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Sammanfattning

naturali-medborgaresvensktillansökanutlänning kan påEn tas upp
medborgarskapsvenskt1950:382vissa i lagenseras omom

fordrasnaturalisationuppfyllda. Förvillkorangivna attärnärmare
dansk,frågaeller, ifemsedan årfyllt år,utlänningen arton om

hemvistharsedan två årmedborgare,eller norskisländskfinländsk,
hederlig vandel.förti riket,här samt en

grundvalbeviljas påmedborgarskapsvensktförekommerDet att av
för beslutet. Dettabetydelseavgörandevarituppgifter,falska avsom

naturalisationbeslutsådantfrågornaaktualiserarförhållande ett omom
införasdet börverkningslöstnullitetkan enresp. omenvara

hjälpmedförvärvatsmedborgarskapåterkallamöjlighet avatt som
metoder.bedrägliga

naturalisation kan saknabeslutfrågangällerdetNär ett omom
iakttasalltidförsiktighet måsteutredningenverkan konstaterar storatt

nullitet.förvaltningsbeslutgynnande ärantagandetvid ettatt en
betydelseökad styrkamed störresig gällandeFörsiktigheten gör

naturalisations-Rättsverkningarnaenskilde.har för denbeslutet ettav
utredningenshärtill kan enligtMed hänsynbetydande.beslut är

fattats pånaturalisation, detävenbeslutuppfattning omett om
integrunden i allmänhetdenuppgifter, påfalskagrundval ansesav

nullitet.vara en
naturalisationåterkalla beslutmöjlighet ettNågon att somom

uppgifter utredningensbör enligtfalskagrundvalmeddelats på av
särskiltställningstagandesittUtredningen har vidinföras.mening inte

allmänhetimedborgarskapsittberövasbeaktat att somen person
landet.avlägsnasvårsamtidigt sannoliktstatslösskulle bli att urmen

ochönskvärdalandet, ickeikategoriskapasskulleDet personeren ny
skulleförhållandeDettaintegrationsprocesserna.normalautanför de

Sverigeenskilde ochdeninte bara förkonsekvensermedföra negativa
sambandimedborgaresvenskablivitför barnäven t.ex.utan som

naturalisation.med förälderns
grundvalsker pånaturalisationundvikabättreEtt sätt att avatt

vandelutlänningenskontrolleramycketuppgifterfalska är att noga
medborgarskap. Dennatillställningstagandeföreoch identitet ett

närvarandeförvadomfattandedärför änkontroll bör göras sommer
fallet.är
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När det gäller kravet hederligpå vandel villkor för naturalisa-som
tion föreslår utredningen prövningen tydligare inriktasatt på göraatt

bedömning hur sökanden kan kommaen uppföra sigav i fram-att
tiden. För möjliggöra dennaatt framtida levnadssättettprognos om
bör skärpt granskning ske i medborgarskapsärenden.en

Innan utlänning dömts för brott kan kommaen i fråga försom
svenskt medborgarskap skall enligt gällande ordning s.k. karenstiden

misskötsamhet förflyta.utan Tidens längd beroendeär brottetsav
allvarlighet. Utredningen föreslår förlängning karenstiderna,av
särskilt detnär gäller narkotikabrott, integritetskränkandegrov
brottslighet och allvarlig ekonomisk brottslighet.

För möjliggöra sökandensatt vandel ochatt identitet skall kunna
utredas bättre förän närvarande kan det enligt utredningen finnas
anledning överväga förlängningatt kvalifikationstiden fören av
svenskt medborgarskap för andra nordiskaän medborgare. Något
förslag därom läggs dock inte fram.
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Författningsförslag

Förslag till

Lag ändring i lagen 1950:382 svensktom om
medborgarskap

Härigenom föreskrivs 6 § lagen 1950:382att svenskt med-om
borgarskap skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Utlänning, Utlänning kan på ansökansom tas
till svensk medborgareupp

naturaliseras hanom
fyllt aderton år; fyllt år,arton

2. femsedan år eller, i fråga sedan fem år eller, i fråga
dansk, finländsk, isländsk dansk, finländsk, isländskom om

eller norsk medborgare, sedan eller norsk medborgare, sedan
två år har hemvist här i riket,- två år har hemvist här i riket,
samt samt

fört hederlig vandel, fört och kan förväntasen
kan pá ansökan till komma föra hederligupptagas att en
svensk medborgare naturalise- vandel.
ras.

Finnes det medföra för riket sökanden till svenskattgagn upptages
medborgare eller har sökanden förut svenskt medborgarskapägt eller

sökandenär gift med svensk medborgare föreliggaeller eljest med
hänsyn till sökandens förhållanden särskilda skäl för dennes upp-
tagande till svensk medborgare, må naturalisation beviljas, även om
de i första stycket stadgade villkoren icke uppfyllda.äro

Senaste lydelse 1991:1574.



Författningsjörslag 1994:33sou

invandrarverk. Regering-naturalisation prövasFrågor statensavom
beviljas grund detnaturalisation skall på ärdockavgör attavomen

för riket.till gagn
i ochmedborgarskap, dettahar utländsktsökande,Förlorar som

denhärför medgivandenaturalisation fordrasmed sin utan av
förvillkormyndighet, måregering ellerutländska statens somannan

införsökandenförvärvande stadgas,medborgarskapets statensatt
dylikt medgivande lämnats.tid styrkerinom vissinvandrarverk att

huruvida naturali-naturalisation skall det bestämmasbeslutI ett om
ogifta under aderton år.sökandens barnskall omfattasationen även

träder i kraft denlagDenna

10
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Inledning1

Utredningsuppdraget1

vandelns betydelse i medborgar-skallUtredningen göra översynen av
utredningen studera praxis beträffandeskapsärenden. Därvid skall

utlänning erhåller svensktvandelsprövning beslut varigenomi en
vilka kravnaturalisation för reda på påmedborgarskap att ta- -

utlänning vill bli svenski dag ställsskötsamhet på somsom en
enligt direktivenförändringar påkallade börmedborgare. Om är

Utredningen skall efterforska detläggas fram.förslag till sådana om
erhållits grundvalförekommande medborgarskap påvanligtär att av

utredningen analysera fråganVidare skallfalska uppgifter. ettom
erhållit falska uppgifterbasisnaturalisationsbeslut på avsom en person
betydelse. Utredningen skallnullitet, dvs.kan görautananses vara en

naturalisation och, det låter siganalys reglerna göras,omomen av
återkallande svensktmöjliggör med-föreslå ändring ettavsomen

uppgifter. skall tillerhållits falska Hänsynborgarskap på tassom
Sverigesoch till olika internationellainnehållet i utländska rättssystem

1950:382 svenskt medborgarskapPrincipen i lagenåtaganden. om
enligtmedborgarskapslagen statslöshet skall undvikas måsteatt

eventuella förslag således utformasupprätthållas och måstedirektiven
riskerarutsträckningi ökad bli statslösa.inteså attatt personer

1.2 utredningsbehovetYtterligare om

Terroristlagstijiningskommittén

Terrorist-betänkandetTerroristlagstiftningskommittén anförde i
naturalisationsbeslutbeträffandelagstiftningen SOU 1989:104 som

f..225grundar sig falska uppgifter följandepå

Terrorist]agstiftningskommittén sigytterligare frågaEn ansersom
uppkommer,situationanledning beröra denha äratt om ensom

svensk medborgarenaturalisationutlänning upptas mengenom som
uppgifter. Försig falska närva-naturalisationsbeslutet grundar på

11
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rande torde gälla naturalisationsbeslutet i sådant fall inte kanatt ett
återkallas. Det kan knappast heller s.k. nullitet dvs.anses vara en
verkningslöst möjligen i det falletän beslutet enligt sinannat att
lydelse existerande denän söktavser en annan person som
naturalisation; den fråganäven dockär svårbedömd.ytterst

Kommittén känner till inom invandrarverk haratt statensman
diskuterat inte rättsläget borde ändras dennapå punkt medom
hänsyn bl.a. till det ökade antal befinner sig ipersoner som
Sverige under falsk identitet. I fall torde fordrasså ändringar såväl
i medborgarskapslagstiftningen i regeringsformen.som

Gällande folkrättsliga regler torde däremot inte utgöra något
hinder inför möjlighet under vissa förhållandenmot att attman en
återkalla naturalisationsbeslut meddelats under oriktigaett som
förutsättningar. I 1961 års FN-konvention begränsningom av
statslöshet vilken ratificerats Sverige uttryckligen attav anges- -

kan berövas sitt medborgarskap, detta harnär erhållitsen person
uppgifter eller bedrägligt förfarande art. 8genom osanna mom.

och 2.1

Våldskommissionen

Våldskommissionen anförde i betänkandet Våld och brottsoffer SOU
1990:92 det Förhållandet kan ifrågasättas svenskt med-att att ett
borgarskap inte kan upphävas det erhållits falskapå uppgiftertrots att

116. Våldskommissionen anförde vidare:

Rättsläget såledesär sådant utlänning erhållit svensktatt en som
medborgarskap under falsk identitet falskaoch med uppgifter om
sin och därefter begår brott, inte kan berövas sitt med-person
borgarskap och därmed inte kan utvisas. Terroristlagstiftnings-
kommittén i betänkandetansåg SOU 1989:104 Terroristlagstijfi-

225ningen 227 detta problem sådan vikt detatt etts. attvar av-
borde till behandling regeringen. Det påpekadestas upp attav
gällande folkrättsliga regler inte torde hinderutgöra berövamot att
någon sitt medborgarskap, detnär erhållits genom osanna upp-
gifter.

Våldskommissionen delar uppfattningen problemet måsteatt
lösas.

Vid remissbehandlingen Våldskommissionens betänkande stödde deav
remissinstanser sig i denna del kommissionensförslag.yttratsom
Stockholms tingsrätt, Malmö tingsrätt, Riksåklagaren, Overåklagaren

12
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Överáklagaren ÖstergötlandsStockholm,i i Malmö, Länsstyrelsen i
län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Polismyndigheten i Stockholm,
Polismyndigheten i Kramfors, Polismyndigheten i Sollefteå och
Diskrimineringsombudsmannen.

Socialförsdkringsutskottet

Socialförsäkringsutskottet bet. 199091 :SfU3 behandlade hösten 1990
motion vari begärdes med hänvisning till det inom denatten -

internationella terrorismen och organiserade brottsligheten vanligtär
använder sig olika identiteter utredning fråganatt man av en av om-

möjligheterna upphäva beslut svenskt medborgarskapatt om som
grundats falsk identitet.på Utskottet erinrade Terroristlagstift-attom
ningskommittén detta problem borde till behandlingansett att tas upp

lämpligti sammanhang. Utskottet förordade helt förutsättnings-att en
lös utredning borde ske vilka möjligheter det kan finnas attav genom
lagändringar komma till med derätta problem pâtalats i motionensom
och Terroristlagstiftningskommittén. Riksdagen sinav gav som
mening regeringen detta till känna rskr. 199091:25.

13
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Medborgarskapslagstiftningens2

framväxt, m.m.

Historik1

förordningenmedborgarskapförsta författningen i SverigeDen varom
ordningen och villkoren förfebruari 1858 nr 13 angåendeden 27

förordningensupptagande till svensk medborgare. Iutländsk mans
till svenskkrav för upptagandeursprungliga lydelse uppställdes som

frejd. samband medutlänningen skulle god Imedborgare äga attatt
avskaffadesmedborgerligt förtroendestraffpåföljden förlust av

utlänningen ej grundgod frejd med påkravet på ärattersattes av
behörighet och rättigheter,straffpåföljd utestängd frånhonom ådömd

strafflagen behörighetomförmäles i 2 kap. 19 § utövaattsom
överläggningar och besluträttighet delta iallmän befattning samt att

krav utlän-ärenden. ytterligare påi vissa allmänna Trots någotatt
fästes praxis avseendeställdes i lagen, iningens vandel inte stortupp

försörjningsförmågaövrigt god. frågavid vandeln i Iatt var om
utlänningen ha utväg sigförordningen skullestadgades i attatt

kompletterades 1894 med lagenförsörja. Förordningen år om
föreskrevsmedborgarskapsrätt. den lagenförvärvande och förlust Iav

ikunde natural isation denmedborgarerätt förvärvassvenskatt genom
särskildde villkor fanns bestämda lag.ordning och under som genom

förordningen från 1858; dennasärskilda lag avsågs årDen varsom
av 1925 127.förordning lags natur NJAvar s.

förlust svenskt1924:130 förvärvande ochGenom lagen avom
ändrades vandelskravet såmedborgarskap NJA 1925 80 f. atts.

naturalisationförutsättning fördet direkt lagtexten framgick att enav
propositionengjort för vandel. Isökanden sig känd hederligattvar

innebörden137 föreslogs skulle få denprop. 1924: vandelskravetatt
skulle ha fört hederligsökanden under sin vistelse här i landetatt en

anledning propositionenvandel. Konstitutionsutskottet anförde med av
vid vederbörandes1924:27 uppmärksamhet borde fästasbet. KU att

all synnerhet naturalisa-vandel, innan han inkommit i riket, detta i om
fem Utskottettion förekom efter kortare vistelse i riket år. ansågän

stadgandet lämpligendärför, likhet med det föreslagnai Lagrådet, att
ha gjort sigkunde föreskrift den sökande skullemedersättas attom

förordadehederlig fick den utskottetkänd för vandel. Lagen av

15
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lydelsen. I lagen stadgades villkor för naturalisation ävensom att
sökanden skulle ha möjlighet försörja sig och sin familj. Någotatt
krav på kunskaper i svenska språket, enligt praxis fordrades försom
naturalisation, uppställdes inte i lagen. Emellertid skulle enligt §4-
kungörelsen 1924:525 vad iakttagas skall vid ansökningom om
svenskt medborgarskap -till ansökan svenskt medborgarskap fogasom

utredning rörande bl.a. sökandens kunskaper i svenska språket.en
Gällande bestämmelser förvärv och förlust svenskt med-om av

borgarskap finns i medborgarskapslagen, avsnittse
En redogörelse för medborgarskapets historiska bakgrund, m.m.

finns i betänkandet Dubbelt medborgarskap DsA 1986:6.

2.2 Statistiska uppgifter avseende medborgarskap

naturalisationsdrendenBeslut i hos Statens invandrarverk

Budgetår Antal Därav Villkors-
bifall beslut

198687 13 455 11 294 4 749
198788 13 351 10 757 3 864
198889 11 495 9 058 3 572
198990 10 417 9 045 3 575
199091 15 315 12 362 4 936
199192 23 505 18 270 6 138
199293 26 659 21 562 6 168

Källa: Statens invandrarverk

Ett naturalisationsårende kan omfatta änmer en person.
2 de fallI utlänning inte automatiskt förlorar sitt tidigare medborgarskap hannären

blir svensk medborgare, kan villkor för naturalisation föreskrivna sökandensom att
inom viss tid styrker han förlorar det utländska medborgarskapetatt se avsnitt s.f..19

16
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Totala antalet utlänningar erhållit svenskt medborgarskapsom

1986 498
1987 958
1988 966
1989 552
1990 770
1991 663
1992 389

00031993

Källa: Statistiska centralbyrån

Antalet utlänningar fått medborgarskap i ländervissa 1991ärsom

Land Antal naturali- Naturaliserade i i ñrhål-procent
serade lande till antalet bosatta utlänningar

Danmark S 100 wNorge 100 sFinland 100 sSchweiz 8 800 sÖsterrike 11 400 sTyskland 141 600
sNederlåndema 29 100 sFrankrike 72 200 sStorbritannien 58 640

USA 308 000
Kanada 109 800
Australien 118 510

Sverige 27 663 hs

Källa: Invandring och asyl i teori praktikoch 1993: 13SOU l

3 Uppgiften är preliminär. En förklaring till den ökningen är mångastora att
medborgare i det forna Jugoslavien bott länge i Sverige ansökt och beviljatssom om
svenskt medborgarskap.

17
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3 Vandelsvillkoret i medborgarskaps-
lagen

3.1 Gällande rätt

Gällande bestämmelser förvärv förlustoch svenskt med-om av
borgarskap finns i lagen 1950:382 svenskt medborgarskapom
medborgarskapslagen. Lagen bygger, liksom medborgarskapslagarna
från 1894 ochår år 1924, på delegerade för Danmark, Norgeett av

Sverigeoch utarbetat förslag.gemensamt
Enligt 6 § första stycket medborgarskapslagen utlänningkan påen

ansökan till svensk medborgare naturaliseras vissa iupptas om
paragrafen angivna villkor uppfyllda. naturalisationnärmare Förär
fordras utlänningen fyllt sedan fem i frågaår, år eller,att arton om
dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, sedan år hartvå
hemvist i Sverige, fört hederlig vandel. Naturalisation fårsamt en
beviljas de uppställda villkoren inteäven uppfyllda, detär ärom om
till för Sverige eller sökanden förut varit svensk medborgaregagn
eller gift medär svensk medborgare eller det meden om annars
hänsyn till sökandens förhållanden föreligger särskilda förskäl hanatt
skall till svensk medborgare. Frågor naturalisation prövasupptas om

Statens invandrarverk SIV. Regeringen dock naturalisa-avgörav om
tion skall beviljas grund det tillpå för landet.ärattav gagn

SverigeI tillämpas principen skall ha endast med-att ettpersonen
borgarskap. Medborgarskapslagen uppbyggd dubbladärför såär att
medborgarskap möjligt. svensktundviks i så omfattning Ettstor som
medborgarskap förloras förvärvar utländskt med-bl.a. denav som
borgarskap efter samtycke § 1.ansökan eller uttryckligt 7 Aven

medför medborgaresenligt utländskamånga medborgarskapslagar en
naturalisation det tidigare med-i automatiskt förluststaten annan av

befrielse från med-borgarskapet. andra länder fordras förl åter
myndighet.medgivande ellerborgarskap från landets regering annan
villkor fördessa fall får enligt medborgarskapslagenI somsenare

styrker hannaturalisation föreskrivas inom viss tidsökanden attatt av
myndighet erhållit sådantden utländska regering ellerstatens annan

medgivande medborgarskapetfordras för förlust utländskadetsom av
fjärde6 § regelmässigt till Detstycket. Villkorstiden två år. ärsätts

dock befrielse från detmöjligt från uppställa villkoravståatt att om
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utländska medborgarskapet efterge tidigare uppställtsamt att ett
villkor, det omöjligt för sökandenär bli med sittt.ex. attom av
tidigare medborgarskap.

Enligt 2 kap. §7 andra stycket regeringsformen får ingen med-
borgare eller har varit bosatt i riket berövasär sitt medborgarskapsom
i fall då han samtidigt, efterän uttryckligt samtycke ellerannat genom

inträda i allmän tjänst, blir medborgare i någon Utanatt stat.annan
hinder härav får dock föreskrivas barn under i frågaåratt arton om
sitt medborgarskap skall följa föräldrarna eller dem. Vidare fåren av
föreskrivas i enlighet med överenskommelse med denatt, stat,annan

sedan födelsen medborgareär i denäven andra och ärstatensom
varaktigt bosatt där förlorar sitt svenska medborgarskap vid årsarton
ålder eller I medborgarskapslagen finns bestämmelsersenare. om
förlust svenskt medborgarskap i och 8 §§.7 Dessa regler ärav a
utformade i överensstämmelse med de möjligheter regerings-som
formen medger meddela avvikande föreskrifter från huvudregelnatt

ingen medborgare får berövas sitt medborgarskap.att
Enligt §9 medborgarskapslagen SIVkan ansökanpå befria den som
eller önskarär bli utländsk medborgare från hans svenska med-

borgarskap.
Någon möjlighet andra grunderpå de nämnda,än upphävaatt, ett

svenskt medborgarskap finns inte.
Ansökan svenskt medborgarskap naturalisation in tillom genom ges

polismyndigheten i den där sökanden folkbokförd eller, hanärort om
inte folkbokförd iär landet, till svensk beskickning eller lönat svenskt
konsulat; för den under 15 ochär år adopterad svensksom av
medborgare ansökan till SIV l § medborgarskapskungörelsenges
[l969:235]. Ansökan på för ändamåletgörs särskilt framtagenen
blankett se bilaga 2. Den ansökan skallgör på heder ochsom

bekräfta de uppgifter han lämnat i handlingen 2samvete äratt sanna
§. Polismyndigheten skall den utredninggöra behövs försom
ärendets prövning se bilaga 3. Utredningen skall sökandensavse
personliga förhållanden frågan i vilken omfattning han fullgjortsamt
honom ålagd underhållsskyldighet och uppfyllt sina förpliktelser mot
det allmänna 3 §. Sedan utredningen i ärendet avslutad skall polis-är
myndigheten sända handlingarna i ärendet till SlV beslutar isom
frågan naturalisation. fullgöraFör sin undersökningsskyldighetattom
inhämtar polisen uppgifter från kronofogdemyndigheten och för-
säkringskassan i vissa fall från socialnämnden jfr §14 med-samt a
borgarskapslagen. När ärendet för beslutöversänts inhämtar SIV
utdrag polisregistret och kontrollerar med Säkerhetspolisen, detur om
inte redan befintligtpå material klartär ansökan skall avslås. latt
utdraget polisregistret finns antecknat domar fängelse,på villkorligur
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dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård beslutsamt om
utvisning. Vidare finns antecknat domar dagsböter och penning-
böter i de fall det för brottet stadgat endast penningböterärutom samt
beslut strafföreläggande och åtalsunderlåtelse. Också beslutom om

Ävenbesöksförbud är antecknade. uppgifter straffverkställighet,om
nåd och resning finns med. Av registerutdraget framgår vissaäven
andra förhållanden, exempelvis domstol enligt 29 kap. §5 andraatt
stycket brottsbalken dömt till lindrigare straff föreskrivetän ärsom
för brottet.

3.2 F örarbeten till medborgarskapslagen

propositionenI till medborgarskapslagen prop. 1950:217 angavs som
förutsättningar för naturalisation utlänningen skulle ha fylltatt arton
år, sedan minst sju ha hemvistår i riket, ha fört hederlig vandelen

ha möjlighet försörja sig och sin familj. Beträffandesamt kravet påatt
hederlig vandel anfördes bl.a. följande 42.en

Kravet hederligpå vandel lämpligen kunna den formule-synes ges
ringen, sökanden skall ha fört hederlig vandel. Härav följeratt en
emellertid inte vid något tillfälle begått brott,att etten person, som
för all framtid bör utesluten från möjlighet erhålla svensktattvara
medborgarskap. praxis harI också bortsett från del iman en
mindre grad klandervärda förhållanden och i viss frånmån även

allvarliga sådana ligger långt tillbaka i tiden.mera som

Vidare anfördes förslaget till medborgarskapslag innehöll, lika liteatt
gällande lag, uttrycklig föreskriftnågon kunskap i svenskasom attom

språket utgjorde villkor för naturalisation; liksom dittills bordeett
emellertid vid naturalisationsprövningen betydelse tillmätasstor
sökandens kunskaper i detta hänseende 43. Första lagutskottet
ställde sig bakom de i propositionen föreslagna allmänna villkor som
skulle uppfyllda för naturalisation 1LU1950:27bet. 31 f..vara s.

Försörjningsvillkoret avskaffades 1976.år I propositionen prop.
1975762136, byggde på förslag i promemorian Förvärvsom av
svenskt medborgarskap Ds A 1975:14, anförde föredragande
statsrådet beträffande försörjningsvillkoretoch vandelskravet samman-
fattningsvis följande 32 f..
Bristande forsörjningsformåga skall inte längre i föroch sig utgöra
naturalisationshinder. En fråga i vad sökandemånärannan en som
medvetet underlåter försöka ärligen försörja sig och i övrigt göraatt
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för sig skall kunna naturaliseras. villkoren enligt 6 §Etträtt av
medborgarskapslagen för naturalisation sökanden har förtär att en
hederlig vandel. Motsvarande villkor farms redan före medborgar-

tillkomst. infördes möjlighetskapslagens Genom medborgarskapslagen
dispens villkoret. 1975:14meddela från I promemorian DsAatt

hittillsvarande praxis vidlämnas redogörelse för bedömningen aven
principer i alltjämt.vandelsvillkoret. Dessa gäller huvudsak I

naturalisationsärenden sökanden har begått brott ellerutreds om om
det föreligger vandelsanmärkningar slag, miss-såsomannat t.ex.av
skötsamhet i arbetet, spritmissbruk, försummad underhållsplikt och

8.3.3förfallna obetalda bötes- och skatteskulder. I promemorian
medför ianförs försörjningsvillkorets avskaffande konsekvenseratt

tillämpningen vandelsvillkoret. vissa de fall dåfråga Iom av av en
ansökan avslås grund sökandens bristande försörjningsför-pånu av

fallfår i stället vandelsvillkoret uppfyllt. Demåga prövas ärom som
åsyftas sådana då sökanden inte vad skäligen kan begärasär gör som
för betala skatter, eller för försörjaböter eller underhållsskulderatt att

Naturalisation innebär förut-sig. utlänning under vissa givnaatt en
sättningar beviljas svenskt medborgarskap. Någon absolut härtillrätt
föreligger inte, villkoren för sig uppfyllda.i och Detäven ärom

rimligt förutsättning för naturalisation till svenskmåste attvara som
skötsamhetskrav. detta hänseende krävsmedborgare uppställa vissa I

närvarande fört hederlig vandel. Naturalisa-för sökanden haratt en
förutsätter diskretionär medborgarskaps-tionsinstitutet prövning aven

vandelsvillkoretansökningar. Det därför naturligt utformaär att
liksom övriga villkor positivt, dvs. uppställa krav hederligpåatt
vandel. nuvarande kravet sökanden skall föra hederligDet att en

behållas. får i fallvandel bör praxis i vilkaDet närmare anges
intevandelsvillkoret skall uppfyllt. sådan praxis finns sedanEnanses

tid. inte riktlinjerlång Jag har för avsikt generellt ändradeatt nu ange
socialhjälpför denna. Den omständigheten sökanden har uppburitatt

falleller underlåtit betala skatter, böter och underhåll kan i vissaatt
fallfå betydelse för vandelsprövningen. bör emellertid endast iDet av

allvarlig försummelse eller asocialitet i frågakomma attmera av av
nämnda skäl avslå naturalisationsansökan. förhållandena iNärnu en
berört hänseende inte redan från början framstår graverandenu som

utredningentorde kunna i hög grad begränsas. För sökande harsom
ibegått brott bör princip tidpunkten för brottets begående i allmänhet

utgångspunkt för bedömning sökanden uppfyllervara av om van-
delsvillkoret. vissa fall det emellertid motiverat beaktaI är ävenatt

tidpunkter. princip bör sökande sålunda inte tillI upptassenare en
svensk medborgare medan han undergår frihetsstraff. nuvarandeDen
treårstiden bör sänkas och allmän riktlinje bör gälla karenstidsom en
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månadshar ådömtsbrottets begående, sökandenfråntvå år när enav
Även karenstidendom börvid skyddstillsyn eller Villkorligfängelse.

Vidi allmänhet två år.princip beräknas från brottet och utgörai
ha upphört innanallmänhetdock övervakningen iskyddstillsyn bör

naturalisationdockmedborgare. Ibland börsökanden till svenskupptas
iblandkanpågående övervakningstid. Dettaske underkunna vara

Vid brott böri tiden långt föreligger domen. grövrefallet brottetnär
brottslighet.upprepadkarenstid gälla, särskilt vidgivetvis längre

tid bör kunnai landet sedan mycket långSökande bor härsom
uppfyllt.vandelsvillkoret intenaturaliseras äräven om

propositionen bet. InUuttalandena iställde sig bakomRiksdagen
197576:44.

beträffande vandelsvillkoret3.3 Praxis

Utvecklingen praxisav

Ds A 1975:14svenskt medborgarskappromemorian FörvärvI av
praxis beträffanderedogörelse för dåvarandeföljandefinns van-

delsvillkoret.

for1968:158 fogade bilagan med redovisningtillI den prop.
framhålls följandepraxis i naturalisationsärendenMaj:tsKungl.

hederlig vandel:beträffande kravet på
begåtts naturalisa-harbrott,Frågan i vad mån som enav

diskvalificerande beroende tid-skalltionssökande, är avvara
brottslighet, inteoch brottets Upprepadför brottetpunkten art. som

naturalisationstillfállet, inteförenågra årupphört åtminstone anses
lagens vandelsvillkor.förenlig med

misskötsamhet iVandelsanmärkningar slag t.ex.annatav av
ovillighet göraförsummad underhållsplikt ocharbetet, attannan

Sådantnaturalisationsansökan.föranledaför sig kan avslagrätt
föreligger.till barni princip underhållsskuldavslag meddelas när

giltighet. Rörandefortfarandeallmänna synpunkter harDessa
sökandeden tillämpningen i praxis kannärmare nämnas att en som

övriga villkoroch för detta kan ärbegått brott dömts om-
varierar medefter viss tiduppfyllda bli svensk medborgare som-

vederbör-förflutit efter brottet,påföljden, minst år närt.ex. att tre
eller verkställig-fängelsestraff. domentill kortare Omande dömts

ligger medborgarskapsprövningen,tidpunkten förheten nära
angivna tid medi vissa fall lämpligtbedöms det vänta utöver attatt
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sökanden till svensk medborgare. För den fått Villkorliguppta som
dom eller skyddstillsyn hittillshar krävts prövotiden gått tillatt
ända. Beträffande skyddstillsyn krävs minst två årattnumera
förflutit efter domen övervakningen upphört.samt att

Det bör framhållas enbart misstanke brott inte läggsatt om
sökanden till last, fullständigäven polisutredning föreligger. Iom
sådant fall får ärendet i stället vila i avvaktan domstolsprövning.

Dispens från vandelsvillkoret förekommer i praxis främst då
vederbörande vistas sedan mycket lång tid i Sverige, dvs. avsevärt
längre tid den i lagen stipuleradeän hemvisttiden. Vidare medges
dispens för den i varaktigt äktenskap eller äktenskapsliknandesom
förhållande sammanlever med svensk medborgare och för den som
förut har varit svensk medborgare och önskar återfå sitt svenska
medborgarskap.

I detta sammanhang bör vissaäven slagnämnas vandelsan-att av
märkningar, angående underhålls- och skatteskulder, ofta fårt.ex.
avgörande betydelse för bedömningen sökandens försörjnings-av
förmåga. När skulderna bero i första hand tredskapå elleransetts

ovillighet för sig hargöra de dock lagtsrätt till grund förattannan
bedömningen vandelsvillkoret har uppfyllts.av om

Genom uttalanden i 1975762136, riksdagen ställde sigprop. som
bakom, utvecklade regeringen se 3.2avsnitt sin på praxis isyn
naturalisationsärenden; vad därvid anfördes fick genomslag isom
praxis.

Nuvarande praxis

De riktlinjer ligger till grund för nuvarande praxis såvittsom avser
vandelsprövning i naturalisationsärenden har SIV sammanställt i
verkets handbok Medborgarskap. redovisasDär praxis densom
utbildats beslut regeringen och, sedan den januaril 1992,genom av

Utlänningsnämnden. Sedan Utlänningsnämnden överav tog som
besvärsinstans i medborgarskapsärenden har tillämpningen av van-
delsvillkoret skärpts i de fall sökanden gjort sig skyldig till brott;
denna skärpning praxis hade dock påbörjats redan tidigare. Skärp-av
ningen har inneburit karenstiderna förlängts.att

För utlänning ådöms påföljd för brott kan ansökanen ettsom om
naturalisation i allmänhet beviljas först sedan viss tid, karenstid,en
förflutit från brottets begående. De karenstider nedan ärsom anges
riktlinjer för vandelskravetnär tidigast kan uppfyllt. Tidernaanses

alltsåutgör minimitider och det inträder, inte någonangettssom ovan,
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blirätt svensk medborgare sedan karenstidenatt löpt Dettaut.
förhållande följer det inte rättighetnågonär erhållaattav att ett
svenskt medborgarskap.

praxis finns,I såvitt utredningen kunna finna, inte något ställnings-
tagande beträffande naturalisation utlänning gjort sig kändav en som
för asocialt beteende eller störande eller klandervärtett levnadssätt,ett

på grund missbruk.t.ex. av
Nedan följer sammanfattning praxis i naturalisationsärendenen av

SIV:s handbok Medborgarskap såvitt gäller vandelsvillkoretsur
tillämpning.
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handbokUppgifter Invandrarverkets Medborgarskapur

till: till svensk medborgaredömts kanDe tassom upp
tidigast karenstid

begående60 79 efter brottetsDagsböter 1 år-
Dagsböter 80 -

begåendeFängelse 14 dagar 2 efter brottetsår
3 efter brottets begåendeFängelse 1 mån år-

efter brottets begåendeFängelse mån år4 4-
8 efter brottets begåendeFängelse mån 5 år-

6 efter brottets begåendeFängelse 1 år år-
begående2 3 efter brottetsFängelse år 7 år-

8 efter brottets begåendeFängelse 4 5 år år-
efter brottetsFängelse 6 10 år ellerår mer-

begående
från det den lagstad-Villkorlig dom 1 år att
prövotiden 2 år gåttgade om

dvs. minst 3 fråntill ända, år
lagakraftvunnen dom

från det den lagstad-skyddstillsyn l år att
3gade prövotiden år gåttom

till ända, dvs. minst från4 år
börjadedag påföljdenden

verkställas

skyddstillsyn förenad fängelse eller minstvillkorlig dom eller medFör
förutökas karenstiden tid gäller80 dagsböter med halva den som

gjort sig skyldig tillbötes- fängelsepåföljden. Har sökanderesp. en
upprepad brottslighet kan längre karenstider tillämpas än angettssom

i fall påföljd ådömtsVid beräkning karenstid där gemensamovan. av
förseelser för vilka enbart böterför flera brott bortses från smärre

i penningar kan utdömas. vad tidigareomedelbart Utöver sagtssom
förflutit brott,den tid bör ha sedan sökande begått ettom som en

omkring skall förflutit sedangäller i allmänhet halvår haäven att ett
innanför domen. ådömt fängelsestraff skall verkställtdagen Ett vara

Prövotiden i sambandsökande kan till svensk medborgare.tasen upp
till Likaså kanmed Villkorlig frigivning skall regel ha ända.gåttsom

Beträffande denkrävas sökanden har erlagt honom ådömda böter.att
till gäller vid naturalisationdom överlämnats särskild vårdsom genom

följande riktlinjer. Vid beräkning tid skall ha sedanden gåttav som
sig för ifrågavaran-sökanden gjort skyldig till brott straffskalan detär

psykiatriskOm till slutende brottet avgörande. dömtst.ex.en person
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fängelsemisshandel, påföljden lägst ochvård för för vilket är ettgrov
fängelsefår han i hade ådömtshögst tio han ställetår, antas att om

vadhade erhållit minst fängelse. Enligt ärårs sagtsett som ovan
fängelse innebär alltsåkarenstiden vid minst år. Dettaårs attett sex

begående innan vederbörandeskall förflyta från brottetsminst årsex
slutligtkrävs hantill svensk medborgare. Dessutom ärkan atttas upp

tillämpasi princip intetid karenstidutskriven. Kortare årsän tre
särskild vård. brott föröverlämnats till Avenbeträffande den som

enligt 20 kap. §åtalsunderlåtelse meddelats 7vilka beslut om
särskilda bestämmelsereller 1964:167 medrättegångsbalken lagen

huruvidabedömningenlagöverträdare kan påverka enom unga
vandelsvillkoret.sökande uppfyller

intelagföring för brott harundanhållit sigEn ansettsperson som
sökandeomständighetenuppfylla vandelsvillkoret. Den att en av

straffpåföljd inverkar regelbeviljats nåd beträffanderegeringen som
ovillkorlig påföljd omvandlasOmberäkningen karenstiden.på enav

prövotiden haskyddstillsyn bör dock gåtttill Villkorlig dom elleren
vid prövningenbrottmålsdomar kan beaktastill ända. utländskaAven

dock i fall inte alltidStraffpåföljden dessavandelsvillkoret. ärav
i utlandet för gärningOm sökande dömtsavgörande. ären somen

från domen.straffri i Sverige bortses
kriminalitet medförakanmisskötsamhetAnnan än attsom en

vandelsvillkoret kan underlåtenhetsökande uppfyllerinte attvara
förpliktelser det allmänna ellerskattskyldighet, övrigafullgöra mot

det i dessa fall skallunderhållsskyldighet enskild. För attmot vara
det inte tillräckligt konstateravandelsanmärkningfråga är attom en

skatteskulder skulder utgivetobetalda eller påsökanden har t.ex.att
sökanden visat oviljaharbidragsförskott. krävs dessutomDet att att

i 197576: 136 35 bör detEnligt uttalandenför sig.göra rätt prop.
försummelse komma avslåi frågaallvarligendast i fall att enav mera

naturalisationsansökan.
avslagits hänvisning tillansökan medfall harI några van-en

tillfredsställandeinte har kunnatsökandendelsvillkoret eftersom
funnitsmed andra 0rdförklara vilket försörjer sig.på han Det harsätt

asocialtoärligt elleranledning försörjt sigsökanden ettatt anta att
sätt.

3.4 Dispens från vandelsvillkoret

förbeviljas villkoren svensktNaturalisation får i vissa fall även om
meddelas dispens från dei fallmedborgarskap inte uppfyllda; dessaär

till medborgar-uttalanden i förarbetenainte uppfyllda villkoren. Av
lLUl950:27 32 f.skapslagen 1950:217 42 f., bet.prop. s.s.

restriktivtmeddelasframgår dispens från vandelsvillkoret böratt mera
naturalisationsvillkor.dispenser från andraän
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Enligt praxis kan dispens från vandelsvillkoret komma i fråga när
utlänningen vistas sedan mycket lång tid i Sverige, dvs. avsevärt
längre tid den i lagenän stipulerade. Detta framför alltavser personer

födda i Sverigeär eller har kommit hit vid mycket år.som Härunga
kan förekomma dispens med till halva normalaatt karens-ges upp
tiden. Vidare undantagsvis dispens för den i varaktigtges som
äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden sammanlever
med svensk medborgare. Dispens kan också till den förut harges som
varit svensk medborgare och Önskar återfå sitt svenska medborgar-
skap.
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4 Utländska förhållanden

l Danmark

Danskt medborgarskap kan i allmänhet beviljas den har fyllt artonsom
år och bott lagligen i Danmark i minst sju år. När det gäller med-som
borgare i de andra nordiska länderna bosättningskravetär minst två år.
Kriminalitet, med undantag för bötesstraff för bagatellförseelser, utgör

Ävenhinder för naturalisation. obetalda skatter och avgifter kan
hinder.utgöra För naturalisation krävs vidare sökanden förstår ochatt

kan sig förståddgöra danska.på
Om den naturalisationssökande utlänningen gjort sig skyldig till brott
medför detta enligt praxis karensverkan enligt följande:
Böter för bagatellförseelserän 3annat år
Bötesstraff för gärningargrövre
särskilt brott skattelagstiftning 5 årmot
Villkorlig dom Prövotiden, dvs. 1-3 år
Fängelse mindre 3 månaderän 5 år
Fängelse 3 månader l år 7 år-
Fängelse 1än år lO årmer

Det finns inte någon möjlighet återkalla danskt naturalisations-att ett
beslut.

4.2 Finland

En utlänning kan förvärva finskt medborgarskap ansökan hanom
har fyllt år, har bott i Finlandarton under de fem åren ochsenaste
alltjämt bosatt där,är har levt hederligt, sin och sintryggar egen
familjs utkomst behärskar finska eller svenska.samt För naturalisation

medborgare i nordiskt land kan avvikelse frånav annat göras kravet
fempå boendeårs och hemvist i Finland. Begreppet hederligt liv

innebär utlänningen inte skall haatt gjort sig skyldig till sigvare
straffbara gärningar eller klandervärt beteende. Utlåtandenannat
inhämtas från polisen och socialnämnden beträffande bl.a. frågan om
sökanden har levt hederligt. Enligt den praxis Inrikesministerietsom
följer har de straff sökanden dömts till s.k. karensverkan, vilketsom
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innebär Inrikesministeriet under tid i allmänhet intedennaatt
tillstyrker ansökan. Republikens president beslutar beviljandetom av
medborgarskap. Presidenten har fri prövningsrätt och beslutet får inte
överklagas. Regler förlust och befrielse från medborgarskapetom av
regleras i medborgarskapslagen.

forvaltningsforfarande kanEnligt den allmänna lagstiftningen ettom
förvaltningsbeslut dit räknas beslut medborgarskap rättas,om --
slopas eller hävas. möjlighet har aldrig för återkallaDenna använts att

medborgarskap.ett

4.3 Norge

Norskt medborgarskap kan ansökan beviljas den inte underpå ärsom
och bott i i minst sju det gäller med-år Norge år. Närarton som

borgare i de andra nordiska länderna bosättningskravet år.tvåär
inte gjortDessutom fordras fört god vandel dvs. sigatt personen en

skyldig till kriminalitet och skulder avseende under-är störreutan
hållsbidrag. Om beviljasutlänningen gjort sig skyldig till brott
medborgarskap enligt praxis först efter karenstid löpt.att en

mindre 3 000 kr karenstidBöter Ingenän
Böter3000-4000kr lår
Böter 000 kr 1,54 åränmer
Fängelse mindre 3 månader 2än år
Fängelse 3 6 3månader år-
Fängelse 6 månader Individuell minst4 åränmer

Om det fråga karenstiderna längre.narkotikabrott blirär om

Medborgarskapslagen ingen återkallandeinnehåller regel ettom av
beviljat medborgarskap, återkallelse kan beslutas med stöd avmen
allmänna förvaltningsrättsliga överensstämmelse medregler. l
förvaltningslagen kan beslut ändras det överklagatär närutanett att
beslutet ogiltigt. förvaltningsrättsliga reglermå Av allmännaanses
följer bl.a. beslut kan ändras det träffat grundvalpånär äratt ett av

gälleroriktiga uppgifter väsentlig betydelse för beslutet. detNärav
återkallelsemedborgarskap återkallelse mycket sällsynt. Omär aven

medföra fråga blev statslösmedborgarskap skulle iett att personen
sitt med-talar det förhållandet återkallelse. barn fåttHarmot en

borgarskap i samband med föräldrarna medför detta föräld-att om
medborgarskap återkallas återkallas barnens. Ettså ävenrarnas

medborgarskap kan inte återkallas grund brott. En återkallelsepå av
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efterbeviljatmedborgarskapetJustitieministeriet ärbeslutas omav
Utlännings-såvälåterkallelse skei fall kanöverklagande, annat aven

ustitieministeriet.Jdirektoratet som

StaterAmerikas Förenta4.4

sökandenmedborgarskapför beviljas ärförutsättningförstaEn attatt
huvudregel,sökanden,i USA. Vidare måsteuppehållstillståndhar som

giftsökanden medeller,i minst fem år ärvarit i USAha bosatt om
anknytningstarkmedi minst Personeri USA, år.medborgare treen

bosättning ikravnågot påbeviljas medborgarskaptill USA attutan
förutsättning fordrasytterligareuppfyllt. Somlandet behöver vara

haruse ochfor ordinaryi engelskabl.a. kunskaper att enpersonen
kanhar begått brottOm sökandencharacter.vandel good moralgod

bevilja med-hinder förkaraktärberoende brottetsdetta på attettvara
beviljas intebrottvissahar begåttborgarskap; typer avperson somen
medborgar-således inte ansökaUSA och kanuppehållstillstånd i om

skap.

denaturalisation bl.a.återkallaskanmedborgarskapbeviljatEtt om
uppgifterfalskaeller lämnatfalska dokumentsökanden presenterat

medborgarskapmedborgarskap. Omansökanför singrund ettomsom
från USA.återkallas utvisas personen

Frankrike4.5

i Frankrikemedborgarskap ärförutsättning för beviljasEn attatt
gifteller, han ärbosatt i minst fem årutlänningen varit i landet om

nekas bl.a.kanMedborgarskapfransk medborgare,med två år. omen
i det franskaassimileratsutvisad, han inte harutlänningen är om

nationellagrundläggandefor brottsamhället eller han dömts motom
fängelse itilllederGrova brottintressen terroristhandling. sexsom

medborgarskap.hinder föreller har tidigare utgjortmånader mer
brottslighetoch sådandock i praktiken luckratsregel harDenna upp,

naturalisationsärendet.försvårande omständighet iär numera en

återkallas bl.a.medborgarskapfransk lag kanEnligt ett personenom
högförräderi.sig skyldig tillgjort
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4.6 Kanada

Utländsk medborgare under de fyra åren bott legalttresom senasteav
i Kanada kan ansöka medborgarskap. För medborgarskap krävsom
bl.a. adekvat kunskap det två officiella språken,ett Kanadaom av om

rättigheter och skyldighetersamt kanadensisk medborgare.om som
Kunskaperna kontrolleras tester.genom

Ett medborgarskap kan återkallas under vissa förutsättningar, bl.a. om
erhållit medborgarskap lämna falska uppgifteren person attgenom

eller dölja uppgifter betydelse.av

4.7 Nederländerna

Medborgarskap i Nederländerna kan beviljas utlänning haren som
varit bosatt i landet i fem år, har assimilerats i samhället ochsom som
har tillräckliga kunskaper i nederländska. Utlänning giftär medsom

nederländsk medborgare kan naturaliseras efter års bosättningen tre
Äveni landet. de formella förutsättningarna för naturalisation ärom

uppfyllda kan ansökan ändå avslås bl.a. det finns allvarligen om
anledning utlänningen, grundpå hansatt tro uppförande,att kanav

hotutgöra allmän ordning, moral, hälsaett mot eller säkerhet. De
utlänningar föddaär på nederländskt territorium och inte ärsom som
äldre tjugofyraän fårår ansöka medborgarskap option.om genom

Någon möjlighet finns inte återkalla medborgarskapatt ett som
erhållits naturalisation. l det fallet kan medborgarskapgenom ett
förloras endast frivilligt förvärvande nationalitet.genom av en annan
Det är emellertid möjligt förlora medborgarskap förvärvatsatt ett som

option.genom

8 Storbritannien

Utländsk medborgare i fem år tre år för den giftär medsom som en
brittisk medborgare haft sin huvudsakliga vistelse i Storbritannien kan
ansöka få bli brittisk medborgare. Föratt naturalisa-om att en
tionsansökan skall beviljas krävs utlänningen visat good characteratt
begreppet omfattar brottsligt förflutet och övrig vandel inom eller

riket, brutit immigrationslagarnautom uppfyller formellamot samt
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krav visspå ålder och rättskapacitet. Dessutom fordras utlänningenatt
har tillräckliga engelskakunskaper i eller walesiska.

brittisktEtt medborgarskap kan återkallas under vissa förutsättningar.
Bland de omständigheter kan ligga till grund för återkallelse-som ett
beslut kan nämnas utlänningen falskeligenatt eller i övrigt på
bedrägligt sätt, såsom undertrycka eller vilseledaatt väsentligaom
omständigheter, har fått sin ansökan medborgarskap beviljad.om
Även förutsättningarna for återkallelse föreligger får dettaom inte ske

det kan det fortsatta medborgarskapetantasom att allt befrämjartrots
det allmännas bästa eller i fråga blir statslös.om personen

4.9 Tyskland

Förutsättningarna för beviljas medborgarskapatt i Tyskland är
bosättning i landet, försörjningsförmåga, bostad, tillräcklig inkomst
och avsaknad förgrund avvisning. Dessutom ställs vissa andra kravav
på utlänningen, bl.a. han behärskar tyskaatt språket och hanatt
inordnat sig i tyska levnadsförhållanden vilket i regel fordrar tio års
bosättning.

Ett medborgarskap kan återkallas det erhållits på grundvalom av
falska uppgifter varit avgörande betydelse för beslutet.som av
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5 Medborgarskap beviljat på grundval
falska uppgifterav

Är5.1 det vanligt svenskt medborgarskap erhållsatt

på grundval falska uppgifterav

Enligt direktiven skall utredningen bilda sig uppfattning det ären om
vanligt förekommande svenskt medborgarskap erhålls grundvalpåatt

falska uppgifter. För kunna besvara denna fråga har utredningenattav
variti kontakt med bl.a. SIV:s medborgarskapsbyrå, Utlänningsnämn-
den, Rikspolisstyrelsens utlänningsrotel, Säkerhetspolisen, Riks-
skatteverket och skattemyndigheter. Vid dessa kontakter har såväl
SIV:s medborgarskapsbyrå Utlänningsnämnden endastuppgett attsom

fåtal fall kända där det i efterhand visat sig naturalisations-ärett att
beslutet vilat falska grunder. Vid samtalpå med Säkerhetspolisen och

Rikspolisstyrelsensmed utlänningsrotel har framkommit det varjeatt
år uppdagas litet antal fall där svenskt medborgarskap erhållits påett
grundval falska uppgifter; hur fall det frågamånga har inteärav om
kunnat kvantifieras. .

Utredningen kan det förekommerkonstatera antal svenskaatt att ett
medborgarskap varje beviljasår på grundval falska uppgifter. Hurav
många fall det fråga inte möjligtär är säker kunskapattom om.

förhållandetDet det förekommer medborgarskap beviljas påattatt
grundval falska uppgifter aktualiserar de i det följande behandladeav
frågorna, nämligen beslut naturalisation kan nullitetettom om vara en
och det bör införas möjlighet återkalla medborgarskap.attom en
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5.2 Kan beslut naturalisation nullitetett om vara en

Utredningens bedömning: Ett beslut naturalisation bevil-om som
jats på grundval falska uppgifter kan på den grunden i allmän-av
het inte nullitet.anses vara en

5.2. l Allmänt nullitetom

Ett beslut naturalisation s.k. förvaltningsbeslut.är Ett sådantettom
beslut kan behäftat felmed olikamånga slag. Beslutet kanvara av

ha meddelats på grundval felaktiga förutsättningar. Verk-t.ex. av
ningarna felet beslut beror hur feletpå Det vanligenär. görsgrovtav

åtskillnad mellan olikatvå slags verkningar, angripbarhet ochen
nullitet ogiltighet. fel angripbartEtt beslutetär med framgångom
kan överklagas under åberopande felaktigheten. beslutAtt ärettav en
nullitet innebär beslutet frånkänns sina avsedda rättsverkningar.att
Beslutet kommer i sådant fall betraktas obefintligt denatt som av
myndighet skall verkställa det eller lägga tilldet grund för ett nyttsom
beslut.

Rättssäkerhetsintresset kräver lagakraftvunnet beslut respekte-att ett
Det därför endastär betydelsefulla och avgörande fel kanras. som

medföra beslut nullitet;är dessutom felaktighetenmåste hosatt ett en
beslutet odiskutabel. Som exempel på fel sannolikt skullevara som
medföra nullitetsverkan kan förfalskadenämnas beslut, fel vidgrova
förfarandet beslut innehåller olagligheter. l-lar myndighetsamt som en
uppenbart överskridit för sinagränserna maktbefogenheter eller
beslutat i strid författningsbestämmelsenågon torde beslutetmot
sannolikt nullitet. Om förvaltningsbeslut harettanses som en
framkallats svek, bör det inte kunna medföra någrat.ex.genom
rättsverkningar i förhållande till den, utfört sveket eller haftsom
kännedom därom. Vid bedömningen beslut nullitetärettav om en
måste emellertid, förutom felets beskaffenhet, beslutets innebördäven
beaktas. Eftersom hänsynen till den enskildes trygghet väger tungt
finns det mindre anledning nullitetsverkan hos gynnandeatt anta ett
beslut hos betungandeän beslut. vidareDet mindre äventyrligtärett

ogiltighet hos beslut gäller företagande enstakaatt anta ett som av en
handling hos beslutän med mycket omfattande rättsverkningar. Ettett
sådant mycket ingripande beslut just beslutär naturalisation. Storom
försiktighet måste alltså iakttas innan verkställighetsorgan åsidosät-ett

36



Medborgarskap1994:33 falskasou uppgifter

beslut varande nullitet,ter detta alldelesett särskilt beslutetsom en om
är gynnande med ingripande rättsverkningar för den enskilde.

Frågan huruvida förvaltningsbeslut nullitet kanett är i skildaen
sammanhang komma inför domstolar och myndigheter. Det ärupp
med hänsyn därtill tydligt det avgörande för ogiltighetenatt inteär
enbart beskaffenheten och innebörden felet, hänsyn måsteutan tasav

tilläven vilket har ogiltighetsfrågan.pröva Domstolarnaattorgan som
hamåste självständigare prövningsrätt underordnadeän för-en

valtningsorgan enbart har verkställa högre myndigheters bud.attsom
Som torde ha framgått det anförda det inte möjligtärav ovan att ge

något entydigt fråganpå under vilka förutsättningar för-svar ett
valtningsbeslut bör nullitet.anses som en

I svensk finns interätt någon särskild reglering hur prövningenav
skall gå till förvaltningsbeslut skallett utgöra nullitet.av om anses en
Frågan huruvida beslut nullitet kanärett prövas endast i sambanden
med domstol eller myndighetatt skall meddela besluten en annan ett
för vilket det tidigare förvaltningsbeslutet är avgörande betydelse.av
Som exempel kan det falletnämnas det har betydelseatt om personen
i fråga svenskär medborgare, vid tjänstetillsättning därt.ex. deten
för tjänstens innehav krävs svenskt medborgarskap.

En förklaring nullitet inte bindandeär för andra myndigheterom
det får i varje enskilt fall frågan uppkommerutan avgöras beslutetom

är nullitet eller inte. Detta kan leda till två olika myndigheteren att
kommer till skilda beslut i fråga.samma

Regeringsrätten har i fall fråganprövat naturalisationsbe-ett ettom
RÅslut nullitet, 1948:30. En utländsk hade på ansökanvar en man

upptagits till svensk medborgare. Samtidigt bestämdes att mannens
naturalisation skulle medföra svenskt medborgarskap för hansäven
dotter under 21 ochår i ansökan ogift.som var som uppgavs vara
Sedan det därefter upplysts dottern vid förtiden naturalisationsbe-att
slutet gift med utländsk och till följd därav inte skulle havar en man,
tillerkänts svenskt medborgarskap, förklarades likväl honatt var
svensk medborgare. Håkan Strömberg har i Under vilkauppsatsen
förutsättningar bör enligt svensk förvaltningsrätt förvaltningsakten

nullitet Förvaltningsrättslig tidskrift 1955anses 112 f.som en s.
anfört ställningstagandet kan haatt påverkats beslutet gälldeatt ettav
statusförhållande.

Regeringens beslut KRes den 6 juni 1941 48 Justitiedeparte-nr
mentet gällde i Danmark bosatt år 1938 medgavsen person attsom
behålla sitt svenska medborgarskap. Han hade emellertid redan år
1935 automatiskt förvärvat danskt medborgarskap och därvid
automatiskt förlorat sitt svenska medborgarskap. dettaNär blev känt
förklarade regeringen K Mzt 1938 års beslut, såsom meddelat under

37



falska uppgifterMedborgarskap 1994:33sou

innehadealltjämtvederbörandeförutsättningenförefintligaden inte att
anför iOle Westerbergverkan.medborgarskap,svenskt utanvara

beslutet446 f. måsteförvaltningsrätten s.rättskraft iboken Om att
återkallelse.intenullitetsförklaring ochuppfattas ensomsom en

nullitetsförklaring däri,beslutetEnligt Westerberg bottnar att manom
inte har.behållainte kan något som man

vidStockholms tingsrätt pröv-sammanhang kandetta nämnasI att
i brottmålsdom årbrottutvisning grundfrågan påningen enavav om

grundvaltillkommit pånatural isationsbeslut1989 ansåg att ett avsom
utvisade därför dennullitet. Tingsrättenpersonuppgifterfalska var en

anfördefördes,talan domenhovrätt, dittilltalade. Svea attmot
nullitet.medborgarskap inte kundesvensktbeslutet enanses varaom
för sittSom grundutvisas riket.därför intetilltalade kundeDen ur

uppgifterdedel anförde hovrättenställningstagande i denna att som
innebar SIVidentitet intesinden tilltalade hade lämnat attom

heller idet inteochförväxlat honom med någon utrettatt varannan
avslagitsskulle hamedborgarskapsvensktmålet hans ansökanatt om

domSvea hovrättssin identitet.riktiga uppgifterhan lämnat omom
63789.69, i målden 21 april 1989, BDB

5.2.2 Utredningen

försiktighet iakttasSom redogörelsen måstehar framgått storovanav
nullitet. Dennaförvaltningsbeslutvid antagandet gynnande äratt ett en

betydelsestyrkaförsiktighet gällande med ökad störresiggör
nullitetåberopandebeslutet enskilde. underhar för den Att av

enligträttsverkningar fårfrånkänna naturalisation dessbeslutett om
hänsyn till demedutredningens allmänhet uteslutetuppfattning i anses

Möjligen skullebetydande beslut har.rättsverkningar sådantett
verketi självabedömningen sådant beslutkunna bli etten annan om

naturalisation ellersöktdenavsåg existerande än somen annan person
beslutet betydelse.saknade reellom

framkomligSedan funnit det inte vägutredningen är attatt ennu
betrakta medborgarskapuppgifter förvärvatfalskapåett som

sådantobefmtligt, frågantill behandlautredningenövergår ettatt om
medborgarskap i kunna återkallas.stället bör
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Återkallande5.3 medborgarskapav

Utredningens ställningstagande: Någon möjlighet återkallaatt ett
beslut naturalisation meddelats på grundval falskaom som av
uppgifter bör inte införas.

Enligt 2 kap. §7 andra stycket regeringsformen får inte någon med-
borgare eller har varit bosattär i riket berövas sitt medborgarskapsom
i något fall då han samtidigt,än efter uttryckligt samtycke ellerannat

inträda i allmän tjänst, blir medborgare i någonattgenom stat.annan
Enligt bestämmelse får dock föreskrivas barn underattsamma arton

i frågaår sitt medborgarskap skall följa föräldrarna ellerom en av
dem. Vidare får föreskrivas i enlighet med överenskommelse medatt,

den sedan födelsen medborgareär i den andrastat, ävenannan som
och varaktigt bosatt därär förlorar sitt svenskastaten medborgarskap

vid års ålder eller Någon möjlighet återkallaarton attsenare. annan
medborgarskap i de fallän i regeringsformen finnsett inte.som anges

5.3.1 Tidigare lagförslag återkallandeom av
medborgarskap

förslagetI till medborgarskapslag prop. 1950:217 fanns i lagråds-
remissens 9 § förslag frånkännande medborgarskap ex-ett om av
patriering. För expatriering skulle enligt förslaget krävas denatt som
naturaliserats lagakraftvunnen dom dömts till straffarbete ellergenom
till förvaring under minst ellertvå år internering i säkerhetsanstalt med
tillämpning 8 kap. brott rikets säkerhet, 9 kap. högmåls-motav
brott 27och kap. särskilda bestämmelser för krig, beredskapstill-
stånd strafflagen.m.m. Beslut expatriering skulle beslutasom av
Kungl. Majzt regeringen. Departementschefen anförde med anledning

detta förslag s. 51 f. följande.av

De delegerades förslag, naturaliserad under särskildaatt person
förutsättningar skall kunna fråntagas svenskt medborgarskap, har
hos mig liksom hos flera remissinstanser väckt vissa betänkligheter.
Anledningen till mina betänkligheter bl.a.är medborgarskapetatt
för naturaliserade skulle undergå viss principiellpersoner en
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förändring expatriering i regel skulle leda till densamt att att
expatrierade bleve statslös. Avsaknaden medborgarskap medförav
nämligen betydandeså olägenheter för den enskilde, iatt man
princip bör eftersträva i möjligaste mån förhindra uppkomstenatt

statslöshet. Det oaktat jag,har ehuru med tvekan,av stor stannat
för i princip ansluta mig till förslaget expatrieringatt underatt
vissa begränsade förutsättningar skall kunna ske. Till börja medatt
kan icke bortse från möjligheten till expatriering kanattman vara

värde i vissa hänseenden. Frånsett det känslomässigt framstårav att
stötande skall kunna frånkänna den medborgarska-attsom man

i handling svikit det land upptagit honompet grovtsom som som
sin medborgare kan framhållas följande. En expatriering denav

dömts för landsförrädisk eller liknande verksamhet innebär,som
desåsom delegerade påpekat, i viss mån ökat skydd för hanett att

icke fortsätter sin skadliga verksamhet. Den frånkänts detsom
svenska medborgarskapet kan nämligen i till svenskamotsats-
medborgare utvisas landet eller, utvisning möjlig,ärur om-
underkastas andra ingripanden enligt utlänningslagstiftningen. Det

vidareär uteslutet blotta risken för expatriering kan medverkaatt
till hindra naturaliserad från gå främmandeatt maktsatten
ärenden. En starkt bidragande orsak till mitt ställningstagande har

varit,även de flesta demokratiska länder med krigserfarenheteratt
sig icke kunna undvara expatrieringsinstitutet.ansett

Departementschefen bemötte i propositionen remissin-merparten av
synpunkter och erinringar; här skallstansernas särskilt redovisas vad

två dessa anförde. Beskickningen i Oslo ställde sig frågande tillav
vilket land skulle kunna tänkas villigt attsom ta emotvara en person

frånkänts svenskt medborgarskap och skulle utvisas.som som
Länsstyrelsen i Kronobergs län anförde grundlig undersökningatt en

vederbörandes lojalitet före tillupptagandet svensk medborgareav
säkerligen värdestörre hot återkallandeän med-ettvar av om av
borgarskapet vid svikande sina plikter samhället.grovt motav

Lagrådet anförde beträffande förslaget bestämmelseom en om
expatriering bl.a. följande prop. Om90 f.. naturaliserade is.

till andra medborgare skulle kunna i föreslagen ordningmotsats nu
förlora sitt medborgarskap, kunde det fogmed gällande,göras att
deras rättigheter och förmåner icke desamma andravore som
medborgares. införandeEtt institutet expatriering i svensk rättav

med hänsyn härtill förutsätta grundlagsändring.synes en
Förslaget expatriering lades inte fram i propositionen. Som skälom

härför anförde departementschefen följande s. 96 f..
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jag endast medjag vid 9remissprotokollet uttaladeI att stor
förslag naturaliseradanslutit till de delegeradestvekan mig att

fråntagas svensktförutsättningar skulle kunnaunder vissaperson
till mina betänkligheterviktig anledningmedborgarskap. En var,

skulle undergå vissnaturaliserademedborgarskapet föratt personer
genomfördes. Lagrådet har,förslagetprincipiell förändring, om

9 § ihuvudinvändning det ierinringar,jämte andra motsom
det icke kunnastadgandet anfört,förslaget att syntesupptagna

§regeringsformen. Med hänsyn till33genomföras ändringutan av
i denna lagtolkningsfrågaståndpunktstagandelagrådets enhälliga

bör genomföras.stadgandet ickejag, det föreslagnaatt nuanser
mening icke uteslutetemellertid enligt minbörDet attvara

frågan, huruvidatill förnyat övervägandesedermera upptaga
det börsådant värde,expatriering kaninstitutet attanses vara av

införlivas med vår rätt.

förhållanden5.3.2 Utländska

utredningen harandra ländersden vissa rättAv genomgång somav
möjlighet återkalladessa finnsgjort, framgår det i flera att ettatt av

dock sällan tillmöjlighet kommerse 29 f.. Dennamedborgarskap s.
användning.

Folkrättsliga aspekter5.3.3

Medborgarskapet enligt folkrätten

tillämpningen bl.a.vidfolkrättslig betydelseMedborgarskapet är avav
främlingars rättsställ-respekteraskyldighetreglerna värdlandets attom

radinomstatligadenning. Till medborgarskapet anknyter rätten en
redogörelseförförpliktelser,olika rättigheter och närmarese en

Vid bedömningen1986:6.Dubbelt medborgarskap DsAbetänkandet
handfolkrätten i första påmedborgarskap byggerviss personsav en

medborgarehuruvida någonlagstiftningen. Frågan ärden nationella
lagstiftningen i den Någonviss bedöms enligti staten.stat annanen

medborgarskapvisstpositivt tillerkännamöjlighet ettatt en person
inomstatlig lagregeldet tänkbartfinns inte. Däremot är att omen

därför frånprinciper ochfolkrättsligamedborgarskap strider mot
påföljd påogiltig medbetraktasfolkrättens synpunkt att ettsom
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internationelltgodtas införmedborgarskap intelagregeln grundat
forum.

självvarjealltså pådetEnligt folkrätten ankommer attstat genom
med-dessskall räknasvilkalagstiftning bestämma, sompersoner som

bygger på någotmedborgarskapetemellertidkrävsborgare. Det att
ochmellansamhörighetnaturliginnebärförhållande, statensom en

betraktas, såvitt äranknytningsfaktumsådantindividen. Som avett nu
regel krävsterritorium. Ilångvarig vistelse inomintresse, statens

naturalisation.ansökan försärskild
hinderingafolkrätten uppställerallmänna attDen mot personen

beslutdirektstatslösmedborgarskap och blirsittförlorar ettgenom
inskränkningar iexpatriering.medborgarskapetförverkande avom
begränsningkonventionenmöjlighet följer dockdenna avomav

1961 nedan.från sestatslöshet år
medför detmedborgarskapslagarmellan olika ländersSkillnader att

medborgarskap. Omdubblasituationer uppkommervissai personen
diploma-inte utövadenimedborgare ägeränär statenstat enamer en

tredjeandra Endentiskt skydd statstaten.gentemotpersonenav
avgörandemedborgarskapet; ärendast deterkännabehöver ena

denmedsamhörighetereller faktiskabosättning i enapersonens
staten.

Internationella konventioner

utifrån skildabehandlasdäravförlustmedborgarskaptillRätten samt
Sverigeinternationella konventionerflertaliutgångspunkter ett som

tillträtt.har

ordninginföramöjlighetenkonvention direkt påverkarDen att ensom
grunderfalskabeviljats påharinnebär medborgarskapatt ett somsom

statslöshet.begränsningåterkallaskan Konventionenär avom
SÖ 1969: 12.1968:128,den 30 augusti 1961,FNAntagen prop.av

inte skallfördragsslutandekonventionens artikel 8 uttalasI statatt en
skulleberövandesådantmedborgarskapberöva hans omen person

från denundantaginnehållerstatslös. artikelhonom Sammagöra ett
följerundantagsbestämmelsenbestämmelsen. Avnämnda att ennu

fördragsslutande närimedborgarskapfår berövas statenperson
bedrägligtelleruppgiftermedborgarskapet har erhållits osannagenom

fördragsslutandei artikelnAvslutningsvis statförfarande. sägs att en
imedborgarskap änmöjligheten berövaskall utnyttjainte annatatt

vederbörande rätttillförsäkraskallöverensstämmelse med lag, attsom
opartisktdomstol ellerbli hörd annat organ.av
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Nedan redovisas kort andra konventioner Sverige har tillträtt ochsom
behandlar frågor medborgarskap. Inte någon dessasom om av

konventioner inskränker den möjlighet återkalla medborgarskapatt ett
i den redovisade konventionen.som anges ovan

Konvention fär läsande konfliktervissa mellan medborgarskapsla-av
8a

..Haag den 12 april 1930 Prop. 1933:133, SO 1937:6
I konventionen behandlas allmänna grundsatser medborgarskap,om
befrielse från medborgarskap, gift kvinnas medborgarskap, barns
medborgarskap och medborgarskap vid adoption.

Allmän förklaring de mänskliga rättigheternaom
Antagen FN den 10 december 1948av
Rättighetsförklaringen inteär traktat. Den kan inte undertecknasen
eller ratificeras och den inte juridisktär bindande for FN:s med-
lemsstater. Många de principer uttrycks i rättighetsförklaringenav som

emellertid i dag allmän folkrättutgöra och följaktligenär på denanses
grunden bindande för I artikel 15 harsägs tillstaterna. rättatt envar

nationalitet och ingen må godtyckligt berövas sin nationalitetatten
eller förmenas ändrarätten nationalitet.att

Europeiska konventionen angáende skydd fär de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna.
Rom den 4 november 1950
Konventionen sådan behandlar inte medborgarskap. I Protokollsom

4 till konventionen angáende skydd fär de mänskliga rättigheternanr
och de grundläggande friheterna, avseende erkännande andravissaav
rättigheter och friheter dem redan inskrivitsän i konventionen ochsom
dess första tilläggsprotokoll finns artikel berör det materiellaen som
innehållet i medborgarskapsrätten inte själva förfarande vidmen

SÖerhållande och förlust medborgarskap. Prop. 1964:87,av
1964:11. Regeringen har nyligen till riksdagen överlämnat en
proposition med förslag konventionen skall införlivas med svenskatt

prop.rätt 1993942117.

Konvention angáende flyktingars rättsliga ställning
Genêvekonventionen

SÖAntagen FN den 28 juli 1951 Prop. 1954:134, 1954:55,av
SÖ1961:33, 1966:27 och 1970:62; 1967:45ävense

konventionens1 artikel 34 uttalas varje fördragsslutande skallatt stat
så mycket möjligt underlätta flyktingarnas införlivande medsom
samhället och deras naturalisation. Särskilt skall de fördragsslutande
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bemöda sig påskynda naturalisationsförfarandet och såstaterna attom
mycket möjligt nedbringa avgifterna och kostnaderna för detta.som

Konvention gifta kvinnors medborgarskapom
SÖAntagen FN den 20 februari 1957 1958:27av

konventionens artikelI I varje fördragsslutande samtyckersägs att stat
till varken ingåendet eller upplösandet äktenskap mellanatt ettav en

dess medborgare och utlärming eller förändringav en en av marmens
medborgarskap under äktenskaps bestånd skall automatiskt påverkaett
hustruns medborgarskap. artikel 2I varje tördragsslutandesägs att stat
samtycker till varken det förhållandet dess medborgareatt att en av
frivilligt förvärvar medborgarskap i eller sittstatannan uppger
medborgarskap skall hindra hustrun till sådan medborgare från atten
behålla sitt medborgarskap.

Internationell konvention avskajfandet alla formerom av av ras-
diskriminering

SÖAntagen FN den 21 december 1965 Prop. 1970:87, 1971:40av
artikelI 1 konventionen tillämpligintesägs på sådana skillnader,äratt

undantag, inskränkningar töreträdeneller konventionsstat görssom av
mellan medborgare och icke-medborgare intet i konventionensamt att
får tolkas detså på något inverkar konventionsstaternassätt påatt
rättsregler rörande nationalitet, medborgarskap eller naturalisering,
under förutsättning dessa regler icke diskriminerar särskildnågonatt
nationalitet.

fall flerfaldigtKonvention begränsning medborgarskap ochom av av
fallangáende militära förpliktelser flerfaldigti medborgarskapav

SÖAntagen Europarådet den 6 maj 1963 1969:24av
Konventionen har tillkommit bl.a. i så långt möjligtsträvan atten som
begränsa antalet fall flerfaldigt medborgarskap medlemsstaternaav
emellan.

Internationell konvention ochmedborgerliga politiska rättigheterom
SÖAntagen FN den 16 december 1971:125,1966 Prop. 1971:42av

konventionensI artikel 24 varje barn har förvärvarättsägs att att ett
medborgarskap.

Konvention avskaffande all slags diskriminering kvinnorom av av
SÖAntagen FN den 18 december 1979 Prop. 197980: 147,av

1980:8
I artikel 9 uttalas konventionsstaterna skall kvinnor rättatt ge samma

förvärva,män byta eller behålla sitt medborgarskap. skallDeattsom
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äktenskap med utlänning eller makenssärskilt säkerställa varkenatt en
under äktenskapet automatiskt skall medförabyte medborgarskapav

medborgarskap, henne statslös eller påtvingaändring hustruns göraav
Vidare i artikelhenne makens medborgarskap. sägs attsamma

skall kvinnor rättigheter ikonventionsstaterna mänsomge samma
medborgarskap.fråga deras barnsom

rättigheterbarnetsKonvention om
198990: 107,den 20 november 1989 Prop.Antagen FNav

SÖ 1990:20
efterskall registreras omedelbartI artikel 7 fastslås barnatt ett

födelsen har till och medborgarskap.och barn rätt ett ettatt namn
sina föräldrar.Vidare stadgas barn har bli omvårdade Irättatt att av

artikeln konventionsstaterna särskilt i frågaåläggs rättenett ansvar om
blitill medborgarskap det gäller sådana barn riskerarnär attsom

statslösa.

5.3.4 Utredningen

skyldig-följer såväl rättighetermedborgarskapMed svensktett som
och denbetydelsefulla skillnaden mellan den harheter. Den mest som

inteden tidigareinte svenskt medborgarskaphar är attett mensom
iuppehålla sigin i ochden har ovillkorlig rätt att resasenare en

landet.
återkallaSom har framgått det enligt folkrättenär attaccepteratnyss

uppgifter, ochgrundval falskamedborgarskap beviljats påett avsom
grundläggandedetta återkallandet leder till statslöshet. En såäven om

tillmöjlighetförändring den svenska medborgarskapsrätten som enav
ändring i regeringsformenexpatriering skulle innebära kräver en

begränsningförutom i lagstiftning. Enligt konventionen avannan om
utnyttjasstatslöshet får möjligheten beröva medborgarskap inteatt

tillförsäkra vederbör-i överensstämmelse med lag skallänannat som
ande bli hörd domstol eller opartiskt En åter-rätt att annat organ.av
kallelsemöjlighet antingen uttryckliga bestämmelser igenom-
medborgarskapslagstiftningen grundval allmänna för-eller på av
valtningsrättsliga verkan beslut fattats felaktigaregler påom av som

föregående.grunder finns i vissa rättsordningar, framgått i detsåsom-
förEndast första reglering skulle kunna bli aktuellden typen av

förenad grundlagsändring.svensk del, då också med en
för införa möjlighet återkallaVad talar då att attemotresp. en

naturalisationsvenskt medborgarskap erhållitssom genom
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institutlämpligtbehövligt ochexpatrieringhuruvida ärFrågan ett
naturali-medborgaresallautgångspunktenfrån denbedömasbör att -

värdefull deninför lagen såinföddas likhet ärlikavälserades attsom -
undantagsvis kunnavägande skäl börsynnerligen starktinte utan ens

flerafinns det onekligenmeningutredningenssidan. Enligtskjutas
återkallelsetillmöjlighetför införandeklart talarskäl avenavsom

falskagrundvalpåhar förvärvatsmedborgarskapsvenskt upp-avsom
Våldskommis-Somför beslutet.avgörande betydelsevilka haftgifter,

bliskall kunnastötandedetpåtalatsionen har är att personen
ochhandlingarsig falskaanvändaSverigeimedborgare att avgenom

Än identitetenden falskadetallvarligarebedrägliga uppgifter. är om
terroristanknyt-förflutet ellerdölja kriminellttillkommit för ettatt en

for-dennaskyddassamhälletviktigtning. Det är typmotatt av
otill-djuptockså allmäntdetSäkerligen uppfattasfaranden. som

efterhandmedel kan imed verksammaintefredsställande att staten
har tillskansatbedrägligtillojalt och sättingripa den ettmot som

medborgarskaprättighetgrundläggandeochlångtgåendesig så somen
i landet.

åtskilligavågskålen läggasandrai denSamtidigt måste tunga
bör dååterkallelseinstitut införs. Försttalar ettmot attargument som

deförsätternaturalisationupphävamöjlighetframhållas attatt enen
med-till inföddade skillnadeftersomsärklassnaturaliserade i mot

sitt svenskaskulle kunna förloraförhållandenunder vissaborgare
Införandeflesta fall bli statslösa.sannolikt, i demedborgarskap och,

med andra ord leda till tvåskulleåterkallelseinstitut sortersettav
oåterkalleligt och medmedborgarskap;svenskt ettett svagare

dylikinnebär starka skälsagdaRedan deträttsverkningar. mot ennu
ordning.

långtgåendeför den enskildenaturalisation harbeslutEtt om
principendenSverige tillämpasEftersom irättsverkningar. det att en

blir svenskdenförlorarskall ha endast medborgarskapett somperson
andramedborgarskap. Föri sitt tidigaremedborgare allmänhet

tidigarebehålla sitttillåtitsundantagsvisde harän attpersoner som
medföraflertalet falliexpatrieringmedborgarskap skulle således en

med-sitt svenskaförloratsannolikt denstatslöshet. Det är att som
medborgarskap. Attsitt tidigareborgarskap inte kan återfå personen

expatriering,hindravisserligen intestatslös behöverblir men
ochenskildebåde för denmedför avsevärda nackdelarstatslösheten

vistas.för det land där han
i situationermedborgarskap deavsikt med återkallaEn ettatt som

vederbörande från Sverige. Ettgivetvis avlägsnadiskuteras är attnu
genomföra påblifall svårtdock i de flestaavlägsnande kan attantas

blivitOmverkställighetshinder.grund olika former personenavav
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statslös får det förmodas svårigheterna förmå något landatt att annat
honom kommer bli betydande.att ta emot Det alltsåatt är sannolikt

expatrierad skulle bliatt kvar i Sverige för längreen ellerperson
kortare tid. Uppehållstillstånd karaktär torde knappastpermanentav
komma beviljas. Det skulle komma skapasatt kategoriatt en ny

i landet, icke önskvärda svåra avlägsna och utanförpersoner attmen
de normala integrationsprocesserna. Det kan ifrågasättas i vilken
utsträckning Sverige skulle erbjuda dem skydd och förmåner skildaav
slag, vad gäller resedokumentt.ex. 0.d.pass,

Det kan också förutses återkallelsemöjlighet skulleatt medföraen
åtskilliga familjerättsliga komplikationer, exempelvis för de barn som
blivit svenska medborgare i samband med förälderns naturalisation
eller härleder sitt svenska medborgarskap förälderns för-som ur
värvade medborgarskap.

Mot möjlighet återkalla naturalisationsbeslutatt talaretten även att
de gamla vanfrejdsstraffen förlust medborgerligt förtroende ochav-
medborgerliga rättigheter expatriering i någon skullemån kunnasom-

jämställt med, sedan länge avskaffade.är Dessaanses emellertidvar
inte reserverade för någon viss vilket skulle bli fallet vidgrupp, ex-
patriering.

Utredningen har vid sammanvägning de olikaen argumentenav
funnit de betydande nackdelaratt förenadeär med införandetsom av

möjlighet återkalla svenskt medborgarskapatt såen ett väger tungt att
någon ändring gällande ordning inte bör göras. Däremotav anser
utredningen ansträngningar måste läggasatt stora ned på förbättraatt
det rådande för därigenom isystemet möjligastörstaatt utsträckning
förhindra svenskt medborgarskap förvärvasatt på felaktiga grunder
och i själva verket inte önskvärdaär medborgareav personer som som
i landet.

För undvika naturalisation skeratt grundvalatt falskaav
uppgifter detär således viktstörsta utlänningens vandel ochattav
identitet kontrolleras mycket Utredningen föreslår därför i detnoga.
följande kontrollen utlänningsatt vandel skall görasav en m.m. mer
omfattande vadän fallet.ärsom nu
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6 Vandelns betydelse i
medborgarskapsärenden

6.1 Fört hederlig vandelen

Utredningens förslag: Den vandelsprövning sker i med-som
borgarskapsärenden skall syfta till bedömninggöra huratt en av
naturalisationssökanden kan komma uppföra sig i framtiden.att
Vikten dennagöra vandelsprognos betonasatt iav attgenom
lagtexten krav på antagande framtida hederlig vandelettanges om

villkor för naturalisation. För möjliggöra dennasom att prognos
skall skärpt granskning ske i medborgarskapsärenden. Vidareen
förlängs den s.k. karenstiden innan vandelskravet kan anses vara
uppfyllt i de fall utlänningen har gjort sig skyldig till brott.

En förutsättningarna i gällande förrätt utlänning skall kunnaav att en
naturaliseras han förtär hederlig vandel.att Vad fordras fören som

detta villkor skall uppfyllt haratt utvecklats i praxis;anses en
redogörelse härför finns 23på s.

1 Utredningen

Utredningen har i föregående avsnitt för inte föreslåstannat att
införande möjlighet återkalla svenskt medborgarskapatten ettav som
förvärvats med hjälp uppgifter, för döljat.ex. att ettosannaav
kriminellt förflutet. Ett bättre olämpligasätt utestänga frånatt personer
medborgarskap i ställetär enligt utredningens mening redan iatt
ansökningsärendet mycket ochgöra allsidig kontrollen noggrann av
sökanden. åliggerDet då den vill bli svensk medborgare sökaattsom

svenskaövertyga myndigheter sin lämplighet för medborgarskap.om
Utredningen förordar således granskningskärpt i medborgarskaps-en
ärenden.

Det självklartär den vandelsprövning sker i medborgar-att som
skapsärenden har till syfte bedömninggöra hur sökanden kanatt en av
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framtiden. enligtuppföra sig i Att dennakomma göra äratt prognos
naturalisationsären-bedömning det viktigaste iutredningens momentet

den inte kan förväntas förahuvudregelndet; måste att envara som
beviljas medborgarskap. Utredningenheller inte skallhederlig vandel

betonasvikten vandelsprognosföreslår göra attatt att genomenav
levnadssättantagande framtida skötsamtkravet på ut-ettett om

i lagtexten.tryckligen anges
redovisat praxis i medborgar-har i det föregående hurUtredningen

förfråga den har dömts brott, bygger påskapsärenden, i om som
karenstid, be-tidigast efter viss tid,fasta tidsintervall;tämligen en
uppfyllt.vandelskravet Ut-roende påföljden kanpå anses vara

Vid deni allmänhet acceptabelt.dettaredningen äratt systemanser
får godtas vissadet här fråga detmängd ärenden är attstora som om

bedömningarna.för underlättaför normalfall användsriktlinjer att
individuella prövningenfår inte densamtidigtMen noggrarma,

handskas medför demhela tiden stå klartunderlåtas. Det måste som
inte bindandes.k. karenstiderna på någotde är sätt utansystemet att

medborgarskapvid prövningen. rätt tillhjälpmedel Någonendast
alltså inte vid karenstidens utgång.inträder

för karenstidensframhållas utgångspunktensammanhanget börI att
för be-tidpunkten brottetsberäkning inte självklart behöver vara

dagsig i stället beräkna tiden från domenskan tänkagående. Man att
depåföljden verkställd. Med hänsyn tillfrån den dag dåeller är

ändratskulle kunna vidi tillämpningen uppståojämnheter ettsom
vid domstolar,varierande väntetiderberäkningssätt beroende

vidutredningen inget skälöverklagande änannatatt grovm.m. ser
detta avseende.förorda ändring ibrottslighet se nedan någon

med karens-utformningendet gäller denNär närmare systemetav
närvarandekarenstider förutredningen dels detider att somanser

60påföljder understigande dags-delstillämpas bör förlängas, ävenatt
uppfattningkarensverkan. Enligt utredningensböter bör ha direkten

penningböter ochpåföljdvarje brottmålsdom änbör som avser annan
dagsböter medförastrafföreläggande avseendevarje godkänt att ett

räknatbeviljas först sedan minst årregel kanmedborgarskap ettsom
vandelsanmärkningarinte andralöpt ochfrån brottets begående ut

Även penningböter börtill endastför den dömtstillkommit. ensom
från dagenalltid förflytakarenstid gälla. Minst år börviss, kortare, ett

för domen.
alltidvid flera tillfällen börnaturalisationssökande lagförtsHar en

enstaka lagföring.karenstider tillämpas vidlängre än en
ellerfängelseeller skyddstillsyn förenad medFör villkorlig dom

med halva tidbör karenstiden förlängas den utgördagsböter som
riktlinje för påföljd.resp.
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fråga skyddstillsynsdomI med antingen samhällstjänst ellerom
särskild behandlingsplan kontraktsvård bör karenstiden beräknas
utifrån längden på det fängelsestraff skulle ha dömts utsom om
fängelse ställeti valts påföljd.som

ådömt fängelsestraff innanEtt skall verkställt sökande kanvara en
till svensk medborgare och prövotiden för Villkorlig frigivningtas upp

ha Omskall gått det inte löper tid för Villkorlig frigivningnågonut.
förflytabör minst från frigivningen frånår fängelsestraff innanett ett

det bli aktuelltkan bevilja svenskt medborgarskap.att ett
Ådömda böter bör regel ha betalats innan ansökan kansom en

beviljas.
Beträffande den dom överlämnats till särskild vård börsom genom

nuvarande praxis alltjämt gälla. Detta bör fallet för denävenvara som
beviljats nåd beträffande påföljd och den dömts för brott ien som
utlandet.

fråga åtalsunderlåtelse bör det beaktasI vilket brott iä:om som
fråga. Karenstiden får därefter bestämmas med utgångspunkt i den
strafflatitud aktuell för det ifrågavarande brottet.ärsom

beviljasEtt medborgarskap bör aldrig förrän brottsmisstanke letten
till dom eller beslut. Dennågot undanhåller sig lagföringannaten som
kan inte ha uppfyllt vandelsvillkoret.anses

de fall påföljden för brott bestämts lägreI i normalfalletän påett
grund särskilda omständigheter individuell bör karenstidennaturav av
bestämmas i påföljdmed utgångspunkt den skulle ha blivit aktuellsom

inte förelegat.de särskilda omständigheternaom
särskiltbör framhållas omsorgsfullHär prövningatt en av om van-

delsvillkoret uppfyllt bör beträffande dem förär göras narkoti-som
integritetskränkande brottslighetkabrott, och allvarlig ekonomiskgrov

brottslighet till långa fängelsestraff ellerdömts överlämnats till särskild
vård. sådana fallI allvarlig vidare karenstiden,brottslighet bör tillav

frånskillnad vad gäller för närvarande, räknas från det attsom
påföljden har verkställts. Fängelsedomar två år och däröver torde
inte sällan denna brott.typavse av

Det kan med fog ifrågasättas tillde dömts mycket långaom som
fängelsestraff någonsin skall beviljas svenskt medborgarskap.

sökande inteEn tillfredsställande kan förklarapå sätt påettsom
vilket han försörjer sig uppfylltsätt bör inte vandelsvillkoret.haanses

När det gäller bristande vandel brottslighet det i praxisän ärannan
huvudsakligen tredska ovilja för sigoch rätt detgöraatt gentemot
allmänna och underlåtenhet betala förfallna underhållsbidragatt som
beaktas. Som framgått redovisningen för praxis se 27 f. detärav s.
endast allvarlig försummelse beaktas i tillståndsärendet. Det kravsom

denna avgränsning innebär enligt utredningen alltför lågt ställt.ärsom
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Avgörande bör utlänningens vilja fullgöra sin betalnings-attvara
skyldighet, exempelvis dokumenterad avbetalningsplan ellergenom

överenskommelse med borgenären. ankommaDet måste påannan
utlänningen visa han gjort vad rimligen kan krävasatt att som av
honom dettai avseende. Gör han inte det bör ansökan svenskten om

frånmedborgarskap honom avslås. Den icke godtagbara skälsom av
låtit bli för sig föregöra rätt eller i anslutning tillatt straxmen som

ansökan svenskt medborgarskap betalar sina skulder bör inteen om
Ävenomgående till svensk medborgare. i sådana situationertas upp

bör det krävas viss karenstid under vilken utlänningen visar hanatten
förhar avsikt framdeles fullfölja sina åligganden.att

En ytterligare omständighet bör ha betydelse vid be-storsom
dömningen utlänning visat vilja för siggöra rätt ärattav om en om
han betalat skadestånd grund brottpå dömts domstol.utav som av
Om idet medborgarskapsärendet framgår skadeståndsskyldighetharatt
ålagts bör det undersökas denna skyldighet har fullgjorts.om

Något ställningstagande i praxis finns inte såvitt utredningen erfarit
beträffande asocialitet. Enligt utredningens uppfattning bör det normalt
inte komma i fråga till svensk medborgareatt uppta en person som
under sin vistelse här gjort sig känd for asocialt beteende ellerett ett
störande eller klandervärt levnadssätt, grund missbruk.påt.ex. av

iMen dessa fall tidsfaktor Om utlänningenäven måste gälla. kanen
sannolikt han upphört sitt asociala beteende bör det eftergöra medatt

tillräcklig karenstid, inte anmärkningsfrittunderstigande två åren av
beteende, kunna bevilja svenskt medborgarskap.övervägas att ett

vadI mån andra omständigheteräven vandelskaraktär deän somav
utredningen har behandlat skall tillpåverka bedömningen beror stornu
del på det finns möjlighet få kännedom uppgifter.relevantaattom om
Utredningen vill i detta sammanhang framhålla förslagen i be-att om
tänkandet Uppehållstillstånd och avvisning SOU 1993: 120 bättreom
dokumentation genomförs, kan det utlänningens dossier hosantas att
SIV kommer innehålla information vad för närvarandeänatt mer som

Ävenfallet.är möjligheten till information utlänningens vandelom om
begränsad efter det uppehållstillståndär beviljats, det icke destoäratt

mindre viktigt krav på skötsamhet ställs villkor för erhållaatt attsom
svenskt medborgarskap.
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karenstiderförslag tillSammanfattning utredningensav

karenstider harfrågaiexemplifiera vad anförtsFör att omsom nu
emellertidvillUtredningennedan.sammanställt tabellenutredningen

tidkortasteriktlinjer för dende tiderbetona ärånyo att angessom
medborgarskap intedetaktuellt,blikanlöpa innanbör attettsom

karenstiden löptsedanmedborgarskapsvenskttillföreligger någon rätt
medbedömningindividuellskall skedet alltid ut-ut samt att en

vandelska-omständigheteroch övrigai brottslighetengångspunkt av
uttömmande.interaktär. Tabellen är

försedan dentidigastmedborgaretill svenskutlärming kanEn tas upp
karenstiden löptvarje fall angivna ut.

karenstidenprövningIndividuellPenningböter av
begåendeefter brottets30 1 årDagsböter -
begåendeefter brottets60 2 årDagsböter -
begåendeefter brottets3100 årDagsböter -
begåendebrottetsefter4 årFängelse 1 mån -
begåendeefter brottets5 årFängelse 4 mån -
begåendeefter brottets6Fängelse 8 årmån -
begåendebrottetsefter7 årFängelse 1 år -

verkställt straffefter8 årFängelse 2 år -
verkställt straffefter9 årFängelse 4 år -

straffefter verkställt10 ellerår6Fängelse år mer-
prövotidenden lagstadgadefrån det1Villkorlig dom år att

3 fråntill dvs. tidigast år2 gått ända,om
domlagakraftvunnen

prövotidenlagstadgadedenfrån detskyddstillsyn 1 år att
fråntidigast årända, dvs. 4till3 gåttårom

verkställasbörjadepåföljdendagden
Övriga dockkarenstiden,prövningIndividuellvandels- av

vandelsanmärk-deteftertidigast två åranmärkningar att
upphörtningen
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Dispens från vandelsvillkoret

Den möjlighet finns enligt gällande rätt meddela dispens frånsom att
vandelskravet måste finnas kvar. Möjligheten bör framgentäven
tillämpas med restriktivitet och i linje med de riktlinjer ut-som
redningen förordat. När det gäller har dömts för brottpersoner som
och för vilka karenstid löper bör dispensmöjligheten utnyttjas meden
än större restriktivitet vad förän närvarande fallet.ärsom

6.2 Hemvisttid i Sverige villkorsom
för naturalisation

6.2.1 Inledning

En ytterligare förutsättning för naturalisation kravetutöver på hederlig
vandel är utlänningen sedan fematt år eller, i fråga dansk,om
finländsk, isländsk eller norsk medborgare, sedan hartvå år hemvist
här i riket.

I 1858 förordningårs angående villkoren för utländsk mans
upptagande till svensk medborgare se avsnitt 2 uppställdes som
villkor för naturalisation utlänningen varit bosatt iår landetatt ochtre
alltjämt bosatt här vid tiden för naturalisationen. Genom 1924 årsvar
lag förlust svenskt medborgarskap utsträcktes bosättningskravetom av
till fem år. förarbetenaI till den lagen uttalades utlänningatt en som
varit bosatt i landet i endast iår regel inte kunde ha så levttre anses
sig in i landets förhållanden, hans upptagande till det landetsatt
medborgare kunde naturligt. Vidare anfördes inte helleranses att
kunde denna tid tillräckligt lång för vederbörande myndig-anses att
heter skulle med säkerhet kunna bedöma lämpligheten hansav
naturalisation. Kravet bosättning utsträcktes 1950 års med-genom
borgarskapslag till sju år; detta innebar emellertid inte någon skärp-
ning i förhållande till den praxis sedan årtionden dessförinnansom

Årtillämpats med stöd förarbetena till 1924 års lag. 1976 ändradesav
kravet på så detsätt huvudregel, fordrasatt fem årsnumera, som
hemvist här i riket för naturalisation medborgare från andra länderav

från deän övriga nordiska. Det avgörande skälet för förändringen var
prop. 197576: 136, bet. InU 197576:44 åtskilliga åtgärder hadeatt
vidtagits för underlätta för invandrarnaatt in i detväxa svenskaatt
samhället, vilket lett till kravet på sju års hemvist framstodatt som
onödigt långtgående. Enligt propositionen borde kravet hem-
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visttidens längd inte högresättas vad erfarenhetsmässigtän som
behövdes för utlänningar i allmänhetatt skulle hinna inlemmas i det
svenska samhället.

6.2.2 Utredningen

Utredningen har i det föregående rekommenderat vandelspröv-att
ningen i medborgarskapsärenden skärps och har därvid betonat
betydelsen ingående och omsorgsfullatt prövning sker eftersomav en
beslutet svenskt medborgarskap oåterkalleligt.är För be-om att
dömningen skall kunna bli korrekt måste underlaget tillförlitligtvara
och tillräckligt lång tid under vilken utlänningen hunnit bliavse en
delaktig i samhällslivet och visat vilja och förmåga integreras i vårtatt
samhälle.

En längre hemvisttid villkor för naturalisation skulle medförasom
sökandens vandel och identitetatt kunde utredas och bättreprövas än

för närvarande.
Mot bakgrund det anförda vill utredningen peka på det kanav att

finnas anledning överväga förlängningatt kvalifikationstiden fören av
svenskt medborgarskap för andra nordiskaän medborgare. Ut-
redningen lägger dock inte fram något förslag härom.eget
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Ikraftträdande och7

kostnadskonsekvenser

inte.Övergångsbestämmelser behövssärskildaNågra
bli fördet skall svårareUtredningens förslag innebär att en

medborgarskap. Någrafå svensktutlänning missköter sig attsom
inte följa med förslaget.kostnader kan antas
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Utdrag ur
Kommittédirektiv 1992: 108

Översyn reglerna utvisning på grund brottav om av m.m.

Dir. 1992:108

Beslut vid regeringssammanträde 1992-12-10

Chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Friggebo, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredare tillkallas föratt reglernaöveren att se
utvisning på grund brott och reglerna behandlar vilkenom av som

betydelse utlännings vandel skall ha vid bedömningen hansen rättav
till uppehållstillstånd i Sverige och vid beviljande svenskt med-av
borgarskap. Utredaren skall också undersöka de rättsliga förut-
sättningarna för återkallande svenskt medborgarskapettav som
erhållits med hjälp falska uppgifter. Utredaren bör lägga framav
förslag till de författningsändringar föranleds hans eller hennessom av
ställningstaganden.

harJag i ärendet samrått med chefen för Justitiedepartementet.

Bakgrund

Dåvarande chefen för Justitiedepartementet tillkallade år 1989 efter
bemyndigande regeringen kommission med uppdragav en att
motverka våldet och förbättra stödet till brottsoffren dir. 1989:58.
Inom för detta uppdrag behandlade kommissionen vissa frågorramen

utlänningars och invandrares brottslighet. betänkandetl SOUom
1990:92 Våld och brottsoffer föreslog kommissionen bl.a. reglernaatt

utvisning på grund brott skall det införs kravöver,om att ettav ses
på god vandel den utlänning söker uppehållstillstånd i Sverigeav som
och svenskt medborgarskap erhållits grundval falskaatt ett som av
uppgifter skall kunna upphävas.

Frågan upphävande svenskt medborgarskap uppmärksamma-om av
des också den parlamentariska kommitté hade till uppgiftav attsom

över reglerna avvisning och utvisning utlänningar kanse om av som
befaras medverka i terroristhandlingar här i landet. betänkandetI
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anförde kommittén1989:104 TerroristlagstiftningenSOU att
sådanfrån principiella och praktiska synpunkterproblemet både är av

frågan ändringförutsättningslöst börvikt pröva ävenatt om enman
nödvändig försådan skulle visa sig nåi grundlagen, att enom en

forutsättningsfri utredning har ocksålösning. sådanlämplig En
med begäranvid behandling motionförordats riksdagen omav enav

25.frågan 199091:StIJ3, rskr.utredning aven
väckts motionerde riksmötena har detUnder senaste om en

brott seutvisning grundskärpning reglerna på t.ex.av om av
l99192:SflJ10. Socialförsäk-198990:SflJl6, 19909l:SfIJ14 och

huvudsakliga motive-motionerna med denringsutskottet har avstyrkt
särregler förinvandrarpolitiska skälen införaringen de mot attatt

tillfällena har utskottetbärkraft. Vid deinvandrare har tvåstor senaste
Våldskommissionen slutbe-beredningenhänvisat tilläven att av

beslutat i enlighet medbör avvaktas. Riksdagen hartänkande
motioner1992 har ocksåhemställan. Under våren tvåutskottets som

vid asylbe-till frågan brottslighets betydelsehar anknytning om
avslagitsmotioner har bl.a.behandlats riksdagen. Dessadömningen av

i utlänningslagentill de befintliga reglernamed hänvisning
265.l99l92zSflJl0, rskr.

inriktning och resultat199192: 12 lnvandrarpolitikens1 rapporten
motiveratRiksdagens revisorer uttalat det görahar är attatt en
brott. Revisorerna harutvisning på grundreglernaöversyn avomav
korrespondens mellanbristandepåpekat detdessutom att synes vara en

brottslighetsreglernautvisning grund brott ochpåreglerna omavom
betydelse i
tillståndsärenden.

till regeringen deninvandrarverk i skrivelseSlutligen har Statens en
uppfattningföreslagit vissa åtgärder enligt verkets19924 oktober som

asylsökande.brottsligheten blandför minskabör vidtas att

ordningNuvarande

svenskt medborgarskapLagen m.m.om

får ingen medborgare§ andra stycket regeringsformenEnligt 2 kap. 7
isitt medborgarskapeller har varit bosatt i riket berövasär annatsom

samtycke ellerfall då han samtidigt, efter uttryckligtän attgenom
hinderUtaninträda i allmän tjänst, blir medborgare i stat.en annan

i fråga sittföreskrivas barnhärav får dock under åratt arton om
Vidare fårfölja föräldrarna eller dem.medborgarskap skall aven
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föreskrivas i enlighet med överenskommelseatt, med denstat,annan
sedan födelsen är medborgare i denäven andrasom och ärstaten

varaktigt bosatt där förlorar sitt svenska medborgarskap vid årsarton
ålder eller senare.

För utlänning skall kunnaatt till svensk medborgareen upptas
naturaliseras krävs enligt 6 § lagen 1950:382 svenskt med-om
borgarskap utlärmingen har fylltatt och harår hemvist i Sverigearton
sedan viss tid. Dessutom fordras utlänningen fört hederligatt en
vandel. Om utlänningen inte förlorar sitt utländska medborgarskap i
samband med naturalisationen medgivande den utländskautan av

regering ellerstatens myndighet får villkor förettannan som
medborgarskapets förvånande bestämmas utlänningen införatt
Invandrarverket inom viss tid styrker sådant medgivande haratt ett
lämnats. I samband med utlänning naturaliseras bestämmeratt en
Invandrarverket naturalisationen skall omfatta också hans ogiftaom
barn under år.arton
I lagen svenskt medborgarskap finns bestämmelser förlustom om av
svenskt medborgarskap i 7 och 8 §§. Dessa regler utformadeära
i enlighet med de möjligheter regeringsformen erbjudersom att
meddela awikande föreskrifter från huvudregeln ingen medborgareatt
får berövas sitt medborgarskap.

Behovet utredningav

Medborgarskapslagstiftningen

Frågan återkallelse svenskt medborgarskap erhållits påom ettav som
grundval falska uppgifter har flera Såsomaspekter. bl.a. Vålds-av
kommissionen påtalar detär stötande skall kunna bliatt en person
medborgare i vårt land använda sig falska handlingar ochattgenom av

Änbedrägliga uppgifter. allvarligare det den falskaär identitetenom
tillkommit för dölja kriminellt förflutet eller terroristanknyt-att ett en
ning. Jag delar därför riksdagens uppfattning det angelägetäratt att
samhället skyddas denna förfaranden. Det också viktigtärmot typ av

utlänningslagstiftningen inte kringgås.att Man måste emellertid också
ställa sig frågan det går lösa problemet rimligt sättatt ettom utan

andra och omfattande missförhållandenatt uppstår.mer
förutsätterJag avsikten med införandet återkallelseinstitutatt ettav

främst syftar till möjliggöra utlänningen skall kunna avlägsnasatt att
från Sverige. Enligt terroristlagstiftningskommittén gällandeutgör
folkrättsliga regler inte hindernågot naturalisationsbeslutmot att ett
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Kommittén hänvisarförutsättningar.aktuellaåterkallas under nu
begränsningFN-konventiondet i 1961 årsdärvid till att avom

sitt med-berövaskanuttryckligenstatslöshet att en personanges
uppgifter ellererhållitsharborgarskap, dettanär genom osanna

riktigt frågani för sigochförfarande. Dettabedrägligt är men
verkstäl-skalleventuell utvisninglandtill vilketkvarstår annat enom

uppfattningEnligt minupphävts ärnaturalisationsbeslutetlas sedan
.

beredvillighetvisaskulle någoninte troligt andra störredet att stater
dessamedborgarskap undersittförloratatt ta emot person somen

Åtskilliga detinte erkännaöverhuvudtagetskullepremisser. stater
giltighet.svenska beslutets

för SverigebästnaturligtvisDärtill kommer det är attatt av-
inresa hit. Iutlänningensmöjligt efterlägsnandet sker så snart som

utlännings-erinras de möjligheterbl.a.sammanhang bördetta somom
harutlärmingenuppehållstillståndåterkallaerbjuderlagen ettatt om

förhållanden.andrauppgifter sin identitet elleroriktigalämnat omom
falskfalldet mycket angelägetmin uppfattningEnligt är att av

varit bosatt i Sverige så längeinnan utlänningen haridentitet uppdagas
prövningsmyndigheterna ärförutsätterhan naturaliserats. Jag attatt

detmycket angelägethänseende. ocksåi detta Detobservanta är att
naturalisationsärenden blir såiunderlagetskapas rutiner så att

fullständigt möjligt.som
talarhumanitära aspekterslutligenDet finns emot attrent ensom

naturaliserats avlägsnashanvarit i Sverige längeså attperson som
svenska med-blivitdetta de barnhärifrån. synnerhet gällerI som

Även såledesnaturalisation. detsamband med föräldernsborgare i om
medborgarskapsvensktåterkallakan invändningar att ettmotresas

viktigtuppgifter, jag detfalska ärdet erhållits på attatttrots att anser
medtillkan finnas komma rättavilka möjligheterdet klargörs attsom

såledesbörredningsuppdragetsvårbemästrade problematik. Ut-denna
uppställerMedborgarskapslagenfråga.omfatta dennaäven som

skallvandelhederligtidigare bl.a. krav pånämnts sompersonav en
utlänningskontrollsvensk medborgare. Enupptas noggrann av ensom

med-svensktförhindraviss utsträckning kunnavandel torde i att
Även ivandelskravetfelaktiga grunder.beviljasborgarskap

omfattasmedborgarskapsärenden bör översynen.av
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Riktlinjer för utredningsuppdraget

Medborgarskapslagstijiningen

Utredningsuppdraget bör också omfatta översyn vandelnsen av
betydelse i medborgarskapsärenden. Som jag tidigarenämnt kan en

vandelsprövning ha betydelse detnär gäller förhindranoggrann att
uppkomsten i olika hänseenden olyckliga medborgarskapsbeslut.av
Utredaren bör studera praxis i detta avseende i syfte bilda sigatt en
uppfattning vilka krav skötsamhetpå i dag ställs påom som en
utlänning vill bli svensk medborgare. Om utredaren finnersom att
förändringar påkalladeär bör förslag till sådana läggas fram.

Frågan återkallande medborgarskap erhållitsettom påav som
grundval falska uppgifter jagär, redan betonat, betydligtav som mer
mångfacetterad den kanän vid första påseendet. Utredaren börsynas
till början bilda sig uppfattning fenomenet vanligten ären om
förekommande. frågeställningEn nästan alltid diskuteras isom
samband med denna problematik är naturalisationsbeslutettom som

erhållit basispå falska uppgifter kanen person av anses vara en
nullitet. Denna fråga bör utredaren analysera.

Utredaren bör vidare analysgöra reglerna på området ochen av om
han kommer fram Äventill det låter sig förslågörasatt ändring.en
här siggör rättsäkerhetsaspekter gällande. Hänsyn måste därvid tilltas
innehållet i utländska rättssystem och till Sveriges olika internationella
åtaganden. Det bör vidare framhållas de grundläggandeatt en av
principerna bakom den svenska medborgarskapslagen för övrigt-
beslutad i nordisk enighet statslöshetär skall undvikas.att Denna-
princip måste upprätthållas. Eventuella förslag måste således utformas
så inte i ökadatt utsträckning riskerar bli statslösa.personer att

Utredningsuppdraget

Utredaren bör arbeta skyndsamt. Uppdraget bör i fråga ändringarom
i utlänningslagen slutfört före utgången juni månad 1993.vara av
Uppdraget i övrigt bör klart före utgången 1993.år Förvara av
utredningsarbetet gäller vidare regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens
inriktning dir. 1984:5 beaktande EG-aspekten isamt utrednings-av
verksamheten dir. 1988:43.
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Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för Kulturdepartementet tillkalla särskildatt en
utredare omfattad kommittéförordningen 1976:119 medav- -
uppdrag reglerna utvisninggöra översyn på grundatt en av om av
brott besluta sakkunniga, sekreterare ochatt experter, annatm.m. om
biträde utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skallatt att
belasta elfte huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Kulturdepartementet
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uâáéiäiTi;ihs01MonmyndighetsANSÖKAN iuai annstampeimedborgarskap osvenskt A.om
sökandentillpolismyndighetiden därAnsökan ärkyr-ortges kyrkobokfördhärkobokförd inteår i landet,eller, sökandenom ti stvzs:tempelsvensktkonsulat.svenskbeskickningellerlönattill

årsålderuppnått18 skall ansökan.VidPerson ge egensom 18årför under skallblankettSIVsjälvständigansökan utlänning
1304användas. Distriklskodmedborgarskapför 15årbarnunderVidansökan svensktom skalladopterats svenskmedborgare användasblankettavsom då1301.Ansökan in direkttillSIV skall invand-statensgesrarverk. Till

Statensinvandrarverk

anhåller till svenskUndertecknad bli medborgare.Följande påupplysningarlämnas hederochatt upptagen samvete.straff 15kap10§Oriktig uppgift kanmedföra enl brottsbalken.

B. Uppgifter sökandenom
01Efternamn 03Fodelse ;

iå man di Hmmi Allafornamn,tilltalsnamnetunderstruket
l ilMTidigareefternamn GKon i

M kvinna Kman ÅM medborgarskap 07Nuvarande Annattidigaremedborarskapgi i1l l
Civilstånd iillampiigkryss ruta YrkeTitelsatt i sAnknngflGift FrånskildOgift Ankai i
Fodelseort j Lanellermotsvarande landj ;I

denna:lTrosbekannelsez Omsökandenmedlem insamling Svenskaicke:eiiiiorieii kvrkan,ai ren ii-om angej EvangeIisk-Iuthersk IckeevangeIisk-lutherskj
Ansökan Ansokansvensktmedborgarskaphar oilallenmedvillkor Ansökanom datum datumavslagenj mgjortstidigare gjortstidigare
Datumlor Sverigeankomsttill

C. Uppgifter beståendesökandensmakamakei ellerupplöstäktenskapom
Efternamn for ogiftlgilt efternamnkvinnatsamt Personnummeriiod-ár,som man.dag,nuL
Förnamn Adressi

Titel. BeräknadaisinkomstFodelselandYrke nuvarandeverksamhet NuvarandemedborgarskapTidigaremedborgarskap- i ,
jAktenskapetingångetdatum Land Makarnaj samman sammanvr- flever leveri intei 1Aktenskaperupplostdatum |Land datumiBeslut betanketid skallom somloregáäktenskapsskillnad

Ansokersökandensmakamakesamtidigtsvensktmedborgarskap Ansokaiiom svensktmedborgarskapharTi omjJa mNej bifallitsdatum datumavslagits

UppgifterD. medvilkensökandensammanbori äktenskapsliknandeförhållandeomperson ett
Efternamn Förnamn Personnummertlod mån.år. deg,nr1i
Adress Fodelseiand Nuvarandemedborgarskap-i

4 jTidigaremedborgarskap sammanborsedan Ansokandatum svensktmedborgarskapharomy Lbifallitsdatum avslagitsdatuml l, 01Beslutsdag02Tiusiand 03Besluti
iDen ärmedborgareitvå fleraeller lämnaruppgift samtligasom stater, lommedborgarskap. l

10 :D 31 1141 Den intetidigaretillhörsvenskakyrkan i kyrkansom upptagenanses Grund BipersNiva Handl Avgift Beslutandesärskildansökannärhanhonblirsvenskmedborgareutan hanhonomär evangeIisk-Iuthersk 9 §trosbekännare religionslrihetslagenl.Detta
gäller intedock den hospastorsämbetetanmält hanhon villsom att inte 73 MPotismvndighetensdnr Lokalaskartekontoretiinträdaikyrkan.Omsökandenärevangelisbluthersktrosbekännare,un-derrättar invandrarverkvederbörande därom.statens pastor Ser dossnr Ansok Besluti
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barnsökandensUppgifterE. om

18Ir sökandensmedunderogiftabarn någon sökandenellermedmakarunka som Omlattas Evangelisk-tumultPersonnummerefternamn avFörnamngiftmad. samtvarit Födelseort ansokningen trosbekannare-mln, Medborgarskaplöd-år, -daq,-nrlsokandansänårdettaannatom
Monmm :Ja DNejjJa [:]Nej

:Ja [jnejjJa [:jNej

:Ja |:JNejiNejjJa

DNejjJa EINej:Ja

:Ja ENejjJa DNej

Ira jTNejjJa que;
laregå Myndighetochdatumfor vardnadsbeslutaktenskapsskillnadunder skallvid eller ev.somu

j Barnetssökandensammanbormedlorbarn, namnVistelseort intesom

någon18årmedOgiftabarnunder somgiltmed.ellerharsökanden varitintear Evangelrsk-IutherskOmiattasPersonnummerefternamndenaFörnamn annat avarsamt om lrosbekannare-mån. Medborgarskap ansökningenröd-år, -dag,nrinsakandens r.e
03 M01002

:JJa DNejLjNejjJa

:jNejjJa:Ja Ewe.

NejJa Nej .la1j | I
várdnaasbeslutMyndighetochdatumiorvårdnadensokandenhar ev.vårdnadshavare,annananom

Barnetssammanbormedsokandenlor namnVistelseortbarn, intesom

sökandensföräldrarUppgifterom
FörnamnefternamnFadersAdoptMaders

Personnummerlind-ar.man, Medborgarskapdag,nradressEv. 3l
landFödelseort

I jDatumAnsokan medborgarskaptidigareDatum svenskt harmedborgarskap omsvensktAnsøkanom |DatumT i[jj bifallits avslagitsgjortsgjorts
FornamneiteinamnModersAdoptivmodeins

Personnumerman. Medborgarskaplcd-år, dag,nrlSverigeEv.adress ri li
LandFödelseort

I DatumAnsokan medborgarskaphartidigareDatum svensktmedborgarskaphar jomAnsökansvensktom i mmjmj bifallits avslagitsgjorts |gjorts

förhållandenekonomiskasökandensG. Uppgifterom ITillgångaråren Skuldertbeloppl tbelopplenligtallmansçalvdeklarationdeinkomstskatttillstatlig tresenasteBeloppatttaxera
| |191919 ......................................... IBelopplénallnaskatter.beterobetalda,

finnsfinns I iUnderhållsberattigads Beloppochhemmavarandebarnmakemaka namnUrlderhlllsskyldighetmotannanan
finnsfinns

I Beloppunderhållomm
F]j finnsfinns
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SverigeverksamhetiochUppgifter bostadsortersökandensH. om Tidtfrom-tomimotsvarandeellerGatuadressBOSHGSOHGF

TudliromwomlVerksamheri ArbersguvarerIaroansralr.adressochnamn

åren han Iaroansrautva bor moilugr arbetsgivarede styrkas3Verksamhetenunder intygsenaste om genom

ej obligatorisksökanden uppgiftUpplysningarom
Telefonfranehernamn,förnamn, AdressmelunhamlasUpplysningarkan
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ÖvrigaupplysningarJ.

UNDERSKRIFTK.
införståddmed vidförvärv svensktmedborgar-Jagar att;ag avförlorakomma mitt medborgarskap.skapkan nuvarandeatt

Oii Namnunderskriftdatumoch

AdressL.
iMOn72Utdeiningsadnss

Telefon, rilnnri Telefonbosladenimed arbetetmedriktnii

Makas samtyckebeträffande omfattasM barn ansökningensom av
Namnteckning

BarnetsBarnensM samtycketill bli tillupptagetupptagna svensksvenskamedborgareatt gäller fyllt 12årbarnsomWBMHIECKHIHQ Namnteckningi

Bilagor

Obligatoriska

lörpersonbevisnyuttaget sökanden forhanshennesst makamakesamt sambooch upptagnaovanupptaget
eller,beträffande folkbokfördSverige,barn är motsvarandepersonsom annatl intyg.

förekommandedomstoleller myndighet fallmeddelatvârdnadsbeslutstav annan l
Dennabilagabehövsinte personbevisetinnehålleruppgift värdnadsbeslutetlom om

från Jfr 3arbetsgivareIaroanstalt Hstintyg avsnitt not

identitetshandlingoriginal åberopa.sökandenönskarst soml

myndighetsMottagande anteckningar
kw SHI: Art Fram Rese-i HeniIands--Ãlings- dokut i 4--Giltigt. . kontrolleratoch..aterstallt.. till. sokanden..uppvisat,passari iom l imemomUtlardande Uilaidaiidsiiivyiiiiigilieistat Unama. gnugnusuddamm

An s9. .Annanlegitimationshandling. .
Godkannsendastsokandeninnehargiltigtpassom
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UTREDNINGmed anledningWwvnd-et-e av
ansökan svensktmedborgarskapom
Datum om

Hlrxdlaqgare
SOKANDENOMUPPGIFTERA

PersonnummerEfternamn

MedborgarskapunderstrultellfornamnttnlltalsnamnetAlta

vidförvärvmedborgarskapslagstiftningförloras medborgarskapautomatisktintelandets annatEnligtvissaländers av
från medborgarskapÄr befrielse sittnuvarandesådantfallvillig sökaisökandenmedborgarskap, att

[:]j såutförligtOm möjligtNej Nej skälen somJa ange

släktskapsförhållandeANHÖRIGASVERIGEangeNARMASTE IB
|| Slaktskao SvWarm Fulistanøug medborgareadressI TJa Neji

E TJa m Nej
I ha Nej

HÅLLANLEVNADSFOR DENC
IorsonerverksamhethursokanoenSverige,nuvarande ange srgochyrkehemlandetsamtUtbildning r r

waårenunder stvrkrVerksamhetennesenaste genom Omverksamhetenintekanstyrkasstyrkt,CJuppgifterinhämtade utredareintyg anledningenhärtillav bör anges

r- MILITARTJANSTD
mrhtamanstFullg|otlobligatoriskE ü möjligtsåutförligtNejNej; orsakenJa somangeII omSI

3
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UTANFÖRSVERIGEVISTELSE förutomsemesterresorE
lo: inledningmlouuAnontiaounkroch samt vmoøun

från försäkringskassaUppgifter kronofogdemyndighetochF
Evunaemurukuiøev.Uvbclalrunglolarlhur 10115och dennaSounuans boxerobeuiuasun:-rv mmumtv

Noteringarenligt:

frånkronofogdemyndighet inganoteringarutdrag
bifogas

L:frånförsäkringskassa noteringar:uppgifter inganedan sarskildbilagaelierredovisas I:
i|II

SOKANDENSIDENTITETG
lill lUEhlllQlsokandenanskav6097003SwikáñdÖVSinHJRGHHQJVE449°H9dDPFSKBHGIGUHQ50mOUQIHJI

OVRIGTH
lsambolorhållanøeOvnga roransonnmgenurveamngv u naDenHvismnrovnmgenav a omavovv-siav-J:rr-w

.i
g

UNDERSKRIFTI mm
ToniharFørnorel anvanisnanmsvennena ii fNe; i iNejJaJa u- Fovnoisdarum Amarbilagori

FörekommerriksoohsregisirerbifogasUrdragur xn.:lelqiwhma-nen.Upgalllngen
erinranföljande ev bilagalingenerinran

iI

I]Kronans TelefonTpnsreriieluudeisnuli
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Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Kulturdepartementet
kriget FörberedelserförOm kommit... mottagande Förnyelseochkontinuitet konstav och kulturom-militärt bistånd 1949-1969 Bilagedel. [11]+ i framtiden. [9]

Vandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden, [33]m.m.
Justitiedepartementet

CivildepartementetVapenlagenoch EG [4]
Kriminalvård och psykiatri. [5] LandstingenKommunerna, och Europa.
Års- och koncemredovisningenligt EG-direktiv. Bilagedel.[2]+
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Utrikesdepartementet

Miljö- och naturresursdepartementetHistoriskt vägval Följdema för Sverigei utrikes- och-
säkerhetspolitiskthänseende bli, respektiveintebliattav miljön.EU, EESoch [7]
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Socialdepartementet
föreställningarMäns kvinnor och chefsskap.[3]om

Reformeratpensionssystem.[20]
Reformeratpensionssystem.Bilaga A.
Kostnaderoch individeffekter. [21]
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Kvinnors ATP och avtalspensioner.[22]
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Vård alkoholmissbrukare.[27]av
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