenattsom

kvar här den uppehållstillståndsfriautöveratt tidenstanna ochavser
saknar medel för sin avsedda vistelse här. Detta torde inte sällan vara
fallet utlänningennär ansöker arbetstillstånd. bedömningEnom av
utlänningens avsikter måste i dessa fall ske iäven varje särskilt ärende
prop. 197980:96 56 f..s.

Utredningen

Tillämpningen denna bestämmelse fungerar såvitt framkommitav utan
problem, och utredningen har inte funnit anledning föreslå någonatt
förändring den. Bestämmelsen kan inte tillämpas på utlänningarav

omfattas EES-avtalet; bilaga 102som av se s.

Ärlig4.2 försörjning krav på arbetstillståndresp.

En utlänning får avvisas med stöd kap. 24 § första stycket 2 UtlLav
han tänker söka sitt iuppehälle Sverige eller i något nordisktom annat

land och det kan han inte kommer försörja sig på ärligtantas att att ett
ellersätt han kommer bedriva sådan verksamhetatt kräveratt som

arbetstillstånd ha sådant tillstånd.utan att
Möjligheten avvisa utlänning på grund det kanatt att antasen attav

han inte kommer försörja sig ärligtpå har, medsätt skiftandeatt ett
utformningar, funnits sedan den första utlänningslagen trädde i kraft
år 1914. I propositionen till 1954 års utlänningslag prop. 1954:41 s.
93 uttalades beträffande denna awisningsmöjlighet detatt var
angeläget i görligaste hindramån icke önskvärda, medellösaatt
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dagdriveri.sighärför ägnai landetkommautlänningar attatt
Även avsiktföruppenbarligen harutlänningenfall då attsådana

propositionen under dettaföll enligtverksamhetbrottsliglivnära sig på
stadgande.

SOUutlärmingslagtillförslagUtlänningslagkommitténsI ny
omfattadeawisningsmöjlighetenuttalades1341979:64 atts.

yrkesmässigthasardspel,yrkesmässigtolika slag, såsombrottslighet av
bedrivenyrkesmässigtellerlevnadssättotuktigautnyttjande annansav

beträffandeanfördeUtredningenutförsel.ellerinförselolovlig
obestridligtprostitution detlever på attutlänningar att varsom

i sambandförekommai övrigttill ellerupphovkundeprostitution ge
samhälletsanledningarna tilldettaverksamhet;brottsligmed var en av

borde därför,skälprostitutionen. Avförhindraföråtgärder att samma
yrkesmässigtkänd förutlänningutredningen, attenligt som varen

i landet.inhindrassig, kunnaprostituera att resa
197980:96,prop.utlänningslag1980till årspropositionenI som

föredragandeuttaladeförslag,Utlänningslagkommitténsbyggde
villutlänning,omständighetenden56statsrådet s. att resaatt somen

yrkesmässigthar ägnatårenförflutna tvådeunderSverige,in i senast
utförselellerinförsel utgörolovligkoppleri ellerprostitution,sig

försörja sighärinte kommerutlänningenindicium på attstarkt attett
åtskilliga andraocksåfanns detstatsrådetEnligtärligt sätt.på ett

Riksdagenbedömning.medförakundeomständigheter sammasom
197980227.bet. AUpropositioneniuttalandenabakomsigställde

utlänningslagen.gällandedeninte skettändring harNågon genom
arbetstillståndavsaknadantagandegrundAvvisning på avomav

197980:96 118utlänningslag prop.1980 årsinfördes s.genom
awisning kommakanredan197980:27. Som134, bet. AUoch sagts

månader efterinomi landet äveninresanvid treinte barai fråga utan
arbetamedtidunder dennautlänningenPåträffas atthit.ankomsten

awisas.omedelbartsåledeshankanarbetstillståndhaattutan
inte avvisasuppehållstillstånd kanvisering ellerharUtlänningar som

med-heller skeinteAvvisning kanbestämmelsen.med stöd avav
i EESingårlandeller iländernanordiskaövrigai de ettborgare som

arbetstillstånd.från kravetundantagnadessaeftersom är
främstbestämmelse skerifrågavarandestödmedAvvisning avav

användsBestämmelsenarbetstillstånd.arbetarutlänningar utansom
polisdistrikt skerprostituerade. I någotutländskaavvisaföräven att

mindresmugglar bl.a.utlänningaravvisning dessutom somav
i landet.sälja dem häri avsiktspritdryckermängder att
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Utredningen

Utgångspunkten för avvisning enligt denna bestämmelse är att
utlänningen tänker söka sitt uppehälle i Sverige eller i något annat
nordiskt land. Denna lokution har sitt i 1914 års utlännings-ursprung
lag. Bestämmelsen tillämpas huvudsakligen personerpå vilkasnumera
vistelse i landet kortvarigär så användningenav natur att begreppetav
söka sitt uppehälle framstår oegentlig. Utredningen föreslårsom en
språklig förändring för bättre beskriva vilkenatt situation som avses.
För utlänningar vilkas vistelse i Sverige kommer bli långvarigatt mer
fordras uppehållstillstånd; sådant kan återkallasett bl.a. utlän-om
ningen arbetar föreskrivet tillstånd.utan

Några tillämpningssvårigheter inte föreligga vad gällersynes
bestämmelsen. Utredningen har inte funnit skäl föreslå någon sakligatt
förändring denna.av

Bestämmelsen, såvitt avsaknad arbetstillstånd, kanavser inteav
tillämpas omfattas EES-avtaletpersoner isom är övrigtav men
förenlig med EES-avtalet; bilaga 103.se s.

4.3 Befarad brottslighet

En utlänning får avvisas med stöd kap.4 2 § första stycket 3 UtlLav
det kan han kommer begåantas brottom att i Sverigeatt eller i något

nordiskt land. Tillannat förgrund bedömningen får ligga såväl
tidigare ådömt frihetsstraff någon särskild omständighet.som annan

Innebörden uttrycket frihetsstraff kommenterades iav propositionen
till 1954 års utlänningslag prop. 1954:41 94.s.

Uttrycket frihetsstraff torde få innefatta även sådanaanses
skyddsåtgärder Äveninternering enligt svensk lag.som

utomlands meddelad Villkorlig dom kanen utgöra avvis-
ningsgrund, den förutsättningen föreligger, det kanom att
befaras utlänningen kommeratt här i riket fortsättaatt sådan
brottslig verksamhet i domen, domen lydersom samtavses

villkorligtpå frihetsstraff. Däremot gäller stadgandet icke
dom har formen probationom en angivetsom av utan

straff.

Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning 1980 årsgenom
utlänningslag prop. 197980:96. Genom den lagen infördes en
möjlighet lägga även någonatt särskild omständighet tidigareänannan
ådömt frihetsstraff till grund för bedömningen risken förav att
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Bakgrunden till dennabegå brott här.utlänningen kommer att
befarad brottslighetavvisning vidtill gripamöjlighetutvidgade att var

Utlänningslagstiftningi NUNordenUtlänningspolitik ochbetänkandet
kommittén. kommittéNordiska Dennaavgivet den s.k.1670 varav

hemställan Nordiskasakkunnigasärskilda påsammansatt avsom,av
för utredaSverige tillkallatsochDanmark, Finland, Norgerådet, i att

utlärmingslagstiftningnordisk ochenhetligförutsättningarna för enen
anförde sittKommittén iutlänningspolitik.samstämmig nordisk

följande s. 46.betänkande

inte ådömts straffutlänning tidigareomständighetenDen att
anledning hanfinnasändå kaninte detutesluter anta attatt

inträffarefter inresan. Iblandbrottkomma begåkan attatt
handling,brottsligi avsikt begåsökerutlänning attresa
vilket hanmed sig landet barnexempelvis för föraatt omur

utlänningensdetvårdnaden. den måninte har I egnaav
framgår han harförhållanden klarteller andrauttalanden att
kommitténs meningbör han enligtsyfte med inresansådant

vidi verket redansina planerförhindraskunna sättaatt
möjlighetdärför finnasbörtill landet. Detankomsten att

särskilt förhållandegrundavvisa utlänning, på annatavsom
komma begåstraff kantidigare ådömtshanän attantasatt

i landet.brott
skall kunna avvisasutlänningKommittén föreslår alltså att

frihetsstraff ellerådömtgrund tidigarehan annanavom
ellerkomma i landetomständighet kansärskild attantas

endast ringaintenordiskt land begå brott ärannat som av
allvarligt brott. Denutomlands begåttbetydelse eller hanom

utvidgning i förhållandeinnebärbestämmelsenföreslagna en
passkontrollöverenskommelseni6 första styckettill artikel e

eftersom överenskommelsenmed denna,inte i stridstårmen
andra stycke dei artikelnsgeneralklausulen gergenom

avvisa envar utlän-möjlighetfördragsslutande attstaterna
inresa.tillåtelsegrunder inte börandraning attgessom av

sig till134 f. anslötSOU 1979:64Utlänningslagkommittén s.
möjlighetbordeuppfattning detkommitténsNordiska attatt ges en

särskilt förhållandegrundutlänning, änavvisa på attannatavsomen
landet.begå brott istraff, kommatill kanhan tidigare dömts attantas

framgå utlänningensemellertid klartborde detEnligt kommittén av
tänker begå brott.förhållanden hanandrauttalanden eller attegna

prop.och riksdagenregeringenförslag godtogsKommitténs av
197980:27.197980:96, bet. AU
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JO har från skiftande utgångspunkter gjort uttalanden tillämp-om
ningen kap. 24 § första stycket 3 UtlL. IJO 199293 69av s. 89s.
anförs följande beträffande syftet med avvisningsbestämmelsen.

Syftet med den aktuella bestämmelsen i utlärmingslagen är
förhindra vissa brottslingar kommaatt in i landet. Enligtatt

min mening förutsätter tillämpning regeln det,en attav
beträffande den inte tidigare har ådömts fängelsestraff,som

finnasmåste konkret misstanke utlänningenen attom
kommer begå brott visst slag i Sverigeatt ellerav annat
nordiskt land. Bestämmelsens hänvisning till tidigare ådömt
fängelsestraff vidare vid handen misstanken skallger att avse

brott med relativt högtett straffvärde.ett I förarbetena har
framhållits det bör fråga brottsligatt verksamhetvara om av
någon betydelse. Det bör enligt min mening inte förekomma

misstanke brottatt normalt förskyller böterett läggsom som
till förgrund beslut avvisning medett stöd kap.4 2om av
§ första stycket 3 UtlL. Sådana brott skadegörelse,som
ofredande och snatteri straffas normalt med böter och kan
därför inte utgöra grund för avvisning

Se JO 199192även 189 och JO 199293 128 beträffandes. s.
svårheten på de brott kan leda till avvisning med stödsom av
bestämmelsen.

Att individuell bedömning förutsättningarna för avvisningen medav
stöd denna avvisningsbestämmelse skall ske framgår JO 199293av av

128.s.

En grundläggande förutsättning för tillämpningen av av-
visningsregeln i kap.4 2 § första stycket 3 utlänningslagen
är brottsmisstanken viss identifieradatt Enavser en person.
fråga aktualiseras i detta ärende är redansom om en persons
tillhörighet till viss kan sådanutgöra särskilden grupp en
anledning han kan komma begåatt anta brottatt att som
åsyftas i den aktuella lagregeln. Enligt min mening måste
denna fråga i princip besvaras nekande. Däremot kan
kunskap har anknytning tillatt viss krimi-om en person en
nell miljö självfallet vägas vid bedömningen awis-av
ningsfrågan tillsammans med andra omständigheter som
pekar på denne begå brott i Sverigeatt eller iatt någotavser

nordiskt land.annat
Jag vill vidare understryka det förhållandet polisenatt att

har kanske mycket välgrundad anledning förmodaen att att
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vissmedlemmaroidentifieradenågraeller enavnågon
ibrottbegåresandegrupp attpersonkategori eller avser

ledafårgivetvis intelandnordiskteller någotSverige annat
ellerkategoritillhörande dennasamtligatill personeratt

landet.frånavvisasgrupp

Utredningen

kommafrånbrottslingarförhindra attbestämmelsen ärmedSyftet att
sällan. DetanvändsochsvårtillämpadBestämmelsenlandet.in i anses

särskildnågonrekvisitetframförtsutredningen annantill atthar
oklart.uppfattasomständighet som

behovberättigatfinnsdetfunnitdel ettsinförhar attUtredningen
kunnamöjligtnärvarandeförutsträckning äni ansesstörre somattav

gällakanDetbestämmelsen.stödmed enutlänningaravvisa av
frihetsstraff,tilldömtstidigareintekäntsåvitt menutlänning som

underhananledningvälgrundad attfinns antadetvilkenbeträffande
sammanhangsådanaiellersådant sättpåkommervistelsen att agera
brottslighet.tillskyldigsiggörabefaras kommakanhan attatt

utlänningavvisamöjligtblidet bör som,attUtredningen enattanser
någonellerhanskänt annanvad ärgrund avpå personomsomav

landetihärbrottbegåkommakanomständighet, attsärskild antas
land.nordiskti någoteller annat

tidigareutlänningengrundas påkanför brott attriskAntagandet om
ifrihetsstraffbegreppetinnebördfrihetsstraff, Den gavsådömts ett

seaktualitetalltjämtutlänningslag äger1954 årstillpropositionen
fängelsestraffovillkorligt utanbarainteomfattasSåledes ettovan.

frihetsstraff, Någonvillkorligtmeddelatutomlandsbl.a.även ett
tillmed hänsynavvisning atttillgripamöjlighetenbegränsning attav

tidsfaktornspelarNaturligtvisinte.finnsdatumgammaltdomen är av
måstestarkaredestodomenfrånförflutittidlängreroll. Juändå som

förriskföreliggerdetförtalarförhållanden attaktuellade somvara
frihets-tilllettÄven brottslighetdenpåsvårhetenbrottslighet. som

undertiddengivetvisinnebärbrott attpåverkar; grövrestraffet ett
falletblirvadblir längre änbedömningenpåverkarstraffet somvilken

anledningfunnitinte attharUtredningenbrott.lindrigarevid ett
bedömningsgrund.dennaförändringföreslå någon av

redanfordras,frågaikommakunnaskallavvisning somFör att
begåkommerutlänningen attkandetanförts, attantastidigare att

iellerbehållasskallkravdettaifrågasättas omkanDetbrott. om
utgörakommerutlänningentill attbegränsas enskall attkravetstället

förharUtredningen attsäkerhet. stannatellerordningallmänfara för
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inte föreslå avskaffande förutsättningen brott kan kommaattav antas
begås.att

När det gäller frågan vilken brott misstanken skalltyp av som avse
har gällande innebärarätt brottet skall ha relativt högtansetts att
straffvärde. Brott normalt böter har inte utgöra grundansettssom ger
för avvisning enligt den aktuella bestämmelsen. Utredningen attanser
avvisningsmöjligheten inte bör begränsas till misstanke kommandeom

Åtskilligaallvarlig brottslighet. brott i det enskilda fallet vanligensom
föranleder bötesstraff kan innebära kraftiga ordningsstörningar,
allvarliga olägenheter för enskilda och mycket kostnader förstora
exempelvis bevakning. Som exempel kan skadegörelse,nämnas
mindre allvarlig misshandel och ofredande i samband med t.ex.
idrottsmatcher, demonstrationer och vissa konsertarrange-typer av

Det inte ovanligtär olika förmögenhetsbrott begås iattmang.
anslutning därtill. Utredningen bedömer det rimligt misstankarattsom

dennaäven uppsåtlig brottslighet skall få läggas tilltyp grundom av
för avvisningsbeslut. Någon motsägelse inte utredningen liggaanser
i det förhållandet i lagtexten tidigare ådömt frihetsstraffatt ett anges

omständighet kan tala för brottsrisk. Med hänsyn till densom en som
ändring föreslås i bestämmelsen kommer de JO gjordasom av
uttalandena krav brottetspå svårhetsgrad inte längreom attm.m. vara
vägledande.

Avvisning skall naturligtvis omtalas i tidigare förarbeten kunnasom
Ävenske i fall egenmäktighet med barn. brott utgörav som angrepp

denpå allmänna ordningen eller säkerheten bör kunna föranleda
avvisning. Exempelvis bör utlänning under sitt besöken som genom
propaganda eller agitation kan komma siggöra skyldig tillantas att
hets folkgrupp eller uppvigling kunnamot avvisas med stöd av
bestämmelsen. Detsamma bör gälla musikgrupper eller andrat.ex.
artister avsedda framförasärtexter, vid vistelsen,attvars som
innehåller budskap det kan bedömas brottutgöra framförasom att
offentligt. Det bör vidare bli möjligt avvisa utlänningatt en som reser

i landet för bevista idrottsevenemang, fotbollsmatch,att ett t.ex. en
och kan komma sig skyldiggöra tillantas uppsåtligt brottattsom
under sin vistelse här. Omständigheter talar för sådansom en
bedömning kan han för med sig slagnågot tillhygge.att Detvara av
förhållandet han i med andra likasinnadeatt reser en grupp personer

de kanäven på tillväg visstantas kan,som ettvara evenemang
tillsammans med andra omständigheter, in vidvägas bedömningen av

Ävenavvisningsfrågan jfr JO 199293 128. utlänningar vills. som
i landet för delta i demonstration kan förväntasattresa en som

komma denstöra allmänna ordningen eller säkerhetenatt bör kunna
avvisas de kan befaras komma delta i exempelvis upplopp,om att
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brottsmisstanken kaneller skadegörelse; dokumenterasmisshandel
maskering. tillämpningmedfört tillhygge och En i linjet.ex. genom

enligt utredningens mening inte i stridmed vad stårsagts motsom nu
principerna yttrandefrihet och demonstrations-de demokratiska om

frihet.
fall där avvisning bör komma i fråga det iEtt ärannat om en

bil påträffas typiska verktyg begå brott med och utlän-utlännings att
förklaringkan lämna godtagbar till varför deningen inte någon

utlänning missbrukar narkotika och därigenommedförs. En som som
narkotikabrott under sin vistelse isig skyldig till härkan göraantas

kunna avvisas med stöd bestämmelsen.landet bör också av
fordras för närvarande det föreligger konkretavvisningFör att en

förutsätter självfallet inte misstankenbrottsmisstanke. Detta måsteatt
specificerat brott. ytterligare förutsättning för avvisningEn ärettavse

viss identifierad bådabrottsmisstanken Dessaatt avser en person.
fortsättningsvis gälla.förutsättningar bör även

myndigheten får, bakgrund ändamåletbeslutande medDen mot av
bedömning det föreligger tillräckligabestämmelsen, göra en av om

brottsavsikt hos utlänningen. Om bedömsskäl för såatt anta en vara
avvisas vid inresan i landet eller till månaderfallet får han treupp

därefter.
förenlig med EES-avtalet; bilaga 103Bestämmelsen är se s.

4.4 Olovlig underrättelseverksamhet

avvisas kap. 2 § första stycket UtlLutlänning får med stöd 4 4En av
till tidigare verksamhet eller i övrigt kandet med hänsyn hansom

bedriva sabotage, spioneri eller olovlighan kommer attantas att
underrättelseverksamhet i Sverige eller i nordiskt land.något annat

iinfördes 1954 utlänningslag och sakBestämmelsen års ärgenom
1949 utlänningslagskom-oförändrad dess. betänkandet årssedan I av

med förslag till utlänningslag SOU 1951:42 anfördesmitté m.m.
beträffade bestämmelse 193.denna

ofta full bevisningtorde svårt utlän-Det attvara om
avsikt med vistelsen i riket, och det börningens vara

tillräckligt, det föreligger misstankar avseddatt om nu
Kommittén vill emellertid understryka, dessabrottslighet. att

misstankar objektivt grundade.måste Det måstevara
påtaglig grund för misstankenföreligga någon såsom t.ex.

utlänningen känd yrkesspion, sabotör e.d.såsomäratt
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Kommitténs förslag med endast redaktionell ändring itogs en
utlänningslagen prop. 1954:41 94, bet. lLU1954:14.s.

Bestämmelsen har samband med möjligheternanära enligt lagenatt
1991:572 särskild utlänningskontroll utvisa utlänning detom en om
behövs hänsyn till rikets säkerhet, eller det med hänsyn till vadav

känt utlänningensär tidigare verksamhet och övrigasom om om-
ständigheter kan befaras han kommer begå eller medverka tillatt att
brottslig gärning innefattar våld, hot eller tvång för politiskasom
syften se 199091 118 och bet. 19909l:JuU29.prop. :

Utredningen

Utredningen har inte funnit anledning föreslå någon ändringatt av
bestämmelsen. Denna förenligt med EES-avtalet;är bilagase s.
105.

4.5 Lagen internationella sanktionerom

utlänningEn får avvisas med stöd 4 kap. 2 § första stycket 5 UtlLav
det med stöd lagen 1971: 176 internationella sanktioner harom av om

föreskrivits avvisning kan ske. Den lagen regeringen möjlighetatt ger
besluta i lagen föreskrivna sanktioner land, i denatt mot annatom - -

det påkallasmån med anledning beslut fattats eller rekommen-av som
dation antagits Förenta Nationernas säkerhetsråd i över-som av

Nationernasensstämmelse med Förenta stadga. Enligt lagens 15 § får
regeringen förordna utlänning skäligen kan haatt antasen som
hemvist i blockerad haoch begått eller begå sådanstat atten avse
handling istår strid förbud enligt 3-8 §§ i lagen kan avvisasmotsom
i den ordning föreskrivs i UtlL. Lagen internationellasom om
sanktioner har för tillgripaanvänts sanktioner bl.a. Sydafrika,att mot
Irak, Libyen och Förbundsrepubliken Jugoslavien Serbien-Monte-
negro.

Utredningen

Med hänsyn till ändamålet med bestämmelsen och till dess karaktär
har utredningen inte funnit anledning överväga förändringnågonatt

denna. Bestämmelsen förenligtär med EES-avtalet; bilagaav se s.
105
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utvisningsbeslutDomstols5 -
tillståndsärendenibeslutmyndighets

förut-vissafår underför brottdomstol döms ettutlänningEn som av
hindrarbestämmelseringafinnsSverige. Detutvisassättningar somur
ärendemyndigheten iadministrativaden ettbeaktasbrottatt avsamma

brist detdetanförts ärharuppehållstillstånd. Det attattrörande en
utlänningsfall därdemellangränsdragningklarsaknas enen

utvisning påreglernatillämpningskall utlösabrottslighet omaven
till avslag påledaskallbrottslighetenfalldeochbrott engrund av

behövsdetanförtsharVidareuppehållstillstånd. attansökan om
uppehållstill-tillledabörbrottslighetvilka fall etti attförvägledning

återkallas.stånd
följandeochfrågordessa atthar övervägtUtredningen anser

hardomstolutgångspunkt ärnaturliggälla. En attprinciper bör enom
föreliggerdetskälandra änochutvisning attfråganövervägt avom
börske, sakenskallutvisning intefunnitverkställighetshinder ansesatt

inte utgörabör dåBrottslighetenmed det.ochavgjord i ensamvara
omständigheter äruppehållstillstånd. Deför vägragrund somatt

eller omprövaskunna överprövasintedomstolen börprövade av enav
frågannaturligtvis påAnnorlunda fårmyndighet.administrativ seman

ellerföreliggervandelskaraktäromständigheterytterligare avom
beteendeklandervärtellerohederligtformerolikatillkommer, t.ex. av
beivratsåtalsunderlåtelse ellerföranlettsmåbrottsligheteller t.ex.som

utvisningsgrundandeinte utgörellerstraffprocesssummariski som
harmyndighetenadministrativadenovanligtinteDetbrott. är att

saknadedomstolenvandelrörandematerialytterligare sompersonens
utvisnings-bedömningsinvidbeaktaskälhadeintehelleroch avatt

kännedomharmyndighetenadministrativafall dendeI omfrágan.
vandel,beträffande oavsettomständigheterytterligare ompersonsen

brottetdomstolsprövningen, börefterellerföreförhållandende avser
medsammanvägtbeaktas ånyo,tillståndsbedömning kunnavid en

meddelats,uppehållstillståndtillfälligtNärvandelsanmärkningarna.
denkommervandel,utlänningenstveksamhetgrundpå omt.ex. av

ovanlig.bliintesituationen att
förelegatdetdärförutvisningbeslutatinte attdomstolNär omen

bör denlandetaktuellatill detutvisningverkställahinder attmot en
ibeakta brottetoförhindradmyndighetenadministrativa attvara
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hindret upphört.tillståndsärendet Detsamma bör gälla iävenom
återkallelse uppehållstillstånd.ärenden om av
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ärendeniUtredning6 om

uppehållstillstånd m.m.

förbehövsuppgifterpåTillgången attförslag:Utredningens som
vandelskravenuppfyllerutlänningtillståndssökandebedöma enom

dettaifördjupasasylutredningarnabörBl.a.förbättras.bör
avseende.

polisenasylansöker görochSverigetillutlänning kommerNär omen
utlänningenfår dåförhörkortareVidgrundutredning.omgående etten

skäl hanvilkaSverigetillharhan samtför vilken väg restredogöra
vidasylbyråtill SIV:sskickasGrundutredningenansökan.sinförhar

registrerasUtredningenutlänningen.utredningsslussden emottarsom
ärendetihandlingarsamtligadärdossierisedanläggsoch en

påbyggerasylutredningutredningsslussen görssamlas. På somen
utlänningen. Dennauppgiftermuntligaskriftligasåväl avsom

militärtjänst-utbildning,anhöriga,uppgifteromfattarutredning om
intedäremotSverigetilloch resvägverksamhetpolitiskgöring, men

försäkraskriftligenfårUtlänningenför brott.dömdutlänningen ärom
sanningsenligaochfullständigasåuppgifterna är somlämnadedeatt

påformulärtill detfinnsinformationskriftligadenmöjligt. I som
finnsberättelseskriftligasinskall lämnautlänningen envilket

uppgifter.felaktigalämnastraffbartdet ärupplysning attattom
§ UtlL.2kap.i 10regleratfinnsStraffansvaret

uppehålls-ansökanskallasylfråga ärfall närandra än oml enom
Sverige,iinresanföreordnats t.ex.haallmänheti omtillstånd

utlänningUtlL. En§52 kap.anknytninggrundas somansökan
beskickningsvensktillansökanskallSverigesig ibefinnerinte ge

hanland därdetihemland ellerutlänningensikonsulatsvenskteller
AmbassadenUtlF.§3 kap. 7bosattstadigvarandeärannars

utredaförutlänningenmedintervju attpersonligkonsulatet gör en
inte.vandel görsutlänningensutredningansökan; någonförskälen om

SIVOfta låter göraÄrendet beslut.förtill SIVdärefterskickas en
intervjuar denpolisenutredning, attkompletterande t.ex. genom

Sverige.ianhörige
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Utöver vad får i vissa falläven inte asylsagtssom nu som avser en
ansökan uppehållstillstånd efter ankomstengöras till Sverige; detom
gäller främst i klara familjesammanföringsfall. Ansökan hosgörs
polisen efter verkställd grundutredning sänder ansökan till SIV:ssom
tillståndsbyrå i Norrköping för beslut.

Ett uppehållstillstånd kan återkallas SIV på grund brister iav av
utlänningens vandel 2 kap. §ll UtlL. Eftersom det saknas ett
rapporteringssystem rörande misskötsamhet 0.d. kommer det mycket
sällan i fråga tillämpa bestämmelsen.att

Utredningen

Utredningen det otillfredsställande praktiskt ingenatt tagetanser vara
utredningen sker utlännings vandel i tillståndsärende. Särskiltettenav

bakgrund utredningens förslag ökad betydelse fortsättnings-mot attav
vis skall tillmätas vandeln i tillståndsärenden finns det skäl förbättraatt
utredningsrutinerna. En utlännings kriminalitet och övriga vandel bör
alltid kontrolleras innan beslut fattas beträffande ansökanen om
uppehållstillstånd. För möjliggöra sådan ordning fordrasatt atten
rutiner införs relevant information alltid kommergaranterar attsom
SIV tillhanda.

När det gäller den information utlänningen själv skall lämnasom
bör det krävas vissa preciserade frågor, sikteatt på utlän-tarsom

Ävenningens vandel, alltid besvaras. det i många fall kommer attom
praktiskt omöjligt kontrollera lämnade uppgiftertaget detatt ärvara

ändå vikt utlänningen besvarar sådana frågor. Uppgifterna börattav
lämnas under straffansvar eftersom de kan få avgörande betydelse i
tillståndsfrågan. Utlänningen givetvismåste informeras viktenom av

korrekta uppgifter lämnas konsekvensernaatt kansamt attom annars
bli vid sidan de straffrättsliga avslag på ansökan uppehålls-av om- -
tillstånd eller, i skede, återkallande meddelat tillstånd.ett ettsenare av

Utöver möjligheten erhålla information från utlänningen självatt står
andra källor tilläven buds. Vad främst åsyftas uppgifterärsom om

kriminalitet finns tillgängliga olika register;m.m. som genom en
redogörelse för register kan intresse i sammanhangetsom vara av
finns i bilaga 87.s.

Information utlännings vandel hämtagår frånäven SIV:sattom en
incidentrapporter. Genom intern rapportering vissa händelser påen av
flyktingförläggningar sker skriftlig redovisning inträffatm.m. en av
våldhot eller händelse säkerhetskaraktär negativtannan av som
påverkar SIV:s verksamhet. Ursprungligen rapporterades endast
incidenter säkerhetshotande karaktär, anmäls ävenav men numera
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personal.dessför SIV ochsäkerhetsrisksådant äränannat ensom
endastanvändsincidentrapporternasammanställning görsDen avsom

asylsökandesihamnarunderlag. Rapportenstatistiskt enettsom
asylbyrån;direkt tilldenskickarförläggningendossier endast om

sändagällerdetförläggningar närolikamellan attvacklarpraxis
införasmening bör detutredningensEnligtasylbyrån.tillrapporten

betydenhetsådanincident ärvarjeinnebärordning att avsomsomen
tillförsdossierutlärmingensföranledaskallupprättas attrapportatt en

iangelägnadetsamtidigt betonavill attUtredningenuppgift härom.
incidentrapportupprättandetföranlederhändelsersådana enavsom
nödvändigtgivetvispolisanmäls. Det är attbrott ävenoch utgörsom

övrigamedtillsammansincidentrapportendelfårutlänningen av
beslutsunderlagetmed ifinnsfallärendet, i detihandlingar rapporten

återkallelseärende.tillstånds- elleri ett
svensktillinuppehållstillstånd lämnasansökanNär enomen

eventuellfå kännedommöjligheternabörutlandsmyndighet att om
sin ansökanutlänningenfall göri deännågot störrebrottslighet vara

möjlig-vilkaländerolikanaturligtvis mellanvarierarSverige.i Det
utlänningsupplysningartilltillgångfåfinnsheter om enattsom

utlandsmyndigheternaföreslårinteUtredningen, attvandel. som
ifråndockavseende, utgåri dettaundersökningsplikt attåläggs någon

vidarebefor-kan finnasvandelutlänningsinformationden somenom
ärendet.tillförasförtill SIVdras att
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HIV-positivabeteendeSmittfarligt7 av

utlänningar

HIV-beteendeSmittfarligtställningstagande:Utredningens av
rörandeärendenbedömningenpåverkabörutlänningarpositiva av

medfrågoråtskilligatillhänsynMeduppehållstillstånd. att
bör övervägassekretesslagstiftningen närmaretillanknytning

iståndtillkommer annatdetta ettutredningenföreslår att
sammanhang.

1988:1472smittskyddslagen3 §enligt an-HIV-infektion enär
medsmittasDensjukdom.samhällsfarligmälningspliktig som

förhållningsreglermeddeladeläkarenföljaskyldigHIV-virus är att av
frivilligtsmittade intedenOmsmittspridning.vidarehindraför att

smittspridninghindraförbehövsåtgärder attdetillmedverkar som
tvångsiso-beslutasmittskyddsläkarenansökanpå omlänsrättenkan av

finnsDetgången.månaderhögstunderfår pågålering. Denna sex
Överförm-vidaktuellakanbestämmelserstraffrättsliga varaäven som

grundutvisning påreglernablirDärmed ävenHIV-smitta. omde av
tillämpliga.brottav

Smittskyddsläka-frånskrivelseöverlämnatsharutredningenTill en
problemvissapekas påskrivelsenlandsting. IlänsStockholmsiren

utlänningar.HIV-positivavissabeteendesmittfarligtmedsambandi av
bryterutlänningHIV-positiv motUtredningen att enomanser

dettaläkaren utgörbehandlandedenmeddeladeförhållningsregler av
iinbörden vägasvandelsanmärkning ettallvarlig attsådansigi en

uppehållstill-återkallelseelleruppehållstillståndrörande avärende
beslutandedeemellertidinnebärSekretesslagstiftningen attstånd.

utlänningenunderrättas trotsarinte kannormalt attmyndigheterna om
avseende påmedfrågorflertalEttförhållningsregler.läkarens

lösas.måsteintressenolikamellansekretessområdetavvägningar
förföremålblirfrågordessaangelägetdet är attUtredningen attanser

ordning.idock skefårDettagenomgång. annanen
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kostnads-Ikraftträdande och8

konsekvenser

ikraftträdandebestämmelser behövs inte.särskildaNågra

för utlänningdet skall bli svårareförslag innebärUtredningens att en
föreslås ökadefå i landet. ocksåsig här Detmissköter att stannasom

befaras komma begåavvisa utlänning kanmöjligheter attatt en som
i nordiskt land.i Sverige eller någotbrott annat

medför viss minskningförslagenrimligtDet är att anta att en av
olika kanordningstörningar slag. Dettabrottsligheten och avav

skilda områden, både för dettill besparingar radförväntas leda på en
enskildaallmänna och för personer.

förslagen.kostnader följer inte mednämnvärdaNågra
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Utdrag av

Kommittédirektiv

Översyn brottutvisning på grundreglerna av m.m.omav

1992:108Dir.

1992-12-10regeringssammanträdevidBeslut

Friggebo, anför.statsrådetKulturdepartementet,Chefen för

Mitt förslag

reglernatillkallas förutredare översärskildföreslårJag attatt seen
behandlar vilkenreglernaochgrund brottutvisning på somavom

hansvid bedömningen rättvandel skall hautlänningsbetydelse aven
svenskt med-beviljandeoch vidSverigeuppehållstillstånd itill av

rättsliga förut-undersöka deocksåskallUtredarenborgarskap.
medborgarskapsvensktåterkallandeförsättningarna ett somav

framUtredaren bör läggauppgifter.falskahjälperhållits med av
eller hennesföranleds hansförfattningsändringartill deförslag avsom

ställningstaganden.
Justitiedepartementet.chefen förmedärendet samråttiharJag

Bakgrund

1989 eftertillkallade årJustitiedepartementetchefen förDåvarande
med uppdragkommissionregeringenbemyndigande attenav

dir. 1989:58.brottsoffrentillförbättra stödetochvåldetmotverka
kommissionen vissa frågorbehandladeuppdragför dettaInom ramen

SOUbetänkandetbrottslighet. Iinvandraresochutlänningarsom
bl.a. reglernakommissionenbrottsoffer föreslogVåld och1990:92 att

införs kravdetskallbrott över,grundutvisning ettattsesavom
i Sverigeuppehållstillståndsökerutlänningvandel dengodpå somav
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erhållitssvenskt medborgarskap på grundval falskaoch att ett som av
uppgifter skall kunna upphävas.

upphävande svenskt medborgarskap uppmärksamma-Frågan om av
kommitté hadeockså den parlamentariska till uppgiftdes attsomav

avvisningreglerna och utvisning utlänningar kanöver avse om som
befaras medverka i terroristhandlingar här i landet. betänkandetI
SOU 1989: 104 Terroristlagstiftningen anförde kommittén att

från principiella och praktiska synpunkterproblemet både sådanär av
förutsättningslöst bör frågan ändringvikt pröva ävenatt man om en

sådan skulle visa sig nödvändig föri grundlagen, nåattom en en
förutsättningsfrilämplig lösning. En sådan utredning har också

vid behandlingförordats riksdagen motion med begäranav enav om
utredning frågan l99091:SfU3, rskr. 25.aven

riksmötena har det väckts motionerUnder de senaste om en
utvisning grundskärpning reglerna på brott se t.ex.om avav

199091:Sfl.l14 199192:SfU10.198990:SfU16, och Socialförsäk-
avstyrkt motionerna med den huvudsakligaringsutskottet har motive-

införaringen de invandrarpolitiska skälen särregler förmot attatt
har bärkraft. Vid de tillfällena harinvandrare två utskottetsenastestor

hänvisat till beredningen Våldskommissionen slutbe-även att av
avvaktas. Riksdagen har beslutat i enlighettänkande bör med

hemställan. Under 1992 har också motionerutskottets våren två som
brottslighetshar anknytning till frågan betydelse vid asylbe-om

dömningen behandlats riksdagen. motioner har avslagits bl.a.Dessaav
hänvisning till de befintliga reglerna i utlänningslagenmed

199l92:SfU10, rskr. 265.
199192: 12 Invandrarpolitikens inriktning och resultatI rapporten

revisorer uttalat det motiverathar Riksdagens är göraattatt en
grund brott. Revisorerna harreglerna utvisning påöversyn om avav
bristande korrespondens mellandessutom påpekat detatt synes vara en

utvisning brott och reglerna brottslighetsreglerna grundpåom av om
tillståndsärenden.betydelse i

i skrivelse till regeringenSlutligen har Statens invandrarverk denen
enligt verkets uppfattningoktober 1992 föreslagit vissa åtgärder4 som

vidtas för minska brottsligheten bland asylsökande.bör att
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ordningNuvarande

Utlänningslagen

1989:529 harutlänningslagenstycket§ första3 kap. 4Enligt
ifacto-flyktingar till asyls.k. de rättochkrigsvägrareflyktingar,

Sverige.
3 kap. 2 §terminologiutlänningslagensenligtflyktingEn är en

medborgare iland hanutanför det ärbefinner sigutlänning somsom
förföljelse grundför pågrundad fruktanväldärför han känneratt av
samhällsgrupp eller påtill visstillhörighetnationalitet,sin enras,

och heller inte kanuppfattningpolitiskareligiösa ellergrund sinav
detta landsbegagna siginte villsin fruktangrundeller på avav

Även flyktingar.statslösakategoriervissaskydd. anses somav
1951 konventionfinns i årsmed densammanfallerDefinitionen som

Genevekonventionen,ställning, den s.k.rättsligaflyktingarsangående
flykting skallbegärananslutit sig. PåSverigetill vilken av en

antingen i sambandutlänningslagen6 §enligt 3 kap.Invandrarverket
därefter haneller äruppehållstillstånd beviljasmed attatt ange

flyktingförklaring.flykting
krigsskådeplatsharutlänning övergettkrigsvägrareEn är ensomen

i Sverige föreller behöverhemlandflytt från sitthareller stannasom
§ utlänningslagen.krigstjänstgöring 3 kap. 3föreståendeundgåatt

utlänningfacto-flykting slutligen ärEn de utan att varasom,en
de politiskahemland grundsitt påvill återvända tillflykting, inte av

tillvägande omständigheteråberopadär och kanförhållandena tungt
utlänningslagen.3 kap. § 3stöd för detta l

utlänningslagenstycket 1§ andra vägrasfår enligt 3 kap. 4Asyl en
hans tidigarevad känttillmed hänsyn ärflykting det omsomom

skälfinns synnerligarikets säkerhettillmed hänsynverksamhet eller
enligtfacto-flyktingar fåroch deKrigsvägrarebevilja asyl.inteatt

särskilda skäl.det finnsasylstyckepunkten i vägrasandra omsamma
Även få uppehålls-till asyl kanharutlänningar de rättandra än som

med anknytning tillfrämstgälleri Sverige. Dettatillstånd personer
här demfå bosätta sighumanitära skäl bördemSverige, samtsom av

utlänningslagen.§ För2 kap. 4försörjning ordnad härsinharsom
vandelns betydelsebestämmelseruttryckligakategori saknasdenna om

andra sidan endastUtlänningslagen åtillståndsfrågan.för attanger
därförfinnsuppehållstillstånd. Detkategori får beviljasdenna

brottslighet.tillhänsyninom regelsystemetsmöjlighet t.ex.taatt ram
främst i de fall dåbetydelsetillmättsvandelsaspekten hatordepraxisI

asylbesluti påvistelsetid i Sverige väntanutlännings långa omen

65



Bilaga I 1993:120sou

humanitära forskäl bevilja honom uppehållstillståndutgöraansetts att
här.

2 §I kap. 11 utlänningslagen finns det vidare bestämmelser görsom
det möjligt återkalla uppehållstillstånd vandelsskäl bl.a.att ett av om
det kan utlänningen kommer begå brott i Sverige.antas att att

förFörutsättningarna återkallelse uppehållstillstånd dessapåettav
förutsättningarnagrunder desamma för enligtär 4 kap. 2 §attsom

utlänningslagen avvisa utlänning på grund sådana antaganden.en av

Behovet utredningav

Utlänningslagen

Det viktigt brottslighet bekämpas med kraft inte minst medär tankeatt
samhällsmedborgarnas tillpå trygghet. väl känträtt Det är att

utländska medborgare överrepresenterade i brottsstatistiken iär
Sverige. har flera förklaringar och det kanDetta inte månganog

framhållas det flertalet utländskagånger medborgare äratt stora
skötsamma och i hög grad bidrar till uppbyggnaden och utvecklingen

Sverige. alla plan dock vidtas förPå måste åtgärder förhindraattav
den inte iakttar grundläggande i samhället finneratt som normer en

fristad i Sverige. frånEn markering statsmakternas sida sådanaatt
beteenden inte bör enligt min mening leda till risken foraccepteras att
främlingsfientlighet minskar. bidrarDärmed vi till for-göraatt
hållandena förlättare den skötsamma utlänningar ochstora gruppen

itill deras integration det svenska samhället.
Utlänningslagens regler utvisning grundpå brott jagärom av som

redan har i fyrtiodelar gamla. Undernämnt nästan år dessastora
decennier har andra utlänningslagstiftningendelar undergåttav
betydande förändringar. Redan den anledningen ligger det tillnäraav
hands föreslå regelsystemet. I riktningöversynatt nu en av samma
talar också det faktum Våldskommissionen haft anledningatt attsom
titta regelsystemet har ifrågasatt reglernasnärmare ändamålsenlig-
het och tillämpning. Kommissionens förslag översynom en av

har bemötts positivt under remissbehandlingen. Reglernasystemet om
utvisning grund dennapå brott bör bakgrund över.motav ses

Enligt min uppfattning det med denna utgångspunkt iär det
oundvikligt också omfattanärmaste måste reglernaöversynenatt som

behandlar vilken betydelse utlännings brottslighet och övriga vandelen
skall ha vid bedömningen hans till uppehållstillstånd.rätt Detta ärav
nödvändigt inte minst med tanke detta regelsystem bör korre-att
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föreslårbrott. Jaggrundutvisning påmed reglernaspondera avom
bestämmelser över.dessadärför även sesatt

utredningsuppdragetförRiktlinjer

tillstándsärendeniVandelsprövning

med omfatta översynbörjatillbörUtredningsuppdraget avatt en
uppehållstill-ärendenibetydelsevandelnsbehandlarreglerna omsom

ochkap. §i 2 4reglernasåvälinnefattabörstånd. Den översynen
detillståndsgivningensjälvautlänningslagen§3 4kap. somom

vandelsskäluppehållstillståndåterkallelsebestämmelser somavavom
förutsättningarnabakgrundlag. Mot§11 att2 kap.finns i avsamma

desammasistnämnda lagrummet ärdetenligtåterkallelse somför
börutlänningslagen§kap. 2enligtavvisning 4förförutsättningarna

ha frihetocksådettabehovfinnas attsigvisardetutredaren avom --
Exempelvisawisning.bestämmelsei dennaändringaröverväga om

avvisningtillmöjligheterskäl övervägafinnasdet personkan enavatt
säkerheten.ochordningenallmännaför denfaraför han utgöratt en

utlänningslagenenligt 2 kap.uppehållstillståndansökerDen omsom
tillhan kommerinnandetta5 §2 kap. görahuvudregelnenligtskall

fallsådanavandelsprövning i ärMöjligheterna göraSverige. att en
detundersöka ärbl.a.dockbörUtredarenbegränsad.givetvis om

utlänningslagenibestämmelseuttrycklig tarinföralämpligt somatt en
vandelövrigaochbrottslighetutlänningsbetydelsevilkensikte på en

uppehållstill-beviljaaktuelltdetärende där äri atttillmätasskall ett
ocksåbörUtredarenasyl.behovetgrunderandra änstånd på av

ochärendeni sådanainformationfåmöjligheternaanalysera att
ärendena.iinförskaffasbörutredningvilkendiskutera som

enligtåtagandenSverigesgivetvistill asyl måstegällerVad rätten
särskilddockbör ägnaUtredarenbeaktas.Genevekonventionen

ibetydelsetillmätasvandel skallgradi vilkenuppmärksamhet
sinskäl förskyddsbehovsökandedär dentillståndsärenden somanger

särskiltocksåsammanhangi dettabörUtredarenasylansökan.
brottslighetupprepadbetydelsevilkenvid frågansiguppehålla avom

hänseende.ha i dettabörallvarligmindre natur
de fallmellangränsdragningklarsaknasreglernuvarandeEnligt en

reglernatillämpningutlösaskallbrottslighetutlänningsdär avenen
skall ledabrottslighetenfalli vilkaochgrund brottutvisning avom

ocksåsaknasuppehållstillstånd. Detansökanavslag påtill omen
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vägledning för i vilka fall brottslighet bör leda till uppehållstill-att ett
stånd återkallas. frågaEn kan uppkomma i detta sammanhangsom är

det lämpligtär uppehållstillstånd skall kunnaom att ett återkallas av
de administrativa myndigheterna därför utlänning dömts föratt en
brott i de fall där domstolen inte har förordnat utvisning iom
brottmålsdomen. Det kan också finnas skäl överväga under huratt
lång tid möjligheten återkalla uppehållstillståndatt bör finnas.ett

Utredaren bör således söka åstadkomma där det klartett system
framgår vilket förhållande skall råda mellan de reglersom som
föranleder utlänning utvisasatt särskild rättsverkan ien som en ett
brottmål och de regler sikte brottslighetspå betydelsetar vidsom
prövningen tillstånds- och återkallelseärenden. Enligt minav mening

deär rådande oklarheterna dettapå område otillfredställande.nu Det
viktigtär regelsystem tillskapas däratt det inteett råder någon tvekan

enligt vilka regler samhällets reaktion på utlänningsom brottsligheten
skall realiseras.

Avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtaletom
innehåller regler EES-medborgarnas rörlighet. Utredarenom måste
i arbetet givetvis beakta de regler tillskapas det avtaletsom genom
och, det behövs, föreslå särskilda regler för demom omfattassom av
avtalet.

Utredningsuppdraget

Utredaren bör arbeta skyndsamt. Uppdraget bör i fråga ändringarom
i utlänningslagen slutfört före utgången juni månad 1993.vara av
Uppdraget i ivrigt bör klart före utgången år 1993.vara av

För utredningsarbetet gäller vidare regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens
inriktning dir. 1984:5 beaktande EG-aspekten isamt utrednings-av
verksamheten dir. 1988:43.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer regeringennu att
bemyndigar chefen för Kulturdepartementet tillkalla särskildatt en
utredare omfattad kommittéförordningen 1976:119 medav- -
uppdrag göra översyn reglernaatt utvisning grunden av om av
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ochsekreteraresakkunniga,beslutabrott experter,samt att omm.m.
utredaren.biträdeannat

skallkostnadernabeslutarregeringenjaghemställerVidare attatt
Utredningaranslaghuvudtitelnselftebelasta m.m.

Beslut

bifalleröverväganden ochFöredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.hennes
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uppehållstillståndfrågaPraxisöversikt i om

Utlänningsnämndensregeringens ochomfattargenomgångDenna
uppehållstillståndsärenden.betydelse ivandelnsgällervadavgöranden

Flyktingar

1
indisk med-frågadet1987regeringen århosärendeI om envarett

skäl.politiskaåberopandeundertillståndansöktborgare avomsom
med-verksamhetpolitiskai sinhanframgick bl.a.utredningenAv att

polismanskjutajärnvägsstation, samtnedbrännatillverkat enatt en
bank.råna en

regeringenanfördebetydelsebrottensfråganBeträffande om
följande.

gärningama äråberopadede S attfallibedömerRegeringen att vart avaven
icke-politiskt brott.grovtettsomanse

inteflyktingskalllag utanUtlL 1980 årsstycketförstaEnligt §3 en
fristad skydd. Medsådantbehöverhani Sverige,synnerliga skål vägras om

omständig-sådanabl.a.sammanhangi dettaskälsynnerligauttrycket avses
rättsligaflyktingarsangåendeGenevekonventionenligt 1951 årsheter som

l97576:18skydd. prop.konventionensfrånutesluterställning personen
dettillämplig närintedennakonventionen åriartikel F bEnligt 1s.107.

icke-politisktförövathar grovtskäl ettallvarligañnns anta attatt personen
landet.i detinhaninnantillflyktslandetutanför restebrott

han harskälallvarligafinns detuppgifter anta attattgrund SPå av egna
hanSverige.till Oavsettinresanñreicke-politiskt brottförövat omett grovt

Sverigefå iförskälanförtövrigt har att stannahan ivadgrund somav
fristad härberättigad tillintehanej, ärflykting ellerskulle att somansevara

omständigheterföreligger sådanahellerInteutlärmingslagen.enligt 3 § som
lag.i 6 § sammaavses

2
indisk med-frågadet1987regeringen århosärendeI om envarett

politiskadelsåberopandetillstånd underansöktborgare avomsom
i sinhanframgick bl.a.utredningenanknytning. Av attdelsskäl,
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politiska verksamhet medverkat till bränna ned järnvägsstation,att en
mörda polisman mörda politisksamt motståndare.en en

Beträffande frågan brottens betydelse anförde regeringenom
följande.

De politiska skäl harS åberopat ñr få härsom att ärstanna om man-bortser från brotten inte tillräckligt starka för han skall betraktasatt- som
flykting enl 3 § UtlL 1980 lagårs eller Genevekonventionen. Omständig-
heterna är inte heller sådana i 6 § UtlL.som avses

På grund S uppgifter och vad i övrigt ârav upplystegna i ärendetsom
finns det allvarliga skål S förövatatt anta att brott före inresan igrova
Sverige. Brottsligheten är bedöma sådanatt icke-politisk brottslig-som grov
het Äveni F b i konventionen.1artsom S hadeavses varit betraktaattom

flykting skulle han därför inte berättigadsom till fristad här enligt 3vara §
utlånningslagen. Med hänsyn till vad har anförts S brottslighet kansom om
den honom åberopade anknytningen till riket inteav medföra rätt för honom

vistas här.att

3

I ärende hos regeringenett år 1987 det fråga ugandisk med-var om en
borgare ansökt tillstånd under åberopandesom politiskaom skäl.av
Av utredningen framgick bl.a. hon arbetet säkerhetstjänstenatt och
i detta arbete medverkat i barn och kvinnor.att tortera Vidare hade
hon skjutit gerillaman.en

Beträffande frågan brottens betydelse anförde regeringenom
följande.

Regeringen konstaterar härutöver även S hadeatt varit betraktaattom som
flykting, hon, enl 1 F i 1951 årsart Genevekonvention angående flyktingars
rättsliga ställning, hade varit utesluten från konventionens skydd. Hon skulle
därför inte heller enligt 3 § UtlL varit berättigad till fristad här.

4

I ärende hos regeringenett år 1987 det fråga irländskvar om en
medborgare ansökt tillstånd under åberopandesom politiskaom av
skäl. Av utredningen framgick bl.a. han i sin politiskaatt verksamhet
IRA-anknytning gjort sig skyldig till mordförsök på brittisken
officer.

Regeringen bedömde den åberopade gärningenatt attvar anse som
icke-politiskt brottett grovt anförde följande.samt
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synnerligaflykting inteskallutlänningslagenstycket utanförstaEnligt 3 § en
Med uttrycketskydd.sådanthan behöverSverige,fristad iskål vägras om

omständighetersådanasammanhang bl.a.i dettasynnerliga skäl somavses
rättsliga ställningflyktingarsangåendeGenevekonvention1951 årsenl

Enligt197576:skydd 18 107.propkonventionensfrånutesluter spersonen
allvarliga skäldet finnstillämpliginte närdennakonventionen äriF b1art

utanföricke-politiskt brottförövathar ett grovtattatt anta personen
landet.in i dethartillflyktslandet innan reste

han harallvarliga skäldetuppgifter finns anta attgrund S attPå av egna
hantill Sverige. Oavsettföre inresanicke-politiskt brottförövat omett grovt

i Sverigefåskäl föranförtövrigt harvad han i stannagrund attpå somav
fristad härberättigad tillinteeller ej, hanflykting ärskulle att anse somvara

omständighetersådanaföreliggerhellerutlänningslagen. Inteenligt §3 som
lag.i 6 § sammaavses

5
medborgarefråga1989 detårregeringenärende hosI om enett var

politiskaåberopandeundertillståndansöktBangladeshi avomsom
politiskahan i sinframgick bl.a.utredningenskäl. Av annat att

kastatkommunalpolitiker,mord pådelaktig ivaritverksamhet ett en
mordförsök.deltagit ipolisstationbomb ettsamtmot enen

regeringenbetydelse anfördebrottensfråganBeträffande om
följande.

ärendet finnsupplystii övrigt äruppgifter och vadgrundPå S somegnaav
i Sverige.före inresanförövat brottharSallvarliga skåldet attatt anta grova

icke-politisk brottslighetsådanbedömaBrottsligheten år att somgrovsom
flyktingarsangåendeGenevekonventioni 1951artikel F b årsi lavses

Även detflykting föreliggerbetraktaställning. S ärrättsliga att somom
Sverige.fristad ihonomsynnerliga skäl vägradärför att

här årför fååberopatskäl S harpolitiskaDe att stanna om mansom -
skall betraktasför hantillräckligt starkaintefrån brottenbortser att som-

berättigad till asyl här.grundflykting eller på varaannan

6
peruanskfrågadet1992regeringen årärende hosI ett om envar

delsåberopandeundertillståndansöktmedborgare avomsom
i sinframgick honutredningenanknytning. Avpolitiska skäl, dels att

varithade bl.a.allvarliga brott. Honflerabegåttpolitiska verksamhet
anknytningenbeträffandeframgickVidarevid flerachaufför attentat.

i Sverigesammanboende med1989 varitoktobersedanhonatt en
bosatt man.
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Beträffande frågan brottens betydelse anförde regeringenom
följande.

politiskaDe skäl har åberopatS för få i Sverige äratt stannasom om man-
bortser från brotten inte tillräckligt starka för hon skall betraktasatt om-
flykting enligt 3 kap. UtlL.1 § Omständigheternal är inte heller sådana som

i 3 kap. 1 § 3 lag.avses samma
På grund S uppgifter och vad i övrig upplystär i ärendetav egna som

finns det allvarliga skäl förövatS har brott före inresan iatt anta att grova
Sverige. Brottsligheten bedömaâr sådan icke-politisk brottslig-att som grov

Ävenhet i artikel b i1 F Genévekonventionen. S hade varitsom avses om
betrakta flykting skulle hon därför inte berättigad tillatt asyl härsom vara

enligt kap i3 4 § utlänningslagen. Med hänsyn till vad har anförtssom om
S brottslighet kan den henne åberopade anknytningen till riket inteav
medföra för hennerått vistas här.att

De facto-flyktingar

7

I ärende hos regeringen 1990år det fråga sovjetisk med-ett var om en
borgare ansökt tillstånd under åberopande dels politiskasom om av
skäl, dels krigsvägrarskäl. Av utredningen framgick bl.a. han kapatatt

sovjetiskt inrikesplan och förmått besättningen flyga detett tillatt
Sverige. Vidare framgick regeringen bifallit ansökanatt en om
utlämning till Sovjetunionen på grund kapningen.av

Beträffande frågan brottens betydelse anförde regeringenom
följande.

Med hänsyn till den prövning enligt 7 och 8 § lagen 1957:668 utlämningom
för brott regeringen företagit i utlämningsårendet och till de villkorsom som
föreskrivits ñr utlämningen, föreligger harS anfört skåloavsett om som-
skulle kunna tillstândsgrundande enligt kap.3 § eller1 2 3 utlännings-vara
lagen med beaktande bestämmelsen i kap.3 andra4 § stycket 2av samma-
lag särskilda skål inte bevilja S uppehållstillstånd. Inte heller iatt övrigt
föreligger skäl låta S här.att stanna

8

I ärende hos regeringen 1992år det fråga peruanskett var om en
medborgare ansökt tillstånd under åberopande delssom om av
politiska skäl propagandaverksamhet, dels anknytning. Av ut-
redningen framgick anknytningen till Sverige bestod iatt ett samman-
boende med svensk medborgare sedan juni 1991.
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regeringenbetydelse anfördebrottensBeträffande frågan om
följande.

gjort sigenligt vad känt harorganisation ärverkat ñrharS som somen
Även inte medverkat ii Supprepade övergrepp Peru.skyldig till omgrova

organisation metoder fårverkat ñrgärningar, har hon docksådana varsen
för artikel i 1951faller inom l F årsgärningaromfatta ramensomanses

uteslutes.konventionens skydd Oavsettenligt vilkenGenevekonvention, om
återvända till sitt hemlandskälha anfört sådanahon skulle mot att som avses

bevilja henne asylskäl föreligga intedärför särskildakap skullei § 33 l att
i Sverige.

heller den åberopadeanförts kan intetill vadhänsynMed an-som
här.för hennemedñraknytningen rätt att stanna

9
1992 det frågaUtlänningsnämnden århosärendeI ett om envar

tillstånd under åberopandeansöktperuansk medborgare avomsom
politiska skäl.

Utlänningsnämn-betydelse anfördeBeträffande frågan brottetsom
följande.den

gjortenligt vad käntför organisation äruppgivit sig verkaharS som somen
Även inte medverkatvåldsbrott i Supprepade Peru.skyldig tillsig omgrova

organisation metoder fårverkat förhar han docki sådana gärningar varsen
iför artikel Ffaller inom 1förhållandenomfatta sådana ramensomanses

skydd uteslutes.vilken konventionensGenevekonvention enligt195 årsl
återvända till sittsådana skälskulle ha anförtSOavsett emot attom

skälskulle därför särskildautlärmingslageni kap. § 3hemland 3 1som avses
bevilja asyl i Sverige.inteföreligga att

Krigsvägrare

10
med-det fråga irakiskregeringen 1986ärende hos årI ett om envar

hantillstånd under åberopandeansöktborgare attav varomsom
före inresan tillframgick bl.a. hanutredningenkrigsvägare. Av att

för narkotikabrott.fängelse i Västtysklandtill femSverige dömts års
anförde regeringenbetydelsefrågan brottensBeträffande om

följande.

i 5omständigheter §uteslutas sådanai och för sig intekanDet att avsessom
bestämmelsen skallEnligt grunderna för denföreligger.UtlL lag1980 års
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sådan inte särskilda skäl vägras rätt vistas i Sverige. harutan Satten person
emellertid tidigare ådömts frihetsstraff för allvarlig brottslighet och det kan
skäligen befaras han begår brott iäven Sverige. Han kan därföratt vägras
uppehållstillstånd enligt 12 § andra stycket UtlL. På grund härav måste
sådana särskilda skål isägs 5 UtlL föreligga.§som anses

11

Ett ärende hos regeringen 1990,år under7 rubriken dese ovan nr
facto-flyktingar.

Humanitära skäl

12

I ärende hos regeringen år 1992 det frågaett rysk med-var om en
borgare ansökt tillstånd politiska och humanitära skäl. Avsom om av
utredningen framgick bl.a. han i Sverige dömts till fyra årsatt
fängelse för kapning. Domstolen beslutade, med hänsyn bland annat
till verkställighetshinder humanitär kunde föreligga,att artav att
utvisning grund brottet inte skulle ske.av

Beträffande frågan brottens betydelse anförde regeringenom
följande.

Någon avgörande förändring de skäl har legat till grund förav som
domstolarnas ställningstagande föreligger inte. Med hänsyn härtill måste
sådana särskilda skäl humanitär föreligga S bör tillåtasart attav attanses

här.stanna

13

I ärende hos regeringen 1993år det fråga somaliskett med-var om en
borgare ansökt tillstånd politiska och humanitära skäl. Avsom om av
utredningen framgick bland han i Sverige dömts för olaga hotannat att
vid tillfällen till sluten psykiatrisk vård.tre

Beträffande frågan brottens betydelse anförde regeringen blandom
följande.annat

framgårAv ärendet S dömts för brott i Sverige. Dennaatt omständighet utgör
skäl avslå hans ansökan tillstånd. Regeringen finneratt emellertid medom
hänsyn till vad framkommit S allvarliga psykiska sjukdom, detsom attom
skulle inhumant avvisa honom.attvara
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humanitära skäl.Uppehållstillstånd beviljades av

Anhöriga

14
rubriken2 under1987,regeringen årärende hosEtt nrse ovan

flyktingar.

15
jugoslaviskdet fråga1991regeringen årärende hosI om envarett

delsåberopandetillstånd underansöktmedborgare avomsom
beträffandeframgickutredningenanknytning. Avdelspolitiska skäl,

sammanboendevarittillbakasedan århanbl.a.anknytningen ettatt
Vidaregravid.sambonochmedborgaresvenskmed att varen

tillgrepps-upprepadeskyldig tillsiggjortSverigeihanframgick att
brott.

blandregeringenanfördebetydelsebrottensfråganBeträffande om
följande.annat

skyldig tillsighar gjorti landetvistelseunder sinSbeaktandeI attav
beviljaskäl talaremellertidregeringen mot attfinnerbrott attupprepade

skälföreliggerövrigtheller igrund. Intedennauppehållstillståndhonom
Sverige.ilåta Satt stanna

16
derubrik8 under1992,regeringen årärende hosEtt nrse ovan

facto-flyktingar.

17
rubrikunder61992,regeringen århosärendeEtt ovan nrse

flyktingar.

18
peruanskfråga1992 detregeringen årärende hosI enomett var

delsåberopandetillstånd underansöktmedborgare avomsom
beträffandeframgickutredningenanknytning. Avdelsskäl,politiska
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anknytningen han sedan oktober 1990 varit sammanboende medatt en
svensk medborgare och sambon gravid. Vidare framgick hanattvar

Sverige tillfällen gjort sigi vid två skyldig till snatteri och dömts till
50 30 för gärningarna.dagsböterresp.

Beträffande frågan brottens betydelse anförde regeringenom
följande.

åberopatTrots S har sådan anknytning till Sverige kan medföraatt en som
uppehållstillstånd kan beviljas befinnerhan sig här, bör han medtrotsatt att

anledning den upprepade brottsligheten han har gjort sig skyldig till inteav
medges tillstånd i Sverige.att stannanu

19

ärende hos Utlänningsnämnden 1993I år det frågaett var om en
nigeriansk medborgare ansökt tillstånd under åberopandesom om av
dels politiska skäl, dels anknytning. utredningen framgickAv bl.a. att

6 maj 1991 varit gifthan sedan den med svensk medborgare ochen
hade barn, fött den 10 juni 1992. Vidareettatt paret gemensamt

framgick han vid skilda tillfällen dömts till böter och fängelsestraff,att
den 19 maj 1992 för narkotikabrott till fängelse i två årgrovtsenast

månader.åtta
Beträffande frågan brottens betydelse anförde Utlänningsnämn-om

den följande.

betraktande har begått upprepade och delvisI S mycket allvarliga brottattav
under sin vistelse i riket finner denUN åberopade anknytningentrots att- -
sådana särskilda skäl i kap2 5 § andra stycket tredje punkten UtlLsom avses
inte föreligger, varför uppehållstillstånd enligt kap 5 första2 § stycket samma
lag inte får beviljas honom medan han befinner sig här.

20

hos regeringen 1993 det frågaI ärende år peruanskett var om en
medborgare ansökt tillstånd under åberopande delssom om av
politiska skäl, dels anknytning. Av utredningen framgick bl.a. hanatt

gift med svensk medborgare hadeoch att paret ett gemensamtvar en
barn, fött i juni 1993. Vidare framgick S kom till Sverige i juniatt
1990 turist. ansökte asyl först efter det hanHan uppsöktsattomsom

polis vid utlänningskontroll genomfördes med anledningav en som av
tillstånd intagits Mariahan i berusat Polikliniken.på Av utred-att

ningen i ärendet framgick vidare S under vistelse SIV:spåatt
förläggning visat asocialt beteende. ocksåpå Det känt Sattprov var
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i Sverige. hade den 29 april 1991begått brott Han godkänt ett
strafföreläggande för snatteri. Han dessutom misstänkt för snatterivar
vid flertal tillfällen, våld ordningsvakt och våldsamt motståndett mot

Åtal honom.skadegörelse. hade väckts motsamt
Beträffande frågan vandelns betydelse anförde regeringenom

följande.

in vid bedömningenVad år känt S vandel bör vägas frågansom om av om
uppehållstillstånd bör honom grund den anknytning han harpå tillavges

omständigheternaSverige. Vid samlad bedömning i ärendet ñnneraven
uppehållstillståndregeringen inte bör beviljas i Sverige, denS trotsatt

har till riket.anknytning han

21

regeringen 1993 det frågaI ärende hos medborgareårett var om en
Förbundsrepubliken ansökti Jugoslavien tillstånd åberopan-som om

anknytning. framgick bl.a.de Av utredningen han sedan den 23att
1991 gift med svensk medborgare. Vidare framgicknovember var en

till Sverige juni 1991S kom den 15 polisen den 16att greps avsom
för vissa dömdes den 19 julijuni misstänkt brott. Han 1991 till

fängelse i månader för skadegörelse, brukande falsk urkund,sex av
Vidarevarusmuggling och olaga vapeninnehav. framgick det av

incidentrapporter Statens invandrarverk S underupprättats attsom av
sin hotfulltvistelse förläggning och trakasseratpå uppträtten
personalen.

Beträffande frågan betydelse anfördevandelns regeringen bl.a.om
följande.

bedömningenVad känt vandel bör in vid fråganär S vägassom om av om
uppehållstillstånd bör honom grund den anknytning han har tillavges som
Sverige. Vid samlad omständigheternabedömning i ärendet finneren av
regeringen inte uppehållstillståndiS bör beviljas Sverige, denatt trots

hananknytning har till riket.
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Utländsk rätt

Utredningen har studerat reglerna vandelns betydelse i ärendenom om
ansökan och återkallelse uppehållstillstånd avvisning isamtav

Finland, Nederländerna och Storbritannien.Danmark, Norge,

Danmark

uppehållstillståndVandelsprövning vid ansökan om

i sin utlänningslag specificerade regler iDanmark har mycket om
in i tillståndsprövningen. korre-vilken grad vandeln skall Devägas

utvisning grund brott kan ske.sponderar med reglerna pånärom av
i tillståndsprövningen beaktas huruvida utlänningenVidare skall på

allvarlig psykisk störninggrund smittsam sjukdom eller kan utgöraav
fall får uppehållstill-fara för sig själv eller sin omgivning. I sådanaen

särskilda skäl talar härför. flykting kanstånd beviljas bara Enom
uppehållstillstånd motsvarande grunder han kan utvisas,påvägras som

till minst fängelse, och det med hänsyn tillhan dömts årst.ex. sexom
straffet och grovheten kriminaliteten intedet ådömda ärsamt arten av
utlänningen får kvar i landet.lämpligt att vara

Äterkallelse uppehållstillståndav

återkallas det erhållits svikliguppehållstillstånd kan påEtt t.ex. om
återkalla uppehållstillstånd grundinte möjligt pågrund. Det är att ett

fall blir aktuellt huruvidakriminalitet. sådana detI prövaattav
utvisning skall ske.

Avvisning

i Danmark han inte uppfyller deutlänning kan inresaEn vägras om
Vidare avvisning skei utlänningslagen. kan detformella kraven om

sig eller arbeta i riketkommer bosättakan han utanattattantas
till den allmännadet med hänsynnödvändiga tillstånd, eller om
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ordningen, säkerheten eller hälsoskäl finns grund han inteatt attanse
bör får uppehålla sig i riket. I praxis används denna främstregel på
kända brottslingar eller på besöka kändaämnarpersoner som
brottslingar.

Norge

Vandelsprövning vid ansökan uppehållstillståndom

vidI Norge prövningen ansökan uppehållstillståndgörs av en om en
bedömning omständigheterna i det enskildasamlad ärendet. Brottav

och vandelsanmärkningar in vidandra denna bedömning.vägs
Flyktingar har i enlighet med Genevekonventionens undantagsregel ett
starkare skydd.

polisen begånget utlänning,När utreder brott skall Utlän-av en
ningsdirektoratet underrättas härom. För det fall det finns öppetett
tillståndsärende skall detta med förtur.avgöras

Ãterkallelse uppehållstillståndav

uppehållstillstånd återkallas detEtt kan bl.a. erhållits oriktigapåom
inte möjligtgrunder. däremot återkalla tillstånd grundDet påär att ett

kriminalitet. dessa fall blir det aktuelltl huruvidaprövaattav
utvisning skall ske.

Avvisning

utlänning kan inresa han inte inneharEn giltigvägras t.ex.om
passhandling eller saknar ekonomiska medel för sin vistelse i landet.
Vidare får avvisning ske utlänningen tidigare straffad för brottärom
för vilket utvisning skulle kunna ske, eller det kan antas attom
utlänningen kommer begå brott kan leda till fängelse änatt som mer

framgårmånader. motiven sådant antagande kanAv görastre ettatt
endast i undantagsfall, då det finns upplysningar från Interpolt.ex.
eller inneharom personen vapen.
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Finland

Vandelsprävning vid ansökan uppehållstillståndom

Vid tillståndsprövning sker samlad bedömning där brott ochen en
klandervärt beteende in. finnsvägs Det dock ingenannat uttrycklig

bestämmelse detta. I Finland beviljas tidsbegränsade tillstånd i tvåom
år innan uppehållstillstånd kan erhållas. I synnerhet vidpermanent den
första tillståndsprövningen läggs särskild vikt vid vandelsfrågorna. När
frågan uppehållstillstånd skallprövas det enligtpermanentom
utlänningslagen beaktas huruvida särskilda skäl föreligger inteatt
bevilja uppehållstillstånd. Brott sådantär särskilt skäl. En flyktingett
kan asyl endastvägras enligt undantagsregeln i Genevekonventionen.

Ãterkallelse uppehållstillståndav

Ett uppehållstillstånd får återkallas utlänning avsiktligt harom en
lämnat oriktiga uppgifter sin identitet eller lämnat andra oriktigaom
upplysningar kan påverka beslutet. Detsamma gäller han harsom om
hemlighållit något hade kunnat inverka beslutetspå innehåll. Detsom

inte möjligtär återkalla uppehållstillstånd grund kriminali-att ett av
I dessa fall blir det aktuellt huruvida utvisningtet. pröva skall ske.att

Avvisning

En utlänning kan inresa i Finlandvägras han inte uppfyller deom
formella kraven i utlänningslagen, inte innehar giltig passhand-t.ex.
ling eller saknar ekonomiska medel för sin vistelse i landet. Detsamma
gäller det kan han kommer försörja sig oärligtantas att attom ett

eller hansätt grund utdömt frihetsstraff eller kanettom av annars
komma begå brott för vilket det stadgasantas straffsträngareatt än ett

fängelse.års Vidare kan utlänning avvisas det kan hanantas atten om
kommer bedriva sabotage, spioneri eller olaglig underrättelseverk-att
samhet.
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Nederländerna

vidVandelsprövning ansökan uppehållstillståndom

utlänningslagstiftningenEnligt den nederländska kan uppehållstillstånd
hänvisning tillmed det allmännas intresse. Såvägras kan t.ex. vara

fallet utlänningen hot den allmärma ordningenutgör ellerett motom
nationella säkerheten. Vidare brott, för vilket utlärmingen dömtsanses
till frihetsberövande straff, sådant hotutgöra det allmännasett mot
intresse tillstånd kan på sådan grund. Däremot fårvägras inte andraatt
vandelsanmärkningar brott beaktas i tillståndsfrågan. Såän kan ske

domen inte vunnit laga kraft. Det också möjligtäven är i till-attom
ståndsprövningen hänsyn till utländska brottmålsdomar förutsattta att

igärningen Nederländerna straffbelagd likartatäven är på Ensätt.ett
flykting kan dock asyl endast enligt undantagsregeln i Geneve-vägras
konventionen.

Ãterkallelse uppehållstillståndav

uppehållstillstånd kan återkallasEtt bl.a. det erhållits oriktigapåom
grunder.

Det inte möjligt återkalla uppehållstillståndär på grundatt ett av
kriminalitet. dessa fall blir detI aktuellt huruvida utvisningprövaatt
skall ske.

Avvisning

En utlänning kan inresa i Nederländernavägras han inte uppfyllerom
kraven i utlänningslagstiftningen, inte innehar giltig passhand-t.ex.
ling, inte har tillräckliga ekonomiska medel för sin vistelse i landet
eller han hot allmänna intressen,utgör allmän ordningett motom

nationellaeller den säkerheten. Asylsökande har alltid få sinrätt att
ansökan prövad.

84



3Bilaga1993:120sou

Storbritannien

uppehållstillståndansökanvidVandelsprövning om

regler beträffandeuttryckligasaknasutlänningslagstiftningbrittiskl
allsidiguppehållstillstånd. Enrörandei ärendenbetydelsevandelns

stadgande vilketfinnsenskilt fall. Däremotvarjeibedömning ettgörs
utlänningutvisningrekommenderamöjlighetdomstol att om enenger

tillståndsprövandedock denfängelse. Dettill ärbrottförhar dömts
utvisningslutligen bestämmerOfficeHomemyndigheten omsom

tillståndsärendeniOffice görbedömning Homedenskall ske. I som
beaktas,vandelsanmärkningarandrabrott, t.ex.Förutom ävenkan,

flykting kan dock vägrasdrogmissbruk. Den ärprostitution eller som
Genevekonventionen.undantagsregeln ienligtasyl enbart

Äterkallelse uppehållstillståndav

framkommerdetåterkallasuppehållstillstånd kan attt.ex.Ett om
erhållaväsentliga fakta förmyndigheternavilselettutlänningen attom

Även falli dessaallvarligt brott. görseller begåtttillståndet ett en
in.övriga vandelutlänningens vägsocksåbedömning därsamlad

ochåterkallelsefråganofficioOffice kanHome ta omuppex
sådaninte gjort någondomstolenutlänningutvisning även omenav

rekommendation.

Avvisning

giltiginneharintehaninresautlänning kanEn vägras t.ex.om
i landet.för vistelsemedel sinekonomiskasaknarpasshandling eller

elleri Storbritannien någotblivit dömdutlänningVidare kan somen
straffbarhetdubbelkrav påfängelseminsttill årsland ettannat --

humanitära skäl.föreligger starkaintedetavvisas vid gränsen om
i18 till bosattunder år någonbarnellerför hustruUndantag görs

Storbritannien.
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Register och rapporteringsskyldighet

Register

Kriminalregistret

1963:197Lagen allmänt kriminalregister och kriminalregister-om
kungörelsen 1973:58

Enligt 1 § kriminalregisterlagen skall hos Rikspolisstyrelsen RPS
föras allmänt kriminalregister. Innehållet i kriminalregistretett

i 2 6 §§. Registret innehåller uppgifterregleras sådana behövssom-
i fördomstolarnas verksamhet brottsbalkens regleratt om samman-
träffande förändring påföljder skallbrott och kunna tillämpas.av av

enlighet detta registreras uppgifterI med domar fängelse,påom
Villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård
liksom uppgifter åtgärder domstol enligt 34 kap. BrB.om av
Bötesstraff i fallantecknas inte i registret andra förvand-än när
lingsstraff har ålagts. registret antecknas vidareI uppgifter om
straffverkställighet, nåd och resning. finns iDessutom registret vissa
uppgifter påföljd har ådömts i land.något Vem harannatom som som

få uppgifter i 8 uppgifterdel De finnsrätt iatt av anges som
kriminalregistret finns i utdrag polisregister SIV haräven rättav som

få delatt av.

Polisregister
l965:94 polisregister polisregisterkungörelsenLagen ochom m.m.

l969:38

Med polisregister enligt 1 § polisregisterlagen register forsavses som
polismyndighet förhos RPS eller tjäna tillnågon upplysningattannan

for vilka har misstänkts, åtalats eller dömts,brott, någon ellerom om
personliga förhållanden i övrigt. Innehållet i polisregisternågons skall

begränsas till uppgifter nödvändiga för polisen skall kunnaär attsom
förebygga sinoch uppdaga brott fullgöra verksamhet i övrigt 2samt
§. föreskrifter innehållet i polisregister finnsNärmare i polis-om
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2 §§. regler innebär iregisterkungörelsen, 7 Dessa det polis-att-
redovisas i kriminalregister,får in, förutom vad bl.a.register tas som

strafförelägganden,vissa bötesdomar och godkända åtals-uppgifter om
utvisningi vissa fall, beslut enligt kap. 7 § UtlL,underlåtelser 4om

besöksförbud.utlämning och beslut I polisregisterbeslut omom
fall polisman lämnat rapporteftergift.registreras inte de när en

inte begränsat till anteckningari polisregisterInnehållet är om
polisregisterlagen får i polisregistretEnligt § antecknaspåföljder. 1

personliga förhållanden. Med stöd dennauppgift någonsäven avom
polisregisterkungörelsen föreskrivitsbestämmelse har i 6 § iatt

får föras uppgifter den misstänktpolisregister föräven ärom som
personliga förhållanden. Somuppgifter någonbrott och om annans

registreringen nödvändig för polisen skallvillkor gäller äratt att
uppgifternaoch uppdaga brott särskildkunna förebygga ärsamt att av

brottsspaning.betydelse för
från polisregister regleras i polisregister-få upplysningarRätten att

polisregisterkungörelsen. myndigheter har generelllagen och Några en
uppgifter i polisregister, bl.a. SIV. Utlännings-delrätt att ta av
få utdrag RPS polisregister.nämnden har rätt att av

polisregisterlagen med stödBeträffande sekretess i densägs att som
polisregisterlag har fått del uppgiftdenna annansav av ur om

inte får obehörigen röja vad han sålundapersonliga förhållanden
§. allmännas verksamhet tillämpas i stället be-erfarit 10 I det

sekretesslagen.stämmelserna i

och belastningsregistret PBRPerson- -

enligt kriminalregisterförfatt-innehåller uppgifter antecknasPBR som
förpolisregisterförfattningarna. Med undantag uppgifterningarna och

personbladsrutinen förs uppgifter misstankar inteenligt den s.k. om
register. Personblad i vissai i andraPBR upprättastyperutan av

föreligger skälig misstanke gjort sig skyldigfall detnär att personen
olika registerutdrag framställas, nämligentill brott. Ur PBR kanett

fullständigtkriminalregisterutdrag, pol isregisterutdrag eller begränsat
registerbesked.samt

allmänna spaningsregistretDet

register innehåller uppgifter registreradeDetta ärsomom personer
§ registret får införasmed stöd 6 polisregisterkungörelsen. Iav

uppgifter misstänkt för brott bl.a. 8den 14,är motom som -
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alltnarkotikabrottslagen,ochskattebrottslagenBrB,kap.17och16
betydelsesärskilduppgiften äraktuelladenförutsättning avattunder

FSRPSförfattningssamling,Rikspolisstyrelsensbrottsspaningför
misstankeutgåskall närregistretitagitsuppgiftEn1986:11. som

föreligger.längreintebrottom

polisregisterandraVissa

registerandraflerapolisregisterlagen, somstödmedförs,RPSVid av
brottsspa-CentraladethörHitbrottsspaning.föralltframföranvänds

U-känneteckensregistret,ochsignalaments-CBS,ningsregistret
passkon-ochInterpolregistretutvisningar,uppgiftermedboken om

trollregistret.

Körkortsregistret
§§90-94och§§ samt83-851977:722Körkortsförordningen

informationssystemrättsväsendets1970:517förordningen om

körkortsuppgifterochidentitets-förutominnehållerKörkortsregistret
uppgifterbl.a.gällerBelastningsuppgifternabelastningsuppgifter.även
Körkorts-körkortsförordningen.83 §ibrottsådana angessomom
uppgifterantecknasdeldennaRPS. Iförsbelastningsdelregistrets av

ochstrafföreläggandeåtalsunderlåtelse,beslutdomar, omom
funnitskörkortshavareinnebärordningsbot attföreläggande ensomav
trafik-brottfråga motfrämstDet ärbrott.vissa omtillskyldig

narkotikastrafflagen samttrafikförfattningar,andraochbrottslagen
frågaIvåldsbrott.andraochmisshandelsåsombrottsbalksbrottvissa

registreringinte någonsker ombrottsbalksbrottenflertalet avom
fåhar rätt utmyndigheter attVilkaböter.vid sompåföljden stannat

körkortsför-§93framgårregistretfrånbelastningsuppgifter av
myndigheter.dessaintetillhörSIVordningen;

försäkringskassaRiksförsäkringsverketallmän
allmän1962:381lagenbidragsförskott,1964:142 omLagen om

ADB-registerföraDatainspektionentillstånd attförsäkring, av

uppgifterfinnsförsäkringskassaRiksförsäkringsverketallmänHos
mycketförpåbidragsförskottoch samtunderhållsbidragbetalda

pensioner.ochsocialförsäkringsersättningarutbetalda
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Sekretess hos Riksförsäkringsverket och allmän försäkringskassa
regleras, såvitt är intresse, i 7 kap. 7 § sekretesslagen.nu av
Regeringen fann i beslut år 1981 S dnrett F 264281 sekretessbe-att
stämmelserna i 7 kap. 7 § sekretesslagen inte utgjorde hinder mot att

försäkringskassa lämnade uppgifteren till SIV förekomstenom av en
försäkrads skuld på underhållsbidrag.

Socialregister

Personregister hos socialnämnd behandlas i 59-66 §§ socialtjänstlagen.
I sådant register,ett förs med ADB, finns uppgiftersom huvud-
sakligen ekonomiskt bistånd och handläggarnasom anteckningar. Ivar
aktuell akt finns dessutom uppgifterpersons ingripande denneom mot
ide fall socialnämnden varit inkopplad, beslut tvångsomhän-t.ex. om
dertagande. Sekretessbestämmelser finns i 66 § socialtjänstlagen samt
i 7 kap. §4 sekretesslagen. SIV har inte tillgång till uppgifter ur
socialregister.

Utsökningsregister
Utsökningsregisterlagen 1986:617 och utsökningsregisterförord-
ningen 1986:678

Enligt 1 § utsökningsregisterlagen skall med hjälp ADB förasav ett
för hela riket utsökningsregister.gemensamt Registret skall innehålla
uppgifter bl.a. exekutionstitel och skuldensom storlek, kvarstad,
betalningsinställelse och konkurs. I registret finns uppgifter bl.a.på
obetalada skatter och underhållsbidrag till barn. Sådana fordringar kan
finnas exekutiva åtgärderutan att begärts varför utsökningregistret inte
alltid avspeglar verkliga skuldförhållanden.en Sekretesspersons enligt
9 kap. 19 § sekretesslagen gäller. Med tanke på största möjligaatt
offentlighet böra råda inom den exekutivaanses verksamheten har
myndighetens beslut undantagits från sekretessen. Likaså har ett
uttryckligt undantag gjorts för uppgifter den förpliktelseom som avses
med den sökta verkställigheten. Uppgifter avhysningt.ex. ellerom en

handräckning, fordrings storlekannan eller det beloppen skallsom
drivas blir därmed alltid offentliga.
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Rapporteringsskyldighet

underrättelseskyldighet enligt utlärmingslagstift-6 kap. UtlF reglerasI
domstolEnligt § skall SIV underrättas har häktatningen. 7 om en

domstol har meddelat dom eller beslututlänning. En ettensom om
vecka sända kopiautvisning skall enligt 9 § inom domenen en av

underrättelseskyldighet gällertill SIV; dennaeller beslutet även
enligt 10 kap. § UtlL.beträffande utlänning dömts 4som

incidentrapportInvandrarverkets

avsedd skriftlig redovisningIncidentrapporten är att vara en av
händelse säkerhetskaraktärinträffat valdhot eller annan av som

vid Invandrarverkets förläggningarnegativt påverkar verksamheten
ursprungligen incidenter säker-avsågRapporten, som avm.m.

föranvänds i allt utsträckning anmälanhetshotande karaktär, större av
säkerhetsrisk för SIV och dessincidenter sådant äränannat som enav

sammanställning incidentrapporterna.personal. Vid SIV sker en av
statistisktanvänds endast underlag.Sammanställningen ettsom

dossier endast förläggningeni asylsökandesRapporten hamnar omen
asylbyrån; praxis vacklar mellan olika för-skickar den direkt till

sända till asylbyrän.läggningar det gäller Utövernär rapportenatt
skadegörelse;finns rapportrutinincidentrapporten rörsom renen

skadeståndsfrågan. Bruket användandetrutin sikte baradenna påtar av
anmälningsrutinerna vacklar.de bådaav
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ibestämmelsernapåpåverkanEES-avtalets
ochuppehållstillståndutlänningslagen om

avvisning

Inledning

EES-avtalet

ekonomisktEuropeisktAvtaletundertecknades1992 ettmaj2Den om
imedlemsländernaförföreträdareEES-avtaletsamarbetsområde av

tolvEG och dessmellanslutetEES-avtalet, ärEG.ochEFTA som
sidan,andra ärEFTA-staterochsidanpåmedlemsstater sexena

EFTA-länderna.mellanEGEFTA-förhållandenisåvältillämpligt som
deordning pårättsligskapasEES-avtalet som,Genom gemensamen

EG-500Omkring 1EG:s.medidentiskomfattar, äravtaletområden
blivitföljd däravtillharochEES-avtaletiintegrerats enharrättsakter

innehållerEES-avtaleträttsordning.interna enavtalsparternasdel av
rörlighet förfribestämmelsernamateriellade varor,medhuvuddel om

s.k.friheternafyradekapital samtochtjänster an-personer,
EG-primäradendelpolitikområden. Denna motsvarargränsande

EES-avtalet ärförMåletregler.Romfördragetshandförstairätten,
ekonomiskÖvrigochhandelfrämjareglerenhetliga sam-medatt

Europeisktenhetligtskapasyftei ettmellan attverkan parterna
huvudsakifungeraEESsamarbetsområde. ensomekonomiskt avses

ochtjänsterförrörlighetfrimedmarknad personer,enda varor,
förbudallt påframför motbygger ettfriheterfyrakapital. Dessa
förpliktadeocksåLänderna ärnationalitet.grundsärbehandling på av

EES-medmåletförverkligasträvandenaintesamarbeta så attattatt
mellanskillnadernaBeträffande etteller äventyras.försvårasavtalet

EESbl.a. är ettEG kan sägasi attEES ochimedlemskap ett
tullunion.EGintefrihandelsområde och ensom

förrörlighetenfriadenEES-avtalet äriinslagenviktigastedeEtt av
vilkenarbetsmarknad tillskapasHärigenom gemensamenpersoner.
gällertillträde. Detskallavtalet ägaomfattasalla avsompersoner

förvärvsverksamma samtsjälvständigaoch personerarbetstagarebåde
eller21under årbarn ärmakamake,familjemedlemmarderas som

vidtagnaåtgärderförförbehållvissaMedföräldrarna.beroende av
33artikelhälsaellersäkerhetordning,allmäntillmed hänsyn

inom defrittsigförflyttarörligheten rättfria av-den attmedger
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talsslutande ländernas territorier för söka, erhållaatt och påbörja an-ställningar erbjuds där. Offentliga tjänstersom innefattar myndig-som
hetsutövning är undantagna från den fria rörligheten artikel 32.
Någon diskriminering på grund nationalitet vad gällerav sysselsätt-
ning, lön och andra arbetsvillkor får inte förekomma den sökerav som
arbete eller arbetar i avtalsslutande landett artikel 28. Den harsom
haft anställning inom avtalsslutandeett land eller har verkat där som

företagare har ävenegen rätt kvar i landetatt stanna när anställningen
eller verksamheten har upphört. Detsamma gäller för familjemedlem-

För beviljande uppehållstillståndmar. skall iav princip endast krävas
sökanden visaratt inresedokument och bekräftelseupp en om

anställning från arbetsgivaren eller anställningsintyg.ett Sökanden
skall inte behöva lämna landet och invänta tillståndet utomlands.
Uppehållstillståndet skall enligt artikel 6 i direktivet 68360EEG
normalt gälla fem år och förnyas automatiskt.

EES-avtalet innebär såvitt i frågaär i korthet bl.a.nu EG-att- -rätten, anpassad till EES förhållanden, inom området för personers
rörlighet skall tillämpas i Sverige vid avtalets ikraftträdande. En

omfattas EES-avtaletperson som ochav uppfyller förutsätt-som
ningarna enligt EES-bestämmelserna har rätt uppehållstillstånd,att

inte undantagen angåendeom skydd för allmän ordning, säkerhet eller
hälsa föranleder något Myndigheternaannat. har i det enskildaatt
fallet pröva uppfyller kriterierna.om personen Prövningen skall
grundas uteslutande på den berörda uppförande.personens eget

Utlänningslagen

Några särskilda bestämmelser undantag från kravetom på arbetstill-
stånd 1 kap. §5 UtlL eller kravet uppehållstillstånd l kap. §4
UtlL för den personkrets med EES-avtalet harsom inteavses införts
i UtlL. Däremot har i 1 kap. l § UtIL tagits upplysningen attom
särskilda regler finns i EES-lagen och i lagen arbetskraftens friaom
rörlighet inom EESZ. Den reglering i övrigt behövs för densom att
svenska utlänningslagstiftningen skall stå i överensstämmelse med EG-

EES-avtalets huvudbestämmelser införlivas i svensk rätt lagengenom ettom euro-peiskt ekonomiskt samarbetsområde EES.
2 Införlivandet i svensk rätt relevanta IEC-förordningarav på området för personersrörlighet sker inkorporering. De artiklar igenom förordningen 161268EEG omarbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen på grund sitt innehåll kräversom avlagform inkorporeras lagen arbetskraftens friagenom rörlighet inomom Europeiskaekonomiska samarbetsomrâdet EES.
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bliEES-avtalet,implementeratsden avsesrätten, genomsom
utlän-bemyndiganden istödmedföreskriftergenomförd avgenom

ochföreskriftermeddelaregeringenförningslagen passatt om
tillgodosearbetstillstånd. För attuppehållstillstånd och attvisering,

förbemyndigandendeheltäckande har, utöverblirregleringdenna
bemyndigandenUtlL, tvåifannstidigareredanregeringen nyasom

förgrunderföreskrivastöd häravmedfårRegeringeninförts.
åtagandengrundpåmeddelatsuppehållstillståndåterkallelse avsomav
föreskrivaUtlLstyckettredje§ samt112 kap.EES-avtaleti

uppehållstill-ansökanhuvudregelnfrånundantag attytterligare omen
Sverigesig i närbefinnerutlänningenbifallasfårstånd inte om

medöverenskommelseföljerdeteller prövas,ansökan görs enavom
ändringartvåUtlL; dessastycketfjärde§kap. 52främmande stat

nedan.kommenterasutlänningslageni

Ãterkallande uppehållstillståndav

§ UtlL2 kap. 11enligtfårSverige ettiinutlänningSedan resten
bl.a.förutsättningar,vissaunderåterkallasuppehållstillstånd om

återkallelseFråganärligt sätt.sig påförsörjerinteutlänningen ett om
ivarit bosattutlänningeninnanväcktsskall hauppehållstillståndav

omständighetenuppehållstillstånd. Den attmed eni två årSverige
påarbetaoförmögenellerarbetslösofrivilligt attblirarbetstagare

uppehållstill-tillledainteolycksfall får attellersjukdomgrund av
EG-domstolen68360EEG.direktivetiartikel 7återkallasståndet

friaförlorar denarbetslös inteblirfastslagithar att sompersonen
arbetslösblivithaefterOm attförmåner.rörlighetens personen

i frågaocharbetesökaförlandeti nyttkvar ett personenattstannar
EG-enligtkananställning igen,fåutsikterreellahabedömas attkan

bosättningslandet ävenlämnaanmodasintedenne omdomstolen att
EES-pro-Antonissen. IC-29289måletlöptuppehållstillståndet ut

det kan1810,bil.anförs199192:l70 attprop.positionen s.
grundkommit hitutlänningdåsituationeruppstå avtänkas somen

grundernuvarandelandetönskvärd iinte längre ärEES-avtalet men
exempeltillräckliga. Somuppehållstillstånd inte äråterkallelseför av

ochhitkommitarbetstagareutländsksituationendennämns att en
sedanför fem åruppehållstillstånderhållitocharbetepåbörjat menett

Vidaresöka någotsitt arbete nytt.frivilligt lämnat attdärpå utanstrax
vistelse härtredje land,frånmedborgaresituationen varsnämns att en

EES-ärarbetstagaretillanknytningensiggrundar somen
efterarbetstagarenanknytningdennaförlorar attmedborgare genom

propositionenenligtfall kan detdessaSverige. Itid lämnarkort vara
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befogat med möjlighet kunna återkallaatt beviljadeen uppehållstill-
stånd; det bör lämpligen regeringens sak närmarevara förut-att ange
sättningarna för detta. I 2 kap. l1 § tredje stycket UtlL har därför
införts bemyndigandeett regeringen sådan befogenhet.som ger en
Med stöd bemyndigandet har regeringen i 3 kap.av 5 § UtlF införtc

möjlighet utöver vad föreskrivsatt,en i 2 kap. 9 ll §§som UtlL,-återkalla uppehållstillstånd förett den omfattas EES-avtaletsom av om
utlänningen inte försörjer sig här eller saknar medel förannars egna
sitt uppehälle här. Uppehållstillstånd får med stöd denna be-av
stämmelse återkallas för familjemedlem är medborgare isom staten
utanför EES anknytningen till medborgaren iom EES-staten bryts och
familjemedlemmen inte har rätt i Sverigeatt stanna på någon annan
grund. förordningsmotivenl l992:8, 14 sägs bl.a. följande.s.

Om emellertid utlänning, kommit hiten på grundsom av
EES-avtalet, och fått uppehållstillstånd för han haratt en
anställning, frivilligt lämnar sitt arbete avsikt sökautan att
något och dessutom saknarnytt andra möjligheter till
försörjning i Sverige kan det finnas behov återkallaett attav
det beviljade uppehållstillståndet. Det måste dock fulltvara
tillåtet frivilligt söka andraatt anställningar och viss tiden

arbetslöshet mellan anställningarnaav måste kunna accepte-
I detta läge är nämligen vederböranderas. arbetssökande och

omfattas EG-rättens regler skydd för dessa.av Ingripan-om
de skall alltså äga endast vid uppenbara missförhållan-rum
den. Detsamma gäller också de medborgare i EES-stater som
fått uppehållstillstånd enligt 5 § 2 5 och kommita attsom-
sakna medel. På motsvarande kanegna sätt det föreligga
behov kunna återkallaatt uppehållstillståndav för med-
följande anhöriga tredjelandsmedborgare,är tillsom exempel
vid bruten anknytning till EES-medborgare. Självfalleten
måste dock i varje enskilt fall övervägas utlänningen harom
rätt i Sverigeatt stanna skäl.annatav

Ansökan uppehållstillståndom

Om utlänning befinner sig i Sverigeen när ansökan uppehållstill-om
stånd ellergörs prövas, får enligt UtlL ansökan inte bifallas iutom
vissa undantagsfall i 2 kap. 5 EES-avtalet innebärsom anges bl.a.

utlänningatt omfattas avtalet skallen kunnasom söka, erhållaav och
påbörja arbete i Sverige innanett uppehållstillstånd beviljas utan att
fördröjas formaliteter från nationella myndighetersav sida. Uppehålls-
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EES-medanhörigaderasocharbetstagareför avsestillstånd som
Sverige.iinresaefterbeviljasochsökaskunnadärförmåsteavtalet

vilketenligtUtlL,§5i 2 kap.införtsdärförharbemyndigandeEtt
huvudregelnfrånundantag attytterligareföreskriva omfårregeringen

utlänningenbifallasfårinteuppehållstillstånd omansökan omen
det följereller prövas,ansökan görsSverige när avsig i ombefinner

bemyndigan-stödMedfrämmandemedöverenskommelse stat. aven
3 kap. 7UtlFibestämmelsebeslutat aregeringenhardet nyom en

uppehållstillståndansökningarskallbestämmelsenEnligt den om§.
EES-enligttillståndtill sådanthar rättutlänningarförbeviljas som

utlän-medaneller prövasansökningarna görsfalldeiavtalet även
Sverige.isigbefinnerningen

förrörlighetenfriai denBegränsningar personer

bestämmel-frånavvika6422lEEG fårdirektiv staternarådetsEnligt
allmäntillhänsynendastförrörlighetenfriaden avpersoneromserna

åtgärderallagällerdirektivetDethälsa.eller somsäkerhetordning,
säkerhetordning,till allmänhänsynmedlemsstaterna,beslutas avav

uppehållstill-förnyandeellerutfärdanderörande inresa, avhälsa,eller
förinte åberopasfår atthänsynSådanautvisningellerstånd staten.ur

skallartikel 3direktivetsEnligt2.artikelsyftenekonomiskatjäna
grundasäkerhetellerordningtill allmänmed hänsynvidtagnaåtgärder

Tidigareuppförande.berördaden egetuteslutande påsig personens
sådanavidtaanledningutgöra attinte i sigskallbrottfördomar

ochsjukdomarendastföljerdirektivetiartikel 4 attåtgärder. Av
tillberättigafårdirektivet atttillbilagaiangivnahandikapp är ensom

uppehållstillstånd.förstautfärdaeller ettvägrainresa attvägra
införafårintemedlemsstaterna nya4.3, sägerArtikel attsom

vidgälldederestriktiva änrutiner äreller sombestämmelser mersom
EES-förinomtillämpasskall intedirektiv,detta ramenanmälan av

sjukdomar439. Debil. V,bil. 14,EES-propositionenavtalet; s.se
följande:direktiveti ärartikel 4omfattashandikappoch avsom

hälsa:allmänkunnaskulle äventyraSjukdomarA. som
Världs-förteckning iiföreskrivskarantänvilkaförSjukdomar

den2hälsoförordninginternationellahälsoorganisationens avnr
maj 1951.25

visarstadium elleraktivtiandningssystemeti somTuberkulos2.
utvecklas.tendens att

Syfilis.
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Andra infektionssjukdomar eller smittosamma parasitsjukdomar,
de omfattas bestämmelser förom skyddav medborgarna iav

värdlandet.
Sjukdomar och handikapp skulle kunna hota den allmännasom
ordningen och säkerheten:
Narkotikamissbruk.
Djupgående mental störning, uppenbara tillstånd psykos medav
upphetsning, delirium, hallucinationer eller förvirring.

I EES-propositionen anförs följande bil. 10 20 såvitts. avser
direktivets inverkan på reglerna i UtlL återkallande uppehålls-om av
tillstånd 2 kap. 11 § första stycket 2 och avvisning 4 kap. 2 § första
stycket 3 i de fall utlänning på grund tidigare utdömten frihets-av
straff eller någon särskild omständighet kanannan kommaantas att
begå brott.

Den nuvarande svenska regleringen innebär elleratt av-
utvisning kan komma ske kanatt utlän-om man anta att
ningen kan komma begå brott i Sverigeatt eller i övriga
Norden. En grund för sådant antagandeett kan attvara
utlänningen tidigare har dömts för brott. Det skall således
göras utifrån tidigare brottslighet.en Omprognos en person
nyligen upprepade gånger dömdär för brott utomlands torde
det finnas fog för antagande dennaett brottslighetatt kan
komma fortsätta iäven Sverige.att En enstaka straffdom,

inte kombineras med negativsom fören prognos personen
i fråga, torde inte med nuvarande tillämpning bestämmel-av

leda till eller utvisningatt blirsen aktuell.av-

Mot denna bakgrund ansågs det inga ändringatt utlänningslagen iav
dessa delar behövde göras. Riksdagen ställde sig bakom vad som
uttalats i EES-propositionen fria rörlighet yttr.om personers
l99293:SfU1y och bet. l99293:EU1.

Vid utredningens ställningstagande till hur EES-avtalet inverkar på
bestämmelserna i UtlL uppehållstillstånd och avvisning,om har bl.a.
gjorts jämförelse med utlänningslagstiftningenien länder är med-som
lemmar i EG. Vid denna jämförelse har kommentaren till den danska
utlänningslagen Udlaendingeloven med kommentarer Hermanav
Langlouis och Claus W. Tornøe, andra upplagan, Köpenhamn 1993
varit särskilt värde. I denstort kommentarenav beträffandesägs
direktivet 64221EEG bl.a. medlemsstaterna inteatt kan vägras inresa
och vistelse eller företa avvisning eller utvisning EG-medborgareav
utifrån generella immigrationspolitiska hänsyn.
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uppehållstillståndBeviljande av

beviljasutlänning fårfallvilkaireglerasUtlL§kap. 42I en
till asylharutlänningen rättgrund änuppehållstillstånd på attannan

tillanhörigutlänning är näratillfårUppehållstillståndhär. somenges
tillanknytningsärskildharellerSverige bosatti annarssompersonen

sig ifå bosättabörskälhumanitärautlänningSverige, som aven
sinhararbetstillstånd ellerfåttharutlänning somSverige samt somen

regering-fårparagrafenEnligtsätt.ordnad någotförsörjning annat
stödMedfall.andraiuppehållstillstånd kan ävenföreskriva att gesen
UtlF§§5 boch5i 3 kap.regeringenbemyndigande hardetta aav

deförbeviljasskalluppehållstillstånd somföreskrivit personeratt
EES-avtalet.omfattas av

64221EEG,direktivenligt staternafår,anförtstidigareSom
tillhänsynendaströrlighetfribestämmelsernafrånavvika avom

friai deninskränkningDennahälsa.ellersäkerhetordning,allmän
uppehållstill-förnyandeellerutfárdandebl.a.gällerrörligheten av

säkerhetÅtgärder ordning ellerallmäntillmed hänsynvidtagnastånd.
uppföran-berördadenuteslutande egetsiggrundaskall personens

vidtaanledninginte sig utgöraskall i attför brottdomarTidigarede.
åtgärder.sådana

bestämmelserna§10utlänningslagen sägs oavsettatt,danskadenI
endast, närdetkanbeviljasfåruppehållstillståndfallvilkaiom

1uppehållstillståndmeddelasdärför,skäl talar omsärskilda
utvisningmedföraskulle kunnaför brottdömdutlänningen är ett som

ihärträffatsavgörandetlagrum,angivnasärskiltvissaenligt om
enligtutvisningförgrundföreliggerövrigtidet2landet, om
utlän-3ellerutvisninghandlarsomkapiteli 4 omreglerna om

själsligallvarligareellersjukdomsmittsamgrundningen på av
för sinskadaväsentligellerfaraframkallastörning kan antagas

utlänningslagen sägsdanskatill denkommentarenomgivning. I-
utlänningen ärgärningar,omfattarlBestämmelsenföljande: som

deutvisning eftermedföraskulle kunnaochi utlandet,fördömd som
träffatsavgörandetutvisningsbestämmelserna,angivnaparagrafeni om

ellerfrågadetförutsättning, ärDet att grovai landet. ärhär omen
landethär ivistelseutlänningensgörförhållanden,allvarliga som

ifrågavarande för-förutsättning, attdessutomoönskad. Det är en
Med 2utlandet.domstol iavgjorts avsesharhållanden enav

olovliggrundpåutvisningmedaktuelltdär det t.ex.situationer är av
det3Beträffande sägssäkerhet.rikets atttillhänsynellervistelse av

till vistelsebegränsning i rättenmotsvarandegällerEG-rätteninom en
rörlighetfriaarbetskraftensreglernaomfattasför omavsompersoner,

faller bl.a.Under 264221EEG.direktivetiartikel 4 ovanm.m. -
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förhållanden utgör grund för utvisningsom enligt den danska
utlänningslagens 25 § första stycket. Av den bestämmelsen följer att

utlänning inte bott i Danmarken längresom tid än de två årensenaste
kan utvisas utlänningen helt eller delvis livnärom sig på olagligt sätt.
Bestämmelsen, riktar sig utlänningarsom mot uppehåller sig isom
landet under kortare tid och saknar särskild anknytningsom till
Danmark, tillämpas bl.a. på utlänningar bedriver bettleri,som
utlänningar överträder polisförordningensom på offentligaattgenom
platser till otukt, professionellauppmuntra utländska hasardspelare,
utlänningar begår mindre vinningsbrottslighet,som mindret.ex.
hälerier, hotellbedrägeri eller bedrägeri med avseende på resecheck
och utlänningar överträder tullagen. Dennasom bestämmelse
behandlas även under kap.4 2 § första stycket 3 UtlL; 103 f.se s.

StorbritannienI utgör brott och övrig bristande vandel omständig-
heter vägs vid allsidig bedömningsom nären ansökanen om
uppehållstillstånd prövas. Bristande vandel tillmäts betydelsesom
behöver inte nödvändigtvis brottslig gärning. Prostitutionvara en och
drogmissbruk kan i bedömningentas vad inte befrämjarav som
det allmännas bästa not conducive the publicto good.

Som framgår det anförda finns det i såvälav Danmark som
Storbritannien vidsträckta möjligheter vägra ävenatt medborgareen
i EG-land uppehållstillstånd.ett Med hänsyn härtill kan direktivet.a.
6422lEEG inte innebära någon praktisk inskränkninganses detnär
gäller i den svenskaatt UtlL införa begränsningar möjligheten förav

medborgare i landen omfattasett EES-avtaletsom erhållaav att
uppehållstillstånd skäl omfattas hänsynenav tillsom allmänav
ordning, säkerhet eller hälsa. Sådana begränsningar kan omfatta inte
bara brottslighet även asocialitetutan och sjukdomar.annan

Återkallande uppehållstillstånd 2 kap. 11av § första stycket-
UtlL

Sedan utlänning i Sverige fåren rest enligt 2 kap. 11 § första
istycket UtlL uppehållstillståndett återkallas med anledning viss iav

paragrafen angiven asocialitet eller kriminalitet. Frågan återkallelseom
skall ha väckts innan utlänningen varit bosatt i Sverige i två år med
uppehållstillstånd. Förutsättningarna för återkallelse uppehålls-ettav
tillstånd bestämmelsernamotsvarar avvisning i kap.4 2 § förstaom
stycket 2-4 UtlL.

100



Bilaga 51993:120sou

Årlig arbetstillståndförsörjning1 -

återkallasuppehållstillståndfårbestämmelseEnligt denna ett om
ärligtsiginte försörjer på sätt.utlänningen ett

återkallas viduppehållstillståndkanbestämmelsenMed stöd ettav
verksamhet yrkes-sådanExempel ärverksamhet. påbrottsligbl.a.

utförsel,illegal in- ochkoppleriprostitution,hasardspel,mässigt samt
smuggling.dvs.

stöduppehållstillstånd medåterkallelseförFörutsättningarna ettav
2 §avvisning i kap.för 4grundernabestämmelsedenna motsvararav

utred-enligtbestämmelse står2 UtlL. Dennastycketförsta senare
64221EEG;direktivetmedöverensstämmelseuppfattning iningens

befarad brottslig-grundAvvisning3 på103 undernedan avs.se
beträffandebedömning görashärtill börMed hänsynhet. samma
såvittstycket l UtlL§ första11återkallelsegrunden i 2 kap. avser

verksamhet.brottsligbl.a.
Även arbetstill-verksamhet kräverbedriverutlänningen somsom

återkallatuppehållstillståndfå sitttillstånd kanha sådantstånd attutan
utlänningbestämmelsen. En ärbehandlademed stöd den somnuav

tilleller sambomakemakai EES,ingårlandimedborgare enett som
beroende21 ellerunder årderas barn ärutlänningsådan avsamt som

1arbetstillståndfrån kravet påförsörjning undantagnasinför ärdem
Återkallelse uppehållstill-UtlF.kap. §och 1§ UtlL 4 ettkap. 5 av

kommadärför intearbetstillstånd kanavsaknadstånd grundpå avav
omfattasförbestämmelsendennastödi fråga med person somenav

EES-avtalet.av

Återkallelse befarad brottslighetgrundpá2 av

Återkallelse bestämmelsestöd dennauppehållstillstånd medett avav
brott ibegåkommerutlänningendet kankan ske, attattantasom

bedömningengrund förland. Tillnordiskteller i någotSverige annat
frihetsstraff någonådömttidigaresåvälfår ligga annanett som

omständighet.särskild
bestämmelsemotsvarandefinns3 UtlL§ första stycket2I kap.4 en

Utredningenutlänning. göravvisamöjlighetensikte atttar ensom
medförenligbestämmelsen ärdenbedömningenföljandei det att
103.redovisade påövervägandena finns64221EEG;direktivet s.

bakgrundbrottslighet. MotbefaradgrundAvvisning3 påunder av
uppehållstillståndåterkallamöjlighetifrågavarandefårhärav ettatt

EES-avtaletenligtmöjligheternamedöverensstämmelse attiståanses
förrörlighetenfriabegränsningar i deninföra personer.
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3 Olovlig underrättelseverksamhet

Denna bestämmelse möjliggör återkallelse uppehållstillståndettav omdet med hänsyn till utlänningens tidigare verksamhet eller i övrigt kan
han kommerantas att bedriva sabotage,att spioneri eller olovlig

underrättelseverksamhet i Sverige eller i något nordiskt land.annat
Denna möjlighet återkallaatt uppehållstillståndett fallavser avbefarad samhällsfarlig brottslighet.grov
Bestämmelsen förenligär med direktivet 64221EEG.

Avvisning enligt 4 kap. 2 § första stycket UtlL

I 4 kap. 2 § UtlL regleras de materiella avvisningsgrunderna.
Bestämmelserna i paragrafen medger, i de fall förutsättningarna är
uppfyllda, utlänning avvisasatt inomen månader eftertre ankomsten
till Sverige. Avvisning med stöd bestämmelserna i kap.4 2 §av UtlL
får inte ske utlänning har viseringav elleren uppehållstillstånd.som

1 Saknar tillräckliga medel för uppehälle m.m.

En utlänning kan avvisas med stöd denna bestämmelse hanav kanom
sakna tillräckligaantas medel dels för sin vistelse här i landet eller i

något nordiskt land, delsannat för sin hemresa.
I den danska utlänningslagen 28 § finns motsvarande bestämmel-en

följande lydelse: En utlänning,se av inte har uppehållstillstånd,som
eller nordisk medborgare, inte haren fast bostad här i landet,som kan
avvisas vid inresan utlänningen inte har erforderligaom medel för sitt
underhåll här i landet och till hemresan. Utlänning, omfattassom av
EG-reglerna, jfr 2 kan dock inte avvisas på denna grund. I-kommentaren till den danska utlänningslagen sägs beträffande denna
bestämmelse bl.a. följande: Undantaget beträffande utlänning som
omfattas EG-reglerna har tagits med, förav den tidigare lagensatt be-
stämmelse blev kritiserad EG-kommissionen, harav gjortsom
gällande kravet dokumentationatt nödvändiga ekonomiska medelav

istår strid med artikel andra stycket i EG-direktivet 64221, enligt
vilket de hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa, kansom
grunda avvisning denna utlänningar,en inte kanav åberopasgrupp på
grund ekonomiska förhållanden.av

Avvisningsbestämmelsen i kap.4 2 § första stycket l UtlL bygger
helt på antagande utlänningensett ekonomiska förhållanden.om Som
anförs i kommentaren till den danska utlänningslagen kan hänsynen till
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ekonomiskagrundas påintehälsaellersäkerhetordning,allmän
förrörlighetenfriai deninskränkningNågon personerförhållanden.

stöd dennamedskeintedärförfårEES-avtaletomfattas avsom
bestämmelse.

Årlig arbetstillståndförsörjning2 -

sökatänkerhanavvisasutlänningfårbestämmelsedennaEnligt omen
kanoch detlandnordiskti någotellerSverigei annatuppehällesitt
hanellerärligt sättsig påförsörja attettinte kommerhan attattantas

arbetstillståndkräver utanverksamhetsådanbedrivakommer somatt
tillstånd.sådanthaatt

vid bl.a.skekanbestämmelsedennastödmedAvvisning av
föranledakanförhållandenExempel påverksamhet.brottslig som

yrkesmässigtbestämmelse ärifrågavarandestödmedavvisning av
dvs.utförsel,ochillegal in-koppleriprostitution,hasardspel, samt

möjligheternapåverkan på attEES-avtaletsFrågansmuggling. om
Avvis-3underbehandlasgrunderberördaavvisning påtillgripa nu

brottslighet nedan.befaradgrundning på av
landetihärarbetarutlänningskekan ävenAvvisning somav en

imedborgareutlänning är etttillstånd. Enerforderligtha somattutan
utlänningsådantillsamboellermakemakaEES,iingårland ensom

för-för sindemberoendeeller21under årärbarnderas avsamt som
UtlL§kap. 5arbetstillstånd lpåkravetfårundantagnasörjning är

dennastödmedavvisningföljerUtlF. Härav§1 att avkap.och 4
skekantillstånd, intearbetesåvitt enavbestämmelse, utanavser

EES-avtalet.omfattas avsomperson

brottslighetbefaradgrundpáAvvisning3 av

kandetskekanbestämmelse antasdennastödmedAvvisning omav
ieller någotSverigei annatbrottbegåkommerutlänningen attatt

tidigaresåvälfår liggabedömningenförgrundTillland.nordiskt
omständighet.särskildnågonfrihetsstraffådömt annansom

bestämmelsedennaEES-propositionen äriställningstagandeEnligt
98.seEG-rättenochEES-avtaletmedförenlig ovan s.

för bl.a.avvisningsåvitt2ochbestämmelseDenna avserovan
§28utlänningslagendanskai denverksamhet, avbrottslig motsvaras

elleruppehållstillstånd,inte harutlänning, enEnstycketförsta som
avvisaslandet, kanibostad härfastharintemedborgare,nordisk som

säkerhetenordningen,allmännatill denhänsynhanvid inresan avom
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eller hälsan inte bör få vistas här i landet. Med stöd dennaav
bestämmelse kan utlänning omfattas EG-reglernaen avvisassom av

efteräven inresan till Danmark. Avvisning kan, liksom i övriga fall
enligt 28 ske intill månader efter inresantre i Danmark. I-kommentaren till den danska utlänningslagen beträffandesägs denna
bestämmelse: Avvisningsgrunden täcker således avvisning

det kan utlänningena. om antas, heltatt eller delvis kommer att
livnära sig på olagligt Sesätt.ett närmare detta begrepp vidom ovan
25 § 1 Av 25 § förstast. stycket följer utlänningatt inte haren som
bott i Danmark längre tid deän två åren kansenaste utvisas om
utlänningen helt eller delvis livnär sig på olagligt sätt. Bestämmelsen
tillämpas bl.a.på utlänningar överträder polisförordningensom genom

saluföra offentligaatt på platser, bedrivavaror bettleriatt eller genom
på offentliga platseratt till otukt, professionellauppmuntra utländska

hasardspelare och utlänningar begår mindre vinningsbrottslighet,som
mindre hälerier,t.ex. hotellbedrägeri eller bedrägeri med avseende på

resecheck.,
det kan vederbörandesantas,om missbrukatt berusningsmedel,av

omfattande även euforiserande medel, kommer medföra ordnings-att
mässiga problem här i landet. Om vid sitt försök inresapersonen att
innehar narkotika, kommer utvisning bli aktuell,att

vederbörande lider sjukdom,c. om är underkastad karantäns-av som
plikt, tuberkulos, syfilis eller andra allvarligaav smittsamma sjuk-
domar, eller vederbörande lider allvarligom mental störning,av se

exempel härpå närmare i bilagasom till EG-direktivet 64221,
det på grund tidigare ådömtom frihetsstraff ellerav på någon

särskild grund kanannan utlänningenantagas, kommeratt hitatt resa
för begå brott, elleratt utlänningen i utlandet dömdom är för så
allvarlig kriminalitet, möjlighetenatt upprätthålla lagatt och ordning
retshåndhaevelsehensyn medför ifrågavarande inteatt bör ha tillträde
till landet. Det får naturligtvis häräven göras bedömning i varjeen
enskilt fall. Men detnär frågaär utlänningar med ingen eller ringaom
anknytning till landet, kommer det knappast någonatt grund tillvara

ställa kvalificeradesåatt krav på återfallsrisken i 23 2 ochsom nr
24 3 näraliggande fara bestämdanr grunder till antaga. Somatt-
exempel på avvisning enligtatt denna bestämmelseen kan komma på
tal kan nämnas, polisen vidatt gränsen anträffar notoriskt känden
ficktjuv, med absolut minimumett ekonomiskasom medel Önskarav

inresa kort före turistsäsongensatt Som särskildstart. grund kanannan
nämnas, polisen uppdagar,att utlänning i bagageutrymmetatt en
medför typiska verktyg begå brott med.att I vilka fall i utlandetett
begånget brott är så allvarligt, det i sig självtatt är hinder förett
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Vägledande kanenskilda fallet.bedömning i detfår beroinresa, en
24ikriterierdehär nrangessomvara

utlänningslagendanskatill denianförs kommentarenVad som
2följerawisningtillmöjligheterväl detäckerunder av ovansoma.

Bestämmelsenverksamhet.brottsligför bl.a.avvisningsåvitt avser
64221EEG.direktivetmedöverensstämmelseistår

brottslighet, såtidigaregrundavvisninggäller pådetNär av
danskatill deni kommentarenanförsvaddennamotsvaras somav

Även awisningsbestämmelsedennaunderutlänningslagen ovan.
64221EEG.direktivetförenlig medtorde således vara

underrättelseverksamhetOlovlig4

medbestämmelse detstöd dennamedavvisasutlänning kanEn omav
hani Övrigt kanellerverksamhettidigare antas atttill hanshänsyn

underrättelseverk-olovligspioneri ellersabotage,bedrivakommer att
land.nordisktiSverige eller någotisamhet annat

befaradfallutlänningavvisamöjlighetDenna grovatt avavseren
brottslighet.samhällsfarlig

64221EEG.direktivetförenlig medBestämmelsen är

sanktionerinternationellavissaLagen5 om

regeringensanktionerinternationella1971:176 vissaLagen gerom
sanktionerföreskrivnai lagen annatbesluta motmöjlighet att om --

fattats ellerbeslutanledningmedpåkallasdeti den månland, somav
säkerhetsråd iNationernasFörentaantagitsrekommendation avsom

15 §Enligt lagensstadga.Nationernasmedöverensstämmelse Förenta
hakanskäligenutlänningförordna antasregeringenfår att somen

sådanbegåelleroch ha begåttblockerad atthemvist i stat avseen
avvisaskan8 § i lagenenligt 3förbudmedi stridstårhandling som -

harlag använtsDennautlänningslagen.iföreskrivsordningdeni som
Förbunds-ochIrak, LibyenSydafrika,sanktionergripatillför motatt

Serbien-Montenegro.Jugoslavienrepubliken
säkerhetsrådFN kan FN:sNationernaförstadgan FörentaEnligt

icke-sanktionerresolutionerförhållandenvissaunder anta avom
säkerhet.fred ochinternationellupprätthållandeförmilitär art av

rekom-beslut ellerbindandei formkanresolutionerSådana avges
stadgaFN:senligti FNmedlem ärmendationer. En ärstat som

beslutbindandesäkerhetsrådetsverkställaochgodtaskyldig omatt
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sådana sanktioner. En rekommendation rådet däremotär endastav en
uppmaning till medlemsstaterna beslutets bindandeutan kraft.

Med hänsyn till förutsättningarna för användande dennaav
avvisningsgrund, kan bestämmelsen inte strida direktivetanses mot
64221EEG.
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