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Stockholm 1993-02-25

Statsrådet Birgit Friggebo
Kulturdepartementet

Jag förordnad särskildär utredare med uppgift göraattsom en
vissa, i regeringensöversyn direktiv 199251 angivna delarav av

utlänningslagen 1989529.
I oktober 1992 överlämnade jag PM förslagmed till legalen

reglering massflyktssituationer. Den PMn för närvarandeärav ute
remissbehandling.
Det arbete jag därefter har bedrivit har primärt varit inriktatsom

på de delar uppdraget frågornagäller kring institutetav som ny
ansökan, dvs. ansökan enligt 2 kap 5 § tredje stycket utlänningslagen
och överklagandereglema. Det delbetänkande jag lägger framsom nu
innehåller förslag förutom i de nämnda delarna också till sådanen- -
ändring i lagen det blir helt klart regeringen förordningatt att genom
kan in och prövningen ärenden uppehållstillståndstyra ochav om
på det påverka praxisbildningensättet på utlänningsområdet.

Till avsnitt 2 överklagandeavsnittet skall redan här jagsägas att
eller mindre på hand dvs. ingående samråd medmer utanegen mer-

har gjort utkast till överklagandeordning.experterna Detett en ny-
utkastet, finns med bilaga till avsnittet och alltså skallsom som som

diskussionsunderlag, innebär inte någon sakligett välses som men en
principiell förändring regleringen.av

Jag fortsätter arbetet och kommer med betänkande PMnästanu
slutföra det uppdrag lämnats mig.som
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Jag har under den del arbetet redovisas biträttsav som nu av
Leo Björklund, avdelningsdirektör, Grundell,Ursulaexperterna

departementsråd, Bengt Ranland, kansliråd Håkanoch Sandesjö,
ordförande i Utlänningsnämnden.

Som ovan

Per-Erik Nilsson
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Avsnitt 1

Särskild prövning ersättning för ansökansom ny
förslag till nyordningen-
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag ändring i utlänningslagenom

Härigenom frågaförordnas utlänningslageni 1989529om
dels 2 kap 5 och 7 §§ och kap 15 § skall7 ha nedan angivnaatt

lydelse,
dels i lagens kap skall fem7 införas paragrafer 17-21 §§.att nya

2 Kap.

5 §

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

Om utlänningen befinner sig Om utlänningen befinner sig
i Sverige ansökan Sverigei ansökannär närom uppe- om uppe-
hållstillstånd hållstillstândeller ellergörs prövas, görs prövas,
får ansökan inte bifallas. får ansökan inte bifallas.

Detta gäller dock inte Detta gäller dock inteom om
utlänningen har till utlänningen tillharrätt rätt

asyl här, asyl här,
åter-utlänningen skall utlänningen skall åter-

förena sig med farnilje- förena sig med familje-nära näraen en
medlem stadigvarande medlem stadigvarandeär ärsom som
bosatt i Sverige och han Sverigebosatt i och hansom som
tidigare har sammanlevt med tidigare har sammanlevt med
utomlands, eller utomlands, eller
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

det finns särskilda det finns särskildaannars annars
skäl. skäl.

Om utlänningen skall avvisas När utlänningen som genom
eller enligt beslututvisas lagakraftvunnet beslut harett ett

har lagavunnit kraft, får uppehållstillstånd härvägratssom
dock ansökan uppehålls- och till vilket knutits för-etten om
tillstånd från bifallashonom ordnande elleravvisningom
bara ansökan grundar sig på uppehålls-utvisning ansökerom om
omständigheter inte har tillstånd, gäller bestämmelsernasom

ärendetförut i särskildhans 7prövats prövning i kap.om om
elleravvisning utvisning och

om
utlänningen har tillrätt

asyl ellerhär,
det finnsannars synner-

liga skäl humanitär artav

7§

Beslut visering,Beslut visering, om uppe-om uppe-
hållstillstånd arbetstillståndochhållstillstånd arbetstillståndoch

invandrar-meddelas Statensmeddelas Statens invandrar- avav
verk, såvitt gällerinte annatomverk. Beslut visering ochom uppehållstillstånd anledningi avuppehållstillstånd får meddelas

särskildansökan prövningomockså utrikesdepartementet.av följer tredje stycket. Beslutav
uppehålls-visering ochom

tillstånd får meddelas också av
utrikesdepartementet.

Regeringen och, i den Regeringen och, i denut- ut-
sträckning regeringen före- sträckning regeringen före-
skriver, invandrarverket får skriver, Invandrarverket fårge ge
andra myndigheter andra myndigheterrätt rättatt att

sådanabesluta tillstånd. sådana tillstånd.beslutaom om
handläggerAtt kammarrätten

särskildansökningar pröv-om
följer 7 17ning kapav
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 Kap.

15 §

Om invandrarverk Beviljas utlänningstatens en uppe-
efter elleromprövning på hållstillstånd efter omprövning
grund beviljaransökan enligt § eller10 särskildefterav en ny

utlänning uppehållstillstånd enligtprövning 20 fåren ett
får samtidigtverket upphäva förordnande elleravvisningett om
beslut avvisning eller utvisning samtidigt.upphävasom

Meddelarutvisning. Invandrar- Meddelas utlänningen tids-ett
verket tidsbegränsat begränsat uppehållstillståndett utanuppe-
hållstillstånd upphäva sådant förordnandeutan att att som nu
beslutet avvisning eller upphävs får detta intesagtsom
utvisning, får detta inte verk- verkställas medan tillståndet
ställas medan tillståndet gäller gäller.

Invandrawerket får dock inte Invandrarverket får dock inte
upphäva domstols dom eller upphäva domstols dom elleren en
beslut utvisning eller beslut utvisning ellerom om
meddela uppehållstillstånd för meddela uppehållstillstånd för
den har utvisats den har utvisatssom genom en som genom en
sådan dom eller sådant sådan dom eller sådantett ett
beslut. beslut.

17§

Särskild prövning

Ansökan särskild pröv-om
enligtning 2 kap 5 § tredje

stycket kammar-prövas av
Ansökan denrätten. prövas av

kammarrätt inom dom-vars
beslutetkrets i första instans

har dockfattats, Kammar-att
Sundsvalli ansök-rätten prövar
från utlänningningar en vars
kända adress återfinnssenast

dess domkrets.inom
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

18 §

enligt 17 § skallI ansökan
sökanden uppge

det beslut ansökan avser,
förhållandedet som an-

grundas på skälensökan och för
ansökan och

de bevis sökanden villsom
åberopa vad elleroch han hon
vill med särskiltstyrka varje
bevis.

bevis bifogasSkriftligt skall
ansökan.

l9§

särskildAnsökan pröv-om
bifallafårning kammarrätten

endast om
det stöd dennatill för

tidigare kändåberopas inteen
prövad omständighetoch och

denna omständighet detgör
övervägande sannolikt att ut-

berättigadlänningen till asylär
ellerhär,

genomförandeett av
elleravvisningen utvisningen

skulle innebära fara för ut-
beståendelänningens liv eller

ellerför hans hennesmen
eller hälsa.fysiska psykiska

beslutKammarrättens får
överklagas.inte
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

med stödBifalles ansökan av
§ skall kammarrätten19 1p.

samtidigt förordna ärendetatt
skallåter och avgörastas upp

den myndighet sistav som
beslutade ärendet. fall1i annat

kammarrättenprövar uppe-om
hållstillstånd beviljas.skall

2l§

särskildAnsökan pröv-om
skall inomning göras tre

detmånader det beslutfrån att
laga kraft.ansökan avser vann

enligt 2 kaplag kraft 1993-00-00. En ansökanDenna träder inya
ikraftträdande§ före lagens5 tredje stycket i dess äldre lydelse 50m
verket enligtin till Statens invandrarverk skall handläggasgetts av

äldre bestämmelser.
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2 Förslag till

Lag ändring i rättshjälpslagen 1972429om

förordnasHärigenom 41 § utlänningslagen 1972429 skall haatt
nedan angiven lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

41§

Rättshjälp offentligt Rättshjälp offentligtgenom genom
biträde beviljas i mål eller biträde beviljas måli eller
ärende ärende

hos allmän förvaltnings- hos allmän förvaltnings-
domstol angående medgivande domstol angående medgivande
till fortsatt tvångsvård enligt till fortsatt tvångsvård enligt

12 eller 14 § lagen 12 eller 14 § lagen
19911128 psykiatrisk 19911128 psykiatriskom om
tvångsvård och vid tvångsvård och vidöver- över-
klagande enligt 32 eller 33 § klagande enligt 32 eller 33 §

lag beslut lag beslutsamma av om samma av om
intagning för tvångsvård eller intagning för tvångsvård eller

avslag på begäran avslag på begäranattom en attom en
tvångsvården skall tvångsvårdenupphöra, skall upphöra,
angående medgivande till fort- angående medgivande till fort-

vård enligt 13 § lagen vård enligt 13 §satt lagensatt
1991 l 129 rättspsykiatrisk 1991 129l rättspsykiatriskom om
vård, angående upphörande vård, angående upphörandeav av
sådan vård 16§enligt sådan vård enligt 16 §samma samma
lag, vid överklagande beslut lag, vid överklagande beslutav av

rättspsykiatrisk vård enligt rättspsykiatrisk vård enligtom om
18 § första stycket 1 eller 2 18 § första stycket l eller 2

lag eller angående lag eller angåendesamma samma
tillstånd återkallelseeller tillstånd eller återkallelseav av
tillstånd vistas utanför vård- tillstånd vistas vård-utanföratt att
inrättningens område för den inrättningens område för den

genomgår rättspsykiatrisk genomgår rättspsykiatrisksom som
vård med beslut enligt 31 vårdkap. med beslut enligt 31 kap.
3 § brottsbalken särskild 3§ brottsbalken särskildom om
utskrivningsprövning, utskrivningsprövning,
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lydelse lydelseNuvarande Föreslagen

hos allmän förvaltnings-hos allmän förvaltnings-
angående angåendeinskrivning domstol inskrivningdomstol

från vårdhemfrån vårdhem eller utskrivningeller utskrivning
specialsjukhus enligt 35 §eller specialsjukhus enligt 35 § eller

angående1967940 angående lagen 1967940lagen
psykisktvissa psykiskt vissa ut-omsorger omomsorger om

vecklingsstörda,utvecklingsstörda,
angåendeangående beredandeberedande avav

vård 2 eller 3 omedel- vård enligt 2 eller 3 omedel-enligt
enligt omhändertagande enligtbart omhändertagande bart

vårdvård enligt 6 upphörande enligt6 upphörande av av
flyttningsförbud 21 flyttningsförbud enligt21 enligt

§ upphörande24 § eller upphörande 24 eller avav
§ flyttningsförbud enligt 26 §flyttningsförbud enligt 26

l99052 särskildal99052 med särskilda lagen medlagen
vård vårdbestämmelser bestämmelser ungaom av unga om av

hos allmän förvaltnings-eller hos allmän förvaltnings- eller
enligtöverklagande enligt domstol vid överklagandedomstol vid

§ första l lag,41 § första stycket lag, 41 stycketl sammasamma
förvaltnings-allmän förvaltnings- hos allmän4. hos

angåendeangående domstol beredandedomstol beredande avav
19888701988870 vård enligt lagenvård lagenenligt

vård ivård missbrukare vissamissbrukare i vissa om avom av
angåendeangående fall eller omedelbartfall eller omedelbart

§§ omhändertagande enligt 13omhändertagande enligt 13
lag,lag, sammasamma

angående enligtangående enligt avvisningavvisning
utlänningslagen 1989529,utlänningslagen 1989529, hos
polismyndighet dock endasthos polismyndighet,dock inte om

följdutlänningen tillsåvida inte utlänningen enligt av
myndighetens beslut§ hållits6 kap. 2 eller 3 utlännings- i

dagar medhållits förvar längrelagen i längre förvarän än tre
stöd eller §dagar, 6 kap. 2 3tre av
Litlänningslagen anledningoch i

särskild enligtprövningav
utlänningslagen7 17 §kap

den särskildadock endast om
bifallits enligt 7ansökan kap.

19 § lag,samma
angående angåendeutvisning enligt utvisning enligt

4 3 § utlänningslagen,kap. 4 3 utlänningslagen,kap. §
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

angående angåendeutvisning enligt utvisning enligt
lagen 1991572 särskild 1991572 särskildlagenom om
utlänningskontroll, utlänningskontroll,

hos regeringen angående angåendehos regeringen
beslut enligt 11 § lagen beslut enligt ll § lagenom om
särskild utlänningskontroll, särskild utlänningskontroll,

angående hemsändande angående hemsändandeav av
utlänning med stöd 12 kap. utlänning med stöd 12 kap.av av
3 § utlänningslagen, 3 § utlänningslagen,

l0. angående förverkande angåendel0. förverkandeav av
villkorligt medgiven frihet villkorligt medgiven friheten- en-
ligt 26 kap. brottsbalken, 26 kap. brottsbalken,ligt

angåendell. angåendeverkställighet ll. verkställighet
utomlands frihetsberövande utomlands frihetsberövandeav av
påföljd enligt lagen 1963193 påföljd enligt lagen 1963193

samarbete med Danmark, samarbete med Danmark,om om
Finland, Island och Norge Finland, Island och Norge
angående angåendeverkställighet verkställighetav av
brottmålsdom, brottmålsdom,

12. angående utlämning 12. angående utlämningen- en-
ligt lagen 1970375 utläm- ligt lagen 1970375 utläm-om om
ning till Danmark, Finland, ning till Danmark, Finland,
Island eller Norge för verk- Island eller Norge för verk-
ställighet beslut vård ställighet beslut vårdav om av om
eller behandling, eller behandling,

angående13. kastrering 13. angående kastreringen- en-
ligt lagen 1944133 kas- ligt lagen 1944133 kas-om om
trering, giltigt samtycke till trering, giltigt samtycke tillom om
åtgärden lämnats, åtgärden lämnats,

14. hos allmän förvaltnings- 14. hos allmän förvaltnings-
domstol angående tillfälligt angåendedomstol tillfälligt
omhändertagande enligt 37 omhändertagande enligt 37
tvångsisolering enligt 38, tvångsisolering39 enligt 38, 39
eller 41 § eller upphörande eller 41 § eller upphörandeav av
tvångsisolering enligt 42 § tvångsisolering enligt 42 §
smittskyddslagen 1988 1472. smittskyddslagen 19881472.

Denna lag träder i kraft 1993-00-00.
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1 aktuella bestämmelsen och dessDen

bakgrund

1989529I utlänningslagens 2 kap § första5 och andra styckena
föreskrivs uppehållstillståndansökan från utlänningatt en om en som
befinner fårsig i landet inte bifallas fall sådanai andra därän
utlänningen återförena1 berättigad till asyl, 2 skall sig medär en

familjemedlem stadigvarande bosatt här ochnära ärsom som
utlänningen tidigare har sammanbott med utanför Sverige eller 3
det föreligger särskilda skäl.annars

I paragrafens tredje stycke, till vilken intresset i detta sammanhang
knyter sig, heter det

Om utlänningen skall avvisas eller utvisas enligt beslutett-
har vunnit laga kraft, får dock ansökansom en om

uppehållstillstånd från honom bifallas bara ansökan grundarom
sig på omständigheter inte har förut i ärendetprövatssom om
hans avvisning eller utvisning och om
1 utlänningen har till asyl här, ellerrätt
2 det finns synnerliga skäl humanitär art.annars av

En ansökan enligt detta tredje stycke kallas allmänt här fort-och
sättningsvis för ansökan ofta inte här förkortat NUT. Denny men

Statens invandrarverk SIV förstaprövas och sista instans.av som
Institutet ansökan introducerades med 1989 års utlänningslag.ny

sättzlDess införande motiverades i huvudsak detta

I den tidigare utlänningslagstiftningen fanns omfattandeen reg-
lering möjligheterna på verkställighetsstadiet få ståndtillattav

prövning i Sverige.rätten att stannaen ny av
Polismyndigheterna långtgåendehade bl.a. skyldighet atten
överlämna verkställighetsärendet till SIV asylskälnär nya
åberopades utlänningen eller det på grund exempelvisnärav av

vägande humanitära skäl tveksamt verkställighettungt var om
skulle ske.

1 Wikrén-Sandesjö, Utlänningslagen, 4e ff.uppl., Jfr. 19888986s. prop. s.
112
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konstateras vidareDet att

såtillvida speciell karaktär, felaktigtasylärenden har ettatten
beslut kan leda till utlänningens liv i fara eller hansättsatt att

mån deriskerar eller omänsklig behandling. I dentortyr annan
förutvarande fick följd felaktigt beslut ireglerna till ettatt ett

rättades därför ingen invändning dem.asylärende till fanns mot

Det hade emellertid visat sig grunden för SIVs ändrings-att
beslut i det flertalet fall den, utlänningen understora attvar

fått äktenskapväntetiden anknytning hit samboende ellergenom
med härboende det hade framkommiteller atten person
humanitära skäl för bifall. tidigare handläggningsordningenDen
bedömdes erbjuda i det obegränsade möjligheternärmaste att
få långaärende på nytt och medförde därmed hand-prövatett
läggningstider och rättsosäkerhet.även

Det tidigare ansågs därför behållas. Andrainte kunnasystemet
regler behövdes, regler gjorde det möjligt inhibera inställaattsom

verkställighet avlägsnandebeslut, omoch ändra eller upphäva etten
omständigheter liv,kommer fram visar utlänningensattnya som

hälsa frihet ellereller skulle beslutet verkställdesäventyras omom
det framkommit starka skäl verkställa avlägsnande-mot attannars
beslutet. emellertid möjligheterna till bifall tillDet betonas att en ny

måste med detansökan starkt begränsade inte nackdelarnaomvara
tidigare kvarstå. 119skulle Föredraganden propsägersystemet s.

bifallas tidigareFör ansökan skall kunna ochatt etten ny-
alltså måstemeddelat utvisnings- avvisningsbeslut upphävaseller

enligt min mening det förs fram omständigheter,krävas att som
inte har ärendet. får således aldrig blii det tidigare Detprövats
fråga förnyad prövning förekommit i detvadom en av som
ärendet, något ställningstagande tillskulle innebära ettsom
frågan den tidigare bedömningen har varit riktig eller inte.om

måsteVidare åberopaskrävas de omständigheteratt som
antingen innebär ellerutlänningen har till asyl härrättatt
innefattar synnerliga skäl humanitär En regel dennaart.av av
innebörd har uttryckertagits in i den bestämmelse som
huvudregeln uppehållstillstånd inte kanansökanatt en om

såbeviljas länge utlänning befinner sig i Sverige 2 kap 5 §en
tredje stycket lagförslaget.

måsteJag vill understryka, det i alltid kunna krävasstortatt sett
utlänningen lämnar alla uppgifter irelevanta ärendetatt om av-

visning eller utvisning. Vidare måste det kunna krävas deatt nya
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omständigheter åberopas det uteslutet avlägsnagör att ut-som
länningen uppehållstillståndlandet. Principen skallnormaltattur

frånsökas måstehemlandet upprätthållas.

på tillståndExempel fall där alltsåbör de därvägras är ut-
länningen på verkställighetsstadiet åberopar anknytning till
Sverige. Det idag inte ovanligt asylsökande underär att en
vistelsen Sverigei inleder förhållande Sverigemed i bosattett en

Om förhållandet haft tillräcklig varaktighet redan närperson.
frågan uppehållstillstånd första gången leder detta inteprövasom
sällan till utlänningen beviljas uppehållstillstånd ävenatt om
asylskäl saknas.

Det emellertid vanligt förhållandet inte hunnit så långär att vara
tid det uppehållstillståndkunna motivera på grundatt ettanses av
anknytning tillståndsfrågan sådanai fall meddelasnär prövas; ett
avlägsnandebeslut. Ibland dröjer det emellertid innan verkställig-
het hinner ske och i verkställighetsärendet åberopas då i stället

förhållandet har långhaft tillräckligt varaktighet ochatt attnu
kanske barn har hunnit födas. Utvisningsbeslutet dåkanett
komma Sådanaupphävas. förhållanden bör enligt min meningatt
inte i fortsättningen kunna leda till ansökan bifalls ochatt en ny

avvisnings- eller utvisningsbeslutet upphävs. Av väsentligatt
betydelse för det jag föreslår fårdet inte finnas skälärsystem att

förhala ärende.att ett

Som exempel på synnerliga skäl humanitär inämnsartav
propositionen 149s. det finns risk för utlänningen begåratt att
självmord eller avlägsnandet skulle medföra allvarlig faraatt annars
för utlänningens liv eller hälsa. Det vidare humanitära skälsägs att
kan finnas också i andra situationer verkställigheten hart.ex. om
fördröjts långunder tid och detta berott påinte utlänningen prop

149s.
Inhibition i anledning ansökan skall, enligt förarbetenaav en ny

prop 120, kunna meddelass. om
inte tidigare bedömda omständigheter till förstöd ansökannya.-

företes
anledningen till dessa omständigheter åberopatsinteatt nya-

tidigare ochanges
det framstår någorlunda troligt den ansökan skallattsom nya-

bifallas.

Förarbetena betonar inhibition inte skall meddelas föratt göraatt
det möjligt föreliggandeutreda oklarheter i den ansökan.att nya
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Här bör avslutningsvis erinras SIVbeslut lämnaatt ett att enom av
ansökan bifall inte Frånvaronkan överklagas. över-utanny av

klagande har propositionen inte stå strid medi i denrätten ansetts
europeiska konventionen mänskliga rättigheterna och dedeom
grundläggande friheterna s. 121. Samtidigt det kan konstaterassom

den aspekten inte behöriga i Strasbourg, skallinstanserprövatsatt av
ingenting hindrar ytterligare ansökan in,noteras att att en ny ges

något kan i viss behovetmening minskasägas över-som av en
klagandemöjlighet. För andra eller tredje osv. ansökan skallatt en
leda till verkställigheten avbryts, krävs dock bl.a. den grundaratt att
sig på omständigheter inte har skall ocksåredan Detprövats.som
erinras SIV, andra ansökan anledning tillatt etc.om om en ny ger
det, kan efter § §omprövning enligt 7 kap l0 jämfört med 15
utlänningslagen ändra tidigare utan-bifall-beslut.ett
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gått2 har det ansökan iHur Den nya-

statistisk belysning

Institutet ny ansökan extraordinärt inslag i förvaltnings-detär ett
rättsliga förfarande tillämpningen utlänningslagens regelverksom av

skall, enligt förarbetena 119,Det prop leda till ändringutgör. s.
och inhibition lagakraftvunnet beslut endast verkställig-närettav
heten kundedetta leda till ett helt oönskat resultat ochantasav
obotlig skada, och detta beroende på det kommit fram tidigareatt
inte kända eller prövade omständigheter faktisk eller humanitärav

Parallellen med resningsinstitutet sig onekligen tämligenart. ger
osökt låtse vidare avsnitt 6.2, frågan resning prövasattvara om av
högsta eller fall måli vissa det gäller allmänna brott- ochnär-
tvistemål högsta instans Högsta domstolenhovrättennästav resp.-
Regeringsrätten, regeringsformen ll kap §ll och 58 kap 4 §se
rättegångsbalken RB medan prövningen den ansökan enligtav nya-
utlänningslagen lagts den myndighet utlänningsärendenprövarsom

första instans, dvs. SIV. Enligt 58 kap 2 § får4 RBt.ex.som
sålunda förmånresning beviljas till för den tilltalade bl.a.

någon omständighet eller något bevis, inte hartidigareom som-
åberopasförebringats, och dess förebringande sannolikt skulle ha

lett till den tilltalade frikänts eller till brottet hänförtsatt att
under mildare straffbestämmelse den tillämpats elleränen som

med sålundadet, hänsyn till vad åberopas och i övrigtom
förekommer, finns påsynnerliga skäl fråganprövaatt nytt om
den tilltalade har förövat det brott, för vilket han dömts. -

För förvaltningsförfarandets del gäller Regeringsrätten Reg Ratt
får meddela prövningstillstånd bl.a. det föreligger grund förom

36 förvaltningsprocesslagenresning § 197129. I avsaknad av en-
uttrycklig bestämmelse därom för Reg Rzs del, lär RBs bestämmelse

resning bli analogt tillämplig.om
någraFörst siffror från domstolsområdet bakgrund och försom

jämförelsens skull. De allmänna domstolarna förstai instans tings-
rätterna årligen i runda tal 150 000 tviste- och brottmål. För-avgör
valtningsdomstolarna ungefär 140 000 mål. Motsvarande talavgör
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för domstolarna i andra instans ll 000 hovrätterna och 27 000är
kammarrätterna. Totalt handlägger bådade högsta instanserna
ungefär mål.9 000 På årsbasis registrerar bådade högstaenvar av
instanserna Högsta domstolen HD och Reg R 400 ansök-ca.- -

Årningar resning. 1992 gjordes 184 ansökningar resning tillom om
Reg R vilka gällde avgöranden inom utlänningslagens tillämpnings-
område. de 324Av ansökningar HD avgjorde under 1990 biföllssom
5 eller 1,5 %.

Det skall här inskjutas bifall till resningsansökan inte i sigatt en
innebär utgång måldet eller ärende till vilken ansökanen annan av
hänför sig. Målet eller ärendet sänds regelmässigt tillbaka till den
instans meddelat den dom eller det beslut resningen gäller;som som
någon garanti för den förmåntill resningen har beviljatsatt vars
också får rätt i saken innebär alltsåresningen inte.

Så till utlänningsärendena. Praktiskt alla,över sökandenstaget ur
synpunkt negativa beslut SIV meddelar överklagas. Utlännings-som
nämnden UN andra sistaoch instans. I mycketär begränsat antalett

ellerärenden fattar regeringen efter överlämnande från nämnden-
SIV det slutliga beslutet. Noteras bör SIV i inte obetydligtatt ett-
antal fall nedan sitt beslutse ändrar efter omprövning enligt 7 kap
lO § utlänningslagen i anledning överklagande grundbeslutet.av av

Med utlänningsnämndensregeringens beslut ärendet, enligt denär
handläggningsordningen,normala slutligt avgjort.

De ansökningar, därefter och vilka SIV enligtgörsnya som
lagstiftningen har ställning alltsåtill, gäller sak begäraniatt ta om
upphävande beslut instanssista sökandenvägraett attav av
uppehållstillstånd här i landet och därtill kopplat förordnandeett om
hans eller hennes avlägsnande från landet.

Några siffror kan belysa överklagandefrekvensen. överskådlig-För
hetens skull har de ställts i tabell. Sammanställningensamman
omfattar kalenderåren året1990-1992; 1989 har uteslutits eftersom
den utlänningslagen och SIVs refomierade organisation träddenya
i kraft vid halvårsskiftet året.det
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Tabell 1

Överklaganden kalenderåren 1990-1992

ÖVERKLAGANDEN UNREG
Ändrade överlämnadeKalenderår Totalt efter Antal Andel
omprövning till UNreg beslut fallna

överkla
ganden4

1990 9 300 600 8 000 4.200 5 %
1991 18 500 1.700 16 900 10100 29 %
1993 12 600 600 12 000 30011 28 %

Det alltså denna siffermässigaär bakgrund institutetmot som ny
ansökan statistiskt skall och analyseras.ses

Tabell 2

Antalet inkomna, avgjorda och avslagna ansökningar kalender-nya
åren 1990-1992

Kalenderår Inkomna Avgjorda Avslag %

1990 4 400 4 300 94

1991 7 000 6 900 85

1992 6 100 6 000 85

2 Redovisningen sker enligt SIVs princip 1 1 ärende.att anse person somUN och regeringen behandlar familj 4 ärende.t.ex. etten om personer somNär UNsregs beslut registreras i SIVs SU-system återgår emellertid
till SIVs ärendedeñnition. Siffrornasystemet kommensurablaär ochm.a.o.återges i 100-tal efter sedvanlig avrundning.

3 Skillnaden mellan antalet överklaganden minskat med antalet efter
omprövning ändrade ärenden och antalet överlämnade ärenden förklaras

avskrivningar återkallelse,efter m.fl. liknande orsaker.av utresa
4 Vid sin överprövning har UNregering tillämpat regeringen beslutadeav
generella tidsregler innebärande den vistats här i landet vissatt som enangiven tid fick tillstånd här det inte förelågatt särskilda skälstanna om

uppehållstillstånd. Normalt liggermot ett ändringsprocenten 9 %.
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jämförelseDen iakttagelse mellan tabellerna l och 2 kansom en ge
anledning till antalet ansökningar i likaär äratt stort stortsettnya

antalet UN ogillade överklaganden, dvs. siffermässigt såsom av ger
varje, utlänningens synpunkt negativt överklagande upphov tillur en

eftersomansökan.Men redovisningen ansökningarantaletny av nya
inte hänsyn till och utlänning kan göra äntar att en samma mer en

jämförelsenansökan den inte rättvisande. Det förekommerär
sånämligen inte sällan och både ochinatt treen samma person ger

fler Förhållandetansökningar. illustreras statistiken från denav
redovisningsmånadenslumpvis utvalda 1992.november Under den

månaden registrerades sammanlagt 959 ansökningar. Somnya
tidigare varje individ upphov till ärende ansökansagts ettger ny
hos SIV och 959 ansökningarna avsåg 248 ochde barn 711av vuxna.

959 ansökningar 791 200 barn 591Bakom dessa stod individer och
alltsåvuxna; det registrerades 168 fler ärenden individer vilketän

alltså bakgrund registreringsrutinerna innebär antalmot att ettav- -
individer ansökt gång; individ lämnat inochän attmer en en samma
fler 6 finns åtskilliga på.ansökningar det f.ö. exempelän nya

Tillgänglig totalstatistik visar jan. -93 antalet ansökningaratt
1992 6 85under uppgick till lll. Av dessa avslogs % räknat som

årets månader. framhållasgenomsnitt för förtjänarDet attatt
halvåretavslagsprocenten under första normalt 76%lägre änvar

till följd den årsskiftet 9192den inverkan vid introducerade,av som
övergivna, s.k. vistelsetidspraxisen se 4 till tabell lnotnumera

hade. förhållanden,Under normala dvs. tillämpningennär styrs
uteslutande 2 kap 5 § utlänningslagen, ligger avslagsprocentenav
92 % vilket för halvåret 1992.genomsnittet andraär
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Bryter statistiken för exempelvis första och tredje kvarta-man ner
let 1992 på medborgarskapsnivå avseende antal producentländer,ett
dvs. de ansökningarna efter sökandens nationalitet fårsorterar nya

den fördelning framgår tabellman som av

Tabell 3

Ny ansökan efter medborgarskap kv l och kv 3 1992.

Mb-skaps Avslags-
land Inkomna Avgjorda Beviljade Avslag procent
Bulgarien KVl 106 115 70 45 39

KV 3 24 31 14 17 55
Etiopien KVl 13 10 2 8 80

KV3 112 91 3 88 97
Iran KVl 163 180 59 121 67

KV 3 165 168 13 156 92
Libanon KVl 191 215 44 171 80

3 226KV 229 10 219 96
Rumänien KVl 100 110 14 96 87

KV 3 55 67 7 60 90
Statslösa KVl 83 91 20 71 78

KV 3 75 69 3 66 96
Syrien KVl 118 147 90 56 38

KV 3 77 81 70 86
Turkiet KVl 144 135 34 101 75

3KV 53 65 53 82
Övriga KVl 378 351 99 252 72

KV 3 412 480 66 414 86
Summa KVl 2961 3541 432 921 68

KV3 1 199 1281 138 l 142 89

Avslutningsvis skall här någon detaljerad genomgångsägas att av
bifallna ansökningar i syfte skälen för bifallen har inteutrönaattnya
gjorts bl.a. tidsskäl; sådan genomgång förutsätter tillgång tillav en
och genomläsning antal akter. Till detta kommer och detett stortav -

i sammanhanget viktigareär avslagsbesluten lapidarisktatt är-
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schabl0ner5; innehållermotiverade enligt de positiva besluten endast
mycket undantagsvis någon motivering alls.Så mycket kan den-
genomgången förutan dock med tillräcklig grad säkerhet sägasavw

det övervägande bifall påantalet grundas synnerliga skälatt av
påhumanitär dvs. i praktiken medicinska, i första handart,

psykiatriska skäl.

5 Exempelvis enligt dennamall De åberopadeomständigheterna varkenutgörnu
skäl för asyl eller synnerligaskäl humanitär för bevilja uppehållstillståndart attav
Beslutensaknartill visso oftast redogörelseför åberopadede skälen.ytleirnera
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3 Uppdraget

I direktiven redogörs inledningsvis i det avsnitt handlarsom om ny
ansökan för institutets funktion och för förutsättningarna för dess
tillämpning. Det konstateras därefter lagstiftaren bakgrundatt mot-

det endast undantagsvis kunde bliatt aktuellt bifallaav att en ny
ansökan ifrånutgick antalet ansökningar skulle bli begränsat.att-

Som har framgått redogörelsen i såavsnitt 2 har utvecklingenav
blivit sålundadenän avsedda eller förutsedda. Denna haren annan -
framhålls det vidare i direktiven förutom ha medfört kraftigtatt en-
ökad arbetsbörda för Statens invandrarverk har förstaattsom som
och sista instans ansökningarnapröva lett till lnvandrarverketatt-
uppfattas tredje instans; det förekommer också sökandenasom en att
sparar uppgifter ha till hands det reguljära förfarandetatt skulleom
leda till hans eller hennes synpunkt negativtett resultat.ur

Direktiven efterlyser undersökning vad kan förgörasen attav som
institutet skall komma till användning i de undantagssituationer för
vilka det det introducerades.när Därvid böravsett särskiltvar
intresse ägnas orsakerna till så många ärenden ändå bifalls.att
Direktiven betonar emellertid eventuella förändringar fårinteatt
utformas så det syfte bär institutet går förlorat.att som upp
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4 Konventionskrav och nordiska

lösningsmodeller

De internationella överenskommelserna på flyktingområdet som
biträtts Sverige, dvs. primärt 1951 års Geneve-konvention medav
tillläggsprotokoll, innehåller inga krav på eller önskemål denattom
nationella lagstiftningen skall erbjuda extraordinärt rättsmedel vidett
sidan tvåinstansprövningden förutsätts enligt konventionen.av som

I de nordiska länderna läget i korthetär detta.

Danmark

Avslag Direktoratet för utlänningar på asylsökandes ansökanav en
kan överklagas till flyktingnämnden. Om flyktingnämnden har
fastställt Direktoratets beslut, kan sökanden begära omprövning av
asylfrågan hos nämnden ända till dess verkställighet har skett.
Nämnden också fråganprövar inhibition verkställigheten. Detom av
finns inte någon jourtjänst inrättad å andra sidan brukar i praxismen
verkställighet få anstå detta skulle aktuellt undert.ex.om vara en-
helg för nämnden fåskall tillfälleatt ansökningen. Antaletprövaatt-
omprövningsärenden i stigande.är

Flyktingnämnden endast ställning asylfrågan.tilltar En asyl-
sökande fått avslag på sin asylansökan i flyktingnämnden kansom
ansöka hos justitiedepartementet uppehållstillstånd humanitäraom av
skäl

Jämsides med nämnda förfarande kan asylsökande åberopaovan en
anknytning äktenskap med danskt.ex. medborgareen haren som- -

uppstått efter Direktoratets avslag i asylärendet. En sådan ansökan
Direktoratet.prövas Ett påavslag ansökan kan överklagas tillav

justitiedepartementet.

Finland

lnrikesministeriets utlänningscentralen avslag i asylärendet kan
överklagas till asylnämnden.
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Om pånämnden fastställer beslutet, går ärendet till inrikes-nytt
ministeriet skall ställning till sökanden skall utvisas. Mini-tasom om

får dåsteriet beakta omständigheter vistelsetiden i Finland,som
anknytning och andra humanitära Inrikesrninisteriets utvisnings-skäl.
beslut kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

Någon egentlig finns Finland.motsvarighet till ansökan inte iny
Men asylsökande kan innan verkställighet har enligtägten rum- -
allmänna förvaltningsrättsli åberopaprinciper asylskäl host.ex.ga nya
inrikesministeriet, påavslag kan överklagas till asyl-nyttvars
nämnden.

Norge

Första instans i asylärenden utlänningsdirektoratet. Direkto-ärm.m.
asylfråganförutom också eventuella humanitäraprövarratet t.ex.

skäl. Direktoratets avslag i asylärendet beslut bortvisningsamt om
kan överklagas till justitiedepartementet.

Om departementet har fastställt Direktoratets beslut, kan sökanden
begära omprövning sigdetta hos departementet eller vända tillav

uppehållstillstånd.allmän domstol med ansökan Norska statenen om
företräds då ocksåregeringsadvokaten. Domstolen inställakanav
verkställigheten för positivtbortvisningsbeslutet. Ett sökandenav
beslut domstolen kan överklagas regeringsadvokaten.av av
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5 Slutsats utgångspunktoch

Konstaterandet i direktiven institutet ny ansökan används iatt en
omfattning inte förutsedd eller avsedd framstår i ljusetsom var av
den översiktliga redovisning lämnats i avsnitt 2 kraftfulltsom som
belagt. Från ha varit komma till användningatt endast iavsett att
sällsynta undantagsfall i likhet med andra extraordinära rättsmedel,
har det utvecklats till bli reguljärt inslag förfarandet.inärmastatt ett
Detta naturligtvisär otillfredsställande från såväl principiellaytterst

praktiska utgångspunkter och kan det redan inte har detsom om-
innebära uppluckring förfarandet i allmänhet och instans-en av
ordningen i synnerhet. Inte mindre viktigt skallär, som senare
utvecklas, institutet framstår principiellt tveksamt,att inte minstsom
från konstitutionell synpunkt. Det kan rimligen rådainte änmer en
mening det gäller behovetnär reformera institutet så det blirattav att
vad det avsett attvar vara.

I det gjorda konstaterandet ligger då implicitsenast det äratt
uteslutet helt avskaffa möjligheten korrigeraatt lagakraft-att ett

beslut utvecklingen visarvunnet sig felaktigt ellersom genom vara
oförsvarbart andra skäl. Som i tidigare sammanhang framhållitsav är
utlänningsområdet det område där behovet extraordinärt rätts-ettav
medel kan särskilt uttalat. Frågan blir då det inomärvara om ramen
för den nuvarande ordningen det behovet skall tillgodoses.som

I det följande avsnittet diskuteras fråganden och föreslås en annan
processuell lösning den situation uppstår formelltnärav ettsom
riktigt lagakraftvunnet beslut visar sig olika skäl materielltav
oriktigt.
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överväganden6 och förslag

Några6.1 allmänna reflexioner

Inledningsvis någrabör allmänna, principiellt anlagda reflexion-mer
kring den juridiskt-tekniskagöras utformningen utlänningslagener av

och lagens ställning i det rättsliga i vid mening.systemet
Det har i olika sammanhang asylförfarandet har diskuterats inär

utredningsbetänkanden och propositioner och förarbetenai tillsenast
den gällande utlänningslagen betonats asylärendena har speciellatt en
karaktär såtillvida felaktigt beslut kan leda till utomordent-ettsom
ligt allvarliga konsekvenser för den enskilde Påståendetasylsökanden.
kan innebära väl onyanserad dessa förvaltningsärendensen syn
exklusivitet; i andra sammanhang kan förvaltningsbeslut föräven ett
den fåenskilde utomordentligt allvarliga konsekvenser. Men bortsett
från detta kan den frågan ställas varför statsmakterna låtainte valt att
avgörandena i asylärendena träffas domstol hävd denav som av
etablerade för såväl rättssäkerhet objektivitet ochgaranten som
opartiskhetö Av tradition har i vårt land handläggningen utlän-av
ningsärendena emellertid skett helt inom förvaltningsförfarandets

i till förhållandena flerai andra länder hand-harmotsatsram;
läggningen utlänningsärendena legat liggeroch praktiskt helttagetav
utanför den rättsliga prövning domstolarna har attnoggranna som
företa.7 Utlänningsärendena förvaltningsärenden; SlVär och över-
instansen Utlänningsnämnden UN förvaltnings-ärnumera- -
myndigheter vilkas verksamhet i formellt hänseende regleras av
förvaltningslag, utlänningslag och allmänna förvaltningsrättsliga
principer.

Systemet har onekligen sina i olikafördelar hänseenden men ger
obestridli i olika sammanhang upphov till problem både princi-gen av
piell och praktisk Förvaltningsförfarandet för-efterärnatur. även-
valtningslagens tillkomst onekligen mindre formbundet och följakt--
ligen lättare till förändrade förhållanden detatt änanpassa som

6 Se avsnittt.ex.
7Domstolsprövning förekommer i begränsade hänseenden resningom
begärs eller beslut förvar överklagas.om
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reglerar de allmänna domstolarnas verksamhet. Det ställer mindre
formella krav på de enskilda aktörerna och därför sannolikt bättreär

företeelse asylprocessen.ägnat Bl.a. i detta ligger för-dessen som
delar. Nackdelar fördelarnas baksida; det lösliga i förfarandetär ger

för de handläggande myndigheterna i betydande gradutrymme att
hand åstadkommeroch därigenom kanatt systemetagera egen

brista i stadga och konsekvens. Slående benägenheten sökaär att egna
lösningar på generella problem.

Det föga förvånande den myndighet,är admini-att satts attsom
utlänningsärendena uppfattats måhändaoch också självsigstrera ser

mindre traditionell förvaltningsmyndighet och dom-som en sommer
stol. Det hade den bakgrunden och med beaktande vadmot av som

anfördes, varit logiskt och konsekvent myndighetens verk-nyss om
samhet hade utformatsregler i anslutning till demnärastyrts av som

gäller för domstolsprocessen i allmänhet då frågaoch det ärsom -
förvaltningsmyndighet för dess förvaltningsprocessuella del iom en -

synnerhet. Så har emellertid inte alltid skett. l de delar förfarandetav
i utlänningsärenden, förhållandedär i till det ordinära förvaltnings-
förfarandet särregleringar har tillskapats, har i många fall egna,
unika lösningar valts. Ny ansökan detta.exempelär

Det blir i del utredningsarbetet tillfälle till kritiskattsenare av
granskning några dessa särlösningar. Här skall enbart be-ta upp av
handlas den reglerar i praktiken oftaden förekommande situa-som
tion uppstår gällande ocksådet och kanske visasnär görs attsom

lagakraftvunnet någotutslag byggt i hänseende oriktiga, ofull-ett
ständiga eller fundamentalt förändrade premisser.

I utlänningsärenden liksom i alla andra sammanhang där männi--
skor beslutar träffas naturligtvis avgöranden objektivt intesettsom-
vid varje tidpunkt framstår materiellt ocheller formellt riktiga.som
Orsakerna till detta givetvis flera sådanväsentlig allaär är attmen en
för ställningstagandet relevanta fakta inte alltid varit kända för den

fattade beslutet eller faktiskade förutsättningarna har ändratsattsom
politisk regim i land efterkan beslut UN haetten t.ex. ett ersattsav

med andra mål påoch politikens medel ochav en annan annan syn -
med andra, potentiella motståndare. Lika självklart detta likasom
självklart det i varje anständigtär rättsligt eller administrativtatt

måste finnas remedium för deni utsträckningsystem ärett att som
möjlig de oriktigarätta avgörandena sedan de vunnit lagaäven
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kraft, dvs. inte längre möjliga angripaär ordinärt över-att ettgenom
klagandes

6.2 Ny ansökan i juridisk-teknisk mening

När dom eller slutligt beslut i eller tvistemålbrott- har vunnitetten
laga kraft så domen eller beslutet rättskraft, frågaäger dvs. den som
avgjorts domen fåreller beslutet inte till prövninggenom tas upp

Den sak målet gällde har, med juridisk terminologi, blivitnytt. som
iudicata. Enda möjligheten få den sak målet pågällde prövadattres

HD medger detär antingen bevilja resning ellernytt att attgenom-
medge försutten återställstid enligt RBs regler extraordinäraatt
rättsmedel. Motsvarande gäller för förvaltningsrättens del. I vissa
förvaltningsärenden blir inte sakfrågan i ansökningsärendeett res
iudicata i den meningen ansökan skall avvisas iprövasatt utanen ny
sak, dvs. antingen bifallas avslås;eller talerätten prekluderas med
andra ord inte det tidigare avgörandet.av

Detta självklart det finnsär direkt eller indirekt förbudnär ett mot
överklagande förvaltningsmyndighetens beslut därför sakensav att
beskaffenhet sådan förnyad framstårär ansökan enklareatt en som
och lämpligare driva sakenän Principenatt rättssystemet.genom om

iudicata upprätthålls emellertid konsekventinte i ärenden kanres som
bli föremål för prövning i instans.änmer en

För de utlänningsärenden förstahär i hand intresse dvs.ärsom av ,asylärenden, finns i lagen angiven överklagandeordning. Andraen
och sista instans i denna UN i vissa speciella fall regeringen.är -
Bedömt efter regeringsformen och vilken kanparameterannan-
komma i fråga det givna på fråganär vad skallden görasvaret-

omständigheter tillkommit visarattsom anser nya att ettsom
lagakraftvunnet avgörande oriktigt ansök resning. Dettaär om
konstitutionellt korrekta emellertid inte utlänningslagen.svar ger
Lagen uppmanar den enskilde in ansökan uppehålls-att ge en ny om
tillstånd fråga förnyad ansökan viseringsom om vore t.ex.om en om
eller något tillstånd där bifall inte kan ochöverklagasannat vägratett
beträffande vilka remediet felaktigt beslut upprepadårmot ett en
ansökan. Den omständigheten villkoren för bifall tillatt en ny

8 Jfr Petrén-Ragnemalm, Sveriges grundlagar, 292 ös.
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ansökan kan ha förhållandeskärpts i till de ursprungligensägas
gjorda, rubbar inte slutsatsen utlänningslagen innebäratt ett avsteg
från vad konstitutionellt borde gälla till tillinteängagnetsom om

ansökan form resning och bör behandlas iärnamnet en ny en av -
principiell överensstämmelse därmed. Detta visar sig redan
därigenom till bifall till få måsteansökan för effektatt ett attny
kopplas upphävande tidigare lagakraftvunnadet beslutet 7 kapett av

§15 utlänningslagen.

6.3 Ny ansökan kritisk granskningen-

Den lösning för någonkorrigera i signifikant felaktigtmening,att ett,
lagakraftvunnet sålundabeslut förvalts utlänningsärendenasmen som

del har, redan har konstaterats avsnitt bidragitse 5, verksamtsom
till till institutet blivit förfarandet;reguljärt inslag inärmastatt ett
den omständigheten bifallsprocenten låg ellerrelativt äratt sett

lågmycket har inte tiden förändrat den bilden; antaletöver an-
sökningar visar ingen såtendens minska, Att det blivittvärtom.att
här har det flera orsaker. Vid sidan allmänna obenägen-denäven av
heten förhållandetnegativt utslag, har säkert detatt acceptera ett att
bifallskriterierna i lagrummet så utformning verk-generella i sinär

bidragit till utvecklingen; går fådet in mycket undersamt att en
lokution synnerliga skäl humanitär art.som av

Läggs till detta SIV, förstdet dvs. den myndighetäratt som
prövade ärendet och beslut fastställts överinstansen, ärvars somav
den myndighet svårtskall den ansökan, så detpröva är attsom nya
betrakta denna ansökan det rättsmedel den,extraordinärasom som

ändåhävdats, de facto därför fullt begripligtDet är attsom nyss
uppfattningen allt börjar frånegentligen början, alternativtatt attom
SIV den tredje såinstans formellt blivitär saknar,systemetsom
vanlig.

Beaktar fåsdenna instans dessutom kan iprövaatt att ettman
princip obegränsat antal ansökningar bibehållenoch med rättshjälp-

offentligt biträde i och ärende det mycket lättärettgenom samma-
förstå och förklara varför institutet såblivit populärt. Till dettaatt

kommer utdragnare långa,den redan blirnormala procedurenatt
hårdareoch utlänningen bl.a. därigenom knyts till Sverige, desto

starkare blir de humanitära skäl oftast grund för ansökan.utgörsom
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Principiella skäl talar för dagens institut ansökan tillatt ny anpassas
det rättsliga i övrigt. Praktiska skäl talar för detsystemet att ges en
sådan utformning ocheller tillämpning det kommer till använd-att
ning bara i de fall för vilka det ursprungligen dvs. deavsett,var
undantagsfall där situationen för den enskilde utlänningen så radikalt
förändrats det lagakraftvunna beslutet framstår klart ochatt som
odisputabelt felaktigt.

Det har den överprövning lagakraftvunnet beslutsagts att ettav
dagens ansökan innebär i fortsättningen borde begränsas tillsom nya

asylfallen, dvs. det inte skulle möjligt få ståndtillatt attvara en
förnyad prövning det lagakraftvunna beslutet avsåg pånär avslag
ansökan uppehållstillstånd grund anknytning etc.. Enom annan
sådan ordning skulle tveklöst minska ansökningsfrekvensen. Men den
inger onekligen starka principiella betänkligheter förutsätteroch f.ö.

8 kap. kompletteras med klara regler föratt hur det skall förfaras när
verkställighet olika skäl inte kan ske. Jag därför inte bereddärav att

förorda förhållandei till nuläget, begränsning undantags-nu en, av
regelns räckvidd.

I detta sammanhang skall också något ytterligare till önske-sägas
målet i direktiven intresse skall orsakerna till så mångaägnasatt att
ansökningar allt bifalls. Det har redan tidigaretrots omtalats att
någon systematisk genomgång inte har gjorts de beslut vilkaav genom

ansökan har bifallits. Den allmänna uppfattningen hos dem,en ny som
handlägger dessa ärenden, emellertid det alldelesär övervägandeatt
antalet bifall hänförliga till synnerligaär skäl humanitär natur,av
dvs. sökanden fåtthar därför riskerna för hans eller hennesstanna att

oftast psykiska hälsa har bedömts betydande inför eller vidvara- -
verkställighet avvisningen; avgörande har därvid inte sällanen av

varit suicidrisken. I mindre antal fall har den avvisade utvecklatett en
så allvarlig somatisk eller psykisk sjukdom mänskliga hänsyn ochatt
medicinsk erfarenhet det inte kangör komma i fråga skickaatt att ut
honom eller henne landet.ur

Tilläggas skall det sig självtsäger prövningenatt att av en ny
ansökan blir känsligareän medicinska bedömningarnär kommer att
bli avgörande betydelse. l detta förhållande ligger också viktigav en
förklaring till den ökning utnyttjandet förtroendeläkar-av av
institutionen kan konstateras.som
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upphävandegrund6.4 Humanitära skäl som

delsBifall förutsätter, det till stödtill ansökan nämnts, attsomen ny
dels,åberopas förutför den omständighet inte ochprövatsen som

såvitt intresse, den omständigheten det skulleär gör attatt nyanu av
låta utlänningen här. Somsynnerligen inhumant inteatt stannavara

också så åberopastidigare de humanitära skäl och lederärsagts som
bifall alltid psykiatriska.till medicinskanästan

resnings-explicit humanitära medicinska skälRB inteupptar som
resning beviljats grunder knyter till degrund. Däremot har som an

Sålunda utredningmedicinska. beviljades resning det krävdesnär om
den sinnesbeskaffenhet 1941515. Grunderna fördömdes NJA

582 4 tillämpadesden tidigare citerade 4 i RB se avsnitt närs.
fängelse för miss-det, beträffande dömts tillsom groven person

dömtshandel, visade sig han efter rättspsykiatrisk undersökningatt
1981186.till sluten psykiatrisk vård för mord NJA

många för starka humanitäraDet kan anföras goda argument att
för återbrytande lagakraftvunnetskäl skall grundutgöra ett ettav

parallellbeslut förordnande avvisningutvisning. Att dramed enom
med utlänningslagens verkställighetsförbud i 8 kap kan vara av
intresse.

8får utlänningslagen kapEtt förordnande avvisning enligt lom
grundadsålunda land det finns§ aldrig verkställas till ett om

tro avvisas där skulle i faraanledning den skall attattatt varasom
kroppsstraff förstraffas med döden eller med eller utsättasatt

de råder mellan den situationTrots skillnader ärtortyr. somsom
för handen ansökan,8 kap §s förutsättning och den il är nysom en

måste frågan få liv hälsa vidvarför inte fara för ellerden ställas ett
situation. Detverkställande i sig beaktas i liknandeskall kunna en

måste bärligga väl i fas den humanitära grundsynmed som upp
lagstiftningen hävda heller börverkställighet inte rimligenatt att en

beprövadfå genomföras det väl medicinsk erfarenhetenligtom --
någotfinns grundad anledning verkställigheten i skedeatt tro att

åtgärder allvarligskulle leda till självdestruktiva eller betydaannars
fara för den berördes hälsa.

När så ocksådetta skall det erinras det liggerär attsagt om
åtskilligt påståendeti möjlighet upphävabehovet att ettatt av en
lagakraftvunnet beslut avvisningutvisning medmed förordnande om
hänvisning till humanitära inte delmedicinska skäl, till obetydlig
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skapats självt eller varjei fall det vilketsystemet sattav genom-
det fungerar i praktiken. Det finns tveklöst sambandet mellan detdet
behovet och hanteringen långsammare.asylärenden handlägg-attav
ningen och längre tid går innan beslut kan verkställas.är ettsom
desto blir risken för psykiska insufficienstillstftndstörre skallatt upp-
stå icheller förvärras. Det tillstånd uppståkan förvärrassom resp.
blir inte bättre det kan bero individens agerandeatt egetaa
längre tid håller sig verkställigheten,undan desto riskablareen person

desskan genomförande i denna mening bli. Men sjuk människa ären
sjuk människaen
Så länge tiden från inresa slutligt beslut förordnandemedöver om

avvisning till verkställighet så lång den idag, kommer redanärsom
sådant producera människor i enlighet medsystemet attsom som

vad inledningsvis sades inte kan skickas tillbaka allvarligasom utan
Ävenrisker för deras liv eller hälsa. ifrågasätterden desom

humanitära skälen grund för upphävande lagakraft-ett ettsom av
avvisningsförordnande måste i såvarje fall längevunnet attanse

proceduren så lång tid den idag, så länge saknastar görsom
förutsättningar för diskussion kring de humanitära skälensen vara
eller inte i detta sammanhang. Erfarenheten finnsdetsägervara att

manifesterat samband mellan väntetid och psykiskett status.

åtgärder6.5 Vilka bör vidtas eller hur skall en ny
reglering utformas

harJag tidigare mig kunna utgå från ansökanansett att en ny som
utformat sakligtär formsystemet resning. Det kanärsett en av

därför hävdas åtminstoneden analogia bör behandlasatt ex som- -
sådan. En ansökan resning beslut har meddelatsen ettom av som av

Regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet prövas
RegR RF 1111.av

Som tidigare saknas på detnämnts administrativa området lag-
stiftning för institutet kannär användas och hur sådanadet fungerar;
regler finns endast för domstolsprocessens del.

Tekniskt kan ordning, frågandär lagakraftvunnet beslutetten om
skall återbrytas eller inte läggs i Reg Rzs hand, åstadkommas där-
igenom 2 kap 5 § tredje stycket upphävs. Sker det bliratt resnings-
institutet automatiskt tillämpligt. l och för sig behöver på dettas.a.s.
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område på något områdelika litet förvaltningsrättsligtannatsom
för insti-bestämmelser utfärdas förutsättningar resningnärmare om

former skapa materiellmotiveras i relativt friasträvantutet attav
rättvisa9. för kanextra riktlinjer kan behövas prövningenDe som

förarbetenapå sedvanligt meddelas uttalanden i tillsätt genom en- -
ändring i utlänningslagen.

sådanFrågan skisserats inteemellertid ordningär ärom en som nu
i visskonstitutionellt oantastli praktiskt och utsträckningänom - -

principiellt lämplig. Under i varje fall inledande skede kommerett
med få ställningReg R resningsinstans sannolikhetstörsta att tasom

ökadtill antal ansökningar. Detta skulle betyda starktett stort en
viktigare.arbetsbörda för domstolen. Vidare och principiellt Reg R

uppgift fastförst och främst prejudikatinstans med läggaär atten
förvaltningsområden. i detpå skilda Som beslutande instanspraxis

desssammanhang aktuellt skulle domstolenhär är även omsom -
till frågan resning eller inte tvingas tilluppgift begränsas enbart om -

materiella i enskilda ärenden i utsträckningavgöranden en som
låter f.n.knappast sig förenas med den ställning domstolen intar och

sannolikt kommer betonas starkare i fortsättningen.änattsom
alltså åtskilliga både praktiskafinns vägande ochDet tungt

tillämpa den vanliga förvaltnings-principiella invändningar mot att
någon gällande lagakraft-rättsliga ordningen vill göranär att ett

asylärende Lösningen påegentligen felaktigt.beslut i ärettvunnet
får hjälp andra metoder.den föreliggande situationen sökas med av

behållaåtgärd kan ligga till handsDen närmast är attsom synas
ochellerSIV beslutsinstans formuleringar lagtextskärpa i imensom

motivuttalanden så framgår institutetdet tydligare f.n.änatt att ny
lagakraftvunnetansökan speciell företeelse och ändringär att etten av

påräknas och i mycketbeslut i asylärende kan endast undantagsvisett
speciella situationer.

sådan lösning dåBakom ligger förhoppningen flertaletatt poten-en
tiella ombud användasökande och deras inte skall institutet i dagens

meningsfullaomfattning, inseende det sakligt föga i åberopaattsett
alltså avståomständigheter inte lagens kriterier ochmotsom svarar

från förlänga utgång Man dågiven. kunde medäratt en process vars
någonandra ord hoppas ansökan-institutet, i varjesiktatt ny

9 Petrén-Ragnemalm, 294a.a., s.
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fall, fåskulle användning den omfattning den vanligaen av som
resningen har idag.

Den skissade metoden undanröjer givetvis inte de principiella
invändningar kan institutet sådantgöras och den börmotsom som
följaktligen tillgripas endast ingen lösning står buds.till Detom annan

dessutom tveksamtär den skulle leda till det praktiskaytterst attom
syfte begränsa dess utnyttjande. Erfarenheterna dagens ordningatt av
med lågadess bifallsprocent talar så skulle bli fallet. Menmot att även
andra faktorer talar denna lösning.mot

Det för förstadet utomordentligt svårt såvälär verbaltatt- -
formulera de kriterier måste uppfyllda för bifall skallsom attvara
kunna Vid utarbetandet lagtexten lika väl vid utform-ges. av som-
ningen motivtexten kan det näppeligen undgås använda tradi-av att-
tionella förstärkningsord uppenbart och synnerligen, vilkasom -

deras kvalificeradeäven innebörd i föroch sig står klarom -
knappast har någon avhållande verkan den berörsnärmastsom
om inte så i mitt fall omständigheternaär synnerliga, skälenannars
uppenbara etcf. Till detta kommer bestämmelserna besluts-att
sidan skall tilllämpas saknar den tränade domstols-av personer som
juristens och förmåga värdera 0rd och omständigheter ochattvana
vilka bl.a. därför bundna till direktaär uttalanden i motiven; jagmer
har vis erfarenheten svårtmycket motiven ellerkanav att tro att- -
bör utformas med den utförlighet skulle krävas. För andradetsom -
och kanske framför allt betyder förhållandetdet det SIVäratt som-

prövningsinstans detär extraordinära i förfarandet försvinner ochatt
det kommer finnas få villigaatt godta a foräratt attsom no an

answer från den myndighet meddelade det grundbeslut densom som
ansökan realiter ifrågasätter.nya

Inte heller ordning där iverprövningen anförlms UN princi-ären
piellt särskilt tilltalande, låt de praktiska invändningarattvara som
kan anföras låta SIV för denna har mindre tyngdmot att svara om
uppgiften läggs stårUN. Kvar dock den principirella invändningen

UN kommer ställning till sina beslut.att att ta egna
Omskrivningsmetoden SIVmed eller UN beslutsinstans börsom

alltså enligt min mening inte komma fråga.i
Den önskvärda, nödvändiga reformeringennärmast institutetav ny

ansökan i syfte det till det extraordinäragöra rättsmedel detatt var
bör alltså inte åstadkommasavsett att resnings-vara attgenom

bestämmelserna generellt tillämpligagörs upphävande 2genom av
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§ 3e stycket. heller förefaller ordning där SlV be-kap 5 Inte en
påhåller funktionen prövningsmyndighet eller uppgiften läggssom

restriktiv änd-tilllämpningen institutetUN görs mer genommen av
principielltskrivningar i lagtext och motiv, erbjuda sigrade vare en

lösning.tilltalande eller praktiskt verksam
renodlad resningslösning hade säkert kunnat användas detEn om

på förvaltningsområdet funnits motsvarighet till bestämmelsen ien
58 bestämmelsen hovrätten till resnings-kap 4 § RB. Den gör

mål principiella och praktiskainstans i avgjorts tingsrätt. Desom av
förlägga till Reg Rinvändningar kan riktas prövningenmot attsom

hade förlorat principiella och mycket sin praktiska tyngdhela sin av
lagts påhade uppgiften kammarrätten.

handläggningpå domstolordningen förI avvaktan den allmännaatt
för förvaltningsdomstolarnas vid-resningsärenden införs ävenav

måste ansökan-problemet sökaskommande lösningen annor-ny
kammarrätternastädes. detta behöver inte betydaMen att s.a.s.

skäl.lämnas sikte. Tvärtom och det dessaur av
skäl förframgått anförda, mycket godaDet finns, har detavsom

uppgiften ställning till ansökaninteövervägaatt att ta en omom
uppehållstillstånd från lagakraftvunnet beslut medden har ettsom

utvisning med avsevärd fördel skulleförordnande avvisning ellerom
på då enkannerligen förvaltnings-kunna läggas domstol och enen

fråganså skulle blidomstol. prövning det i fallArten den omsomav
factodet dekammarrätten blir den naturliga instansen; ärgör att

fråga förvaltningsrättsligaförfarande inom denextraordinärtettom
överensstämmelse medprincipielllämpligen och iramen som

inslagresningsinstitutet högre instans. Ettbör prövas avav en
dendomstolsprövning skullei utlänningsprocessen även om-

ocksåbegränsades aktuellt f.ö. säkerligenhär rönasätt ärsom -
europeiska konven-internationell uppskattning jfr artikel 6 i den

tionen skall tilläggas jag intede mänskliga rättigheterna. Det attom
nyordningen skullehar kunnat finna den skisseradehär mötaatt

konstitutionella eller formella hinder.andra
frånJag har kommit till slutsatsen ansökan den utlänningatt somen

uppehållstillståndbeslut vunnit laga kraft har vägratsettgenom som
ellerhär skall härifrån, bör handläggasoch utvisas avsom av-

kammarrätten. Det finns all anledning redan dettaattatt anta
förhållande saken kommer domstolen kommerprövasatt att attav
leda till antalet ansökningar kommer det psykologisktäratt att ner;
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lättare ge sig på SIV domstol kring vilken fortfarandesett att än en
något gamla tidens högtidlighet Kombinerassvävar. sedan denav
åtgärden med dels regel innebörd rättshjälp offentligtatten av genom

RÅbiträde endast kan fås ansökan bifalls jfr 198226om
beträffande resningsärende, dels med skrivning f.n. iänstramareen
de fall bifall får vågarske, påståendetjagnär det sakernas tillståndatt

direktiven efterlyser också kommer uppnås. förordarJagsom att
följaktligen de åtgärdernanämnda genomförs. En lämpligatt senast
benämning på den uppgift sålunda läggs på kammarrättensom
förefaller mig särskild prövning vara.

Det finns idag fyra kammarrätter Stockholm, Göteborg,
Jönköping och Sundsvall. SIVs regionala organisation för prövning

asylärenden består fyra asylbyråer Flen, Carlslund, Malmö ochav av
Mölndal; vissa utlänningsärenden handläggs, åtminstone it.v.,
Norrköping. De ansökningarna behandlas idag den enhetnya av som
meddelade grundbeslutet, dvs. det beslut överklagades till UNsom
och där i sak fastställdes.

Det förefaller inte minst belastningssynpunkt riktigastur vara- -
alla kammarrätterna ochatt dem handatt tarengageras envar av om

ansökningarna avseende beslut från den beslutsinstans liggersom
inom domkretsen förordningen[se 1977437 kammarrätternasom
domkretsar m.m.]. Den korrigeringen bör dock kunna göras att
Kammarrätten i Sundsvall får hand sådana ansökningarta om som
gäller beslut från Carlslund, ligger i Uppland följaktligenochsom
tillhör Kammarrätten i Stockholm, utlänningens kändanär senast
adress finns i inom Sundsvallskammarrättens domkrets.orten

En fråga i sammanhanget hur omfattandeär kammarrättens
prövning skall Tittar på resningsinstitutet finnervara. man attman

resning beviljas skall förordna målet skallrätten vidom att tas upp
den domstol sist dömt målet;i i uppenbara fall och resningensom om
beviljas till den tilltalades förmån, får domen dock ändras omedelbart
RB 587.

iEn princip motsvarande ordning skulle säkert föredraattvara
för deäven ärenden här aktuella. Jag harär nämligen utgått frånsom

bifall till ansökan skall förutsättaatt det kommit fram inteatt en
tidigare känd åberopadoch omständighet i sig till asylrättsom ger
eller det står klart uppehållstillstånd skall starkaattom ges av
humanitära medicinska skäl. Kammarrätten bör inte tvingas iatt
grunden analysera förutsättningarna för asyl föreligger,t.ex.om en
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erfarenhet denuppgift domstolen f.ö. idag saknar all av;som
på och SIV. Kammar-uppgiften bör läggas expertinstanserna UN

uppgift i normalfallet begränsas tillbör avgörarättens att om-om
beskaffen-så fallet, den denständigheten ochär är ärom om avny

skall medföraheten den med betydande grad annolikhet rättatt en av
till asyl.

ansökningar kammar-När det gäller humanitärt motiverade är
både ochUNserfarenhet däremot betydande och änrättens större

SIVs. sakprövas kammarrättenDe ansökningarna bör regelmässigt av
ensam.

§ ochi 2 kap 5Vad jag förordat föranleda ändringarhär har bör
återkommer special-itillägg till bestämmelserna i 7 kap UtL. Jag

frågor.motiveringen till bl.a. dessa
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7 Specialmotivering

I detta avsnitt kommenteras de lagförslag utarbetats utifrån desom
allmänna överväganden redovisats i avsnitt Förslagensom
föranleder ändringar ocheller tillägg till utlänningslagen 1989529
och rättshjälpslagen 1972429. I samband ändringarnamed i den

lagen har också beaktats det önskemål förtydligandesenare ettom av
41 § 2 Rikspolisstyrelsen har redovisat i sin skrivelse 199108-p. som
21 till regeringen arbetsmarknadsdepartementet. Förslag till ny
lydelse i den delen har tagitsäven med här.

Det skall tilläggas andra inte slutfördaäven delarännuatt av
utredningsuppdraget berör 2 kap §5 UtL. Det blir följaktligen
anledning återvända till paragrafen.att senare

7.1 Förslagen till ändringar i utlänningslagen

2 Kap.

Vadå§5 idag benämns ny ansökan försvinner och medersättssom
särskild prövning kammarrättens försorg. Samtidigten genom

upphör SlVs direkta och omedelbara befattning sådanamed
ansökningar efter det beslutgörs vunnit laga kraft. Dettaatt ettsom
föranleder 3eändring i stycket denna paragraf. I sin lydelseav nya
har stycket i huvudsak informativ karaktär. Någon särskild
kommentar behövs därför inte.

Ändringarna§7 i första och andra styckena denna paragraf ärav
redaktionella. De behövernärmast ingen kommentar.

I paragrafens tredje stycke, har tagits in erinranär nytt,som en om
det till de myndigheter tradition fattaratt beslutsom av om

uppehållstillstånd har lagts också kammarrätten uppgifternu vars
dock begränsade till delsär den särskilda prövninggöraatt som
omtalas i §5 3e stycket, dels ställning till förekomst och tyngdta av

åberopadehos humanitära skäl. Närmare bestämmelser om
kammarrättens roll finns i 7 kap 17-21 §§. §I 17 hur denanges
prövningen fördelas mellan kammarrätterna. Det har ansetts
tillräckligt i detta sammanhang hänvisa enbart till den paragrafen.att
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7 Kap.

Ändringarna15 paragraf konsekvenser den§ i denna är av nya
falloch i vissaordningen med kammarrätten prövnings-som

uppehållstillståndbeslutsinstans efter detansökan görsnär att enom
kraft.detta vunnit lagatidigare ansökan avslagits och beslut

Ändringarna talar för sig själva.

Paragrafen är ny.

6.4 in fine har uttalats17 § I den allmänna delen avsnitt att
fördelningen demsamtliga kammarrätter bör och attengageras

efter den beslutsinstansemellan redan praktiska skäl bör göras varav
ärendet första instans. Detta innebärligger fattar beslut i attsomsom

finnsutan eftersom det inteKammarrätten i Sundsvall skulle bli
någon sådan undvika detta harinstans inom dess domkrets. För att

frånansökningarföreskrivits Sundsvallskammarrätten skall prövaatt
finns inom dess domkrets.den utlänning kända adresssenastvars

behöver för kunnaDe akter dossier kammarrätten att tasom
skedeställning särskild prövning finns i dettatill ansökan aven om

grundbeslutet. Enhanteringen enhet SIV fattathos den inom som
byrånbör därför in till denansökan särskild prövning somgesom

något yttrande ellerhar därefter omedelbart och utan egetatt
Bestämmelserden aktuella akten.kommentar tillställa kammarrätten

utlänningsförordningenden innebörden lämpligen in ikan tasav
1989547.

ingen kommentar.18 § Paragrafen, kräverärsom ny,

19 20 §§ särskild prövning sakligtoch En ansökan är sett attom
35 §jämföra prövningstillstånd enligtmed ansökan t.ex.en om

förvaltningsprocesslagen l97828 ansökan resningeller som en om
enligt 58 eller 2 bifall till inte liktydigt medRB l ansökan är attett

uppehållstillstånd beskedsökanden beviljas enbartutgör ettutan om
sådana grad säkerhet kanomständigheterna det med vissäratt att av

skall visa det lagakraftvunnagranskningnärmareantas att atten
beslutet sedan isannolikt bör ändras. Den granskningen görs
prövningens fas

Görs det i särskild prövning sökandenansökan gällande atten om
berättigad till asyl, för bifall det till stöd för detkrävsär att

påståendet åberopas någon någotomständighet dessutom avny som
skäl inte har kunnat åberopas tidigare. detBedömer kammarrätten att
framstår övervägande sannolikt sökanden berättigad tillärattsom
asyl enligt 3 kap UtL, skall domstolen med bifall till ansökan-
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förordna den instans sist beslutade i detärendet skallatt tasom upp
l praktiken innebär det blir UNdetta det alldelesinytt. att som

övervägande fall fårantalet hand ärendet och slutgiltigt avgörata om
asylfrågan.
l avsnitt 6.4 har de allmänna övervägandena bakom den här beskrivna
ordningen redovisats. Till utveckling framhållavad där sägs är attav

det knappast riktigt rimligtsig eller kammarrätten skalläratt attvare
tvingas skaffa sig den omfattande länder- och den specifikaatt
kunskap i övrigt behövs för korrekt fråganbedömaattsom om en

berättigad till eller Vadasyl inte. kammarrätten kanär är attperson
bedöma åberopade utifrån bevis-omständigheter sedvanligaom
värderingsprinciper framstår trovärdiga och har den tyngdsom som
förutsätts för bifall till ansökan dvs. det övervägandeäratten
sannolikt asyl kommer beviljas. Kräver uppenbart elleratt att man

det skall vara klart asyl skall beviljas istället för den häratt att
angivna sannolikhetsgraden, blir resultatet kammarrätten måsteatt
skaffa sig den nämnda kunskapen dåeftersom domstolen realiter blir
beslutande.

När däremot ansökan grundas riskerna för sökandens hälsa ien
vid mening, dvs. humanitära skäl, läget Bedömnings-är ett annat.
frågor slaget,det värdering läkarintyg, vanliga iärt.ex.av av
åtskilliga de ärendegrupper kammarrätten har överprövaattav som
och dess kompetens i det hänseendet säkerligen högre denär än
förvaltningsmyndigheterna UN och SlV har. sådana skälNär
åberopas och bifallsansökan skall kammarrätten själv ställning ita
sakfrågan, dvs. uppehållstillstånd skall eller inte. Denom ges
administrativa praktiska hantering blir följden bifallsbeslutettsom av
bör kammarrätten liksom idag regeringen och UN överlämna till- -
SlV föratt svara .Noteras skall paragrafen för bifall inte förutsätterexplicit deatt att
omständigheter ligger bakom påansökan uppehållstillståndsom en om
humanitära skäl behöver i den meningen åbe-de inteattvara nya

tidigare. En somatisk sjukdom eller psykiskt insufficiens-ropats
tillstånd kan efter lagakraftvunnet utslag enligt vilket sjukdomenett

inte ansågs tillräckligt allvarlig för tillstånd enligt 2 kap 4etc. att ge
eller 5 § p. 2 3, ha utvecklats därhän genomförandeatt ettresp. av
beslutet fullt skulle innebära fara för sökandens liv;ut ären
exempelvis suicidrisken hög faran beaktansvärd liksom denär är när
sjukdomen tveklöst leder till döden pågående behandlingom en
avbryts.

Bifall blir också naturligt genomförandet beståendeinnebärom
för sökandens fysiska eller psykiska hälsa; alltså sådet skallmen vara
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sjukdomstillstånd därigenomfysiskt eller psykisktallvarligtatt ett
permanentas.

förvaltnings-hävdas det redantilläggas det kanHär skall att att av
såväl verkställig-inhiberaföljer kammarrätten kanprocesslagen att

9 §;hålla muntlig förhandling28 §heten beslut attsomav
förut-rättsskipningfall sigkammarrätten i dessa ärägnar som en
kunnaskall gälla lär inteförvaltningsprocesslagensättning för att

besvärenligt 28 §ifrågasättas. Förutsättningen för inhibition är att
påvåldmening inteinnebär enligt minskall ha anförts. Det göraatt

jämställaprövningspråket ansökan särskildsäga attattatt omen
mening.med besvär i lagens

överklagasbeslut inte kunnaskallAtt kammarrättens är närmast
självklart.

kontorstidicke kunnaför underSIV idag jourtjänsthar atten
brådskande ärenden.inhibition och andrabehandla yrkande om

bedömermotsvarande verksamhet. JagingenKammarrätten har
påverkar genomförbarhetenförhållande inteemellertid dettaatt av

Såvälprövningen.den särskildaförslaget kammarrätten göratt
myndigheten bör kunnaverkställandeombudenbiträdena den sesom

uppstå debehövernågra negativa konsekvenser intetill andra änatt
någon daghållas förvaribestår utlänning kan kommai attatt ensom

ordning.blivit fallet med dagensskulle halängre vadän som

detordningensvagheterna nuvarande21 § i den ärEn är attav
därigenomansökningar ochobegränsat antalmöjligt in ettatt ge

ske.ändå iflertalet fall kommerverkställighetfördröja attsomen
principiellnegativa inte enbartordningEffekterna dagens är urav

lång pressandeframhållits verkar ochSom tidigaresynpunkt. väntan
i förstaleder inte sällan tillofta den enskilde ochnedbrytande att

psykiska hälsanhand den äventyras.
för åtgärder för förhindragoda skälDet finns mycket attatt ett

princi-resningsinstitutethålls svävande alltför länge. Medärende som
särskild prövningparagrafmodell föreskrivs därför i dennapiell att

tid efter beslutetskall begäras inom viss kortare vägratatt uppe-om
vunnithållstillstånd eller utvisningoch förordnandet avvisningom

månader. Underförslagsvis bestämmas till 3laga kraft. Den tiden kan
ansökan in.den tiden kan naturligtvis än en gesmer

preklusionsfrist kan kommainförandetDet har attsagts att av en
inslag iprövningen reguljärtuppfattas den särskilda ettvoresom om

bli betydligtantalet ansökningar skulleförfarandet och följaktligenatt
farhågor.behöva bli. inte dessade skulle Jag delarstörre än annars

de kriterierDen restriktivitet bakgrund strängamot somavsom -
gäller för bifall till särskild och det faktumansökan prövningen om



SOU 199324 J 133Avsnitt

prövningen domstol med sannolikhet kommergörs störstaatt attav -
prägla tillämpningen kommer ha starkt avhållande påverkanatt en

såvälbenägenheten hos ombudbiträden säkerligen hos utlänning-som
utnyttja institutet. Dessutom riskerar f.ö. varje extraordinärtatten

institut uppfattas reguljärt inslag sig talerätten äratt ettsom vare
begränsad till tiden eller inte.

Tilläggas skall det lagrådetvad uttalade vid sin behand-att trots-
ling förslaget till l9888986UtL prop 374 f inte kanav s. anses-
uteslutet nådeinstitutet kan användas efter preklusionsfristensatt
utgång. Den gjorda tolkningen RF 1113 förefaller inte heltav
invändningsfri.

7.2 Förslaget till ändringar i rättshjälpslagen

41 § Förslaget innebär två ändringar i punkt 5 vilka endast denav
organiskt hänger ihop med dem behandlats i det före-ena som

gående. Den andra, gäller relationen mellan SIV och polis-som
myndigheten det gäller förordnande offentligt biträde i vissnär av en
situation, aktualiseratsoch har i skrivelse överlämnats tillsom en som
mig, har tagits det ändåmed blev aktuellt gå in i dennanär attnu
paragraf.

Som inledningsvis har Rikspolisstyrelsen hörtefter haantytts att-
Invandrarverket begärt lagtexten borde förtydligas så detatt att-
klart framgår tredagarsregeln skall tillämpas. Invandrarverketnär
har i det nämnda yttrandet förordat såregeln utformas regelnatt att
träder i tillämpning gått från3 dagar det polismyndighetennär att
blev handläggande myndighet eller i verkställighetsfallet från det- -

ärendet lämnades för åtgärden.den Paragrafen har utformatsatt över
i enlighet härmed.

Vad därefter gäller ändring två i punkt så det5 har i den allmänna
delen förordats offentligt biträde i likhet med vad falletatt är när-
det gäller resning inte får beviljas i ärende särskild prövningom-
enligt 2 kap 5 § 3e stycket; sådan sådantansökan bifallits kannär en

RÅbiträde däremot förordnas jfr 1982 26. tidigareAtt ett
meddelat förordnande beståri och för sig till dess verkställighet skett

fråganeller verkställighet förfallit, följer 43 § 5e stycketom av
rättshjälpslagen. Jag har följaktligen inte det lämpligt i dettaansett att
sammanhang diskussion den sistnämnda bestämmelsenta upp en om
bör ändras i syfte bl.a. begränsa användningen institutet särskildatt av
prövning. fråganDen kräver ingående överväganden de jagänmer

har haft tid göra.attnu
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Avsnitt 2
Överklaganderätten enligt utlänningslagen

förslag till ändrade regler beträffande flyktingförklaring, rese--
dokument och uppsikt
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag ändring i utlänningslagen 1989529om

Härigenom förordnas 7 kap 4 och 7 §§ utlänningslagenatt
1989529 skall ha nedan angiven lydelse.

7 Kap.

4 §

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Statens invandrarverks beslut En utlänning, ansökanvars
flyktingförklaring eller asyl har lämnats bifall,om utanom

resedokument återkallelse kan inte föra talan hanssamt mot att
jlyktingförklaring får eller hennes ansökan flykt-av ut-av om

länningen överklagas till Ut- ingförklaring och resedokument
länningsnämnden. inte tillupptagits medprövning,

mindre det samtidigtän haratt
meddelats förordnandeett om
utlänningens avvisning eller
utvisning.

lnvandrarverkets beslut om
återkallelse flyktingför-av
klaring får utlänningen över-av
klagas till Utlänningsnämnden.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§

Beslut polismyndighet, Beslut polismyndighet,av en av en
invandrarverk eller invandrarverk ellerstatensav statensav

utlänningsnämnden för- utlänningsnämnden för-av om av om
får utlänningen och uppsikr fåröver-var av ut-var av

klagas till den kammarrätt länningen överklagas till densom
skall beslut in- kammarrättöverpröva skall över-av som
vandrarverket. Kammarrättens beslut invandrar-pröva av
beslut får överklagas enligt verket. Kammarrättens beslut
bestämmelserna i förvaltnings- får överklagas enligt bestäm-
processlagen 1971291. melserna i förvaltningsprocess-

lagen 1971291.
Beslut förvar får Beslut förvar och uppsiktöver-om om

klagas samband fårmed överklagas sambandären-utan utan
det i övrigt och begräns- med ärendet i övrigt ochutan utan
ning till viss tid. begränsning till viss tid.

Om beslut förvar har Om beslut förvar ochett ettom om
fattats det statsråd har uppsikt har fattats detav stats-som av
till uppgift föredra rådärenden har till uppgiftatt attsom
enligt denna lag, föredra ärenden enligt dennaprövar re-
geringsrätten framställning lag, regeringsrättenprövar

utlänningen, åtgärden framställning utlänningen,av om av
skall bestå. åtgärden bestå.skallom

ÄldreDenna lag träder i kraft 1993-00-00. bestämmelser gäller i
fråga beslut meddelats före lagens ikraftträdande.om som
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1 Gällande regler

Beslut Statens invandrarverk SIV har meddelat får överklagassom
endast i de fall där detta uttryckligen medgivits 7 kap. l § utlän-
ningslagen 1989529; SIVsUtL. beslut överklagas tillnumera-
Utlänningsnämnden UN. förutsättningEn för beslut SIV iatt ett av

tillståndsärende fåskall överklagas beslutet innehållerett är att
Överförordnande avvisning eller utvisning. fårUNs beslut talanom

inte föras. I ärenden inte lämnas till regeringen enligtöversom
7 kap. ll § utlänningslagen alltså UN sista instans. Beslutär om
förvar kan överklagas till kammarrätten; detta konsekvensär en av
bestämmelsen i artikel 5 p. 4 i den europeiska konventionen deom
mänskliga rättigheterna, föreskriver berövas sinattsom envar som
frihet skall ha få frågan frihetsberövandeträtt lagligtatt ärom
prövad domstol. SIV och UN förvaltningsmyndigheter, inteärav
domstolar.

En utlänning bedöms inte flykting enligt den definitionsom vara
i 3 kap. 2 § UtL, tillåts här i landetsom ges stannamen som av

exempelvis humanitära skäl kan inte överklaga det beslutet med
yrkande bli förklarad flykting. Rätten överklagaatt är,attsom som

koppladnämnts, till förordnande avvisning eller utvisning;ett om
endast den ansökan lämnats helt bifall och samtidigtutanvars som
blivit eller utvisad får överklaga SIVs fåttbeslut. Denav- stannasom

tillerkännas flyktingstatus kan emellertidutan att angripa ställnings-
tagandet i asylfrågan överklaga beslutet honomatt vägraattgenom
eller henne flyktingförklaring ocheller resedokument. Endast den

flyktingär enligt 3 kap. 2 § kan nämligen få flyktingförklaringsom
och resedokument och avslag på yrkandet bli behandladett attom

flykting leder alltså automatiskt till avslag på yrkandenasom om
resedokument och flyktingförklaring. Lagens konstruktion innebär i
realiteten det möjlighetöppnats klaga skälenatt dvs. deatten -
överväganden lett fram till slutsatsen utlänningen inteatt ärsom att

flykting och sådan berättigad till asylanse som som attgenom-
utlänningen kan överklaga det i denna situation ofrånkomliga avslags-
beslutet vad gäller de accessoriska yrkandena flyktingförklaringom
och resedokument.
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1951 års Genévekonvention innehåller någrainte bestämmelser om
flyktingförklaring däremot resedokument. Enligt artikel 28men om
skall konventionsstaterna, inte säkerhet eller allmänstatensom
ordning talar det, utfärda resedokument till refugees lawfullymot
staying in their territory. Konventionen innehåller inga föreskrifter

möjligheter till överklagande frågorbeslut i reglerasom av som av
den. Det emellertid varje fråga kunnabör iprövasattanses
åtminstone två instanser jfr UNHCRzs Handbook Procedures andon
Criteria for Determining Refugee Status, 46.s.
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tolkningi extensiv2 Uppdraget en-

uttryckt domstolensPrincipen det endast slutet dvs. enkeltäratt -
bifalla eller ogillaeller förvaltningsmyndighetens beslut ettatt

får svensk vidkommande.yrkande överklagas gäller för rättssom-
fåalltså möjligt överklagande överinstansDet inteär attatt genom en

Jfrfrån och för sig acceptabelt slutändra de skäl leder till iettsom
styckmordsmålet.utgången uppmärksammade s.k.i dett.ex.

upprätthålls det gällerprincipen emellertid inte i UtLDen när
Ochogillade yrkanden flyktingförklaring och resedokument. somom

framgåttredan antydningsvis UtLs överklagandereglerhar kan sägas
i andra hänseenden inte följa de principer motsvarandeäven styrsom

Överklaganderättenrättsområden.på knytsregler andra enligt UtL
till det förordnande avvisning eller utvisning regelmässigtom som
meddelas uppehållstillstånd avslåsansökan ellernär ett uppe-en om
hållstillstånd återkallas; skäl fårendast det föreligger synnerligaom

sådant underlåtas nämndaförordnande 4 kap. 6 § UtL. Denett
avvis-paragrafens uppbyggnad visar den särskilda rättsverkanatt

ningutvisning inträder konsekvens avslaget på vadsom en av som
enligt vedertagen processuell terminologi borde betecknas som
huvudsaken, frågan enlighetdvs. utlänningen i med sitt yrkandeom
skall få här eller inte.stanna

frånDet konstateras i direktiven det systematisk synpunktattnu
onekligen frånotillfredsställande principermed allmännaär en
avvikande ordning det gäller utformningen överklagande-när av
reglerna i asylärenden. bör därför regleringenJag inteöverväga om
kan utformas på bättre med etableradesätt stämmer överensett som

rättsområden.principer andra därvid självklarhetDet är atten en
måste ståreglering i överensstämmelse med våra konventions-

åtaganden.
Den direktiven sålunda efterlyser bör jag tolkaröversyn som som

dem inkludera granskning utformningen UtLs över-en av av
klaganderegler generellt Den granskning sålundajag gjortsett. som
redovisas i innehåller ocksåavsnitt. Redovisningenett ettsenare
utkast till reglering överklagandeinstitutet. Utkastet ärny av mera

tjäna diskussionsunderlag och mindre färdigtavsett att ettsom som
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förslag till nödvändig nyordning. Efter redo-än närmasten om- -
visningen följer avsnitt där till överklagande besluträttenett av
gällande resedokument och llyktingförklaring särskilt diskuteras och

föreslås.regler I anslutning därtill fråganbehandlas intenya om
också beslut uppsikt bör kunna överklagas. Men dessförinnanett om
redogörs ytterligare något för de krav de konventioner Sverigesom
biträtt ställer i de angivna hänseendena.
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3 Konventionskrav

Genêvekonventionen inte frågan den asylsökandestar tillrättupp om
eller behov rättsmedel, dvs. den inte vilka möjligheterav anger att
överklaga beslut i asylärendeett skall finnas.ett Följdriktigtsom
finns det heller inga regler hur besvärsinstitut skall eller börettom

utformat. Den frågan behandlas emellertidvara i den europeiska
konventionen de mänskliga rättigheterna. Enligt den tolkningom av

13 i den konventionenleuropeiskaart. den för-ärsom numera
härskande kan konventionens krav åsidosättas någoninteäven om
bestämmelse i konventionen explicit har blivit kränkt. Det utlännings-
rättsliga har alltså såsystemet utformat det till-ansetts attvara
handahåller den påstår sig offer för kränkning någonsom vara en av

de rättigheter konventionen effektivtav rättsmedel.garanterar ett
Det skall tilläggas UNHCR hävdar det förutsattatt elleräratt

ligger i sakens natur asylsökande skall ha fåatt sin sakrätten att
prövad i minst två instanser och ha tillfälle i beslutslandetatt-
avvakta ärendets slutliga avgörande.

Flyktingförklaring för Geneve-konventionenär okäntett begrepp.
Institutet introducerades i svensk lagstiftning med 1980 års utlän-
ningslag, efter dessförinnan haatt avvisatsövervägts i sambandmen
med de ändringar i lagen gjordes 1976. Bakom den ändradesom

på behovet eller önskvärdheten institutet lågsynen främst denav
uppfattning frågani UNHCRs exekutivkommitté EXCOMsom
redovisat 1977. Konventionen ålägger däremot signatärstaterna att
utfärda resedokument för utanför statsområdet, interesor om
nationella säkerhetsintressen eller hänsynen till den allmänna ord-
ningen talar det art. 28. I bilagaemot till konventionen finnsen

bestämmelsernärmare resedokumentets utfardande och innehåll.om

1 Artikeln lyder Everyone whose rights and freedoms forth in thissetas
Convention violated shall have effective remedyare before nationalan a
authority notwithstanding that the violation has been committed by

acting in official capacity.persons an
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Överklaganderegler4 i allmänhet en-

kritisk granskning och utkast till en ny
reglering

Endast sådana beslut i 7 kap. UtL har överklagbaraangettssom som
får överklagas. Om perspektivet i detta sammanhang begränsas till att
enbart gälla beslut varigenom utlänning in ellervägras atten resa

och vistas här i landet, kan det konstaterasstanna det föratt
överklaganderätten sådan konstitutiva det till, exempelvis,ärsom ett

uppehållstillståndvägrat asyl kopplade förordnandet enligt lagen
beslutet utlänningens avvisning eller utvisning.om

Det kan onekligen med fog hävdas saken med sedvanligatt -
processuell terminologi uppehållstillståndet, dvs. den rättsföljdär-

utlänningen efter han eller honär ansöker ellernär asylutesom om
grund vill få bosätta sig här. Lämnas detta yrkanderätt attannan

bifall det visserligen rimligt det finnsär formell möjlighetutan att en
avlägsna utlänningen landet han eller hon inte skulleatt ur om nu

det frivilligt,göra vilket f.ö. UtL förutsätter utlänningenatt
regelmässigt skall 8se kap. 12 §. Men knyta tillgöra rättenatt
överklagande till denna särskilda rättsverkan, f.ö. inte ärsom
obligatorisk se 4 kap. 6 §, det ogillade yrkandet från allmännaärav

utgångspunkterprocessrättsliga såinte lite märkligt. En motsvarande
ordning civilrättens område skulle betyda ogillad domt.ex. att en

betalningsansvar endast skulle få överklagas den förlorandeom om
ålagts betala rättegångskostnader, i vilket fallatt saken imotpartens
hovrätten skulle betecknas ersättning för rättegångskostnader.som
UN och regeringen rubricerat sina beslut överklagande isom
fråga avvisning m.m.. Parallellen naturligtvis hårddragenärom men
principiellt hållbar. Som skall utvecklasnärmare i avsnitt blirnästa
förhållandet märkligtän regleringen det fåmöjligtnär görmer att ett
avslagsbeslut beträffande asyl avvisnings- eller utvisnings-utan
förordnande överklagandeprövat inte avslagsbeslutetgenom av, men
väl det accessoriska avslaget yrkandet flyktingförklaringom
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årsförhållande lagstiftning 1989 UtL ingaI till tidigare innebar
såvitt möjligheten överklagabetydande ändringar gälldeutom attmer

tillbeslut verkställighet. Tidigare omfattande möjligheter över-om
klagande i det stadiet i princip institutet ansökanersattes av ny
2 kap. 5 § 3e nuvarande ordningen, därstycket UtL. Den över-
klaganderätten förordnats ellerberoende det avvisningär av om om
utvisning, alltså sådan förhållandevis lång och har, ihar traditionsom
sin syfte i görlignuvarande tappning, med sannolikhet tillstörsta att

Ärmån hålla så, såöverklagandefrekvensen. det kan konstaterasnere
den gå på några siffror väl har fyllthär in inte särskiltatt utan att- -

åsitt syfte. Detta hindrar andra sidan inte syftet vällovligt.äratt
uppnås påMen det syftet säkerligen med träffprocentkan lika hög

det vanliga knyta skälen till huvudsaken, dvs.ellersättet, attgenom
frågan uppehållstillstånd uppehållstillståndeller inte och inte tillom

tillstånds-den särskilda utgången irättverkan accessorisk tillärsom
delen. avhållande då uppnåsDen effekten skulle kunna genom en
föreskrift överklagande kan komma under UNs prövningatt ett
endast SIVs innehållerbeslut förordnande avvisning ellerettom om

fråganutvisning. Det kan då naturligtvis med detta harsägas att om
överklagandeordningen ellerreducerats till akademisken om man
så vill redaktionell fråga. Må så det ligger dock etten vara, men-
värde uppnåi systematisk mellan olikaöverenstämmelseatt en
rättsliga sådananordningar. f.ö. ifrågasättasDet kan med fog om en
begränsningsregel påalls sakligt motiverad. Ser över-är man
klagandefrekvensen, finner praktiskt alla beslutatt tagetman
varigenom uppehållstillståndyrkande SIV bliravslagitsett om av
överklagade. de förhållandevis få fårI fall där utlänningen visserligen

ändåinte flykting andra skäl, kan utlänningenstanna utanmen som
få sitt yrkande under överinstansens prövning överklagaattgenom

Ävenförordnandet flyktingförklaring och resedokument.om om,
vilket framstårskall föreslås, avskaffas, detden rättensenare som
antagligt slopande kopplingen mellan avvisningutvisningatt ett av
och överklaganderätten skulle innebära någoninte större, om ens
nämnvärd, ökning UNs arbetsbörda. Från ochprincipiella syste-av
matiska synpunkter skulle i alla händelser medmycket vunnetvara en
överklaganderegel innebörd missnöjd medden äratt t.ex.av som
SIVs beslut i tillståndsfrågan, får överklaga det till UN.

Jag har tidigare avsnitt 2 direktivenden översynsagt att som
efterlyser inte borde begränsas frågantill överklagandemöjlig-om
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heterna det gäller flyktingförklaringnär och resedokument gällautan
utformning UtLs överklaganderegler generellt l medvetandesett.av

detta kan uppfattas alltför extensiv tolkningattom som en av
direktiven, har jag, samlat mina propåer till ändringarnämnts,som

bestämmelser bilagai till detta avsnitt där de redovisas underav en
rubriken utkast och inte färdigt förslag. Utkastet kanettsom
behandlas eller Det så vad jag tänker migär attnu senare. mera
gäller städa i befintligt hus bygga nytt.änatt ett att ett

De bestämmelser hör med den ordning jag tänker mig,som
återfinns i 4 och 7 kap. i UtL 4 kap. bär rubriken Avvisning och
utvisning, rubrik givetvis inte bör behållas. Kapitleten som ger
regler för fårutlänning inresa i Sverigenär hanvägras nären resp
får fortsatt vistelse här.vägras Kapitelrubriken bör dettatillanpassas

förslagsvisoch lyda Villkor för inresa och Sverigei m.m..avresa
De lydelserna de olika paragraferna liksom de redaktionellanya av
ändringarna vidtagits talar i allt väsentligt för sig ochsjälvasom

följaktligen knappast några kommentarer.tarvar
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5 Skall beslut flyktingförklaring ochom

resedokument kunna överklagas

utlänningEn ansöker ocksåasyl här, ansöker regelmässigtsom om
flyktingförklaring och fårresedokument. Bifalls ansökan ochom

utlänningen flyktingstatus så också3 kap. 2 § UtL, bifalls övrigade
två yrkandena. Bifalls påansökan det utlänningensättet att ges
uppehållstillstånd här inte flykting påväl humanitärat.ex.som men
skäl, kan, påpekats,redan har utlänningen inte klaga beslutetssom
statusdel, dvs. yrka fåhan skall flykting. Ettatt stanna som
uppehållstillstånd på humanitära skäl berättigar inte flykting-till
förklaring och resedokument; den helt accessorisk tillrätten är
statusfrågan. avslåsI den nämnda situationen alltså deyrkandena i
delarna. Men det avslagsbeslutet kan i till beslutet i vadmotsats som-
i föregående avsnitt betecknades huvudsaken statusdelensom -
överklagas. alltsåDet teoretiskt möjligt för utlänningär atten genom

överklaga det accessoriska beslutet kan få icke överklagadedetatt
statusbeslutet alltsåändrat. den alla andraUtL realiter iöppnar
sammanhang fåstängda angripa domskälenvägen att att engenom
ändring till stånd i sak. från såvälDetta principiellaär som
systematiska synpunkter synnerligen tveksam sak.en

Att statsmakterna varit medvetna de problem själv-om som en
ständig överklaganderätt det gäller flyktingförklaring ochnär rese-
dokument upphov till framgår förarvetena till fråganUtL. Närger av
diskuteras i 19888986 märks tveksamheten tydligt och deprop

åberopas till förmån behållenför överklaganderättargument som en
inte sin sakliga 107övertygar tyngd s m-y.genom

Den får flyktingförklaring resedokument vissaoch iärsom
avseenden fårställd den politisk-än stannagynnsammare som av
humanitära skäl eller andra skäl humanitär Anhörigarent art.av
till flykting fåkan till Sverige betald Enstaten.en resan av
flykting åtnjuter vissa andra ekonomiska fördelaräven rättt.ex.
till studiesocialt stöd kvalifikationsprövning dessutomochutan

bättre skydd utvisning på grund brott. Ettett mot av rese-
dokument honom också möjlighet till andra länder iattger resa
något utsträckningstörre han enbart har främlingspass.än om
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erkändbetydelse blipsykologiskvidare ha vissDet kan atten
accepterade.alltså fått uppgifter heltha sinaflykting ochsom

jag, iomständigheternatill de angivnaMed hänsyn ansernu
möjligtalltjämt börlagutredningen, detlikhet med attatt vara

på ansökaninnebär avslagbeslutöverklaga ett omensom
och resedokument.flyktingförklaring

detvisserligenväl bara det ärTill detta uttalande sägaär attatt
frågan varförbra ha,resedokument spörs-klart är attatt t.ex. men-

flykting eller inteställningmålet dvs.utlänningens status, somom
bakvägenöverinstansens prövningflykting komma underskall s.a.s

obesvarad.förblir
uppnåttutlänningenförhoppningsvis viktigaste harOch f.ö. det

och resedoku-flyktingförklaringenuppehållstillståndet; vadgenom
övervärden vilka i vissa hän-honomdärutöver ärmentet ger -

landetsbättre lägeeller henne iseenden ställer honom änett egna
invånare.

flykting-gäller beslutFrågan överklaganderätten detnär omom
fråganockså egentligenoch därmedförklaring-resedokument om-

pådiskuterades iöverklagandeutformningen för nyttsystemetav -
inrättandet19919230 där förslagetden proposition om av en

SIVs beslut presenterades.nämnd för överprövningsärskild av

bl.a. s.2lDär heter det
avslagöverklagasjälvfallet diskuterasDet kan rätten att ettom
måstepå flyktingförklaring eller resedokumentansökanen om

fåttfråga utlänningarbehållas. dessa detI ärenden är om som
låt med motiveringtillstånd landet,i änatt stanna en annanvara

något rättstrygghetskravoavsikligtde begärt. Det inteär att en
i instans.fråga skall kunnaaktuellt slag prövas änmer enav nu

frågan gjorts iEfter för de uttalanden iha redogjortatt som nu
föredraganden19888986 konkluderarprop.

beslutöverklagaMed hänsyn till rättenatt att om
sålunda nyligenflyktingförklaring och resedokument helt av en

föreslås någotbehållas interiksdag har böraenhällig ansetts
så mycketi detta avseende. Detta gällerändring mera som

frågor förhållanden måste komma underhithörande under alla
medi sambandbedömning för det fall de aktualiserasnämndens

utvisning.överklagande beslut avvisning ellerav om

ytterligare skäl för behålla överprövningsrättenEtt är attatt
Genéve-upphävandeklausulen itillämpningen den s.k.av

52 kankonventionen bestämt artikel l B punktnärmare vara--
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principiell betydelse. Uppenbarligen det intestor möjligtärav
skillnad mellan beslutgöra flyktingförklaringatt och beslutom

angående resedokument; den grundläggande frågan densammaär
i dessa ärenden. Antalet besvärsärenden hos regeringen medär
nuvarande ordning ganska begränsat. Det kan visserligen av
olika skäl komma öka under den tiden, hand-att närmaste men
läggningen och beslutsfattandet förhållandevis liten tid itar an-
språk. Om överklaga behålls,rätten påverkar detta sålundaatt
inte överprövandena angående organisationen och dimensio-
neringen av en

De skäl för behålla den aktuella överklaganderätten sålundaatt som
anförts går i det förhållande den nuvarandestor 0rd-sett runt att
ningen Äveninnebär principiellt viktig systemavvikelse. bedömden
isolerad, dvs. inom för den nuvarande överklagandeordningen,ramen
så utgör rätten överklaga negativa beslutatt resedoku-separat om
mentflyktingförklaring processuell anomali.en

Mot denna allmänna bakgrund och det förhållandet de skälatt som
har anförts till stöd för överklaganderättens bibehållanden inte på
något avgörande jävar den bedömningsätt redovisades, harsom nyss
jag kommit till den slutsatsen tiden inne slopa denär tillatt rättattnu

överklagande negativa beslutseparat i fråga flykting-av om
förklaring och resedokument UtL idag Jag har därvidsom ger.
beaktat såväl den enhälliga riksdagens uppfattning komatt till uttryck

den inte alls berörde frågan,att den s.k.genom attsom upp-
hävandeklausulens principiella betydelse ligger i densnarast utgöratt

den begränsningett talerättenargument det gällermot när status-av
frågan UtL innehållersom

Juridiskt-tekniskt kan denna förordade ändring åstadkommas
bestämmelsen i 7 kap. 4 § UILatt upphävs. Ett pedagogisktgenom

välmotiverat kompletterande uttalande bör dock skett i bilaganssom
lagutkast 7 kap. la §, emellertid den bestämmelsen.ersätta Att det
fortfarande bör finnas överklagarätt beslut varigenomatten ett en
flyktingförklaring återkallas, är självklarhet.närmast en
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6 Skall beslut uppsikt kunnaett om

överklagas

6.1 Gällande regler

En utlänning kan under vissa i UtL angivna förutsättningar itas
förvar, dvs. berövas sin fritträtt sig 6 kap.röra 1-3 §§. I fler-att
talet fall verkställs förvaret på allmänt häkte; de speciella förvars-ett
lokaler finns i anslutning till utredningsslussen Carlslundisom
används företrädesvis för förvarstagna barnfamiljer och, i före-
kommande fall, för förvar bam.av ensamma

Förvaret, alltså innebär frihetsberövande och sådantettsom som
kan överklagas till kammarrätten jfr artikel 5 4 i europeiskap.
konventionen de mänskliga rättigheterna, kan i vissa fallom ersättas

eller bytas uppsikt. Uppsikt innebär enligt 6ut mot kap. 5 §av UtL
utlänningenatt

skyldigär på vissa tider anmäla sig hos polismyndighetenatt i-
eller lämna ifrån sigorten sitt eller legitimations-pass annan

handling eller uppfylla andra särskilda villkor.

Förordnande uppsikt förutsätter alltså villkorom att samma som
gäller för förvar uppfyllda.är Därutöver krävs uppsikten äratt
tillräcklig för åtgärdens syfte skall tillgodosesatt förhindrat.ex. ett
undanhållande eller brottslig verksamhet. Endast denen är översom

år får16 ställas under uppsikt istället för i förvar. Denatt tas ärsom
årunder 16 får i princip inte i förvar; däremot kan han eller hontas

ställas under uppsikt pr0pl9888986, 178.s.
Enligt 7 kap. l § UtL får endast sådana beslut överklagas som

uttryckligen överklagbara i det kap.itlet.angetts Ett beslut uppsiktom
inte överklagbart,är då det inte någoniär bestämmelse iupptaget

7 kap..

6.2 Uppdraget

I direktiven konstateras inledningsvis beslut uppsikt inte gåratt ett om
överklaga. Detatt vidaresägs sådant beslut obestridligenatt ett
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sådanatvångsåtgärd liksom andra borderedan i siginnebär somen
migöverklagas särskilt. Det uppdraskunna övervägaatt om en

sådana beslut skall kunnasådan införasordning bör ävenatt
våra internationellabakgrundminstöverklagas inte mot av-

rättighetsområdet.åtaganden fri- och

överväganden6.3

lämnades tillutlänningslagden remiss med förslag tillI översom
uppsikt inte skulle kunnalagrådet, föreslog regeringen beslutatt om

på skulle kunnaexempel villkoröverklagas somsommen angav
åläggas uppehålla på visskunde sigföreskrivas utlänningen attatt en

lagrådetföranleddeförläggning. Detta uttalandeplats attt.ex. en -
avgörandedomstolens itill Europakonventionen ochmed hänvisning

sådant fåGuzzardimålet framhålla villkor skalldet s.k. att ettom-
beslutså överklagaföreskrivas, bör det införas regler rätt att ettom

l9888986, 372-373.uppsikt seom s.prop
så föredraganden ilagrådets framhöllI anledning synpunktav

få ifrågakommapropostitionen 178 det inte tordes. attatt - - -
område,åläggs begränsatutlänningen vistas inom t.ex.att ett enmer

dåflyktingförläggning detta skulle kunna ettattvara anse som
förvar.

innebördenden tolkningDet kan naturligvis diskuteras avom av
någonlagrådets uttalande ellerartikel 5 ligger bakom rättattsom -

ståendeså den uppsikttill överklagande inte föreligger länge under
områdebegränsatutlänningen inte åläggs vistas inom ettatt -

kommunlämnafortfarande riktiga. Redan förbuddenär attett en
enskildesden rörelse-kan i sig väsentlig inskränkning iinnebära en

sådant anmälningspliktfrihet. förbud medKombineras sedan ett en
inte skyldiguppstår utlänningensituation, äräven atten som om

gånger varje dag, siganmäla sig flera dagen eller närmarensom
från svårtbortsett detta, dettill frihetsberövandet. Mengränsen är att
frågan finns skälförsvara ordning där grundläggande detden omen
rörelsefrihet litetalls begränsa enskilde utlänningens hurdenatt -

fåringripande vara underkastasbegränsningen inteden än enanses -
domstols hänseende präglarprövning. Den oginhet i dettasom

prin-UtLs reglering förefaller mig svårförenlig med de allmänna
ciper fått klartbär förvaltningsförfarandet och ettsom upp som
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förvaltningslagensuttryck i 22 § det lär knappast kunna ifrågasättas
beslut gåttuppsikt utlänningenatt ett emot.om

Jag kommer alltså till slutsatsen beslut uppsikt skallävenatt ett om
kunna överklagas. Liksom det gäller förvar bör överklagandetnär

kammarrätten.prövas Detta åstadkommaskan ordenav attgenom
och uppsikt läggs till efter ordet förvar i första tredje stycket i-
7 kap. 7
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Utkast till

Förslag till

Lag ändring i utlänningslagen1989529om

Härigenom förordnas frågai utlänningslagen 1989529om
dels rubriken till 4 kap skall ha nedan angiven lydelse ochatt att

rubrikerna före 4 kap 4 och ll §§ och före 7 kap l-4 §§ skall
utgå,

dels 7 kap 4 § skall utgå,att
dels det i 7 kap skall införas paragraf, laatt nedanen ny av

angiven lydelse,
dels 4 kap 1-6 §§ och kap7 1-3 §§ 5 och 12 §§ skall haatt samt

nedan angiven lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 Kap.

1§

Avvisning och utvisning Villkor för inresa och vistelse i
Sverige m.m.

En utlänning får avvisas En utlänning får in-vägras
och vistelse i Sverigeresa om

han eller hon inte uppfyller
villkoren i 2 och 3 §§. Under
de förutsättningar i 4som anges
och 7 §§ får utlänning väg-en

fortsatt vistelse här.ras
han saknar Vägras utlänningnär inresaom pass en

krävs för inresa eller eller fortsatt vistelse här enligtpass
vistelse i Sverige, första stycket skall samtidigt

förordnande meddelas hansom
eller hennes avvisning väg-om

grundas bestämmelse i 2ran
eller 3 § och hans ellerom
hennes utvisning vägranom

pågrundas bestämmelse i 4
eller 7
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

ansökansaknar visering, Lämnashan om uppe-enom
hållstillstånd bifall elleruppehållstillstånd eller utanannat

redan meddelatåterkallastillstånd för inresa,krävs ettsom
itillstånd bestämmelsernaeller arbete i Sverige,vistelse äger

motsvarande till-stycketandra
Förordnandelämpning. som

får underlåtasdockdär sägs om
skälsynnerliga talar emot att ett

sådant meddelas.
vid hans ankomstdetom
framkommertill Sverige att

någotbesökahan tänker annat
saknarnordiskt land er-men

tillstånd inforderligt att resa
dit, eller

han vid inresan an-om
polis-tingen undviker lämnaatt

uppgiftermyndigheten begärda
med-polismyndigheteneller till

uppgifterlämnar oriktigavetet
förbetydelse rättenär avsom

med-i Sverige ellerinatt resa
någon sådanförtigervetet om-

ständighet.
enligt förstaAvvisning

får ske denstycket inte av som
Sverige hadevid ankomsten till

därefter, undereller ensom
uppehållstill-tid, har haft ett

gälla.stånd har upphört attsom

2§

fårfår utlänning in-vidare avvisas EnEn utlänning vägras
respektive fortsatt vistelseresa

han eller honhär om
han saknardet kan han närantas att passomom

ellertillräckliga krävs för inresasaknakommer att pass
Sverige,i Sverige vistelse imedel för sin vistelse

någoteller nordiskti annat
tänker besöka,land, hansom

för sin hemresasamt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

han tänker söka sitt han saknar visering,om om
uppehälle i Sverige eller någoti uppehållstillstånd eller annat

nordiskt land och det kanannat tillstånd krävs för inresa,som
han inte kommerantas vistelseatt eller arbete i Sverige,att

försörja sig på ärligt sättett
eller han kommeratt att
bedriva sådan verksamhet som
kräver arbetstillstånd utan att
ha sådant tillstånd,

han på grund tidi- det vid hans ankomstom av om
ådömt frihetsstraff eller till Sverige framkommergare att

någon särskild han tänker besöka någotannan om- annat
ständighet kan komma nordiskt landantas saknaratt men er-
begå brott i Sverige eller i forderligt tillstånd inatt resa
något nordiskt land, dit, ellerannat

4. det med hänsyn till han vid inresanom om an-
hans tidigare verksamhet eller i tingen undviker lämna polis-att
övrigt kan han kom- myndighetenantas begärdaatt uppgifter

bedriva sabotage, spion-att eller till polismyndighetenmer med-
eri eller olovlig underrättelse- lämnar oriktiga uppgiftervetet
verksamhet Sverigei eller i betydelse förär rättensom av
något nordiskt land, ellerannat in i Sverige eller med-att resa

förtiger någon sådanvetet
omständighet.

det med stöd lagen Första stycket gällerom inteav om
1971176 vissa interna- utlänningen vid ankomsten hitom
tionella sanktioner har före- hade eller därefter, undersom
skrivits avvisning kan ske. tid,att har haft uppehålls-etten

tillstånd har upphörtsom att
gälla

En utlänning får avvisas även
i andra fall det har begärtsnär

den centrala utlännings-av
myndigheten i ett annat nor-
diskt land och det kan antas att
han beger sig till detannars
landet.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

enligt dennaAvvisning para-
får inte skegraf än tresenare

efter utlänningensmånader an-
och inteSverigetillkomst om

ellerviseringharutlänningen
uppehållstillstånd.

3§

ifårfår utvisas En utlänningutlänning utöverEn ur -
uppehåller sig in-han §Sverige, i lfall vägrasom avsessom -

hansefter dethär vistelsefortsattatt respektiveuppe- resa
ellerhållstillstånd har löpt ut här om

återkallats.
hankandet antas attom

tillräckligasaknakommer att
i Sverigevistelseför sinmedel
nordisktnågotieller annat
besöka,tänkerhanland, som

hemresa,för sinsamt
sitttänker sökahanom

någotiSverige elleruppehälle i
kanoch detnordiskt landannat

inte kommerhan attattantas
på ärligtsigförsörja sättett

kommerhaneller attatt
verksamhetsådanbedriva som

haarbetstillståndkräver utan att
sådant tillstånd,

på grundhan avom
frihetsstraffådömttidigare
särskildnågoneller om-annan

kommaständighet kan attantas
eller iSverigebegå brott i

nordiskt land,något annat
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

det med hänsyn tillom
hans tidigare verksamhet eller i
övrigt kan hanantas att
kommer bedriva sabotage,att
spioneri eller olovlig under-
rättelseverksamhet Sverigei
eller någoti nordisktannat
land, eller

5. det med stöd lagenav
1971176 vissa internatio-om
nella sanktioner har förordnats

avvisning kan skeatt
En utlänning får in-vägras

respektive vistelse här ävenresa
i andra fall förstaiän sägssom
stycket det har begärtsom av
den centrala utlänningsmyndig-
heten i nordiskt landett annat
och det kan hanantas att annars
beger sig till det landet.

Bestämmelserna i denna
fårparagraf inte tilllämpas om

månader eller gåtttre mer
sedan utlänningen anlänt hit och

hellerinte utlänningen harom
visering eller uppehållstillstånd

4§

Statens invandrarverk skall fårEn utlänning fort-vägras
ärendenpröva avvisning vistelse här hansnärsattom uppe-

hållstillstånd har löpt ellerom ut
återkallats.

utlänningen söker asyl här,
2. utlänningen har näraen

familjemedlem söker asylsom
här,

utlänningen kan komma att
avvisas med stöd 2 § andraav
stycket, eller



199324SOUBilaga 2B6 Avsnitt

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

avbrottutlänningen utan
i Sverigevistatshar än tremer

månader efter ankomsten när
hansfrågan väcks om

avvisning.
polis-fall skallandraI

fråganmyndigheten pröva om
avvisning.

polismyndighetenOm anser
avvisning bördet tveksamt om

överlämnasärendetske, skall
invandrarverk.till statens

5§

invandrarverkStatens prövarutvisning enligtBeslut om
skallutlänningfråganinvand-§ meddelas3 statens om enav

vistelse härellerinresararverk. vägras
utlänningenom

asyl här,söker
familjemedlemhar näraen

asyl här,sökersom
in-kan komma vägrasatt

med stödvistelse härellerresa
eller3§ andra stycketav

härhar vistatsavbrottutan
månader efteri än tre an-mer

vistashanskomsten rättnär att
ifrågahär sätts

sådanafallandraI än som
beslutarstycketi förstaavses

Myndighetenpolismyndigheten.
till In-ärendetskall lämna över

tvek-detvandrarverket, ärom
bedömas.hur saken skallsamt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§

Om ansökan Statens invandrarverken prövarom uppe-
hållstillstånd avslås eller frågan utlänningett om en som
uppehållstillstånd återkallas i 4§ skall fortsattvägrasme- avses

utlänningen befinner sig i vistelse här.an
Sverige skall samtidigt beslut
meddelas avvisning eller ut-om
visning, inte synnerliga skälom
talar detta.mot

7§

En utlänning får också En domstol handläggerut- som
visas Sverige brottmål utlänningur ett mot en

får utlänningenvägra fort-att
sättningsvis vistas i Sverige om
domstolen

utlänningen döms för dömer utlänningen förom ett
brott kan leda tillett brott kan leda till fängelse isom som

fängelse i år, ellerän år ellerett än undanröjermer ettmer
domstol undanröjer villkorlig dom ellerom skydds-en en en

Villkorlig dom eller skydds- tillsyn utlänningen dömtssom
tillsyn utlänningen har till för sådant brott ellersom
dömts till för sådant brott,ett
eller

utlänningen döms för dömer utlänningen förom ett
brott kan ledaett till brott kan leda till fängelsesom som

fängelse enligt denna lag eller enligt denna lag eller enligt
enligt författningar har författningar har utfärdatsut-som som
färdats med stöd lagen, med stöd lagen,samtav samtav om-
omständigheterna vid brottet ständigheternaär vid brottet är
försvårande eller utlänningen försvårande eller utlänningen
under de två åren före under de två årensenaste föresenaste
brottet har begått brott brottet har begått brottav av

slag. slag.samma samma
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

får dock utvisasUtlänningendock utvisasfårUtlänningen
på grunddetendastpå grunddetendast avomavom

ochbeskaffenhet öv-gärningensbeskaffenhet ochgärningens öv-
omständigheter kanrigakan antasomständigheterriga antas

fortsättakommerhanfortsättakommer atthan attattatt
ihärverksamhetbrottsligmedihärbrottslig verksamhetmed

sådantbrottetellerlandet ärsådanteller brottetlandet är omom
få kvar.inte börhanfå kvar.inte börhan stannaattstannaatt

8§

Utgårpå grund brottUtvisning av
domstolbeslutas den somav

brottmålet.handlägger

11§

hänsynmeddet behövsNärbehövsdetNär - - - - fårsäkerhettill rikets rege-
fort-utlänningringen vägra en

beslutahär ellervistelsesatt om
villkor iochinskränkningar
vistelse-utlänningensfråga om
anställ-bostad ochbyteort, av

anmälningsplikt.ninganmälningsplikt. samtsamt- - - - - - 6 kap.iärenden enligtI6 kap.iärenden enligtI -- --- -

Kap.7

1§

förvaltnings-Beslutförvaltnings-Beslut enavav
enligtärendemyndighet ienligtmyndigheter i ärenden ett
endastfår överklagasdenna lagendastfår överklagasdenna lag
förut-under defall ochi dekapitel.i dettadetom anges

i dettasättningar angessom
kapitel.

får, inteRegeringenfår ansök-Regeringen pröva om
regeringsformenföljerupphävandeningar annat avav enom

ansökninen13kaputvisning llavvisning eller prövaen
för-upphävandeiendast i de fall ettavomsom anges
elleravvisningordnandedetta kapitel. om en

deendast i fallutvisning somen
kapitel.i dettaanges
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

la§

En utlänning vägrats attsom
in eller vistas i Sverigeresa

eller uppehållstillstånd löptvars
återkallatseller får överklagaut

beslutet härom, förutsatt att
förordnande samtidigt har med-
delats utlänningen skallattom
avvisas eller utvisas landet.ur

Utlänning ansökanvars om
asyl har lämnats bifall kanutan
inte föra talan hans ellermot att
hennes ansökan flykting-om
förklaring och resedokument
inte upptagits till prövning, med
mindre det samtidigt harän att
meddelats förordnandeett om
utlänningens avvisning eller
utvisning.

2§

En polismyndighets beslut En polismyndighets beslut
fåravvisning utlänning- får,om under de förutsättningarav

överklagas till in-statensen i la § första stycket,som angesvandrarverk. utlänningen överklagas tillav
invandrarverk.statens

3§

Statens invandrarverks beslut Statens invandrarverks beslut
frågai avvisning eller varigenom utlänning harom en

utvisning och i samband uppehållstillstånd ellervägratsen
därmed behandlad fråga arbetstillstånd eller sådanaom
uppehållstillstånd eller arbets- tillstånd återkallatshar får
tillstånd eller återkallelse under förutsättningarav som anges
sådana tillstånd får i 1 utlänningenut- över-av av
länningen överklagas till utlän- klagas till utlänningsnämnden.
ningsnämnden.
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

§4

Utgårinvandrarverks beslutStatens
flyktingförklaring ellerom

återkallelseresedokument samt
fårflyktingförklaring avav

överklagas tillutlänningen
utlänningsnämnden.

§5

invandrarverkStatens invandrarverk NärNär statens
utlänningsnämnden harutlänningsnämnden fattar ellereller

överklagatöverklagat ärende fattat beslut ibeslut i ettett
får uppehållstillståndutvisning, ärendeavvisning ellerom

också frågafår beslut fattas i meddelas utlänningenäven om
uppehållstillstånd inte dettayrkaräven omom

frågadenna inte har tagits upp
utlänningen.av

får efterfår vid UtlänningsnämndenUtlänningsnämnden
beslut överklagande förbjudaprövning ett enav om

viss tidavvisning eller utvisning besluta utlänning föratt
återvändaför tid till Sverige,utlänningen skall viss ävenatt om

återvändaförbjudas till lägre instans inte haratt en
sådant förbud.Sverige, lägre instans meddelatäven ettom

sådantinte har meddelat ett
beslut.

och Invandrarverket och utlän-Invandrarverket utlän-
fårningsnämnden får ningsnämnden eftervid prövning över-

eller klagande förordna barnbeslut avvisning attettav om
meddela under 16 år stårutvisning samtidigt undersom en

sådant angående utlännings vårdnad avvisasbeslut barn skall
år stårunder under eller utvisas, lägreävensexton som om
vårdnad, instans inte denutlänningens haräven prövatom

har frågan. hos utlän-lägre instans inte I ärendeprövat
fråga. dockdenna I ärenden hos ningsnämnden gäller detta

harutlänningsnämnden gäller detta inte för barnetom
dock för åberopats sådana omständig-inte det barnet harom
åberopats sådana kap. l§,omständig- heter i 3som avses

såvida uppenbartheter i 3 kap. l det inte är attavsessom
såvida det inte uppenbart det inte finns grund för asyl.är att
det förinte finns grund asyl.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

En utlänning har Enrätt utlänning harattsom rätt attsom
överklaga beslut avvis- överklagaett beslut i ärende enligtom
ning eller dom eller be- denna lag, kan förklaraett hanen att
slut utvisning kan förklara eller hon avstår frånom att

han avstår frånatt överklaga överklaga beslutetatt eller domen
beslutet eller domen i den delen nöjdförklaring .
nöjdförklaring.

Denna lag träder i kraft 1993-00-00
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Avsnitt 3

Regeringen och praxisbildningen
förslag till generellt bemyndigandeett-
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Författningsförslag

Förslag till

Lag ändring i utlänningslagen 1989529om

Härigenom förordnas det i 3 kap. utlänningslagen 1989529att
skall införas paragraf, 4a nedan angiven lydelse.en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 Kap.

4a §

Regeringen får, vadutöver
har i detta ochangettssom

tidigare kapitel i lagen, meddela
de föreskrifter behövs försom

prövningen asyl-att anpassa av
och andra ansökningar om
uppehållstillstånd till utveck-
lingen inom och landetutom
och därigenom skapa garantier
för säker, likformig ochen
konsekvent prövning.

Denna lag träder i kraft 1993-00-00.
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1 Bakgrunden

Utlänningslagens UtL 1989529 bestämmelser under vilkaom-
förutsättningar utlänning får beviljas asyl någonellersom en annan
form uppehållstillstånd här i landet allmänt formulerade.ärav
Lagens definition statusbegreppet flykting, dvs.av en person som
alltid har till asyl, irätt sakär översättning artikel 21 i 1951en av
års Geneve-konvention.

Att de kriterieravgöra för flyktingskap UtL ochom som
konventionen ställer välgrundad fruktan för förföljelse etc iupp

enskilt fall uppfylldaett inteär sällan påstöter betydande svårigheter.
Än svårare kan det ställning till det i visst fallatt tavara ettom
föreligger sådana humanitära skäl eller synnerliga skäl av
humanitär art under vissa omständigheter utlänningsom rättger en
till uppehållstillstånd här. Studier aktuella och tidigare förarbetenav
kan naturligtvis på detta liksom på andra rätts-områden viktigge- -
vägledning vid tillämpningen, det kan ändå med fog hävdasmen att
praxis, dvs. vägledande avgöranden företrädesvis sista instans,av
spelar roll på utlänningslagstiftningensstörre område påen än
flertalet andra.

Att det blivit så beror naturligtvis inte i första hand på lagtexten i
sig i sin redaktionella uppbyggnad skiljer sig UtL någotinte i-
väsentligt hänseende från flertalet andra lagar. Orsakerna får påsökas

håll. En faktor betydelse iannat sammanhanget det förhållandetärav
vissa ärendetyper sådanaatt detär nödvändigtär eller i fallvarjeatt

önskvärt beakta politisk faktor i bedömningenatt komplementen som
till de rättsliga; flyktingfrågorna har alltid politiskanästan förtecken.
En denär omständigheten besluten fattasannan att av en
förvaltningsmyndighet och inte domstol. Det sigsäger närmastav en
självt behovet direkt vägledning och handfastatt styrningav är större
i organisation där beslutsfattarna saknar domstolserfarenheten i-
några fall också juridisk utbildning i organisationän där deen som-

besluten har den erfarenheten.tar En tredje faktor betydelse iav
sammanhanget det förhållandetär beslut fattas under givenatt som en
tidsperiod också kan ha avsevärda samhällsekonomiska effekter.
Genom klara ställningstaganden från de politiskt ansvariga i enskilda
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så riskernahelhetpå områdetärenden kan utvecklingen styras attsom
opinionsmässigtekonomiskt ochför samhälleteffekterför negativa -

väsentligai sammanhangetandraså små möjligtblir utan attsom-
värden behöver uppges.

Utlänningsnämndenbeaktandebakgrunden och medMot den attav
framstår detinstansregeringen sistaUN ersatt somsomnumera

inflytanderegeringensordning där överangeläget övervägaatt en
utifrånsåformellt säkrasochrättstillämpningen generellt närsett

nödvändigt.renodlat rättsligaandra synpunkter ärän
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2 Uppdraget

Direktiven förutsätter jag undersöker vilka möjligheteratt som rege-
ringen idag har inom regeringsformensatt generellaram genom- -
föreskrifter utveckling och påpraxis utlänningslagstiftningensstyra
område och det bedöms nödvändigt eller önskvärt föreslå deom- -
ändringar och tillägg kan motiverade.som vara
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3 Praxisutbildningen idag

3.1 Praxisbildningen idag

Rättstillämpningen och därmed praxisbildningen på utlänningsom-
rådet idag uppgift förär dessa instanser, nämligenen

Statens invandrarverk, främst positiva beslut, dvs.som genom
beslut eller andra tillgodoser sökandenssättetgenom som ena

önskan få uppehållstillstånd här och vilka beslut inte enligtatt -
dagens ordning får överklagas eftersom beslutet inte innehåller-

förordnande eller utvisning, skaparett intern praxis,om av- en
Utlänningsnämnden efter överklagande invandrarverketssom av
beslut frågai avvisning eller utvisning och i sambandom en
därmed behandlad fråga uppehållstillstånd riktlinjer förom ger
tilllämpningen från främst rättsliga utgångspunkter och
Regeringen beslut i enskilt ärende efterettsom genom
överlämnande från endera Statens invandrarverk eller
Utlänningsnämnden främst principiella ställningstaganden.gör

Beslut i ärenden i lagen 1991572 särskildsom avses om
utlänningskontroll kan naturligtvis också bidra till praxisbildningen

de ärendena få och i de delar kundeär intressemen som vara av
oftast sekretessbelagda enligt 2 kap l och 2 §§ jämförda med 15 kap 3
§ 2st sekretesslagen 1980100. Deras värde i detta sammanhang är
följaktligen begränsat.

Det kan naturligtvis vad här harsägas att angettssom som
praxiskälla 1 positiva beslut invandrarverket inte borde haav
varit med redan systemskäl eftersom verkets positiva beslutav
rimligen borde återge eller uppföljning de avgörandenvara en av

källorna 2 och 3 fattar.som
All erfarenhet visar emellertid betydelsefull delatt en av

myndighetens praxis skapas myndigheten själv utifrån bl denav a
tolkning den författningstextgör och tidigare avgöranden, detsom av
må gälla ärendes formella hantering eller dessett materiella utgång.
Avgöranden bygger det materialet och innebär bifallsom t.ex.som
till sökandes begäran underkastas i dagsläget någoninte granskningen
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Frånvaronnågon utomstående eller instans. avav annanav
bibehållande eller,regelmässigt tillöverprövninggranskning leder ett

praxisen.så förstärkning den internavill, till avom man en
på ben. avbidanl står tvekan IPraxiskälla därmed utan egna

tillståndsärende kanpositivt beslut iordning där även ettetten
särskild granskning,på underkastasöverklagas eller sättannat en

sådana det blir möjligtmåste självt skapa rutinerinvandrarverket att
där till exempelsystematisera de avgörandenöverblicka ochatt en

får bifall till sin ansökan.asylsökande
vilket sintillståndspraxis blir ofullständig, iBilden turannarsav

åvägabringasaknas incitament förinnebär det kan komma attattatt
motiverad ändring praxis. Med dagensskilda skäl betingad aven av

svårigheternågraärendehanteringen lär det inte erbjudateknik för
representativt material för analys. Detfram statistisktatt ta ett sett en

självfallet hade varit fördel i sammanhangetbör tilläggas detatt en
varit åtminstone nödtorftigt motiverade,de positiva beslutenävenom

något de idag mycket sällansom

ordning3.2 Synpunkter dagens

alltsåDirektiven ordning, lagtext-erinrar dagens där ävenattom
skapas beslut i enskildatolkningar med generell räckvidd genom

ifrågasätts rättssäkerhetssynpunkt. Det harärenden, har från bl.a.
också det något märklig ordning där överordnadärsagts att en en

vägledande uttalanden utifrån de konkreta fallinstans gör som en
den överordnade.underordnad instans väljer och underställer Denut

för åstadkomma bättre tingens ordninglösning anvisats att ensom
föreskrifter, iinnebär regeringen generellt utformade dvs.att genom

praxis i önskvärd riktning.författningsform, tillämpningenstyr
Professor emeritus Håkan Strömberg har i artikel i Förvalt-en

också iningsrättslig Tidskrift 19901 till vilken hänvisning görss.
för författningsordning. detdirektiven, pläderat Han attmenaren

från föredra riktlinjer förrättssäkerhetssynpunkt är att att nya
utlänningslagstiftningen författningtillämpningen iav ges

förordningOm riktlinjer för praxis införs lag ellernya genom-
publiceringen och träderbringas de till allmän kännedom genom

i tilllämpning tidpunkt. Härigenomförst vid i förväg bestämden
blir rättstillämpningen från förutsebar. Omredan början de nya
principerna lanseras avgörande i enskilt fall, blirett ettgenom
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ändringen praxis åtminstone i inledningsskedet svårutsebar,av
kanske övermmplande.rentav

En efterföljande publicitet tillkännagivanden i riksdagengenom
och presskommunikéer knappast likvärdigär med författ-en
ningspublicering föregår de principemas tillämpning.som nya -

Till de kritiska synpunkter på den rådande ordningen som
Strömberg modesta i form onekligen vägande i sak ärtungtmen- -
denna foga. Det inom förvaltningsrättenatt är fast etableraden
princip ärende bedöms utifrån det faktiskaatt ett och rättsliga läge

råder beslutet fattas ochnär inte det för handensom när tsom var ex
gjordesl.ansökanen

Denna princip konsekvent tillämpad, resultat kanger, som
uppfattas stötande eller i varje fall svårbegripligasom närt.ex.som

restriktivare asylpraxis introduceras. I andra fall har införandeten av
ändrad praxis lett till resultat de enskilda asylsökandenaen som

uppfattat orättvisa och de tillämpande myndigheterna svårasom som
förklara och motivera. Hade iställetatt ändrad praxis förts uten som

författning, så hade det varit möjligt i övergångsbestämmelsensatt
form sådana föreskrifter praxisbytet underlättats för samtligage att
berörda. Det så kallade 13 decemberbeslutet från 1989, vilket detvar

föranledde Strömbergs artikel, liksom introduktionen någotsom
vad benämns barnpraxis, gällde praxisändringarsenare iav som som

sig exempel påär beslut fördelmed hadeett kunnat publiceras isom
författningsform. Så skedde f.ö. också den s.k. vistelsetids-när
praxisen introducerades

Det nuvarande generella riktlinjersättet för tillämpningenatt ge
och etablera praxis vanligtvis beslut i enskilda ärenden har,genom

redan den lämnade översiktliga redogörelsen visar, sinasom nu
obestridliga såväl principiella praktiska nackdelar. En övergångsom
till ordning där den önskvärda, i vissa situationer nödvändigaen
styrningen tillämpningen åstadkoms föreskrifter i sedvanligav genom
författningsform avgjort föredra.är Därigenom skapas ocksåatt

1Jfr Regeringsrättens årsbok 1988132.
2 Asylprövningskommittén, i sitt betänkande SOU 199079 utlän-som
ningsnämnd föreslog regeringen förbehållaskulle sigatt avgörandet av
visst eller vissa frånärenden, utgick regeringens beslut i den delen skulleatt
meddelas förordning s. 130.genom
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ioch konsekvenslikformighetåstadkomma denförutsättningar för att
dåFrågankräver.beslutsfattandet rättssäkerheten är enomsom

förinomkan skeövergång sådan ordningtillallmän ramenen
ellerkompletterasdetta behövergällande regelsystem eller om

erinrasskall baraföljande. Härfrågan i detändras. Den behandlas om
tillämpningenordning därellerdet självklara styrsnärmast att en

kom-enbartregler integenerellt utformade ersätter utangenom
etableraröverinstansenförsta handden praxis ipletterar som --

tolk-auktoritativaavgörandenabeslut. Genom desina gesgenom
bedömningarvägledandefrågorningar främst rättsliga ävenmenav
asylsökandeshänseende i denetnisktläget i politiskt, religiöst ellerav

ellerhemland del detta.av
ochförhållandet mellan regeringenföljande behandlasI avsnittett

uppmärksamhetdärvid särskildförvaltningsmyndigheter ägnasdess
ifattarprejudikat regeringenbetydelsen de avgöranden somav

vadhär konstaterasdock redanförvaltningsärenden. Det kan att som
tillinförandetfördär vägandesägs utgör ett argumenttungt enav

del författningsstyrd tillämpning.viss
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4 Regeringen,
förvaltningsmyndigheterna och

styrmetoden

4.1 Grundläggande princip

Både Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden förvalt-är
ningsmyndigheter och regeringen3lyder sådana under RF 116.som
Att detta lydnadsförhållande har sina inskränkningar visar sig vid

jämförelse med RF 117 tillkänner förvaltningsmyndigheternaen som
helt självständig ställning i mycket betydelsefullt hänseendeen ett

Ingen myndighet, heller riksdagen eller kommuns beslutande-
får bestämma hur förvaltningsmyndighet skall iorgan särskilt

fall besluta i ärende myndighetsutövningrör enskildsom mot
eller kommun eller tillämpningen lag.4mot rörsom av

Den i Sverige sedan länge rådande principen prejudikat dvs.att
beslut fattade i regel högsta instans inte har bindande verkan kanav

för förvaltningsmyndigheternas vidkommandenumera härledas ur
den princip RF 117 formulerar. Den omständighetensom att ett
avgörande till exempel regeringen har denna enbart vägledandeav
verkan innebär regeringen, den vill ha garantieratt förom att ett
principiellt betydelsefullt ställningstagande den tagit skall fåsom
genomslag hos underordnade myndigheter i liknande ärenden, måste
använda den RF anvisade formen för styrning myndigheter,av av
dvs. utfärda förordning. Den styrningsmetod i vissa lägen kanen som
framstå den materiellt önskvärda, alltså denär konstitutionelltsom
nödvändiga resultatmässigt sett.

3 Regeringen fullgör liksom förvaltningsmyndigheterna uppgifter som- -brukar betecknas förvaltning beslutande funktion i asylärende tillsom
exempel, den kallas inte förvaltningsmyndighet i RF.men

Petrén Ragnemalm Våra grundlagar s. 284 och Holmberg- -Stjemqvist Vår författning, 7e uppl. 1988 s.l93 ff.nya
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eller kanbemyndiganderegeringen4.2 Behöver ett en
utfärdas med stödrättstillämpningenförordning avom

RF 813

regeringenbemyndigande kangivetriksdagenMed stöd ett avav
riketutlännings vistelse iblandavseendemeddela föreskrifter annat

förbemyndigandenockså antalåterfinnsRF 87. I UtL ett
bestämmerregeringenmyndighetregeringen eller attsom

vistelseutlänningshand. Begreppetområdenangivna agera egen
regeringen har iochförhållandevis vid tolkningetc har getts en

bemyndigats5lagen att

pågällande kravenfrån demeddela undantag pass,annars-
arbetstillstånd,uppehållstillstånd, visering och

utlänninganmälningsskyldighet förutfärda föreskrifter an-om-
svenskt företag,ställd vid

personal,från diplomatiskUtL beträffandedispensera-
icke-flyktingar,hemsändandet vissaföreskrifter avge om-

gälla vid krigutlännings inresa i landetutfärda regler för attm m-
förhållanden.utomordentligaföranleddaeller krigav

för regeringenbemyndigandeNågot generellt formulerati UtL att
förordningsform finnstillämpningsföreskrifter iutfärda generella

dock inte.
bemyndigande intenågot sådanthävdasDet kan emellertid att

be-denredan harheller behövs eftersom regeringen rätten genom
bemyndigar nämligenlagrummetstämmelsen RF 813. Det rege-

lag. Iföreskrifter verkställighetbeslutaringen bl.a.att avom
så kalladeanledning detdiskussion fördes ianslutning till den som av

regelngällde tillämpning13 december-beslutet, vilket känt avsom
särskilda asyl för vissa,i 3 § UtL skälkap 4 vägraatt annarsom

dethävdade bland andra Strömbergasylberättigade attpersoner,
utformad3 4 § normgivnings-förhållandet kap inte är ettatt som

reglering för debemyndigande inte uteslöt en asylrättenatt av

5 frågasatts grundlagsenliga i förde givna bemyndigandenaDet har i ärom
få vistelse i rike ganskadessa under begrepet utlännings krävsatt en

Strömberg, Normgivningmakten enligt 1974extensiv grundlagstolkning -
1983, 5.87.års regeringsfomi
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aktuella kategorierna utlänningar skulle kunna ske föreskriftergenom
verkställigheten lag enligt 8 kap 13 § RF.om av

Strömberg förmodar regeringen frånavstodatt utnyttja 813att
därför reglering i förordningsformatt inte bedömdes tillräckligten
smidig. Strömbergs och andras uppfattning 813 RF i och för sigatt
skulle kunna användas för tillämpningen UtLzsatt styra av
bestämmelser till exempel asyl emellertid inteär oonistridd.om

Vilken uppfattning har i frågan beror självklart vadman man
känneteckna verkställighetsföreskrift. Somanser framhålls ien

doktrinen det ingenär lätt sak vadavgöra verkställig-att ärsom en
hetsföreskrift deLÖoch vad inte Attär regeringenssägasom att
föreskrifter inte får tillföra regleringen något väsentligt bidrarnytt,
inte något avgörande klargörasätt begreppets innebörd, inteatt ens
med den tillfogade förklaringen i verkställighetens fårformatt
således inte beslutas ytterligare åligganden för enskilda eller eljestom

ingrepp i deras förhållanden.7personliga eller ekonomiskaom
Jag tillhör personligen dem regeringen skulle haattsom anser

kunnat etablera den praxis ville åstadkomma 13man t.ex. genom
december beslutet generellt utformade föreskrifter med stödgenom

813 RF. Omvägen beslutöver i enskildaav ärenden f iö-
åtskilliga fall utvalda invandrarverket hade enligt min meningav -
inte behövt tillgripas. Att regeringen inte avstånd fråntar upp-
fattningen tilllämpningen kanatt generella föreskrifterstyras genom
visar exempelvis de förordningar beträffande visering för syd-
afrikanska medborgare utfärdats, SFS 1991836.som senast genom
Det formella stödet för de författningarna kan inte sökasgärna
annorstädes i 813 RF.än Det bemyndigande regeringen fåttharsom
i 1 kap 3 § andra stycket UtL i sig inte regeringen denger
behörigheten, eftersom det språkligt endast innebär dispensenrätt att
från viseringskravet.

På principiella grund måste föreskrifterde byggasamma anses som
återfanns återfinns i förordningarna 19911999resp. om uppe-
hållstillstånd i vissa utlänningsärenden och 19912000 ändring iom
utlänningsförordningen. Det bemyndigande för regeringen att
föreskriva uppehållstillstånd fåratt i andra falläven deänges som

i 2 kap 4 § 1-3 har iangetts förarbeten och doktrin haansetts en

6 Strömberg, s.l06 ff.a.a.,
7 Petrén-Ragnemalm, s.194.a.a.,
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praktiken gälltiräckvidd och har temporäraganska snäv uppe-
detdetta invändasMot kanliknande.hållstillstånd för studier och att

regeringenförbemyndigandeuttryckligtnödvändigt med ettansetts
och vistas iinutlänningsutfärda föreskrifter bl.a. rätt attatt resaom

813 RFpåkan tydakrigsfara. Dettaunder krig ellerSverige attt ex
här harden jagräckviddhavarje fall ibland änsnävareansetts en--

hävdat

8 ocksåSe not.
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5 Ett bemyndigandenytt

5.1 Allmänna synpunkter

Om det knappast kan råda några delade meningar regeringenattom
har påtagligt behov kunna tillämpningenett påUtLatt styraav av
utlänningsområdet politiska eller andra skäl motiveradegenom, av
och generellt verkande föreskrifter, så falletär detnärmotsatsen
gäller frågan detta behov kan tillgodoses inom förom ramen
bestämmelsen 813i RF regeringen utfärdarätt attsom ger
föreskrifter verkställighet lag. I detta läge förefaller det enligtom av
min mening självklart kompletteranärmast lagstiftningen medatt ett
bemyndigande regeringen den Ett sådant be-rätten.som ger
myndigande kan utformas antingen generellt, dvs. med bäring över
hela utlänningsområdet, eller med inriktning uteslutande på tillämp-
ningen lagens bestämmelser asyl och andra former förav om uppe-
hållstillstånd. Väljs den förra metoden måste vilka idagprövas
gällande bemyndiganden då blir överflödiga. För del jagärsom egen

böjd föredranärmast den Jag föreslår alltsåatt UtLattsenare.
kompletteras med bemyndigande innehållet.detett av

sådantEtt bemyndigande, rimligen väl faller inom försom ramen
bestämmelsen i 87 bör lämpligen placeras 4a § isom en ny
lagens kapitel Ett förslag till sådanhur bestämmelse kanen
utformas har utarbetats återgesoch inledningsvis i avsnitt.nästa

5.2 Specialmotivering

4a § Regeringen får, vad harutöver i detta och tidigareangettssom
kapitel i lagen, meddela de föreskrifter behövs för attsom anpassa
prövningen asyl- och andra ansökningar uppehållstillstånd tillav om
utvecklingen inom och landet och därigenom skapa garantierutom
för säker, likformig och konsekvent prövning.en

De föreskrifter regeringen enligt bestämmelsen bemyndigassom
meddela skall hålla sig inom den UtLs regler uppehålls-ram som om
tillstånd på skilda grunder drar 2i och 3 kap. De skall före-upp ge
skrifter för prövningen vissa ansökningar ellerav grupper av
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enskilda ärenden skallgivetvis inte för huransökningar och - -
utformadealltså fråga generelltkan bliDetavgöras. attom ge

berättigafärgade skäl skallbeskrivnngar de humanitärt ensomav
få jfr tidigare nämnda förordningarnautlänning bosätta sig här deatt

också2000. kan gällaSFS 19911999 och Det närmareen
§ stycketenligt 3 kap 4 andrabestämning de särskilda skäl somav

facto-flyktingeller de2 kan medföra krigsvägrare vägrasatt en en
landet.asyl häri

uttalande i förarbetena sepraxis har det med stödI ett propav-
denfråga tillämpningen1983 841144, 36 ff ansetts att avoms. -

undantagsbestämmelsen skall regeringennämnda prövas attgenomav
Även från denskulle bortseärendet överlämnas dit. attom man

tveksam bakgrundordningen framstår konstitutionellt mot avsom
ifrågasättasså på grunderföreskriften kan det godai 117 RF, om

förbehålla siguttrycklig föreskrift därom kanregeringen rättenutan
ärenden9. Statens invandrarverk har, intevissapröva annatatt om

för tillämpningenför visst fall, det operativaföreskrivits ansvaret av
asylprövningen och harbåde för flyktingmottagandet ochUtL dvs --

sådan föreligger särskilda skäldet vägraavgöra attt.ex.attsom om
asylkategori utlänningar deutlänning eller vissenskild somaven en

till. dagsläget fungerar be-berättigad lhan eller de annars var
vis-â-visendastkonstitutionellt korrektastämmelserna detta, sätt

enskildelO.den
för regeringenbemyndigandet bör det möjligtDet föreslagna göra

eller kortareutformade föreskrifter med längregenerelltatt genom
svenska flyk-såväl omvärlden signaler denvaraktighet de omge

så humanitära,inriktning tillämpningentingpolitikens styra attsom
utsträckningmöjliga kanpolitiska ekonomiska intressen ioch största

tillgodoses.

9 Se not2.
10 Se 101.Wikrén Sandesjö, Utlänningslagcn,t.ex. s.-
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Kommittédirektiv

Dir. 199251

Översyn vissa delar utlänningslagstiftningenav av m.m.

Dir 199251

Beslut vid regeringssammanträdet 1992-04-15

Chefen för kulturdepartementet, statsrådet Friggebo, anför.

Mitt förslag
Jag föreslår särskild utredare tillkallasatt fören göra över-att en

vissa delar utlänningslagstiftningen. Utredarensyn av skall bl.a.av
undersöka vilka möjligheter regeringen i dag har inomsom att- -

regeringsformens generella föreskrifter utveck-ram genom styra-
ling och praxis utlänningslagstiftningens område och det be-om-
döms nödvändigt eller önskvärt föreslå de ändringar och tillägg-

kan motiverade,som vara
överväga nuvarande regler bör ändras det gäller bl.a.om när-

omprövning, överklagande i vissa fall och möjligheterna att uppe-
hållstillstånd efter inresan i Sverige,

vilkaöverväga författningsändringar eller praktiska åtgärder-
kan behöva vidtas det gällernär försom drift och bevakningansvaret

förvarslokalerna i Carlslund,av
överväga i läge med mycket inströmningettom storen- av-

hjälpsökande den administrativa beredskapen kan höjas in-genom-
förande reglering fyller det iav en dag finnsut tomrumsom som
mellan fredssituationen och det läge för vilket beredskapslag-
stiftningen avsedd,är

ägna uppmärksamhet möjligheterna tekniska ochatt- genom
andra justeringar förenkla och underlätta tolkning och tillämpning av
utlänningslagen.

Bakgrund
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I1989.julikraft den l1989529 trädde iutlänningslagGällande
genomfördes omorganisationikraftträdandesamband med lagens en

såväl asylärendeninnebarDeninvandrarverk.Statens att somav
regio-vidskulle handläggasförläggningsuppgifterochmottagnings-

handläggasNorrköpingiförutomAsylfrågor skulleenheter.nala --
Carlslund. DetFlen ochGöteborg,Malmö,nyinrättade enheter ipå

la-förläggningsverksamhetenochmottagnings-förfaktiska ansvaret
ochFlenGöteborg,i Alvesta,kanslierpå medfyra regionerdes ut

Sundsvall.
genomförts.därefterförändringar harorganisatoriskaYtterligare

över-prövningen1992 flyttadesfrån ljanuariverkan denMed av
frånmedborgarskapsfrågortillstånds- ochInvandrarverkets beslut i

Utlänningsnämnden prop.nämnd,till särskildregeringen en
Överklaganden19911573.SFS19919230, SfU4, rskr. 39, av

iutvisningelleravvisningbeslut bl.a.Invandrarverkets samtom
Lltlänningsnämndensåledesnaturalisationsärenden prövas numera av

InvandrarverketdockkanLiksom tidigareregeringen.och inte av
bl.a.avgörande,regeringen fördirekt tillärendeöverlämna omett
bedömsdetellerför rikets säkerhetha betydelseärendet bedöms om

med-ellerutlänningslagenför tillämpningensärskild vikt avvara av
regeringen.ärendetborgarskapslagen prövasatt av

och begärttill Sverigesökt sigantaletPeñodvis har sompersoner
ochförbereddeslagenförutsattesvarit detasyl här näränstörre som

Organisationen harfast.ladesför Invandrarverketresursramarna
be-har kunnatsvårigheter, dock ivilkadärför ställts inför stort sett

resursförstärkningarefterdagsläget och deövervinnas. lochmästras
detorganisationenförfogande fungerarställt tillstatsmakternasom

handläggningstidernaFortfarande dockhela enligt planerna. ärtaget
förut-omorganisationenlånga. samband medför Iför asylärenden

förväntetidentotala1988892105 5 ff denprop. att ensattes s.
fråntvå månadernormalfallet inte bordeasylsökande i änmervara

beslutlnvandrarverketspåbörjades polisen tillhandläggningen hosdet
Invandrar-veckor hostvå för utredning ochveckor hos polisen sex

In-beslutfall negativtför handläggning. För detverket ettatt av
handläggningstiden inteden totalavandrarverket överklagades borde

månader normalfallet.överstiga isex
januariden 23skrivelse till regeringenInvandrarverket har i en

uppstå förvars-svårigheter kan vidpå1992 pekat vissa praktiska som
i1992 då utredningsansvaretCarlslund efter den l julilokalerna i
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asylärenden överförs från polisen till Invandrarverket. Verket har
begärt regeringen antingen befriar frånverket Övertagandeatt av
förvarslokalerna låteroch utreda vilken myndighet i framtidensom
skall ha för verkställigheten förvarsbeslut eller vidtar deansvaret av
författningsändringar krävs för verket befogenhetattsom attge an-

tvång.vända
Invandrarverket har vidare i skrivelse till regeringen denen

17 december 1991 diskuterat frågan förstärkningsplan vid Statensom
invandrarverk. Till skrivelsen fogad promemoria där situa-är en en
tion med kraftig inströmning hjälpsökande diskuteras och för-en av
slag till åtgärder översiktligt Invandrarverket har i skri-presenteras.
velsen hemställt regeringens ställningstagande och planerings-om
inriktning.

Utredningsbehovet

Den lagstiftningen och den organisationen har fungeratnya nya nu
i två och halvt år.än Under årende har mycket vårhänt iettmer
omvärld och inte minst våri omgivning. Händelseutvecklingennära i
Östeuropa har därvid sitt särskilda intresse för bl. myndighetera.
med för utlännings- och invandringsfrågor.ansvar

Den erfarenhet tillämpningen lagstiftningen vunnits harav av som
också visat det finns delar i förfarandet där det böratt övervägas om
inte ändringar eller kompletteringar bör Till detta kommergöras. att
den nyssnämnda reformen vilken överprövningen över-genom av
klagbara beslut utlänningsområdet fördes till särskildöver en
nämnd får konsekvenser för åtskilliga delar förfarandet.av

I samband såmed genomgripande reform det också angelägetären
undersöka i vilka former regeringensatt politiska försom ansvar

asylpolitiken skall kunna eller vilkat.ex. styrmedelutövas regeringen
har eller bör ha för kunna leda utvecklingen. Detta frågaatt är en

kräver snabb lösning.som en
Erfarenheterna från den tid utlänningslagstiftningen varit i kraft

liksom den förändrade instansordningen, talar därför för över-att en
Ävenlagstiftningen bör frågangöras. för för-syn av nu ansvaretom

varslokalerna i Carlslund behöver ytterligare. föreslårövervägas Jag
särskild utredare tillkallas för ändamålet.att en
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frågorUtgångspunkten för och aktuellaarbetet

styrmedel tillståndsärendenGenerella i

fast igiltighet hittills har lagtsprinciper med generellNär nya
gjorts iställningstagandettillståndsärenden enligt utlänningslagen har

enligtprejudikattill i enskilt fall. Trotsmotiveringen beslut ett attett
vägledanderättsuppfattning bindande endastsvensk inte har utan ver-

regel-för i beslutenkan, har principer regeringen uttryckde gett
medbefattning endastföljts. Sedan årsskiftet regeringenmässigt tar

nyinrättade Utlännings-de principiellt viktiga ärenden densom
påSinStatens invandrarverk lämnar till den.nämnden eller över syn

frågor sålunda förutsättsde med principiell räckvidd regeringensom
fårordningfå till, redovisar nuvarandeställning regeringen,ta om

fortsätta gälla, i beslutet i det enskilda ärendet.att
räckvidd beslut iMetoden skapa praxis med generellatt en-genom

ifrågasätts Strömberg, Förvaltnings-skilda ärenden har bl.a.se
tidskrift ll. bättrerättslig 1990l Det har det skullesagts att varas.

från ellerbl.a. rättssäkerhetssynpunkt riktlinjer i lagom nya ges
också ifrågasättas ordningförordning. Det kan det lämpligärom en

från önskvärd praxiskoppla principiella eller andra synpunkteratt en
till instansenskilt ärende väljerett ut.som annanen

bör möjligheter regeringen i dagUtredaren undersöka vilka som
har regeringsformens generella föreskrifterinomatt ram genom- -

områdeutveckling praxis utlänningslagstiftningens ochochstyra -
föreslåbedöms nödvändigt eller ändringar ochdet önskvärt deom -

tillägg kan motiverade.varasom

Tillståndsfrâgor
Genom 1989 års infördes 2utlänningslag bestämmelse kap.en ny

stycket möjlighet få lagakraftvunnet5 § tredje öppnar att ettsom
avlägsnandebeslut upphävt efter till Statens invandrar-ansökanen ny

Syftet förändringen förenkla verkställighetsför-verk. med attvar
farandet ändå intedärvid möjlighet skälprövaatt att sommen ge
tidigare bedömts ärendet. förutsättning för bifall till sådani En en an-
sökan det kommit till omständigheter inte tidigareär prövatsatt som
och omständigheter till asyl ellerdessa antingen konstituerar rättatt

fåinnefattar synnerliga skäl humanitär för utlänningen skallart attav
här.stanna



SOU 199324 Bilaga

Det givet det endastär undantagsvis kan komma i frågaatt bi-att
falla ansökan. förutsattesDet följaktligen vid bestämmelsensen ny
tillkomst antalet ansökningar skulle bli begränsat.att Utvecklingen
har emellertid blivit Det regel undantagär änen annan. snarare att en
utlänning fått avvisningsbeslut regeringen inettsom av ger en ny an-
sökan och den avslås därefter finnsännu Det exempelom en osv.- -
på det i ärende förekommitatt tioett ansökningar.änmer

Denna utveckling varken förutseddnämnts, eller avseddvar, som
vid lagens tillkomst. Bortsett från det merarbete hanteringensom av
dessa ansökningar vållar, förefaller institutet ha kommit uppfattasatt

reguljärt inslag i förfarandet. Det kan fåett till konsekvens såvälsom
Invandrarverket instansatt överinstansenöver deses som en attsom

asylsökande sparar uppgifter ha till hands det reguljära för-att om
farandet skulle leda till sökandens synpunkt negativt resultat.ett ur

Utredaren bör undersöka vad kan för institutet nygöras attsom
ansökan skall komma till användning i den omfattning förut-som

det introducerades.när Av särskiltsattes intresse orsakerna tillär att
så många ärenden ändå bifalls. Eventuella förändringar får emellertid
inte utformas så det syfte bär institutet går förlorat.att som upp

I anslutning till detta bör det undersökas gällande rättshjälps-om
regler har bidragit till det antalet ansökningar.stora nya

Rikspolisstyrelsen har i skrivelse den 21 augusti 1991 framförten
de nuvarande reglerna i rättshjälpslagenatt 1972429 inte heltär

klara det gällernär möjligheterna förordna offentligt biträdeatt när
utlänning hållits förvari dagar och Invandrarverketänen tremer

meddelat beslut avvisning med omedelbar verkställighetom utan att
offentligt biträde förordnats verket. Utredaren bör övervägaav om
lagtexten behöver förtydligas på denna punkt.

Den l juli 1986 infördes möjlighet för Invandrarverket efteren att
omprövning ändra beslut verket fattat i första instans,ett som om
verket fann beslutet oriktigt på grundatt omständig-t.ex.var av nya
heter och det beslutet inte blev till nackdel för utlänningen. Enligtnya
den nuvarande utlänningslagen skall verket obligatoriskt under de
nämnda förutsättningarna ändra sitt beslut ändringen inte skulleom
sakna betydelse för utlänningen 7 kap. 10 §.

Invandrarverkets sina gårrätt beslutompröva längreatt denän
förvaltningsmyndigheter normalt har. Enligt förvaltningslagensom

1986223 skall ändring ske det uppenbartär det förstaom att
beslutet oriktigt. innebärär Detta omprövningsskyldigheten baraatt
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konstateramyndighetenför attlättsådana fall då det attgäller i är
skyldig göramyndigheten inte attNormaltoriktigt.beslutet ärär
ärendeavgjort änredan annatgranskningingåendenågon ettavmera

dethar förutsattLagstiftarentill det. attanledningsärskilddå den har
påelleröverklagandenormalfallet skalli part genomsomvara en -

oriktighetenpåuppmärksamhetmyndighetensfästernågot sättannat -
skallutlänningsärendeniheller79. lnte19858680prop. s.

kompletteringföranstaltaelleravvaktabehövalnvandrarverket om en
skall kunnasakligtomprövningförmaterialet sett genom-att enav

18Pennlöv denJOombudsmänriksdagensjfr beslutföras av
totalademinskaambitionenbakgrund1991.december Mot attav

utredarenutlänningsärenden bör övervägahandläggningstiderna i om
hänseendeaktuelltiutlänningslageniomprövningsbestämmelseninte

förvalt-föreskrift imotsvarandeutformasbör sätt somsamma
ningslagen.

iendastfår överklagasmeddelatharlnvandrarverketBeslut som
utlänningslagen.§kap.lmedgivits 7uttryckligendettade fall

tilljag redanöverklagas, nämnt,Invandrarverkets beslut numerasom
utvisningellergäller avvisning samtbeslutetUtlänningsnämnden när

för-Beslutresedokument.ellerflyktingförklaringutfärdande omav
till kammarrätten.överklagasvar

2 §enligt 3 kap.flyktinginteutlänning bedöms ut-En varasom
exempelvis hu-itillåts här landetlänningslagen, stanna avsommen

medmåstei vadbeslutetöverklagaskäl, kan intemanitära an-som -
saken, dvs.terminologiprocessuellvändande omvaraansesav -

ocksåbeslutetendastasyl eller inte;berättigad tillutlänningen är om
honelleröverklagas. Hankan detutvisninginnebär avvisning eller

asylfråganställningstagandet i över-angripakan däremot attgenom
flyktingförklaringeller hennehonombeslutetklaga vägraatt

§2enligt 3 kap.flyktingEndast denocheller resedokument. ärsom
kon-Lagensflyktingförklaring och resedokument.fånämligenkan

möjlighet klagadeti realitetenstruktion innebär öppnats attatt en
till slutsatsenframöverväganden lettskälen dvs. de att ut-som-

tillsådan berättigadflykting ochlänningen inte är att somsomanse
situationdennaöverklaga det ikanutlänningenasyl attgenom-

accessoriska yrkandenagäller deofrånkomliga vadavslagsbeslutet om
iprincipallmänDetoch resedokument.flyktingförklaring är en

ellerför domgår överklaga skälensvensk det inte etträtt attatt en
överklagbart.sådantbeslut. Det endast slutet ärär som som
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Jag vill erinra 1951 års Genêvekonvention inte innehållerattom
några bestämmelser flyktingförklaring däremotom men om rese-
dokument. Enligt 28artikel skall konventionsstaterna, inte statensom
säkerhet eller allmän ordning talar det, utfärda resedokument tillmot
refugees lawfully staying in their territory. Konventionen inne-
håller inga föreskrifter möjligheter till överklagande beslut iom av
frågor regleras den. Det emellertid frågavarje börattsom av anses
kunna i åtminstone två instanser jfr UNHCRzsprövas Handbook on
Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, 46.s.

Det onekligen från systematiskär synpunkt otillfredsställande med
från allmänna principer avvikande ordning det gäller utform-nären

ningen överklagandereglerna i asylärenden. Utredaren bör över-av
inte regleringenväga kan utformas på bättresätt stämmerettom som

med etablerade principer påöverens andra rättsområden. Det där-är
vid självklarhet måstereglering stå i överensstämmelse medatten en
våra konventionsåtaganden.

Beslut uppsikt enligt 6 kap. 5 § utlänningslagen går inteom att
överklaga. sådantEtt beslut innebär obestridligen tvångsåtgärden

redan i sig liksom sådanaandra borde kunna överklagas särskilt.som
Utredaren bör ordning bör införasöverväga innebär attom en som

sådana beslut skall kunnaäven överklagas inte minst bakgrundmot-
Sveriges internationella åtaganden på fri- rättighetsområdet.ochav
En ansökan uppehållstillstånd får regel inte bifallas denom som om

utlänning befinner siggörs i landet. Undantag från huvud-av en som
regeln gäller l. utlänningen har till asyl, 2. utlänningenrättom
skall återförenas med familjemedlem finns här eller 3.näraen som
det finns särskilda skäl 2 kap. § första5 och andra styckenaannars
utlänningslagen. Invandrarverket har i skrivelse till regeringenen
den 10 juli 1991 anlagt synpunkter utformningen den aktuellaav
paragrafen och då särskilt diskuterat innebörden begreppetav
särskilda skäl bakgrund den tidigarei utlänningslagstiftningmot av
använda lokutionen vägande skäl. frågaDenna bör behandlas ut-av
redaren. Därvid bör också inte regeln kan mjukasövervägas om upp
så det blir möjligt undvikaatt utländsk medborgaret.ex. att att en
måste lämna landet för ansöka tillstånd det inte kanatt ettom som

någraråda tvivel han eller hon kommer få.att attom
En ansökan visering i allmänhet in till svensk utlands-om ges en

myndighet. Beviljas den. får den i dag i de flesta fall giltighet för
upprepade inresor under månader räknat från första dagen försex
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landethär isammanlagd vistelseförochutnyttjandet viseringen enav
delegeringvidgadårmånader. harUnderhögst avtre ensenareav

tillInvandrarverketfrånskettviseringsärendeni ut-beslutanderätten
1989547.utlänningsförordningen§2 2landsmyndigheterna kap.

fortfarandedettaemellertidHandläggningstiderna trots varaanses
viseringstårdet klartsådana ärenden därlånga, särskilt ialltför att

från ochaffärsmänfrämst näraKritiken kommerskall beviljas. an-
vill besökaellerofta besökerhär bosattahöriga till personer som

för vissaviseringinteUtredaren börSverige. överväga grupperom
längreförgiltighetnormalfallet kan avsevärtbesökare i engesav

deninteundersökasDet börför närvarande.tidsperiod ävenän om
sådanmånader. Enfå överstigavistelsetiden kansammanlagda tre
inne-baraländer, skulle inteåtskilligatillämpas iordning, redansom

medförakunnasökandenför den enskildebära lättnader ävenutan
skulleviseringsansökningarantaletbesparingarvissa attgenom

minska.
framhållit för viserings-riskensammanhanghar i fleraJag att

sanktionsmöjligheterkombination medregler bl.a. i gentemot-
viseringsaknarför med sig utlänningartransportföretag somsom -

tillmöjligheterför flyktingarskonsekvenserkan medföra olyckliga
särskildfrågadennabör därförland. Utredarenskydd i ägnaett annat

på-några ändrade reglerocksåuppmärksamhet och äröverväga om
avseende.kallade i detta

utlänningutlänningslagen skall8 kap. 12 § andra stycketEnligt en
be-landet från detlämna två veckorlandet inomavvisats attursom

veckor. Ettutresefristen fyrakraft. Vid utvisningslutet laga ärvann
kraftregeringen vinner lagaUtlänningsnämnden liksombeslut avav

tid innanemellertid dröja någonbåda fallen kan detomedelbart. l
den tiddröjthar hänt det längrenår Det änbeslutet attmottagaren.

fram tillbeslutet nårfrivilliga innanför denär avsatt avresansom
den frist lagenkan det konstaterasadressaten. Samtidigt att gersom

förut-för skapalandet utnyttjasfrivilligt lämnautlänningen attatt
försvårar omöjliggörundanhållande ellersättningar för ettett som

självklaratvångsvis detta skall utlänningensavlägsnande. Mot vägas
farvältillfällefå landet ochvärdigt lämnarätt sätt att taatt ett ges

på utredarenankommaanhöriga och Det bör övervägavänner. attav
bättre tillgodo-kanden nuvarande regleringen ersättas av en somom

angivna skilda intressena.deser nu
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Utlänningslagen förutsätter muntlig handläggning skall ingå iatt
handläggningen hos Invandrarverket det kan till fördelnär antas vara
för utredningen eller främja snabbt avgörande ärendet.ettannars av
Muntlig handläggning skall företasäven utlänningen begärannars om
det, inte sådan handläggning skulle sakna betydelse förom en att av-

frågangöra uppehållstillstånd ll kap. § förstal stycketom ut-
länningslagen. Frågan muntlig handläggning skall förekommaom
och hur den skall gå till diskuterades både vid införandet denav nya
utlänningslagen och i samband med Utlänningsnämnden inrättadesatt
se bl.a. l9888986 83 ff och 209 19919230 38 ffprop. s prop. s.

l99l92SfU4 ll ff. Institutet harsamt dock inte kommit tills. an-
vändning i den utsträckning förutsattes vid reglernas införande.som
Detta kan naturligtvis bero på det resurskrävandeär ochatt ytter-
ligare fördröjer handläggningen. Inte desto mindre det väsentligär av
betydelse. Utredaren bör därför vad kanöverväga förgöras attsom

den muntliga handläggningen den roll avsågs då bestämmelsenge som
infördes.

Ansvaret för förvarslokalerna vid Carlslund

Regeringen har i årets budgetproposition prop. l99l92lOO, bil.
12 uttalat överföringen utredningsansvaret iatt asylärenden ocksåav
omfattar för förvarslokalerna vid utredningsslussenansvaret i Carls-
lund. Mot bakgrund vissa praktiska olägenheter kan kommaattav att
uppstå polis inte längre finnsnär tillgänglig på utredningsslussen
uttalade jag i anslutning till propositionen l99l92l38 ändringarom
i utlänningslagen polismyndigheten i Stockholm tillsatt vidarem.m.
bör behålla för drift och bevakning förvarslokalernaansvaret vidav
utredningsslussen i Carlslund. Regeringen anslöt sig till detta. Inget av
dessa förslag har behandlatsännu riksdagen.av

Den särskilde utredaren bör vilka författningsändringaröverväga
eller praktiska åtgärder kan behöva vidtas det gällernärsom ansvaret
för drift och bevakning förvarslokalerna i Carlslund.av

Planering för hög invandringmötaatt extremten
Frågan flyktingmottagning under beredskap, kriser och krigom

bereds för närvarande i regeringskansliet. Som Invandrarverket pekat
på i sin skrivelse den 17 december 1991 kan behov särskilda in-av

dock uppkomma i andrasatser situationer deän angivna.nu
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Skrivelsen bör Utredarenöverlämnas till utredaren. bör överväga om
den administrativa beredskapen höjas införandetkan av engenom
reglering i dag finns mellan freds-fyller detut tomrumsom som
situationen för beredskapslagstiftningen avsedd.och det läge vilket är
Vad inströmning kanske tiotusentals hjälp-jag tänker är Lex. en av

utredarensökande från område försörjningskris. Ommed akutett en
framkommer fram förändringar bör bör han läggatill vissa görasatt

de förslag förändringar föranledstill organisatoriska m.m. som av
hans ställningstagande.

Övrigt
möjlig-Vid uppmärksamhet dessutomöversynsarbetet bör ägnas

förenkla och under-heterna och andra justeringartekniskaatt genom
inne-lätta tolkning utlänningslagen. Därvid böroch tillämpning av

hållet fråni skrivelsen lnvandrarverket denden tidigare nämnda
för Invandrarverket10 juli 1991 till beaktas. I skrivelsenregeringen

fram förslag några språkliga förändringar i vissa be-till och tekniska
istämmelser utlänningslagen.

författningsändringarUtredaren bör lägga fram de förslag till som
hans överväganden föranleder.

Arbetets bedrivande

Sammantaget frågorantal fleradet begränsatär närmastett varav-
teknisk belysas. Jag därför inte detbörär attnaturav som anser-

finns anledning knyta parlamentariker till utredningen. När ut-att
frågorredaren analyserat de omfattas uppdraget och har för-som av

slag till lösningar bör han anmäla detta till regeringen för över-
vägande referensgrupp med företrädare för de i riksdagenom en

återkommerrepresenterade partierna bör till utredningen.knytas Jag
till regeringen i denna fråga.

För utredningsarbetet gäller vidare regeringens direktiv till samt-
liga kommittéer angåendeoch särskilda utredare utredningsförslagens
inriktning dir. 19845 EG-aspekten utrednings-beaktande isamt av
verksamheten dir. 198843.

Utredaren bör Uppdraget slutfört förearbeta skyndsamt. bör vara
utgången månadoktober 1992.av
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Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jagnu att reger-
ingen bemyndigar chefen för Kulturdepartementet

tillkalla särskild utredareatt omfattad kommittéförord-en av-
ningen 1976119 med uppdrag göra vissa delaröversynatt en av-

utlänningslagstiftningen,av
besluta sakkunniga ochatt utredaren.om experter

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt
kostnaderna skall belasta elfteatt huvudtitelns anslag, utredningar

m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bi-
faller hennes hemställan.

Kulturdepartementet
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