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statsrådetTill Leif Blomberg

Genom beslut den 28 juli 1994 bemyndigade regeringen den
dåvarande chefen för Kulturdepartementet tillkalla särskildatt en
utredare med uppdrag regeringens förgöra översynatt en av ansvar
praxis i utlänningsärenden och prövningsförfarandet vid ansökan om
uppehållstillstånd. Med stöd detta beslut förordnades denav
10 augusti 1994 särskild utredare expeditionschefen Eriksom
Lempert.

Som har deltagit generaldirektören Johan Fischerström,experter
byråchefen Pia Sellers, advokaten Stadig,Per etnologen Eva

hovrättsassessornNorström, Mats Melin, hovrättsassessorn Ingela
Fridström och departementssekreteraren Bob Pernodd. MelinMats

pålämnade utredningen i januari 1995 grund andra arbetsupp-av
gifter.

harIngela Fridström tjänstgjort utredningens sekre-även som
terare.

Utredningen har antagit Asylprocessutredningen.namnet
Asylprocessutredningen överlämnar sitt betänkandenu

SOU 1995:46 Effektivare styrning och rättssäkerhet i asylpro-
FischerströmAv har avgivit särskilt yttrande.experternacessen.

Uppdraget härmed slutfört.är

Stockholm i april 1995

Erik Lempert

Ingela ridströmF
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Sammanfattning

Uppdraget

Utredningens uppdrag kan i allt väsentligt delas in i två olika block.
förstaDet blocket gäller frågor regeringens möjligheter att styraom

praxisbildningen i utlänningsärenden Stynnedelsavsnittet. Block 2
rättssäkerhetsfrågor irör asylprocessen med tonvikt särskildatre

frågor nämligen inslaget muntlighet i beslutsmotive-av processen,
ringar för- och nackdelar med införa vidgad möjlighetsamt att atten
överklaga beslut uppehållstillstånd rättssäkerhetsavsnittet.om

Stynnedelsavsnittet

förhållandenNuvarande

Regeringen förkan närvarande praxisbildningen i utlännings-styra
tvåärenden Den kan antingensätt. utfärda generella föreskrifter

förordningsmetoden, eller besluta i enskilda ärenden över-som
lämnats från Invandrarverket eller Utlänningsnämnden ärende-
metoden. I nuvarande ordning främstanvänds ärendemetoden för att

praxisvägledning frågor uppehållstillstånd.i Regeringens be-ge om
slut i enskilda ärenden kan tvåindelas i kategorier. Dels meddelar re-
geringen vägledande avgöranden för Invandrarverket och Utlännings-
nämnden. Dels kan regeringen riksdagens hörande skärpa krite-utan
rierna för asyl med hänvisning till Sveriges mottagningsresurser; ett
styrmedel har övervägande ekonomiska bevekelsegrunder.som

Det kraftfullaste instrumentet regeringen har till sitt förfo-som
gande det gällernär uppehållstillstånds-utvecklingen iatt styra
ärenden den sistnämndaär möjligheten skärpa kriterierna för be-att
viljande asyl under hänvisning till den svenska mottagningssitua-av
tionen. Formellt sådanthar beslut endast verkan för krigsväg-sett ett

och s.k. de factoflyktingar ocksådet har betydelse förrare stormen
fårvilka humanitära skäl. Däremot berör det inte asyl-stannasom av

för dem flyktingarrätten enligt Genêvekonventionen.är Möjlig-som
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två gånger. gångenasylkriteriema har Förstaheten skärpa använtsatt
Luciabeslutet.det s.k.i december 1989,år 1976 och andravar

fårför överlämnas tillnärvarandeutlänningsärendenDe rege-som
Ärenden får överlämnasfem olika slag.avgörandeförringen är av

liknande orsakfamiljeanknytning ellerpå grundde annanavavom
regeringen eller demed ärendesamband prövashar ett omavsom

eller utrikes-säkerhetenbetydelse för den allmännaendera habedöms
bedömsfår vidare överlämnas detbetydelse. Depolitisk vara avom

ärendettillämpningutlänningslagensledningsärskild vikt för attav
förskäl talarsynnerligaregeringen ellerprövas annarsomav

för överlämnandegrundenvanligaste ärprövning. Denregeringens
utlänningslagensledningsärskild vikt förbedömsdetatt avvara av

ärendet.regeringentillämpning prövaratt
förtill regeringenärenden överlämnatsdedelEn stor somav

frågorgälltåren 1992-1994 harunder storaavgörande om nya
kanexempelSverige. Somskydd isöktasylsökande somavgrupper

Somalia.och EnBosnien-Hercegovinafrån Peru,asylsökandenämnas
vårdfallsproblematik, dvs.s.k.ärendekategori utgörsstörre avannan

skälpolitiskaförutomsökandenakarakteriserasärenden attavsom
tillsingrunder förhumanitära rättmedicinsktåberoparäven uppe-

dvs.ansökningar,år s.k.På kanhållstillstånd. attnoteras nyasenare
lagakraftvunnetenligtavvisasskallfrånansökningar ettsompersoner

tämligen ofta.överlämnatsharbeslut,
beslut ipraxisbildningenregeringenOberoende styr genomom

nuvarandedenförordningar innebärärenden ellerenskilda genom
ställningstagandenmöjlighetregeringen har göraordningen attatt

samhälletförkonsekvenserekonomiskaavsevärdamedförakansom
vadprincipbeslutfrågan. Regeringensriksdagenunderställaattutan

mycketberördeBosnien-Hercegovinafrånasylsökandegäller ensom
detta.exempeltjänakanmänniskorstor somgrupp

förslagUtredningens

praxisbildning-handförstaföreslår regeringen iUtredningen styratt
itill dettaBakgrunden ärförordningar.utlänningsärendeni genomen

bl.a.ökarFörordningsmetodenrättssäkerhetsaspekter.handförsta
regel minstoffentliggörsförordningEnförutsebarheten. ensom

derasasylsökande ochDetillämpas.börjardenmånad innan
10



Sammanfattning

ombudbiträde kan alltså i god tid före ikraftträdandet bilda sig en
uppfattning det rättsläget och de konsekvenser det kanom föranya
med sig. Ett beslut i enskilt ärendeett är överrumplande ochmer
betydligt svårare för de berörda hålla sig ajour med eftersomatt det
inte offentliggörs på Förordningsmetodensätt. innebärsamma även

rimlig övergångsregleringatt kan komma stånd.tillen Genom för-
ordningsmetoden stärks Invandrarverkets och Utlänningsnämndens
ställning samtidigt regeringen behåller det försom yttersta ansvaret
praxisbildningen.

Enligt utredningens förslag får regeringen liksom hittills utfärda
förordningar uppehållstillstånd för studier Regeringenoch besök.om
får också meddelarätt generella föreskrifteratt förutsättningarnaom
för uppehållstillstånd humanitära skäl. Syftet är regeringenav iatt
förordningar skall kunna meddela föreskrifter kriteriernat.ex.om
för beviljande uppehållstillstånd för söktav skydd inya grupper som
Sverige, beträffande vårdbehövande utlänningar och andra princi-
piella frågor. Regeringen får också bemyndigande meddela före-att
skrifter tidsbegränsat uppehållstillstånd.om

Regeringens möjlighet skärpa asylkriterierna påatt grund av
Sveriges mottagningsförhållanden behålls. Beslut det slaget föreslåsav
dock formen generella föreskrifter fortsättningsvis.ges Dettaav inne-
bär ställningstaganden denatt gjordes i Luciabeslutettyp iav som
framtiden bör komma till uttryck i förordning.en

Som följd förordningsmetodenatt främst skallen av användas vid
styrning praxisbildningen minskas regeringens befattningav med
enskilda ärenden. En begränsad möjlighet för myndigheterna att
överlämna ärenden till regeringen för avgörande behålls dock. De
ärenden fortsättningsvis får överlämnas huvudsakligensom är vissa
säkerhetsärenden, ärenden har Utrikespolitisk betydelse ochsom
ärenden kan ha betydelse fråganförantas uppehållstillståndsom om
för asylsökande.större Nya ansökningar fåren enligt förslagetgrupp
inte överlämnas. Den praxisbildning behövs från regeringenssom
sida bör enligt utredningens uppfattning i ärenden integes som
slutligt avgjorts.

Regeringen föreslås inte få möjlighet förbehålla sig prövnings-att
vissarätten ärenden eller ärendegrupper. Utredningenav har inte

funnit några konstitutionella hinder sådan ordningmot en men anser
den olämplig.är Den kan påverkaatt myndigheternas självständighet

regeringen på ofördelaktigtgentemot Dessutomett sätt. finns 11en
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yrkandemedregeringenskrivelser till attförriskpåtaglig omatt
inslag iregelmässigtblirärendevisstskall ettövertaregeringen ett
i dettaregeringenmedförakunnaskulle attDettaasylprocessen.

utlännings-med allabelastaskommaskulleåterigenhänseende att
egentligadetinriktasanspråk börtid iskullevilketärenden ta som

politikområdet.
viktdetskall fungera är attförordningsmetoden ytterstaFör avatt

in-underrättadhåller regeringenkontinuerligtmyndigheterna om
ochasylsökandeolikasåvitt gällerströmningssituationen grupper av

kontaktnätetförslår därförUtredningenfrågor. attprincipiellaandra
Myndigheternasvidgas.myndigheternaochregeringenmellan

månatligamedkompletteras rapporterföreslås somrapporteringar
infor-böromvärldsanalys. Dessutom ettochstatistikinnehåller en

därmyndigheternaochregeringenmellanetableraskontaktnätmellt
kanfrågeställningarallmängiltiga tas upp.

regering-mellanfördelningenockså frågan hurberörUtredningen
uppehållstillståndsområdet börkompetens varariksdagensochens

såvältillgodsebörordningrimligUtgångspunkten ärutformad. att en
riksdagensutvecklingenkunnabehov styra somregeringens attav

utgifter. Denbegränsningaroch statenskontroll nu-behov avav
fullbordatinförställaskanriksdageninnebärordningenvarande att
fattatregeringensedanutgifter ettoplaneradebeträffandefaktum

uppehållstillstånd för störrefrågabeslut i grupp avvägledande enom
utred-Enligttillfredsställande.inteordning ärasylsökande. Denna

införandetkunnalösningskullebedömning av enningens varaen
sådanEnverksamhetsområdet invandring.förtotalramekonomisk

regeringen,samtidigtstyrmedelreelltriksdagen somskulle ettge
praxis-frihetfullhaskulle att styratotalramen,givnadeninom

sådangenomförandeförförslagNågot konkret enbildningen. av
på behovetpekavill attutredningenframinteläggsordning men

överväganden görs.sådana

Rättssäkerhetsavsnittet

asylärendenhandläggning iMuntlig

ordning ingå In-vidhandläggningmuntligskallnuvarandeEnligt
asylärendenhandläggningUtlänningsnämndensoch avvandrarverkets

12



Sammanfattning

det kan till fördel för utredningen eller i övrigt främjaantasom vara
snabbt avgörande ärendet. Muntlig handläggning skallett ävenav

påföretas begäran utlänningen sådaninte handlägg-annars av om en
ning skulle sakna betydelse för frågan uppehålls-avgöraatt om
tillstånd.

föreslårUtredningen delvis regelsystem. utlänningEnett nytt som
har ansökt fåasyl skall i fortsättningen avvisas endast muntligom om

ingåtthandläggning har vid Invandrarverkets handläggning ären-av
Ävendet. för Utlänningsnämndens del vissa ändringar. Enligtgörs

förslaget måste Utlänningsnämnden medge muntlig handläggning om
utlänningen har begärt stårdetta det inte klart sådanattom en
handläggning obehövlig. Detta innebär bl.a.är det knappast finnsatt
något för avslå begäran muntlig handläggning iutrymme att en om
ärenden där tilltrosbedömning kan ha direkt betydelse försägasen
frågan uppehållstillstånd skall beviljas eller inte. Om nämndenettom
inte omedelbart beviljar begäran muntlig fårhandläggning,en om
ärendet inte förrän fåttutlänningen beskedavgöras detta ochom
beretts tillfälle slutföra sin talan.att

Beslutsmotiveringar m.m.

Nuvarande ordning innebär bl.a. positiva beslut, dvs. beslutatt som
innebär bifall till sökandens ansökan, inte behöver motiverade.vara
Utredningen föreslår alla beslut uppehållstillstånd skall moti-att om

Bakgrunden förslagettill bl.a. Invandrarverkets positivaär attveras.
beslut praxisbildande inomär verket. beslutenAtt motiveradeär är

förutsättning för den praxisbildningen skall kunna följasatten av
utomstående. vidgadEn beslutmotiveringsskyldighet ocksåkan leda
till kvalitetsförbättring beslutsfattandet sådant. Erfarenhets-en av som
mässigt blir nämligen beslut där beslutsfattare har tydlig ochatt ge en
enkel skriftlig motivering till sina beslut genomarbetade. Utred-mer
ningen det särskilt viktigt beslut innebär till-att att att ettanser som
stånd påtidsbegränsas grund sökandens vandel motiveras eftersomav

asylsökande måste fåden vilken avvägning gjorts mellan deveta som
anförda skälen för uppehållstillstånd och den vandelsanmärkning som
vänds honom eller henne.mot

-Ett särskilt problem har samband med beslutsmotiveringar ärsom
hur de asylsökande och deras ombudbiträden få tillgångskall till det

13
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på.länderbedömningar Ut-baserar sinamyndigheternamaterial som
frågor.sådana Myndigheternaiförspråkar öppenhetredningen större
länderöversiktersammanställa utförliga s.k.rekommenderas samtatt

asylärendena bakgrunds-tillföra enskildautsträckning dei störreatt
också förändringdenpekar slutligenUtredningenmaterial. som

roll detregeringensochutrikessekretessen närbeträffandeskett
utlämnandeställning tillgäller reserapporter.t.ex.att ta av

Överklagande uppehållstillståndbeslut m.m.omav

uppehållstillståndfrågafår iordning beslutnuvarandeEnligt ett om
tillstånd överklagassådanaåterkallelsearbetstillstånd ellereller avav

samband medtillståndsfrågan behandlats iharendastutlänningen om
förslag innebärUtredningensutvisning.avvisning ellerbeslutett om

åter-uppehållstillstånd ochför beslutbortkopplingenden tasatt om
alltsåtillstånd. harutlänning rätt över-sådant En attkallelse ettav
avslås be-uppehållstillstånd elleransökandär ettbeslutklaga ett om

frågan inte haruppehållstillståndåterkallelse ävenslut omavom
utvisningsbeslut. För-avvisnings- ellermedsambandibehandlats ett

uppehållstillståndsökerbetydelse förfårslaget störst personer som
Sverige.iföre inresan

införs för ärendenockså rättsprövningföreslårUtredningen att en-
endai första ochregeringenutlänningslagen prövasligt avsom

instans.
detingår slutligen övervägauppdrag ävenutredningens attI om

och Utlän-Invandrarverketformell regelbehovfinns gersomenav
tillsasylärendeprövningenskjutaningsnämnden etträtt att avupp

Bedömningenklarnat.hemländer har ärasylsökandesi desituationen
vissmyndigheternagodtagbartförvaltningsrättsligt tardet attäratt

bedömning.sinförtillförlitligt underlagskaffapå sig förtid ettatt
allt för längefå skjutasemellertid inteasylärende börEtt avupp

skullevilandeförklaring närmastregelorsak. Endenna upp-om
tid.under längreskjutsärendenordning därtill uppmuntra en

inte bör kunnaasylärendendärförbedömning ärUtredningens att
vilandeförklaras.

14



Författningsförslag

1 Förslag till lag ändring i utlänningslagenom
1989:529

fråga 1989:5291Härigenom föreskrivs i utlänningslagenom
dels 2 kap. 5 och 11 §§, 3 kap. 4 7 kap. 3 och 11 §§att samt

ll kap. §§ skall följandel och 3 ha lydelse,
dels det i lagen skall införas två paragrafer 2 kap. 14 § ochatt nya

3 kap. 8 § före dessa tvåparagrafernärmast rubrikersamt nya av
följande lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

2 kap.

4 §

Uppehållstillstånd får tillges
utlänning anhörig till i Sverigeär nära bosatten som en person

eller har särskild anknytning till Sverige,som annars
fåutlänning humanitära skäl bör bosätta sig i Sverige,en som av

eller
utlänning har fått arbetstillstånd eller har sin för-en som som

sörjning på någotordnad sätt.annat
fårRegeringen föreskriva att

uppehållstillstånd kan iävenges
andra fall.

5§

Om utlänningen befinner sig i Sverige ansökan uppehålls-när om
tillstånd fåreller ansökan inte bifallas.görs prövas,

Detta gäller dock inte om
utlänningen har till asyl här,rätt

återförenautlänningen skall sig med familjemedlemnäraen som
stadigvarande i Sverigebosatt och han tidigare harär som samman-

levt ellermed utomlands,
det finns särskilda skäl.annars

lLagen 15omtryckt 1994:515.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

utvisas enligt beslut harellerskall avvisasutlänningenOm ett som
uppehållstillstånd frånfår dock ansökankraft,lagavunnit omen

omständighetergrundar sigansökanbifallas barahonom somom
utvisning ochavvisning ellerärendet hansförut iinte har prövats om

om
ellertill asyl här,harutlänningen rätt

humanitärsynnerliga skälfinnsdet art.avannars
får föreskrivaRegeringen att
uppehållstillståndansökan omen

andra fallfår bifallas i änäven
andra stycket,i omangessom

följerdet överens-enav
främmandemedkommelse stat.

ll§2

uppehållstillståndfårlandet,in iharutlänningenOm ettrest
återkallas

sådaneller bedriverärligtsigförsörjer sätthan inte ettom
tillstånd,sådantarbetstillstånd hakräververksamhet utan attsom

någonfrihetsstraff ellerådömttidigaregrundhan ettavom
begå Sverigebrott ikommaomständighet kansärskild attantasannan

ellernordiskt land,någoteller i annat
övrigtverksamhet eller itidigaretill hansmed hänsyndetom

olovligspioneri ellersabotage,bedrivakommerhankan attattantas
land.något nordisktiSverige ellerunderrättelseverksamhet i annat

Återkallelse frågan harfår skeendaststycketenligt första om
uppehålls-två år medhär ivarit bosattutlänningen harväckts innan

tillstånd.
får föreskrivaRegeringen att

återkallasuppehållstillstånd får
omfattasutlänningardeför som

europeisktavtalet ettomav
samarbetsområdeekonomiskt

fall deandraEES i änäven
stycket.förstaiangessom

216 1696lydelse 1994:Senaste



F örfattnin gsförslag

Bemyndiganden frågai uppehållstillståndom
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14§

Regeringen får meddela före-
skrifter om

uppehållstillstånd för studier
eller besök,

förutsättningarna för uppe-
hållstillstånd humanitära skäl iav
andra fall 5 §än isom avses
tredje stycket 2 och

förutsättningarna för tids-
begränsat uppehållstillstånd.

Regeringen får också före-
skriva ansökanatt en om uppe-
hållstillstånd får bifallas iäven
andra fall 5 §än isom anges
andra stycket, det följerom av en
överenskommelse med främ-
mande uppehålls-stat, samt att
tillstånd får återkallas för de ut-
länningar omfattas avtaletsom av

europeiskt ekonomisktettom
samarbetsområde EES iäven
andra fall deän 11i §som anges
första stycket.

3 kap.

4§

En utlännings i 1 § har till asyl.rättsom avses
fårAsyl dock vägras om

det hänsyn till vad känt utlänningensär tidigareav som om
verksamhet eller med hänsyn till rikets säkerhet finns synnerliga skäl

inte bevilja asyl,att
det beträffande utlänning 2. det beträffande utlänningen en
omfattas l § 2 eller 3 omfattas l § 2 eller 3 påsom av som av

finns särskilda skäl inte be- grund brottslighetatt eller medav
vilja asyl, hänsyn till rikets säkerhet finns

särskilda skäl inte bevilja asyl.att

17
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

frånin Danmark, Finland, Island ellerharutlänningen rest
åter något i enlighet medtill dessa länderkan sändasNorge och enav

såvidaoch det landet, det intemellan Sverigeöverenskommelse är
uppehållstillstånd där,inte kommer beviljashanuppenbart attatt

fall före ankomsten till Sverige hari4. utlänningen annat
återsänds dit,uppehållit land hemlandet och, hansig i änannatett om

förekommande fall, sändasförföljelse eller, iskyddadär mot attmot
ocksåoch sändaskrigsskådeplats eller till hemlandettill mot atten

motsvarande skydd, ellerland där han inte harvidare till ett annat
land och därsärskild anknytning tillhar ärutlänningen ett annat

i 4.detskyddad sätt som anges
får föreskrivaRegeringen

stycket 4från andraundantag
då utlänningensför de fall an-

sådanknytning till Sverige är av
bör nekashan inte attattart

prövad här.asylansökansin om

fråga asyliBemyndiganden om

8 §

möjligheterOm Sveriges taatt
detutlänningar motiveraremot

får föreskrivaregeringen att
fallfår beviljasasyl iinte som

2 eller1 §iavses
får föreskrivaRegeringen

från andra stycket4 §undantag
då utlänningensde fallför an-

sådantill Sverigeknytning är av
nekasbörutlänningen inteart att

prövadasylfå ansökansinatt om
här.

18



F örfattningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.7

3§

Statens invandrarverks beslut i Statens invandrarverks beslut i
fråga avvisning eller utvis- fråga avvisning,om utvisningom
ning och i samband därmed uppehållstillstånd eller återkallel-en
behandlad fråga uppehålls- uppehållstillstånd fårom se av av
tillstånd eller arbetstillstånd eller utlänningen överklagas till Utlän-
återkallelse sådana tillstånd ningsnämnden. Invandrarverketsav
får utlänningen överklagas till beslut frågai arbetstillståndav om
Utlänningsnämnden. återkallelseeller arbetstill-av

stånd får utlänningen över-av
klagas till nämnden under förut-
sättning frågan tillståndatt om
har behandlats i samband med ett
beslut i fråga avvisning ellerom
utvisning.

Utlänningsnämnden består ordförande och övriga ledamöter tillav
det antal regeringen bestämmer. För ordförande skall finnas er-

Ledamötersättare. och för ordförandeersättare regeringen.utses av
Ordförande och för ordförandeersättare skall jurister och havara er-
farenhet tjänstgöring domare eller likvärdig erfarenhet.av som annan

ll§

Statens invandrarverk får med Statens invandrarverk får med
yttrande överlämnaeget yttrandeett överlämnaett eget ett

ärende till Utlänningsnämnden ärende till Utlänningsnämnden
för avgörande, ärendet på för avgörande, ärendet påom om
grund familjeanknytning eller grund familjeanknytningav ellerav

liknande orsak har liknandeav orsakannan harannan sam-
samband med ärende enligt band medett ärende enligt dennaett
denna lag prövas lagnämn- prövas nämnden.som av som av
den.

lnvandrarverket eller Utlän- lnvandrarverket och Utlän-
ningsnämnden får med ningsnämnden får medeget ett eget
yttrande överlämna ärende yttrande överlämnaett ärendeett
till regeringen för avgörande inte slutligtär avgjort tillom som

regeringen för avgörande om

19
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

på grundärendetpå grundärendet avav
ellerfamiljeanknytningfamiljeanknytning eller annanav annan

samband medliknande orsak harsamband medharorsakliknande
lagärende enligt dennaenligt denna lagärende ett somett som

regeringen,regeringen, prövasprövas avav
sådanärendet bedöms ha be-ha be-ärendet bedöms2.

för rikets säkerhet ellertydelseellerrikets säkerhettydelse för
säkerhet ellerför allmänellersäkerhetför allmän annarsannars

förhållande till främ-för riketsförhållande till främ-riketsför
mellanfolkligellermande maktmellanfolkligmakt ellermande

börorganisation regeringenorganisation, att
ärendet,pröva

särskilddet bedömssärskilddet bedöms avvaravara av
lagsledning dennavikt förtillämpningenför ledningvikt avav

tillämpning regeringen avgörärendetlagdenna prövas attattav
be-kanärendeellerregeringen, antasett somav

uppehålls-fråganförtydelse om
asyl-tillstånd för större gruppen

åberopar huvud-sökande som
till stöd förskälsakligen samma

ellerasyl,ansökansin om
fallandradet4. i äntalarskälsynnerliga somomannars

bedömspunkt 3iprövning.för regeringens vara avanges
ledningförsynnerlig vikt av

tillämpningdenna lags att rege-
ärende.ringen prövar ett

överläm-InvandrarverketNärinvandrarverket överläm-Har
regeringenärende tillärende fall ii ettnat ett avses narsom

sändas till Ut-ärendet förstskulle skall4 ochstycket 3 ellerandra
Nämnden skalllänningsnämnden.ärendet haverketbeslut iav

vidare-yttrandemedöverklagas till utlännings-kunnat ett eget
ärendet till regeringen.befordraskallnämnden, regeringen, om

yttrande skallnämndenspå grund Avhinder inte möter attav
framgå vilken uppfattningbråd-synnerligen nämn-ärendet är

ärendetfråganUtlänningsnämnden den har iskande, höra samt om
Detregeringen.börärendet. Rege- avgörasdeninnan avgör av

gällerdetta styckesådant ifår överlämna sägsringen ett som
ärenden därendast för dedockförnämndenärende till av-

Invandrarverketbeslutgörande. ett av
tillöverklagashade kunnat

nämnden.

20



Författningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vad i föreskrivs5 § Invandrarverket och Utlännings-som om
nämnden ocksågäller regeringen dennär överlämnatavgör ett
ärende.

ll kap.

l §

I asylärende vid En utlänning har ansöktett statens som
invandrarverk skall det ingå asyl Sverige fåri avvisasom
muntlig handläggning det endast muntlig handläggningom om
kan till fördel ingåttför har vid Statens Invand-antas vara
utredningen eller i övrigt främja rarverks handläggning ären-av

snabbt avgörande ärendet. det. andraI fall bestämmerett In-av
Muntlig handläggning skall vandrarverket muntligäven hand-om

företas på begäran läggning skall ingå asylärendet.iannars av
utlänningen, sådaninteom en
handläggning skulle sakna bety-
delse för fråganavgöraatt om
uppehållstillstånd.

Invandrarverket får bestämma I asylärende vid Utlän-ett
andraäven ningsnämnden skallatt än muntligut-personer

länningen skall höras vid hand- handläggning ingå detta kanom
läggningen. Ersättning för instäl- till fördel förantas ut-vara
lelsen lämnas därvid enligt vad redningen påeller sättannat

föreskrivs 6 kap.i 15 § bidra till snabbt avgörande.som ett
andra stycket. Muntlig handläggning skall även

företas på utlänningensannars
begäran det stårinte klart attom

sådan handläggning obe-ären
hövlig i asylärendet. Har en
sådan fårbegäran gjorts, ärendet
inte muntlig hand-avgöras utan
läggning förrän utlänningen be-

tillfälle slutföra sin talan.retts att
och andraFörsta styckena Invandrarverket och Utlän-

tillämpas också Utlännings- ningsnämnden får bestämmanär att
nämnden handlägger asyl- andra utlän-även änett personer
ärende. skall hörasningen vid hand-

läggningen. förErsättning in-
sådanaställelsen lämnas falli i

enlighet med vad föreskrivssom
6 kap. 15 § andra stycket.i 21
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

3§3

i 20 § för- Bestämmelserna i 20 § förvalt-Bestämmelserna
motivering be-motivering ningslagenvaltningslagen av om avom

beträjfande slut gäller för beslutbeslut tillämpas inte även som
dennatidsbegränsat meddelas ärenden enligtbeslut ivisering,om

någotuppehållstillstånd följeroch arbets- lag inte annatom av
tredjetillstånd. andra eller stycket.

ifrågai 2 beslutEn utlänning Ettsom avses om uppe-
innehållahållstillstånd skall alltid§ tredje stycket har dockkap. 11

motivering skäl ligger till grund föralltid till derätt ettav som
går honom beslutet.sådant beslut detom

emot.
ellerVid beslut viseringom

arbetstillstånd får skälen som
till grund för beslutetligger ute-

utlänning iEnlämnas. som avses
tredje stycket har11 §2 kap.

alltid till motiveringdock rätt av
gårdetbeslut viseringett omom

honom emot.

kraft den juli 1996.träder i 1Denna lag

322 1994:1696Senastelydelse



F örfattningsförslag

2 Förslag till lag ändring i lagen 1988:205om
rättsprövning vissa förvaltningsbeslutom av

Härigenom föreskrivs 2 § lagen 1988:205 rättsprövningatt om av
vissa förvaltningsbeslut skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2

Lagen gäller inte beslut sådan nämnd sammansättning ärav en vars
bestämd i lag och ordförande skall eller ha varit ordinarievars vara
domare.

Lagen gäller inte heller
beslut arrendenämnd, hyresnämnd eller övervakningsnämnd,av
beslut svenskt medborgarskap,om

3. beslut utlänningars andra beslut utlänning-om om
vistelse i riket, vistelse i riket sådanaänars som

enligt utlânningslagen 1989:529
har i regeringenprövats som
enda instans,

4. beslut värnpliktigas eller reservpersonals inkallelse ellerom
tjänstgöring inom försvarsmakten,

beslut enligt lagen 1966:413 vapenfri tjänst,om
beslut skatter eller avgifter,rörsom
beslut7. enligt lagen 1992:1602 valuta- eller kreditregleringom

eller beslut frågori allmän likviditetsindragning eller allmänom
prisreglering,

andra beslut enligt lagen 1992: 1300 krigsmaterial änom
sådana återkallelse tillstånd enligt 3 eller 4som avser av

beslut tillstånd sådantill verksamhet i § 3-4lom som avses
lagen 198423 kämteknisk verksamhet,om

10. beslut enligt lagen 1991:341 strategiska produkter.om

lag träder i kraftDenna den juli 1996.1

Senaste 23lydelse 1994:719





1 Inledning

1.1 Utredningens uppdrag och arbete

Regeringen beslöt direktiv för utredningens arbete bilaga 1 vidom
regeringssammanträde den 28 juli 1994. Sedan chefen för Kultur-
departementet i augusti 1994 förordnat utredare och experter att
biträda utredningen hölls det första sammanträdet i oktober samma
år. Kommittén, har överflyttats till Arbetsmarknads-som numera
departementet, har antagit Asylprocessutredningen.namnet

Direktiven innebär utredningen dels skall behandla frågoratt som
regeringensrör möjligheter praxisbildningen i utlännings-att styra

ärenden, dels vissa rättssäkerhetsfrågor i asylprocessen. Utredningen
bör enligt direktiven vid övervägandena beakta hur asylprövningen
sker någrai andra länder dåoch framförallt inom EU. För att
uppfylla den delen uppdraget har utredningen gjort studiebesök iav
Danmark och Storbritannien. Den 12 december 1994 besökte ut-
redaren och Udlasndingeafdelingen Indenrigministerietexperten
och Flygtningenavnets kansli i Köpenhamn. Vid till Stor-resan
britannien den 13-14 januari 1995 inkluderade besök Thesom
Chief Adjudicators Office i Thanet House, London, The Immigration
Appeals Centre, Hatton Cross och asylavdelningen Home Office,
Croydon, deltog utredaren tvåoch experter.

Utredningen har haft fem sammanträden internat-ettvarav
sammanträde. Uppgifter den muntliga handläggningen i asyl-om
ärenden har inhämtats från Statens Invandrarverk och Utlännings-
nämnden. Utredningen har tillhandahållitsäven visst material från
enskilda.

Utredningen har disponerat betänkandet så tvåde olika delarnaatt
styrmedelsavsnittet och rättssäkerhetsavsnittet inleds med deskrip-- -

tiva avsnitt. Den enbart vill fördjupa sig i utredningens över-som
väganden kan inleda läsningen med avsnitt 2.7 3.5. Utredningenresp
vill betona avsnittet 2.4 Belysning nuvarandeatt styrmedel huvud-av
sakligen deskriptivt.är I syfte öka framställningens tydlighet haratt
dock vissa slutsatseräven tagits in i avsnittet. 25
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Utgångspunkter1.2

två delar. Denidelaskanuppdrag nämntsUtredningens uppsom
praxis-möjligheterregeringensfrågor att styradelenförsta rör om

olikadelenandra rördenmedanutlänningsärendenibildningen
Överväganden bådabeträffandeasylprocessen.rättssäkerhetsfrågor i

invandringenhur ärhänsynstagande tillinnehållamåstedelarna
internationellainnehållet i olikabeaktandeochSverigeiutformad av

överenskommelser.
svenskai detföreteelseförhållandevisUtlänningskontroll är nyen

och iartonhundratalethälftenunderSåsamhället. avsent senaresom
vårtmellanfolkbytefrittupprätthöllssekelvårt ettbörjan egetav

i Sverigeinalltså frittkundeutlänningländer. Enandraland och resa
dessutomutlänningenkundeväsentligtallthär. Iuppehålla sigoch

Sverige.ianställningfritt ta
in-tillutvecklatsSverige1900-talet har etthälftenandraUnder av
in-aktivmycketbedrivitsjälvaviPeriodvis harvandringsland. en

deUnderarbetskraft. senasterekryterasyfteivandringspolitik att
beståttdelövervägandetillinvandringendock avdecennierna har en

folk-SverigestillförhållandeSverige. Iiasylsöktsompersoner
industri-flestai deflerbetydligt änasylansökningarantaletmängd är

länder.
interna-andraochkonventionerantali dagfinns stortDet ett

avtalsslutandedeförbetydelse staternasharinstrumenttionella som
1951betydelsefulla ärimmigrationspolitik. Den mestochflykting-

Geneve-ellerställningrättsligaflyktingarsFN-konventionårs om
på dennabyggerutlänningslagstiftningensvenskaDenkonventionen.

s.k.med detår 1967kompletteradesGenêvekonventionenkonvention.
innebärställningrättsligaflyktingarsYork-protokollet somNew om

tillämpasigförbinderprotokollet attratificeratde stateratt som
ellerjanuari 1951den ltilltidsbegränsningdesskonventionen utan

till Europa.begränsninggeografiskadess
begreppetdefinitioninnehåller bl.a.Genevekonventionen en

anled-ikonventionenenligtflykting är somEn personflykting. en
reli-sinpå grundförföljelseförfruktanvälgrundad ras,avning av

politiskellersamhällsgruppvisstilltillhörighetnationalitet,gion,
ellerinte kanochhemlandsittutanförsigbefinneråskådning som
skydd.hemlandetssigbegagnavillintefruktansingrund avav

26



Inledning

Konventionen innehåller också förbud flykting avvisasett mot att en
eller utvisas till land där hon eller han riskerar förföljelse.ett Flyk-
tingen får inte heller sändas till land där han eller hon inteett är
skyddad sändas till land där risk för förföljelse finns.mot att ett

För rättssäkerhetsfrågor har den europeiska konventionen angående
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema
eller Europakonventionen betydelse. Sverige ratificerade konven-stor
tionen år 1952 och har också godkänt eller ratificerat nio de tioav
tilläggsprotokoll fogats till konventionen. Konventionen medärsom

frånverkan den januaril 1995 inkorporerad i svensk lagstiftning.
Europakonventionen påverkar normalt inte konventionsstaternas rätt

utvisa eller avvisa utlänningar. I undantagsfallatt kan åtgärderdock
vidtagits på immigrationsområdet inverka på denna Detsom rätt. är

företrädesvis artikel 3 och artikel 8 i konventionen betydel-ärsom av
för denna problematik. Under särskilda förhållanden kan detse

nämligen frågatänkas eller omänsklig eller fömed-tortyrvara om
rande behandling artikel 3 eller bristande respekt för familjelivet
artikel 8 skicka sökt asyl i Sverige tillbakaatt tillen person som
hemlandet.
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2 Regeringens styrmöjligheter

2. 1 Historik

dettaI avsnitt översiktlig beskrivning den utlänningskontrollges en av
och de överklagandebestämmelser gällt i Sverige under modernsom
tid.

Före tillkomsten års1937 utlänningslag reglerades utlännings-av
kontrollen lagen 1927:333 utlännings här i riketrätt vistasattav om
och administrativa föreskrifter utfärdats med stöd bestäm-av som av
melser i den lagen. Lagen skiljde mellan olika avlägsnandeinstituttre
nämligen avvisning, förpassning och utvisning.

Avvisning användes utlänningen avlägsnades vidnär ellergränsen
omedelbart efter han kommit påin område.svenskt Dess använd-
ningsområde begränsat till fall där de omständigheter med-var som
förde förbud för utlänningen vistas påtagliga.i riket Besluts-att var
befogenheten tillkom polismyndigheten beslut kunde överklagasvars
till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut fick inte överklagas. Förpass-
ning sådanaanvändes i dåfall utlänningen redan in i landet ochrest
omständigheterna sådana frågans bedömande inte krävdeattvar
någon ingående undersökning. Beslutsbefogenheten låg hos läns-mera
styrelsen beslut kunde överklagas hos Kungl. Maj:t.vars

Utvisning tvåfanns i former dels den ordinära ankom påsom
länsstyrelsen, dels den politiska fick ske påkallatdetnärsom var av
hänsyn till rikets säkerhet eller i intresse och därstatensannars
beslutsbefogenheten låg hos Kungl. Maj:t. Utvisningsbeslut enligt den
ordinära ordningen fick överklagas hos Högsta domstolen.

Genom 1937 års utlänningslag den centrala utlännings-övertog
myndigheten, Socialstyrelsen, i utsträckning handläggningenstor av
utlänningsärenden. Samtidigt inrättades rådgivande nämnd Utlän-en -
ningsnämnden måsteyttrande inhämtas innan Socialstyrelsenvars-
meddelade avlägsnandebeslut. sådantTalan beslut fickett mot ett
föras endast nämnden någoneller nämndledamot skiljaktig.om var

dåBesvär fick föras till regeringen. Socialstyrelsen hade även rätt att
29
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för avgörande det fannsöverlämna ärende till Kungl. Majt.ett om
överlämnande.särskilda skäl för ett

gällde sedanbeskrivna ordningen för besvär StatensDen ävennyss
central utlännings-utlänningskommission Socialstyrelsenersatt som

inte heller vidår Besvärskonstruktionen ändradesmyndighet 1944.
dåfortfarandeårs utlänningslag och den gälldetillkomsten 1954av

år centralmyndigheten för utlän-invandrarverk 1969 blevStatens
fåfallkunde emellertid i vissaRegeringenningsärenden. pröva även

fanns. Invandrarverket kundesådana besvärsrätt inteärenden där
ansåg detregeringen verketärende tillnämligen överlämna attett om

förfarandeunderställning. Dettaskäl för det, s.k.fanns särskilda var
det. Om det hadeutlänningsnämnden hade begärtobligatoriskt om

ocksåkunde regeringenomständigheter i ärendekommit fram ettnya
åter-s.k.avlägsnandebeslutlagakraftvunnetupphäva ett genom

brytning.
År års utlänningslag. Enändringar i 1954omfattande1976 gjordes

Frånutlänningsärenden.irörde besvärsrättende viktiga nyheternaav
ärenden.i dessafull besvärsrättjanuari 1976 infördesoch med den 1
fall därbegränsad tilldessförinnanbesvärsrättenSom nämnts var

någon ledamöterna iUtlänningsnämnden ellerInvandrarverket och av
anförde197576:18 115skilda meningar. Ihadenämnden s.prop

UtlListatsrådet begränsade besvärsrättendenföredragandedet att
begräns-ställas ochbordemotsvarade de kravinte längre attsom

rättsområden. Om be-övrigamotsvarighet inomsaknadeningarna
ärendenöverklagande dessavad gälldeskulle finnasgränsningar av

påstatsrådet pekadeföredragandegenerellt. Detborde de gälla att
lika allvarligamedfördeoftaförpassningsbeslutochavvisnings-

förvisning,utvisning ochbeslututlänningarförkonsekvenser omsom
pådet beroOfta kundeutsträckning.i fullöverklagasvilka kunde en
ellerförpassningföremål beslutförblevutlänningslump omom en

därför upphävas.bordei besvärsrättenbegränsningarnaochutvisning
lämplig-uttalandenockså vissainnehöll närmarePropositionen om

det188. Iöverprövningsinstans s.regeringenväljaheten ur-att som
Flykting-i betänkandetinföra full besvärsrättsprungliga förslaget att

Invand-bl.a.Utlänningsutredningenföreslog1972:84SOU attskap
vilkettill kammarrätten,överklagasskulle kunnabeslutrarverkets

frågan vilken överpröv-remissinstanser. Idelkritiserades omav en
politiskaföredraganden deanfördeväljasbordeningsinstans attsom30
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och humanitära aspekter i eller mindrestörre utsträckning kundesom
förekomma i olika ärenden innebar ömtåliga avvägningar måsteatt

i olikagöras avseenden. fannsDet enligt föredraganden alltjämt starkt
fog för låta regeringen i sista instans dessaatt avvägningar.göra

Förslaget i propositionen gick alltså regeringen skulleut att
depröva överklaganden tillkom då besvärsrätten utvidgades. Detsom

föredragande statsrådet förutskickade dock utredning skulle till-att en
med uppdragsättas bl.a.överväga möjligheterna inrättaatt att ett
med uppgift slutlig besvärsinstans i utlänningsärenden.attorgan vara

Förslag inrätta särskilt för utlänningsärendenatt ett ladesom organ
sedermera fram Utlänningslagskommittén i betänkandet Kortareav
väntetider i utlänningsärenden SOU 1977:28 sedan förslagetmen
remissbehandlats ansåg föredragande statsråd prop. 197778:90 s.
60 det inte fanns tillräckliga skäl ändraatt ordningen medatt en
besvärsrätt till Någotregeringen. besvärsorgan för utlänningsärenden
kom därmed inte ståndtill förrän Utlänningsnämnden inrättades
ljanuari 1992.

Sammanfattningsvis kan regeringensägas torde ha haft någotatt ett
inflytandestörre praxis under de tidsperioderöver då möjligheter till

återbrytning eller besvärsrätt direkt till regeringen funnits.

2.2 Nuvarande ordning

2.2.1 Regeringsformens bestämmelser

Med normgivningsmakt beslutarätten rättsregler. Det be-attavses
tecknande draget sådanahos regler deär generellautgörs före-av
skrifter bindande för såvälär myndigheter enskilda. Isom som rege-
ringsformen fördelasRF normgivningsmakten mellan riksdagen och
regeringen. Rättsregler beslutas riksdagen därvid formensom av ges

lagar medan rättsregler beslutade regeringen kallas förord-av av
ningar. De grundläggande bestämmelserna normgivningsmaktenom
finns i 8 kap. RF.

Fördelningen normgivningskompetens mellan riksdagen ochav
regeringen bygger på principen de centrala delarna nonngiv-att av
ningen skall ligga hos riksdagen. Den principen upprätthålles genom
föreskrifter i RF med innebörden vissa förhållanden inte kanatt

påregleras lagsätt än se bl.a. 8 kap. 2 ochannat 4-6 §§ RF.genom 31
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område kallasnonngivningskompetensen brukar det primäraDetta av
lagområdet omfattar börja med grundlagarna och riksdags-och till att

också föreskrifter enskildas ställningHit hörordningen. t.ex. samtom
förhållandenekonomiska inbördes 8 kap.deras personliga ochom

således hela civilrätten och medborgarskapsrätten.2 § RF
lagområdet sådana föreskrifter för-hör vidareTill det primära om

allmänna gäller skyldigheterhållandet enskilda och detmellan som
personliga eller ekonomiskaövrigt ingrepp i enskildaseller i avser

alltså offentligrättsliga föreskrifter. Till denförhållanden, betungande
och rättsverkan brott,bl.a. föreskrifter brottkategorin räknas avom

sådant förfoganderekvisition ochskatt till annatstaten samt omom
såkonstrueratsistnämnda lagrummet3 § Det8 kap. RF. är att

föreskrifterändringar i betungandelagform omfattarkravet även
riktning.går för enskildai gynnsamensom

delegeringtillåter avseenden riksdageni vissaRF att genom
lagområdetprimärainom detöverlåter sin normgivningskompetens

tillåtenlagområdet kallasdär delegeringregeringen. deltill Den ärav
områdetlagområdet där delegeringmedan detdet delegeringsbara

lagområdet.obligatoriskatillåten det Debrukar kallasinte är
kap. § den bestäm-delegering finns i 8 7 RF. lviktigaste reglerna om

bemyndigande i lagefterföreskrivs regeringenmelsen att genom
i följandeföreskrifter skattmeddelaförordning kan änannatom

säkerhet eller hälsa, utlänningsför liv, personligskyddämnen:
eller andrautförselriket, in- ellervistelse i pengar avav varor, av

kreditgivning, närings-kommunikationer,tillgångar, tillverkning,
utformning byggnader, anlägg-ransonering ellerverksamhet, av

djurskydd eller ochjakt, fiske,och bebyggelsemiljö, 4.ningar natur-
undervisningmiljövård, allmän plats,trafik eller ordningen

någonsådant erfaritröja harutbildning, förbudoch att annansom
tjänsteplikt.utövandetjänst eller underi allmän av

tillämpas endasti 8 kap. 7 § RF kanDelegeringsbestämmelsen när
lag.8 kap. 3 eller 5 §följergrunden för lagkravet sammaav

kravet lagform finns igår alltså användainteBestämmelsen att om
någoni reglerna i 2 kap.grundlagsbestämmelsenågon t.ex. avannan

Frånsetträttigheter. igrundläggande fri- ochbehandlarRF ettsom
alltsådelegering inteundantagsammanhang betydelselöst ärdetta

sådanai grundläggandebegränsningarhandlarmöjlig detnär omens
lag.begränsasi och för sig kanoch rättigheterfri- genomsom32
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Förutom regeringen bemyndigandenatt kan anförtrosgenom en
normgivningskompetens har den också kompetens grundasen som
direkt på RF. Föreskrifter i ämnen inte faller inom det primärasom
lagområdet meddelas nämligen regeringen 8 kap. 13 § RF. Detav
området normgivningskompetensen omfattar dels s.k. verkställig-av
hetsföreskrifter, någotdels brukar kallas restkompetensen. Om-som
rådet sådant brukar benämnas regeringens primärområde.som

Regeringens kompletterarätt lagar i förordningatt be-attgenom
sluta föreskrifter verkställighet lag verkställighetsföreskrifterom av
hänför sig till alla lagar alltså lagaräven inom det obligatoriska
lagområdet. Sådana föreskrifter återfinns inom förvaltnings-mest

derätten kan förekomma också inom civil-, straff- ochmen process-
Enligträtt. RF:s förarbeten prop. 1973:90 åsyftas211 med verk-s.

ställighetsföreskrifter i första hand tillämpningsföreskrifter rentav
administrativ karaktär. någonI mån åsyftas emellertid också före-
skrifter i materiellt avseende fyller ut lag. Verkställighets-som en
föreskrifter kan alltså förekomma inte bara kompletteringsom av
författningar regeringen beslutat på grundval bemyn-som ettav
digande från riksdagen också kompletteringarutan till lagarsom som
hör till det obligatoriska lagområdet.

För kompletterande föreskrifteratt skall kunna verk-anses vara
ställighetsföreskrifter krävs lagen inte tillförs någotatt väsentligt nytt

föreskrifterna. Gränsdragningsfrågan diskuteradesgenom tämligen
ingående i RF:s förarbeten. Grundlagsberedningen ansåg SOU
1972:15 104 gränsen med nödvändighet måsteatt flytandes. vara
mellan sådant bör avhandlas i själva lagen och sådantsom börsom
betraktas verkställighetsföreskrifter. Klart huvudreglemasom attvar
måste i lagen tyckte beredningen,tas det måste sedanupp men vara
riksdagens sak bedöma långthur lagen skall gåatt i detaljer. Ju mer
detaljbetonad lag desto mindre skulle det finnas fören utrymmevar
verkställighetsföreskrifter.

Under remissbehandlingen grundlagsberedningens förslag på-av
pekade vissa remissinstanser detta skullesynsättacceptansen av
medföra det blev möjligt få till ståndatt långtgåendeatt faktisken
delegation normgivning till regeringen vid sidan den iav grund-av
lagen förutsätta, vilket skulle hela kompetensfördelningensätta ur
spel. Det skulle tillräckligt riksdagen begränsade sigatt tillvara att
besluta mycket allmänt hållna lagregler vilka sedan fylldes ut av rege- 33
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Föredragande departements-verkställighetsföreskrifter.ringen med
instans-inställdai de kritiskt211 instämde1973:90chefen prop. s.

och betonadefinnasinte bordeden möjlighetenuppfattning attemas
verkställig-få meddelaskallregeringenförförutsättning attatt en

kompletterasskalllagbestämmelse ärdenhetsföreskrifter är att som
något väsentligttillförsinteregleringenså detaljerad nytt.att

meddelakanregeringenföreskrifterandraDen somgruppen av
föreskrifterfrån riksdagenbemyndigande ärsärskilt en-somutan

första stycket 213 §8 kap.meddelas riksdagenskallligt grundlag av
detsåledes i principtäckers.k. restkompetensRegeringensRF.

lagområdct. Tilldet primäranormgivningsområde ligger utanförsom
normgivningenadministrativadeni första handhörrestkompetensen

Även bestämmel-myndigheterna.statligaför deinstruktionernat.ex.
allmännadetförmåner för enskilda attutaninnebär gentemotser som

restkompetensen.faller underförpliktelserinnebärasamtidigt
utsträckning be-Även i vissnormgivningskompetens ärriksdagens

förvalt-ellerrättskipnings-föreskrivs8 § RFkap.llgränsad. I att
måni vidare änriksdagenfår fullgörasningsuppgift inte somav

bestämmelsendenriksdagsordningen. Genomgrundlag ellerföljer av
ochrättsskipnings-ibeslutaförhindradriksdagen ärklargörs attatt

påankommerförfattningarenligtförvaltningsangelägenheter som
oberoendeDomstolarnasmyndigheter. garanterasellerregeringen

regeringenellerriksdagenVarkenföreskrift i RF.uttryckliggenom
fallet eller hurenskildadetdöma idomstol skallfår hurbestämma en

fallsärskiltirättsregeltillämpaskallövrigt ettidomstol enen
§ RF.kap. 2ll

lydnadsförhållande tillstår princip iiStatsmyndigheterna ett rege-
förvaltningsmyndig-statligalyder de6 § RF11 kap.Enligtringen.

underkastatdockLydnadsförhållandet ärregeringen.underheterna
förvaltnings-vad gällerfrämstbegränsningarväsentligatämligen

handläggningen kon-vidställningsjälvständigamyndigheternas av
såledesfår be-regeringenellerriksdagenVarkenärenden.kreta

iskall beslutafallsärskiltiförvaltningsmyndighethur ettstämma en
enskild ellermyndighetsutövning motmotärende rörett som

§ DettaRF.kap. 7lag 11tillämpningeller rörkommun avsom
påsjälvständigt ochförvaltningsmyndigheterna eget an-innebär att

myndighetsutövning motärenden rörhandläggaskall en-somsvar
föreskriftertillämpagällerdetkommun, även att somskild eller om34
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utfärdats regeringen När det gäller tillämpningenav lagensam. av en
myndigheternaantagits riksdagen skall handlasom själv-av- -

ständigt sig det frågaär myndighetsutövning eller inte.vare om
Grundlagsberedningen ansåg SOU 1972:15 196 denna själv-s.

ständighetsprincip den kanske viktigaste garantin för förvalt-vara att
ningsmyndighetema skulle kunna fullfölja sina uppgifter förett
den enskildes rättstrygghet tillfredsställande Beredningenssätt. för-
slag till RF innehöll därför bestämmelse innehåll ingenen attav
myndighet, heller riksdagen, får bestämma hur förvaltnings-en
myndighet skall tillämpa rättsregel. I anslutning till det förslageten
utvecklade beredningen bl.a. vad skall ligga i uttrycketsom anses
tillämpa rättsregel. Beredningen ansåg därvid uttrycket sikteatt tog

tillämpningen redan gällande Bestämmelsen innebarav normer. att
regeringen inte skulle få bestämmat.ex. hur myndigheten annan

skulle visstavgöra ärende förhållandei tillett sådan gällandeen
Enligt beredningen bestämmelsen däremot intenorm. avseddvar att

hindra regeringen, inom föratt den normgivnings-ramen egna
kompetensen, utfärdade föreskrift, dennaäven skulleen ny om vara
föranledd det aktuella ärendet. Inte heller avsikten bestäm-av attvar
melsen skulle hindra överordnad myndighetatt övertog under-en en
ordnad myndighets handläggning visst ärende. Om det rördeett sigav

tillämpning lag framhöll Grundlagsberedningenom dockav att
Övertagande underordnad myndighets handläggning förutsatteav en

det fanns lagbestämmelseatt sådant Övertagande fick ske.atten om
Under propositionsbehandlingen Grundlagberedningens förslagav

anslöt sig departementschefen prop. 1973:90 397 f. till dens.
grundtanke beredningen givit uttryck för alltså regeringensom att
och riksdagen andra överordnade inte bordesamt direktivorgan ge

hur förvaltningsmyndighet skall besluta iom individuellten ett
ärende innefattar egentlig rättstillämpning. Departementschefensom
betonade den främsta begränsningen i regeringensatt meddelarätt att
direktiv låg i principen alla samhällsorganatt bundnaär rätts-av
ordningen vilket gjorde det uteslutet för regeringen utfärda direk-att
tiv stred gällande Denrätt. aktuellamot bestämmelsen ficksom en
delvis utformning beredningensän förslag främst bak-annan mot
grund ansågsförbudet böra omfatta endastatt förvaltnings-av
myndigheternas handläggning ärenden medan myndigheternasav
faktiska agerande skulle lämnas utanför. 35



461995:SOU

Även ordalydelse densåledes fick än§kap. 711 somannanenom
vaduttalandenberedningenstordeföreslagitGrundlagsberedningen

förvaltningsmyndighetsingripa imöjligheterregeringensgäller att en
självständighetsprincipgiltighet. Denalltjämtärendehantering äga

regeringenförbjuderbestämmelsenuttryck itill attkommersom
imyndighettill lägredirektivmyndighetöverordnadeller engeren

kanregeringenhindrasålunda intePrincipen kansärskilt fall. att
direktiv.generellabeslutsfattandemyndighets genomstyra en

denGrundlagsberedningen ävenanförde attSom nämntsnyss
överordnadförihinderinte vägenbestämmelsen attaktuella en

handläggningmyndighetsunderordnad ettmyndighet övertar aven
månlagstöd i denförutsätterövertagandetlåtärende,visst attvara

rörandeProblematiken över-lag.tillämpningsigdet rör enavom
behandlas itillkomstbeslutsvidinflytandemyndighetsordnad ett

16 uppl. 1992förvaltningsrättAllmänlärobokStrömbergsHåkan
myndig-överordnaddärolika falldärberörStrömbergf..165 ens.

beslut,vid tillkomsteninflytande ettformeri olika utövarhet somav
författaren kanEnligtmyndighet.lägrehand ankommeri första en

garantifungeraomständigheternaefterinflytandesådant som enett
rättssäkerheten.ellereffektivitetenantingenför

den formenikaninflytande utövasmyndighetensöverordnadeDen
iinstansenden lägretillkommernormalt ettbeslutanderättatt somen

därvidkanmyndigheten. Dethögretill denflyttasärende övervisst
initiativ lämnarpåmyndighetenden lägretänkas egetbörjatill attatt

påexempelinstansen. Etttill den högreärendeprövningen ettöver av
§kap. llsådant förfarande 7påbjuder ärlagbestämmelse ettsomen

ochinvandrarverkStatensUtlL1989:529,utlänningslagen gersom
till regeringenärendenöverlämnamöjlighetUtlänningsnämnden att

förutsätt-givnabestämmelseni närmareunder vissaavgörandeför
på bestämmelseexempelockså hämtasFrån UtlL kan somningar. en

tredje4 §fall. Enligt 4 kap.vissaobligatoriskt iöverlämnandegör ett
tillärendepolismyndigheten överlämnasåledesskallUtlL ettstycket

avvis-det tveksamtpolismyndighetenInvandrarverket omanserom
ske.ning bör

myndig-överordnadbeträffandekonstruktiontänkbarEn enannan
frånärendemyndigheten övertarhögre ettdeninflytandehets är att

1990:324,taxeringslagen§12 kap.Enligtinstansen.den lägre t.ex.
skattemyndig-befogenheterRiksskatteverketharTaxl. somsamma36
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heten, och i förekommande fall verket därmed de befogen-tar över
heter eljest enligt 3 kap. Taxl ankommer skattemyndigheten.som

Strömberg också exempel på fall där Övertagande föregåsger ett av
föreläggande för det lägreett besluta i ärendet. Enligtorganet att

12 kap. 6 § plan- och bygglagen 1987:10, fårPBL regeringen
förelägga kommun inom viss tidatt ändra elleren upphävaanta,en

detaljplan eller områdesbestämmelser, det behövs fören till-attom
godose riksintressen enligt naturresurslagen eller interkommunala
angelägenheter. Om kommunen inte följer planföreläggande fårett
regeringen besluta i kommunens ställe 12 kap. 7 § PBL. Enligt
Strömberg kan det, bakgrund sannolikhetenmot planföre-att ettav
läggande också innefattar direktiv beslutets innehåll, i frågasättasom

denna PBL-bestämmelse förenligär med ll kap.om 7 § RF.
Strömberg kommer dock fram till planbeslut normalt beslutasatt sett

kommunfullmäktige inte förvaltningsmyndighetärav i RF:ssom en
mening varför hans slutsats planföreläggandeär inteatt striderett

11 kap. §7 RF.mot

2.2.2 Utlänningslagens bestämmelser

Asyl och andra uppehållstillstånd

Enligt 3 kap. §4 första stycket UtlL har flyktingar, krigsvägrare och
s.k. de factoflyktingar till asyl irätt Sverige.

En flykting enligtär UtlL:s terminologi 3 kap. 2 § utlänningen
befinner sig utanför det land han medborgaresom är i därförsom att

han känner välgrundad fruktan för förföljelse grund sinav ras,
nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller på grunden av
sin religiösa eller politiska uppfattning och heller inte kan eller på
grund sin fruktan inte vill begagna Ävensig detta lands skydd.av av
vissa kategorier statslösa flyktingar. Definitionenav anses som
sammanfaller med den finns i års1951 konvention angåendesom
flyktingars rättsliga ställning. den s.k. Genévekonventionen, till vilken
Sverige anslutit Påsig. begäran flykting skall Invandrarverketav en
enligt 3 kap. 6 § UtlL antingen i samband med uppehållstillståndatt
beviljas eller därefter han eller hon flykting flykting-att ärange
förklaring.
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krigsskåde-har övergettutlänning enkrigsvägrare ärEn somen
ibehöverellerhemlandfrån stannasittflyttharellerplats som

§ UtlL.kap. 33krigstjänstgöringföreståendeundgåförSverige att
utlänning utan attslutligenfactoflykting är varasom,deEn en

politiskadegrundhemlandsitttillåtervändavill avflykting, inte
tillomständighetervägandeåberopakanochdär tungtförhållandena

UtlL.§ 3l3 kap.för dettastöd
flyktingUtlLl vägrasstycket§ andra43 kap.får enligt enAsyl

verksamhettidigarehanskäntvadtill ärmed hänsyndet omsomom
inteskälsynnerligafinns attsäkerhetriketstillhänsynmedeller

andrafår enligtfactoflyktingaroch deasyl. Krigsvägrarebevilja
Vidsärskilda skäl.finnsdetasylstycke vägrasipunkten omsamma

skillnadfår tillföreliggaskallskälsärskildabedömningen anses -om
hänsynkonventionsflyktingar tasbeträffandegällervadmot -som

beskrivningEn närmaremottagningsresurser. avSverigestilläven
Bemyndiganderubrikenundernedan m.m.finnsbestämmelsedenna

asyllands-förstas.k.dentillämpningockså vidfårAsyl vägras av
harSverigetillankomstenföreutlänningendvsprincipen, om

skyddvisståtnjuterdärochhemlandetland äniuppehållit sig annat
UtlL.stycket 4andra§4kap.3

fåasyl kantillhar rättÄven de uppe-utlänningar änandra som
anknytningmedfrämstgällerSverige. Dettahållstillstånd i personer

sig härfå bosätta samtskäl börhumanitärademSverige,till avsom
UtlL.4 §kap.2ordnad härförsörjningsinhardem som

utlänningtilllagtextenenligtsålundafårUppehållstillstånd enges
ellerbosattSverigei annarstill somanhörig personnäraär ensom

humani-utlänningSverige,tillanknytning avsomsärskildhar en
fåttharutlänningellerSverige,isigfå sombosättaskäl bör entära

någotpåordnad annatförsörjningsinharellerarbetstillstånd som
sätt.

egentligautformadeinteUtlL4 § ärkapi 2 somBestämmelserna
tillstånds-deförmöjlighetinnebärskyddsbestämmelser utan en

på-detuppehållstillstånd ärnärbeviljamyndigheternagivande att
grundhumanitärUppehållstillståndskäl.humanitärakallat t.ex.av
andraellersjukdomgrundförbeviljas avkan sompersoner

lSverige.irätt stannabör vägras attinteförhållandenpersonliga
vidare147 att198889:86prop.förarbeten angesbestämmelsens s.

omfattasinteocksåhör avkategorin somhumanitära personertill den38
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reglerna asyl i 3 kap. UtlL där förhållandenaom i det land tillmen
vilket utlänningen skulle behöva sådanaär det sig in-resa att ter
humant tvinga honom elleratt henne återvända dit,att t.ex. ett
pågående krig. Uppehållstillstånd har i praxis beviljats personer som
flytt undan krig eller krigsliknande förhållanden de riskerat attsom
drabbas ingå någoni krigsmakt.utan attav

En ansökan uppehållstillstånd får i princip inte bifallasom om
utlänningen befinner sig i Sverige ansökannär 2 kap.görs §5 UtlL.
Undantag gäller utlänningen har tillrätt asyl här. Undantag frånom
huvudregeln gäller också vid återförening med familje-näraen
medlem stadigvarandeär bosatt i Sverige ochsom utlänningensom
tidigare har sammanlevt med utomlands eller det finnsom annars
särskilda skäl.

Uppehållstillstånd kan gälla för viss tid tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd eller tidsbegränsning permanentutan uppehållstillstånd.
Det tidsbegränsade tillståndet har tidigare huvudsakligen vidanvänts
gäststudier och tillfälliga besök. Genom ändring i UtlL träddeen som
i kraft den julil 1994 har dock förutsättningarna för meddelaatt ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd vidgats något. Om utlänningen som
söker uppehållstillstånd bedöms ha tillfälligt behov skyddett här iav
landet får sålunda tidsbegränsat tillståndett 2 kap.numera 4 §ges a
första stycket UtlL. Denna tillståndtyp komma till använd-av avses
ning för inte har till asylrätt i Sverigepersoner ochsom skydds-vars
behov kortär varaktighet. De bör enligt förarbetsuttalandenav prop.
199394:94 bet. l99394:SHJ1l främsts. användas dås., skydds-
sökande flyr undan konflikter och kriser kan bedömas hasom en
kortare varaktighet. Det kan också sigröra naturkatastrofert.ex.om
eller ekologiska katastrofer.

Såsom den aktuella bestämmelsen utfonnadär ankommer det inte
regeringen krisavgöra elleratt katastrof visst slag förom en ärav

handen. Om Invandrarverket eller Utlänningsnämnden attanser rege-
ringens bedömning situationen behövs får detta skeav attgenom
enskilda ärenden överlämnas till regeringen för avgörande. Det tids-
begränsade uppehållstillståndet enligt 2 kap. 4 § UtlL erbjudera en
viss möjlighet till familjeåterförening. Om sådant tillstånd harett

till får tidsbegränsatgetts tillståndett ocksåen person tillges en
utlänning maka ellerär make eller barn under årsom 20 till den

först beviljats tillstånd. Detsamma gällerperson försom föräldrar till 39
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dettatillståndtidsbegränsatmeddelatsår har20 ett avunderbarn som
slag.

Gemenskapsreglema1994.januarilkraft denträdde iEES-avtalet
gällandedärmed rättblevförrörlighetenfriagäller denvad personer

ii UtlLändringarvissa samtmedfördereglerSverige. Dessaiäven
rådetsinkorporeradesVidare1989:547.utlänningsförordningen

19921163-1167.SFShelheti sin161268EEGförordning nr
utlän-svenskmed rättinförlivande attÖversiktligt avtaletsinnebar

uppehållstillstånd ifåhar rättEES-medborgare attärningar som
arbetstillståndpåfrån kravdeundantagna somdeoch ärSverige att

härarbetavillutlänningardåfallflestai deställerSverige upp .
påfrån kravundantaguppehållstillståndtillMotsvarande rätt resp.

ellermakaförmedborgarskap,gällerarbetstillstånd även, oavsett
år21underbarn ärför derasEES-medborgare samt somtillmake en

Huvudregeln ärförsörjning. attsinfördemberoendeeller av
principiår medfemförbeviljasuppehållstillstånd skall en

intehari EUmedlemskapVårtförlängning.tillautomatisk rätt
ordning.dennaändringarbetingadelagteknisktinneburit avänannat

EES-införlivadeinkorporeringsförfattningardeharSålunda som
1994:1696-97SFSupphävts enEG-förordningar somanpassade

Sverige. Deidirektgäller ovanförordningarnaföljd nuattav
EU-med förbörjaalltså tillgäller attbestämmelsernaredovisade nu
detföreliggerEU-medlemSomanhöriga.derasochmedborgare

reglerEES-avtalets mottillämpaSverigeförskyldighet attvidare en
EES.inomEFTA-länderkvarvarande

ansökanNy

års utlän-1989infördesansökans.k.Bestämmelserna genomnyom
innebärochUtlLstyckettredje§kap 5i 2placeradeDeningslag. är

elleravvisningbeslutlagakraftvunnetfåutlänning kan omettatt en
får bi-ansökanförutsättningar. Envissaunderupphävt nyutvisning

iinte prövatsomständighetersiggrundardenendast somfallas om
tillharutlänningen rättenderakrävs atttidigare. Dessutomärendet

humanitärskälsynnerligafinnsdetellerSverige aviasyl att annars
denföreprövadesUtlLstyckettredje§5enligt 2 kapansökanEnart.

Numerainstans.endaInvandrarverkStatens1994juli som1 av
40
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sådanaprövas ärenden Utlänningsnämnden beslut inte kanav vars
överklagas. Enligt statistik från Invandrarverket 15 537gavs nya an-
sökningar in till verket under budgetåret 199394 och under samma
tidsperiod avslogs 83 % ansökningarna.av

Avlägsnandebestämmelser

Bestämmelserna behandlar under vilka förutsättningar utlän-som en
fårning avlägsnas från Sverige finns i 4 kap. UtlL. Enligt dessa be-

stämmelser kan utlänning avlägsnas riket antingen avvis-en ur genom
ning eller utvisning. I korthet gäller följande. Avvisninggenom
används utlänningnär inte uppfyller de formella eller materiellaen
krav gäller för inresa och vistelse i Sverige. Utvisning betecknarsom
avlägsnande utlänningar blir kvar i Sverige sedanav som ett uppe-
hållstillstånd har upphört gälla, begår brott svårig-vissatt som av
hetsgrad eller fara för riketsutgör säkerhet.som en

Polismyndigheten beslutar avvisning frågan väcks inomom treom
månader efter utlänningens ankomst till Sverige under förutsättning

denne inte ansöker asyl.att Invandrarverket skall förstaom som
instans fatta beslut i alla ärenden där behovet asyl åberopats.harav
Detsamma gäller för ärenden familjemedlemmarrör nära tillsom
asylsökande. En polismyndighets beslut fåravvisning överklagasom
till Invandrarverket medan verkets beslut avvisning ellerom
utvisning får överklagas till Utlänningsnämnden. Utvisning på grund

brott beslutas allmän domstol. Utvisning sker hänsynav tillav som av
rikets säkerhet beslutas regeringen.av

Bemyndiganden m. m.

Som beskrivits i föregående avsnitt riksdagen i 8 kap. §7 RFges en
möjlighet bemyndigande i lagatt regeringen kompetensgenom attge

förordning meddela föreskrifter i vissa ämnen egentligengenom som
kräver lagforrn. Ett de för vilka riksdagenämnen kan delegeraav
normgivningsbefogenheter med stöd den bestämmelsen utlän-ärav
ningars vistelse i riket 2.p Denna delegeringsmöjlighet har utnytt-
jats riksdagen antal bemyndiganden utlänningsrättensettav genom
område finns intagna i UtlL.som 41
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sålunda regeringen bemyndigatsI UtlL har att
passinnehav kap. 2 §från krav lUtlL:sföreskriva undantag-

andra stycket,
får och i vilkagodtashandlingarföreskriva vilka passsomsom-

kap. 2 §får för utlänningar lutfärdamyndigheterfall svenska pass
får tillsubdelegerasföreskriftsrättenförstnämndatredje stycket. Den

Invandrarverket,
kap. 3 §från visering lUtlL:s kravundantagföreskriva

stycket,andra
uppehållstillstånd ochfrån UtlL:s kravundantagföreskriva-

vistelsetiduppehållstillstånd efter kortareredanföreskriva krav en
§ andra stycket,månader kap 4lSverigei än tre

arbetstillstånd l kap.från kravUtlL:sundantagföreskriva-
andra stycket,§5

defalli andrauppehållstillstånd kan änävenföreskriva att ges-
stycketUtlL andraförsta stycket4 §i 2 kap. para-sammaangessom

graf.
får bifallas iuppehållstillstånd ävenansökanföreskriva att omen-

följerdetUtlLstycketkap § andrai 2 5andra fall än omangessom
stycketstat.fjärdefrämmandemedÖverenskommelse sammaenav

paragraf,
arbetstillstånd 6 §2 kap.föreskrifterytterligaremeddela om-

stycket,tredje
iInvandrarverket ochmyndigheterför andra änföreskriva rätt --

visering,meddela beslutUtrikesdepartementetfallvissa att om-
ochstycket§ andraarbetstillstånd 2 kap. 7uppehållstillstånd och ge

viseringexportråd beslutaSverigestill rättknutet att omett organ
föreskriftsrättenförstnämndaparagraf. Denstyckettredje samma

Invandrarverket,tillfår subdelegeras
utlänningarfår återkallas föruppehållstillståndföreskriva somatt-

§i 2 kap 11fall dei andraEES-avtalet änomfattas även angessomav
paragraf,styckettredjeUtlLstycketförsta samma

asyl-förstaden s.k.från tillämpningenundantagföreskriva av-
Sverigetillanknytning ärdå utlänningensfallför delandsprincipen

prövadasylfå ansökansinnekasinte börsådan han att omattartav
tredje stycket,4 §3 kap.här

utlänningarsanmälaskyldighetföreskriftermeddela attom-
inskränkningarsådanaSverige och 2.ianställningellervistelse an-42
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gående utlänningars rätt anställda i visstatt företag eller iettvara
företag visst slag nödvändigaett är med hänsynav till Sverigessom
säkerhet 12 kap. 1 §,

dispensera från UtlL:s bestämmelser beträffande diplomatisk-
personal 12 kap. 2 §,

meddela föreskrifter hemsändande utlänningar inteom ärav- som
flyktingar och tagit hand enligt viss tvångslagstiftningsom 12om
kap. 3 § första stycket,

efter avtal med land behandlingett fripassagerareannat om- av
föreskriva avvikelser från UtlL:s bestämmelser meddela de före-samt
skrifter i övrigt behövs för tillämpning avtalet 12 kap. 3som §av
andra stycket och

meddela föreskrifter gälla i krig, vid krigsfaraatt eller sådana-
utomordentliga förhållanden föranleddaär krig eller krigs-som av
fara Sverige har befunnit sig i fråga utlänningarssom inresaom
och vistelse i landet, landet, hautresa rätt anställning ellerattur
offentligt förtroendeuppdrag här, avlägsnande från landet samt
omhändertagande i anstalt eller förläggning 12 kap. 4 §. Före-
skrifter enligt punkterna 4 och 5 skall i andra fall dåän Sverige iär-
krig underställas riksdagen inom viss tid kap.12 5 §.-

Som framgår de bemyndigandenär finns intagna i UtlLovan som
hållnagenerellt och de intryck regeringens möjligheterattger av att

meddela föreskrifter går lagensutöver huvudregler mycketsom är
omfattande. I sammanhanget mäste dock hålla i minnetman att
bemyndigandenas omfattning måste läsas bakgrund vadmot av som
uttalas i lagens förarbeten. Det sagda kan åskådliggörast.ex.nyss av
det i 2 kap. 4 § andra stycket UtlL intagna bemyndigandet. Rege-
ringen där föreskrivarätt uppehållstillståndatt kanges att iävenges
andra fall deän i bestämmelsens första stycke alltsåsom vidanges
anknytningsfall, humanitära skäl och för har sin för-personer som
sörjning ordnad. l specialmotivering till bestämmelsen prop.
l98889:86 148 sägs redan i lag angivet krav påatt etts. uppe-
hållstillstånd inte bör medföra alla fall där uppehållstillståndatt får
medges behöver in i lagen ochtas regeringen bör ha möjlighetatt att
föreskriva uppehållstillstånd får meddelas ocksåatt i andra fall, t.ex.

det gäller studiernär eller besök i Sverige. En redogörelsenärmare
för de förordningar regeringen har meddelat med stöd be-som av
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under rubrikenfinnsstycket UtlLi 2 kap. andramyndigandet §4
uppehållstillstånd.rörandeförordningarRegeringens

bemyndigandendemed redovisningsamband denna överI som
också möjligheterdefaller naturligt nämnai UtlL sigfinns det att

för asylkriteriernaskärpasituationerhar vissaregeringen iattsom
Enligt 3 kap.facto-flyktingar.deoch s.k.beträffande krigsvägrare

de facto-ochkrigsvägrareflyktingar,stycket harförsta UtlL4§
obegränsadinteemellertidtill asyl. Denna ärflyktingar rätträtten

Enligt förstabestämmelse.framgår istycketandravilket sammaav
det hänsynutlänningfårstycket asyli detpunkten vägras om aven

eller medverksamhettidigareutlänningenskäntvadtill är omsom
bevilja asyl.skäl intesynnerligafinnsrikets säkerhettillhänsyn att

Även samtligapunkteni förstaundantagsbestämmelsen avserom
betydelse förpraktikenden ikategorier harasylberättigade mesttre

andra punktenundantagsklausul ieftersomflyktingar ger meren
två kategorierna.andraför deasylmöjlighetervidsträckta vägraatt

detfactoflyktingdeellerkrigsvägrarefår sålundaAsyl vägras omen
Sverigesbl.a.skälsärskildaför det. Medskälsärskildafinns avses

mottagningsresursertillmed hänsyn ta emotmöjligheter att m.m.
särskilt skäl36. Ett1983842144utlänningar prop. annatdessa s.
brottslighetallvarligskyldig tillgjort sigutlänningenkan vara om

156.198889:86prop. s.
föreliggerdethänvisning tillasyl medMöjligheten vägra attatt

facto-beträffande deendastformelltdet gällerförskälsärskilda sett
sådan ordning kommerbeslutEttkrigsvägrare.ochflyktingar om en
påverka möjligheternamotsvarande sättrealitetendock i även att

på-humanitära skäl. Däremotpolitiskt vinkladetillståndfåatt av
skäl.tillstånd humanitärafå renodlatmöjligheternainteverkas att av

inte2 UtlLUndantagsklausulen i andra stycket3 kap. 4 § är ut-
till be-i förarbetenanotmgivningsbemyndigadeformad ett mensom

fråganentydigt36 klargörsprop. 198384:144 attstämmelsen oms.
mottagningsresurser,Sverigesgällertillämpning, såvittklausulens

dit.överlämnas Därärendetbör regeringen attprövas genomav
enhetligttillämpasbestämmelsenvidareunderstryks vikten attav

skapar be-invandringtilliförändringarupprepade rätteneftersom
också undantags-betonaspropositionenrättsosäkerhet. atttydande I

skäl.tvingandebörklausulen inte tillgripas utan
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Undantagsklausulen alltså konstruerad såär regeringen kan fattaatt
beslut inskränka asylrätten med hänvisningatt tillom särskildaatt
skäl föreligger med hänsyn till mottagningsresurserna, riks-utan
dagens hörande. Sådana beslut har fattats vid två tillfällen. Det första
tillfället hänför sig till principbeslut i november då1976ett undan-
tagsregeln tillämpades beträffande den assyrisk-syrianska gruppen
från Turkiet bakgrund främst det förelågmot omfattandeattav ett
invandringstryck från den Undantagsregelns tillämpninggruppen.
beträffande upphörde beslut regeringen igruppen ettgenom ettav
enskilt ärende i juni 1982.

Den andra tillämpningen undantagsregeln härrör från decemberav
1989. Regeringen meddelade därvid prejudicerande beslut tvåi en-
skilda ärenden med innebörden endast den uppfyllde Geneve-att som
konventionens krav eller hade särskilt starkt skyddsbehov fort-ett
sättningsvis skulle kunna påräkna iasyl Sverige. Besluten, i dag-som
ligt tal kallas 13 decemberbeslutet eller Luciabeslutet, avsåg inte
någon viss gällde för asylsökande frånutan alla länder. Situa-grupp
tionen framkallade besluten torde dock i allt väsentligt hasom varit
den inströmning Bulgarienturkarstora förelåg vid denav som
aktuella tiden.

I besluten anförde regeringen sammanfattningsvis detatt stora
antalet asylsökande under de månaderna lett tillsenaste att mottag-
nings- och utredningssystemet nått förgränsen sin förmåga och att
våra möjligheter under överskådlig tidatt asylsökande skulleta emot
komma ytterligt begränsade.att Särskilda skäl ansågs därförvara
föreligga inte bevilja asyl. Vidatt Konstitutionsutskottets årliga
granskning regeringens handläggning utlänningsärendenav av upp-
märksammades 13 decemberbeslutet särskilt bet. 198990:KU30.
Utskottet fann därvid inte anledning ifrågasätta regeringens be-att
dömning situationen vad det gällde flyktingmottagandetatt sådan ivar
december 1989 det förelåg förutsättningar föratt tillämpningen av
bestämmelsen särskilda skäl i 3 kap. 4 § andra stycket 2 UtlLom
s. 76 bet.. Utskottet anförde vidare dess granskning visatatt att en
omfattande utredning Bulgarienturkarnas situation i hemlandet lågom
till grund för 13 decemberbeslutet.

En regering tillträdde i oktober 1991. I regeringsförklaringenny
uttalades bl.a. praxis vad gäller behandlingenatt ansökningaren ny av

attasyl skulle komma etableras successivt efter genomgångom land 45
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och med EG:sländernanordiskasamråd demedefterland ochför
reglernormalaenligtprövningåtergång tillvarvidmedlemsstater en

regeringsför-ibl.a. dennaåberopandeUnderskulle ske. passusav
november 1991i slutetInvandrarverket ettöverlämnadeklaringen av

skrivelsesinavgörande. Iförregeringentillärendenurval an-av
regerings-isadesvadanledningidetverketförde somatt av
sökandenadärasylärendenenskildaantalgått igenomförklaringen ett

förutsättningarskapaområden syfteiellerländerfrån skilda attkom
ifactokriteriernautifrån debedömningmån enhetligi görligför en

ärendenasålunda framtagnadeurvalochUtlL§ 33 kap. 1 att ett av
avgörande.ochställningstagandeförregeringentilllämnades över

medfördedecemberbeslutet13asylrättenskärpningDen somav
december19denprincipbeslut1991. Islutet angaviupphävdes ettav

fak-denrättssäkerhetsintressetsåväl tillhänsynregeringen somatt
gjordeutredningssystemetoch attmottagnings-inomsituationentiska

1989decemberdenbeslutavsågs regeringensiskälsärskildade som
enskiltidärförbeviljadeRegeringen ettbeaktas.skullelängreinte

factoflyktingdebedömts men somtillärende asyl varasompersonen
UtlLtillämpningsåmedSverige snävifått avskulle hainte stanna en

fortsätt-detregeringenEnligt1989.decembersedangällt varsom
striktunderställasbordeskyddsbehovenskildes enningsvis den som

bestämmelser.UtlL:stillämpning av
Förvalt-iartikeliharStrömbergHåkanemeritusProfessor en

synpunkterradredovisat1990:1 lTidskriftningsrättslig ens.
utlänningsärenden. Ipraxis iändringför ar-formernarörande av

granskardecemberbeslutet,s.k. 13detjustföranleddestikeln, avsom
introdu-valde förregeringen attformjuridiskadenStrömberg som

tilldärvidanalyserarStrömbergasylärenden.ipraxisskärptcera en
kap.i 3skälsärskildauttrycketmedvadmedbörja avsesatt som

handstilldet ligger nära attoch finnerUtlL2stycket att§ andra4
indivi-till dethänförligaskälenbartså detuttryckettolka att avser

omfattardethandenvidklart attförarbetenafalletduella att germen
svårigheteravsevärdanämligengenerell karaktär,skälockså vissa av

skallsvårighetersådanaasylsökande. Motinvasionemot avatt ta en
konstaterarStrömbergasylbehov.enskildesdenstyrkandock vägas av
i lagtextendetresultatfå tillkankonstruktion att somdennaatt
förvandlastemporärtasyl kan vägras,undantag,framstår attettsom
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till huvudregel varvid det i stället kommer krävasen särskilda skälatt
i form starkt skyddsbehov förett asyl skall beviljas.av att

I artikeln slår Strömberg fast regeringens ställningstagandeatt
gjorts i motiveringen till beslut i enskilt fallett ett det ärattmen
tydligt regeringens uttalanden haftatt vidare syftning nämligenen att
fastslå principer med generell giltighet fortsättningsvisnya skullesom
följas inte bara regeringen också Invandrarverket.utanav Iav
konstitutionellt hänseende konstaterar Strömberg föreskriften iatt
ll kap. 7 § RF visserligen innebär regeringen inte fåratt bestämma
hur Invandrarverket skall besluta i ärendeett rör myndighets-som
utövning enskild eller tillämpningmot lag stadgandet där-attav men

inte hindrar regeringenemot Invandrarverketsatt beslutsfattandestyr
generella direktiv. Enligt Strömberg måste sådangenom direktiv-en

dockrätt ha rättslig grund eftersom det inom områdeett ärsom
lagreglerat inte tillräckligtär med det lydnadsförhållande förvalt-
ningsmyndighet regering följer kap.7 6 § RF.som av-

Strömberg konstaterar därvid bestämmelsen i 3 kap.att 4 § om
särskilda skäl för asylvägra inte utformadatt är norrngiv-ettsom
ningsbemyndigande detta inte behöveratt uteslutamen anser att rege-
ringen kan utfärda föreskrifter reglering asylrätten för deom en av
aktuella utlänningarna bakgrund regeringensmot utfärdarättav att
s.k. verkställighetsföreskrifter enligt 8 kap. 13 § RF. En tänkbar för-
klaring till regeringen inte valde föreskriftsmetodenatt anser
Strömberg reglering i förordningsformatt inte ansågsvara till-en
räckligt smidig.

Strömbergs slutsats i artikeln denär metod för skärpaatt asyl-att
förutsättningarna 13 decemberbeslutet innebar inte kansom anses
fullt tillfredsställande rättssäkerhetssynpunkt. Han där-poängterarur
vid när riktlinjer föratt praxis införs lag eller förordningnya genom
så bringas föreskrifterna till allmänhetens kännedom publi-genom
ceringen och träder i tillämpning först vid i förväg bestämd tid-en
punkt vilket innebär rättstillämpningen redan frånatt början blir
förutsebar. Om de principerna däremot lanseras beslutnya ettgenom
i enskilt ärende blir, enligtett Strömberg, praxisändringen svår-
förutsebar eller överrumplande och efterföljanderentav publiciteten

tillkännagivanden i riksdagen och presskommunikéergenom ingetär
likvärdigt alternativ.
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1993:24SOUpartiell översynUtlänningslagenbetänkandetI en-
Invand-vidöverdirektörenutredaren,tillsattesärskiltdeninstämmer

Håkan StrömbergsihuvudsakligenNilsson, syn-Per-Erikrarverket
förvaltningsrätteninomdenvidarepåpekarUtredaren attpunkter.

ochutifrån faktiskadetbedömsärendeprincipenetablerade ettfast att
ansökanlägetoch inte närfattasbeslutetråder närlägerättsliga som

svår-ellerstötandeuppfattaskanresultatkangjordes, somsomge
Enligtintroduceras.asylpraxisrestriktivarebegripliga närt.ex. en

för-författningförspraxisändrad utmedför somutredaren somen
sådanaformövergångsbestämmelsensimöjligt gedetdelen är attatt

asyl-enskildasåväl deförunderlättaspraxisbytetföreskrifter att
instämmerUtredarenmyndigheterna.tillämpandedesökande som

etablerakunnatregeringenuppfattningStrömbergsHåkan attockså i
decemberbeslutet13introducerades genompraxisden genomsom

kap.8stödmedmeddelatsföreskrifterutformade avgenerellt som
iförslagNilssonsPer-ErikförredogörelseRF. En närmare13§

Tidigarerubrikenunderfinnspartiell översynUtlänningslagen- en
överväganden.

regeringentillÖverlämnande ärendenav
fanns1992januari1dentillkomstUtlänningsnämndensföreRedan

tillärendenöverlämna rege-i UtlL rättbestämmelser attdet om
kap.7lydelsendåvarandedenenligtfickInvandrarverket avringen.

ansågverketavgörande attförärendeöverlämnaUtlL om§ ett11
tvåframföralltdet. Det avmotiverade grupperskälsärskilda var

Denordningen.denenligtöverlämnandeföranledde enaärenden som
säker-riketsförbetydelseansågs haärendensådana somvargruppen

kännetecknadesandra attdensäkerhet,allmän avförellerhet annars
ärendeochärendetöverlämnade ettdetmellansambandfannsdet ett

familje-företrädesvisSambandetregeringen. avhandlades varavsom
kategorierna över-nämndatvådeFörutom avanknytningsnatur.

lämnade överInvandrarverketocksådetförekomärenden attlämnade
liknandeandraförprejudicerandebliutgång kundeärenden vars

betydelse.utrikespolitiskhadeärendenärenden samt som
överprövningsupp-regeringensUtlänningsnämnden övertogNär

särskiltbedömningengjordes attutlänningslagstiftningenenligtgifter
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viktiga eller känsliga ärenden alltjämt borde kunna överlämnas till
regeringen för prövning. Syftet med denna ordning regering-attvar

skulle få tillfälle praxis. De bestämmelsernaatt styraen nya om
överlämnande placerades i kap7 ll § UtlL och innebär bl.a. In-att
vandrarverket eller Utlänningsnämnden får överlämna ärende tillett
regeringen för avgörande under vissa i lagrummet angivnanärmare
förutsättningar. Dessa förutsättningar finns uppräknade i fyra punkter
i bestämmelsens andra stycke.

Enligt första punkten får överlämnande ske sådanaett ärendenav
på grund familjeanknytning eller liknandesom orsak harav av annan

samband med ärende redanett prövas regeringen. Den andrasom av
punkten föreskriver ärenden bedöms ha betydelseatt för riketssom
säkerhet eller för allmän säkerhet eller för rikets förhållandeannars
till främmande makt eller mellanfolklig organisation får hänskjutas
till regeringen. Punkt omfattar de fall då det bedömstre vara av
särskild vikt för ledning tillämpningen UtlL ärendet prövasav attav

regeringen. Den fjärde punkten slutligen möjlighetav öppnar fören
myndigheterna lämna över ärendeatt synnerliganär skälett annars
talar för regeringens prövning. Den sistnämnda möjligheten siktetar
på ärenden är mycket speciellt slag,ett därförsom av t.ex. att
utgången kan förväntas få internationell uppmärksamhet.stor

Ett överlämnande enligt 7 kap. 11 § UtlL aldrig obligatorisktär
överlämnande bör enligt bestämmelsernas förarbetenmen prop.

199192:30 45 normalt ske i de fall reglerna sikte på.s. tarsom
Motivvis uttalas ärenden i vilkat.ex. säkerhetsfrågoratt aktualiseras
inte bör Utlänningsnämnden.prövas Invandrarverket förutsättsav
överlämna sådana ärenden till regeringen verket inte självom anser
sig böra fatta beslutet. förarbetenaI också det sigatt teranges natur-
ligast regeringen ärendenatt avgör har särskild utrikespolitisksom
betydelse. När det gäller familjeanknytningsfallen i proposi-anges
tionen s. 24 f det självfallet kan förekommaatt ärende hosatt ett
Invandrarverket eller Utlänningsnämnden med hänsyn till före-
liggande familjeanknytning eller liknande orsak harav annan sam-
band med ärende underett är prövning hos regeringen. I desom
fallen bör ärendet enligt propositionen kunna hänskjutas till rege-
ringen eftersom inte minst hänsynen till de berörda utlänningarna
med styrka talar för ärendena bör slutligtatt avgöras i ett samman-
hang. 49
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propositionenipunktenenligt tredje sägsärendendet gällerNär
Invandrarverketöverlämnadesärendende24 bl.a.s. att avsom

dåfallrörde sigoftagamlaenligt det systemet grupp aven nyom
påkallade iomständigheternauppträda ochbörjadeasylsökande en

förhållandengrundläggandevissabedömningprincip likartad somav
exempelsökande. Somantalåberopadebliberäknaskunde ett stortav

bordeordningenockså enligt denärendenpå sådana genyasom
typärenden nämnsellertillfälle avgöraregeringen ettettatt par

visst landförhållandena ipolitiskadevärdering ettärenden där aven
ärenden.betydelse föravgörandeblirpraktiken stori grupp avenav

principfrågor inteockså uppkommadetkanpropositionenEnligt som
landfrämmandeförhållandena i vissttillanknytninghar ett sommen
ärenden. Somantalbetydandeåterkomma iberäknasändå kan ett

avgjorderegeringenärendesådant fall nämnsexempel ett somett
frågeställningenmedfrån Invandrarverketöverlämnandeefter om

denstyrkatillräckligskälhumanitärt attkundedet ett avvaraanses
HIV-smittad.uppehållstillståndsöktutlänning varsom

börpå fall inteockså exempel24propositionen s.I somtas upp
avlägsnandeärendeframhållsSålundaregeringen. etttill atthänskjutas

risklöpergällande hangjortutlänningen attöverlämnasinte bör om
på-behandling och hansförnedrandeelleromänskligellerför tortyr

proposi-Enligtogrundat.uppenbartavfärdasstående inte kan som
stridande Europa-bedömtblitänkasnämligen motkan dettionen som

prövad ifår sin saksådant falliutlänningenkonventionen, ettom
ocksåpåpekasDärgåravgörandet honomochinstans emot.endast en

lagtolk-befogattordesällan attdetsärskilt renaytterstatt vara
rättstillämpningsspörmål föranlederrenodlade attellerningsproblem

regelfrågor börSådanaregeringen.tillöverlämnasärenden som
frågornaslutinstans ävenUtlänningsnämndenpåankomma omsom

svårbedömda.skulle vara
förregeringentillärendehänskjutitInvandrarverket har ettNär

UtlL itredje stycket§kap 11enligt 7regeringenskallavgörande
grund-DenUtlänningsnämnden.frånyttrandeinhämtafallvissa

hadeärendetbeslut iInvandrarverketsförutsättningen ärläggande att
skyldighetRegeringensUtlänningsnämnden. atttillöverklagaskunnat

därförärendetöverlämnatverketendastgäller näryttrandeinfordra
ledningvikt försärskildprövning bedöms avregeringens vara avatt

förtalarskälsynnerligadärförellerrättstillämpningen att annars50
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regeringens prövning punkterna och fyra i andra stycket.tre Om
hinder infordramöter yttrande därföratt ett ärendet äratt synner-
ligen brådskande får regeringen underlåta höra Utlänningsnämn-att
den. Regeringen har även rätt överlämna ärenden hänskjutitsatt som
till den Invandrarverket till Utlänningsnämnden för avgörande.av

Utlänningslagens överlämnandebestämmelse tillåter slutligen att
lnvandrarverket hänskjuter ärenden till Utlänningsnämnden. Möjlig-
heten dock inskränktär till enda situation, nämligen i de fall nären

påärendet grund familjeanknytning eller liknande orsakav av annan
har samband med ärende finns hos nämnden.ett I propositionensom
s. 45 exemplifieras uttrycket annan liknande orsak med det kanatt

fråga släktingarnära tillsammansvara och ansöktom restsom om
uppehållstillstånd samtidigt inte tillhör familj.men som samma

2.2.3 Regeringens förordningar uppehållstillståndom

Som kannämnts regeringen med stöd riksdagen givetettav av
bemyndigande meddela föreskrifter rörande bl.a. utlänningars vistel-

i riket 8 kap. 7 § första stycket 2 RF. En redogörelsese för de be-
myndiganden finns i UtlL har lämnats i föregående avsnitt.som ett
Regeringen har under år vid flera tillfällen utnyttjat bemyn-senare
digandet i 2 kap. 4 § andra stycket UtlL för meddela olika före-att
skrifter i uppehållstillståndssammanhang. Vissa föreskrifterna harav
tagits in i utlänningsförordningen l989:547, UtlF medan andra har
fått formen fristående förordningar. Nedan redogörs för dessaav av
regeringen med stöd 2 kap. 4 § UtlL beslutade rättsregler i krono-av
logisk ordning.

I 3 kap. 4 § UtlF har regeringen meddelat föreskrifter om uppe-
hållstillstånd för studier. I den bestämmelsen sägs utlänningatt en som
antagits till förberedande utbildning i svenska vid universitet eller
högskola efterföljandeoch högskoleutbildning skall beviljas uppe-
hållstillstånd för studietiden inte särskilda skäl talar det.om emot
Detsamma gäller utlänning har antagits till grundläggandeen som
högskoleutbildning ha behov föreutan dennaatt genomgåattav
förberedande utbildning i svenska och utlänning behörigären attsom

till forskarutbildning. Det krävs vidareantas utlänningens försörj-att
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påstipendium ellermedel,tryggadning annatär genom egna
liknande sätt.

två förordningarinfördesfrån januari 1992verkan den lMed om
i dagligt tal brukarutlänningsärendenuppehållstillstånd vissai som

1991:1998SFStidsförordningentretenninsregelnkallas resp.resp.
januariutlänning den 1innebarTidsförordningen1999 . att somen

ansökanmånader efter deti minsti Sverigehade vistats1992 attarton
fått ansökaninte sinuppehållstillstånd gjorts,hade men somom

särskilda skäluppehållstillstånd intefick beviljasprövad,slutligt om
också familjer med barnförsistnämnda gälldedäremot. Dettalade

år.Sverige i Tre-ivistatsår äldre ocheller ettsomvar sexsom
familjinnebar§ och3 kap. 4infördes i UtlFtenninsregeln att ena

fannsbeslutstillfälletviduppehållstillstånd, detbeviljas ettfick om
förskola ellerskola,i svenskterminerminstfullgjortbarn tresom

inte taladesärskilda skälförutsattgjordessedan ansökanliknande att
däremot.

regeringensedantreterminersregeln tillkomTidsförordningen och
intei Sverigevistelsetidutlänningsbeslutatenskilt ärendei attett en

asyl-bedömningenvikt vidsärskildtillmätasbordelängre av en
vistelsetidenpraxistillämpadesDessförinnanansökan. som gaven

ansågs till-månaderöverstigandetiderbetydelse ochsärskild arton
skäl taladesärskildauppehållstillstånd intebeviljaförräckligt att om

karaktäroch dess över-tidsförordningenSyftet meddet. avmot
rättvise-ochrättssäkerhetsaspektertillgodose degångsregler attvar

enskildadetbeslut i ären-regeringensspörsmål uppkom genomsom
särskild hänsynmed ävenmotiveradesTreterminersregelndet. att

bamfamiljer.måste tillfortsättningsvis tas
regeringenstreterminersregelnochtidsförordningentillmotivenI

faktorervilkautveckladesförordningsmotiv 1991:8 närmare som
bifalltaladeskälsärskildabedömningen motvidbeaktasborde omav

någon de stipuleradeuppehållstillståndansökan atttill trots avomen
betydelseVistelsetidensuppnåtts sökanden.tidsgränsema angavsav

asylansökningenbetydelsesineller helt förloraminskadärvid varom
någonellerockså utlänningengälldeMotsvarandeogrundad. om

ifrågasättaanledninghandlat attfamiljemedlem sättett gavsom
igrundläggandeiakttaberedvilligheteller henneshans att normer

med-utlänningen självbegå ellerbrottsamhället, att omt.ex. genom
nödvändigt. Ettblivit längrevistelsetiden än annattillverkat att52
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exempel fall där utlänningenstogs identitet framstodsom upp var
osäker eller tveksam grund utlänningens åtgärder.som Detav egna

också det beträffande föräldraratt rimligt hänsynangavs tillatt tavar
den andre föräldern ocheller andra barn i familjen fannsom kvar i

hemlandet eller i land. Beträffandeannat treterminersregeln fram-
hölls slutligen ytterligare skäl föratt tillståndett vägra kundeatt vara

det uppenbart barnet påatt grund ålder, faktiskattvar inärvaroav
skolaförskola eller andra omständigheter inte fått den anknytning till
Sverige förutsattes för regelns tillämpning.som

Den 8 oktober 1992 beslutade regeringen treterminersregelnatt
skulle upphävas och regeln upphörde gälla utgångenvidatt av

Övergångsvisnovember månad år. föreskrevs dock regelnsamma att
fortfarande gällde frågai medlemmar i familj i vilken detom en
fanns barn vid ikraftträdandet hade fullgjort minst terminersom itre
svensk skola, förskola eller liknade efter det ansökanatt om uppe-
hållstillstånd gjordes. I motiven till regelns upphävande regeringens
förordningsmotiv 1992:6 anfördes bl.a. väntetiderna för asyl-att
sökande från andra länder det fornaän Jugoslavien kraftigt förkortats

regeln avsågs övergångskaraktäratt tenderademen blisom vara av att
huvudregel för från f.d. Jugoslavien. framhöllsDeten ocksåpersoner
anledningen till beslut inteatt fattats beträffande familjeratt från f.d.

Jugoslavien långsaminte handläggning läget i f.d. Jugo-var utan att
slavien hade medfört verkställighet inte kunnatatt ske.

Den förordningen med särskilda föreskriftersenaste hur vistel-om
setidsfaktom skall beaktas i vissa uppehållstillståndsärenden beslutades

regeringen den 14 april 1994. Den innebär utlänningarav att som
före den 1 januari 1993 gjort ansökan asyl inte slutligten om som

fårprövats beviljas uppehållstillstånd ansökan barn denom avser som
l januari 1993 under 18 år eller gäller familj med barnvar en som
vid denna tid under år.18 En ytterligare förutsättningvar är sär-att
skilda skäl inte talar bevilja uppehållstillstånd.emot att

Förordningen tillkom bakgrund det fannsmot antalett stortav
barnfamiljer vistats i Sverige i och ârnärmare halvt ellersom ett ett

dåoch ansågsdet uppenbart barnen under den tidenmer inte-att
i det svenska samhället. Anledningen tillgrerats väntetiderna blivitatt

så långa berodde i flertalet fall på ärendena vilat under kortareatt
eller längre perioder i påavvaktan situationen i hemlandet skulleatt
klarna inteoch otillräckliga hos prövningsmyndighetema.resurser 53
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förordningenomfattasasylsökandeDen största avsomgruppen av
Jugoslavien.f.d.iprovinsen Kosovofrånkommer

förordningsmotiv 1994:1regeringensbestämmelsentillmotivenI
tidsreglerspeciellamednackdelaråtskilligafinnsframhålls detatt

skäl i vissa situa-humanitärafår dethindraintedetta att avattmen
sådana. Liksomsiganvändarimligtframstårändåtioner att avsom

motivvisutvecklastreterminersregelnochtidsförordningenvad gäller
uppehållstillstånd före-börskälsärskilda vägrafalli vilka ansesatt

vadmedhuvudsakidärvid överensstämmerskälligga. De angessom
situa-skäl anförsytterligaretillfällen. Somtidigarevidgälltsom

organisationerförverkatfamiljemedlem harnågondär somtionen
till övergrepp.skyldigasiggjort grova

regeringenfattade1994april14regeringssammanträdet denVid
från f.d.barnfamiljrörandeenskilt ärendeibeslutockså ett enett

uppehållstillstånd slut-fått ansökansinhadeFamiljenJugoslavien. om
underinte indärmedföllochtillkomsttidsreglemasföreprövadligt

inemellertid lämnathadekriterierna. Denangivnaförordningenide
överlämnadesiniInvandrarverkettill turansökans.k. somnyen

biföll denRegeringenavgörande.förregeringen nyatillärendet
i för-tidsreglernademotiveringendenbl.a.med attansökan nya

bedömdebeslutetomständighet. Ifick utgöraordningen en nyanses
tillkommitriktlinjerverkandegenerelltderegeringen somatt

Beslutetansökan.tillbifallaktualiseradeförordningeniuttryck nyen
sak slutligtfått sinbarnfamiljerocksåpraktikeniinnebar somatt

tidsreglerna.omfattaskomSverigelämnatinte attprövad avsommen
maj 1994den 5ärendeenskiltiregeringsbeslut ettGenom ett

kretsenutvidgningytterligarepraktiken somskedde i aven
uppehållstillståndbeslutetItidsreglerna.deomfattades gavsnyaav

asylansökanpå sinfått avslagtidigarefrån Kosovofamiljtill somen
ansöktochåterväntsig till Norge omdärefter begettoch sommen

frånförordningenbl.a.regeringenfastslogbeslutet attIasyl nytt.
beträffandetillämpaskundeinteregel somapril personer14den som

Denpå asylansökan.fått avslaghaefterSverige ettlämnat enatt
familjensefterinuppehållstillstånd lämnatsansökan somom

intehänseendeprocessuelltbedömdes ifrån som enNorgeåterkomst
asyl vilkenansökanordinär rege-ansökan oms.k. utan som enny

skäl.humanitärapå grundbiföllringen av
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I beslutet anförde regeringen motiveringsvis det inte rimligtatt var
utlänning först vistatsatt under inte oväsentlig tid i Sverigeen som en

och därefter till nordiskt land ochrest ett för vilken Sverigeannat
hade enligt den nordiskaett passöverenskommelsen vidansvar
verkställigheten skulle behandlas helt annorlunda denän helasom

Äventiden befunnit sig i Sverige. förordningens tidsregler inteom
tillämpliga beträffande familjen borde enligt regeringenvar de- -

riktlinjer kommit till uttryck i förordningen regel kunnasom som
sådana humanitärautgöra skäl förutsättninganses är för bifallsom en

till ansökan uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 § förstaen stycketom
2 UtlL.

Regeringens beslut den 14 april 1994 bedömdes i kompletterings-
propositionen 1993942150 bil. ll 3-4 leda till drygtprop. atts.
20 000 hälftennästan barn, skulle komma fåpersoner, varav att

uppehållstillstånd i Sverige.permanent

2.2.4 Praxisbildning beslut i enskilda ärendengenom

Den vill bilda sig fullständig uppfattning praxis isom utlän-en om
ningsärenden har i allt väsentligt källor söka sig tilltre nämligenatt
beslut från Invandrarverket, Utlänningsnämnden och regeringen.

Statens invandrarverk

Invandrarverket åtminstonehar i förhållande till verkets place-en -
ring i instanskedjan icke föraktlig praxisbildande roll. Detta hänger-

med del de beslutatt storsamman meddelasen av som av
Invandrarverket inte får överklagas. sådanEn ordning gäller fört.ex.
alla beslut uppehållstillståndsärendeni där beslutet inte förenatär med

förordnande utlänningenett skall avvisas elleratt utvisas. Inomom
kategoridenna ärenden kan i huvudsak två olika urskiljas.av grupper

Till den första räknas beslut överhuvudtaget inte gårgruppen som att
överklaga. Dit hör beslut i ärenden uppehållstillstånd där ansökanom
gjorts före inresan. Den andra består positiva beslut, dvs.gruppen av
beslut innebär utlänningens ansökan uppehållstillståndattsom om
bifalls.
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Statensöverklagbara utgörintebeslut ärgällerdetNär som
Även detpraxis.till närkällanfrämstadengivetvisinvandrarverk

frånbortseemellertid integår detbeslut attpositivagäller gruppen
fårräckviddlåt dessuppkomma,tordepraxis attviss ansesvaraatt en

tordebeslutpositivaInvandrarverketsInvandrarverket.tillbegränsad
omfattning gällabetydandeikonventionsflyktingar personerförutom

amnestibeslut. Detnågot s.k.på grunduppehållstillståndfår avsom
uppehållstillstånd meddelas rentförekommadessutomtorde att

grund.humanitär
betänkandetipraxis berörs närmareinternaInvandrarverkets

bl.a.1993:24. Där sägsSOUpartiell översynUtlänningslagen en-
från börverketbeslutenpositivadedebatteras angeskandet omatt

borderimligenbeslutdessabakgrundpraxiskälla attmot avensom
bildatspraxisdenuppföljning avåterge eller utgöra somaven
utredarenEnligtavgöranden.regeringensochUtlänningsnämndens

myndighetsdelbetydelsefullerfarenhetalldockvisar att av enen
tolkningutifrån denbl.a.självmyndigheten somskapaspraxis av

såväliavgörandentidigareochförfattningstextmyndigheten gör av
vidarekonstaterarUtredaren atthänseende.materielltformellt som

ochmaterialetdetbyggerInvandrarverketfrånavgörande somett
underkastasintebegäransökandenstillbifallinnebär ent.ex.som

någonutomstående ellernågon annangranskningnågon avav
regel-därvidlederöverprövninggranskningFrånvaroninstans. av

internadenförstärkningbibehållande ellertillmässigt avett en
praxisen.

rutinersådanaskapar attInvandrarverketförordarUtredaren att
däravgörandensystematisera deochöverblickamöjligtblirdet att

utredarensEnligtansökan.sintillfår bifallasylsökandet.ex. en
vilket iofullständigtillståndspraxisbildenbliruppfattning avannars
förincitamentsaknas attkommakandet attinnebärsin atttur

Utredarenpraxis.ändringmotiveradskälskildaåvägabringa aven av
motiveras.beslutenpositivadeslutligenefterlyser att

praxisredovisning.InvandrarverkStatensår 1991 utUnder engav
förvägledningtjänaföravseddhandi första att somDen var
in-praxissamlingentillståndsbyråer. Iolikaverketsbeslutsfattarna
förredogörelserasylpraxis ochsammanställningbl.a.gick aven

redovisningsområdenaolikamedborgarskapspraxis. Detillstånds- och
i formredovisadesasylpraxisenhänseendesåolika idisponerades att56
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referat antal avgöranden i enskildaett ärenden medan redovis-av av
ningen tillståndspraxisen hållen i deskriptiv stil. I introduk-av var en
tionen till praxissamlingen anledningen till dettaangavs attvara
besluten i tillståndsärendena utomordentligt sällan innehöll någon
motivering. Vid praxisredovisningens presentation förutskickades att
den skulle med jämnaöver mellanrum. Någon uppdatering harses
emellertid inte skett sedan juni 1991 vilket förmodligen någoni mån
sammanhänger med Utlänningsnämndens tillkomst.

I sammanhanget bör också dennämnas f.d. tillstånds- och med-att
borgarskapsavdelningen TOM på Invandrarverket tidigare samman-
ställde och distribuerade diverse handböcker skulle tjänasom som
vägledning för handläggare och beslutsfattare. Handboken som
behandlade asyl- och tillståndshanteringen TOM-handbok del 1 eller
TOM innehöllI sammanställning bl.a. lagbestämmelser,en av
lagförarbeten, konventioner, praxis och beslutsmallar. TOM med-
delade också s.k. TOM-föreskrifter på bl.a. praxisområdet. Dessa
föreskrifter innehöll anvisningarnärmare fört.ex. hur handlägg-
ningen beträffande vissa asylsökandegmpper skulle hanteras. General-
direktören har i beslut den 1 juli 1993ett fastställtnärmare hur
verkets regler skall utformas GDI 1993:1. Avsikten därvidär att
handböckerna och TOM- föreskrifterna skall ersättas med före-
skrifter, allmänna råd och instruktioner enligt detta reglemente och
någon uppdatering böckerna och föreskrifterna sker inte längreav
GDI 1993:31.

På Invandrarverkets tillståndsbyrå finns s.k. interna exempel-
samlingar och dessutom anordnas praxisdagar. fyraDe asylbyråema
har dessutom åtskilliga informella kontakter sinsemellan. På Asyl-

Syd beslutascenter alla uppehållstillstånd underpermanenta med-
verkan två Centret tillämpar dessutom ordning därav personer. en

deäven positiva besluten motiveras.

Utlänningqsnämnden

Utlänningsnämnden, inrättades den 1 januari 1992, har Övertagitsom
regeringens ställning överinstans i förhållande till Invandrar-som
verket. såledesNämnden högstaär instans i utlänningsärenden och
dess beslut vägledande förär rättstillämpningen på området. Mot
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möjligheterlnvandrarverket harsåväl nämndenbakgrund att somav
avgörande har dockförtill regeringen ävenärendenöverlämnaatt

för praxis-Huvudansvaretfunktion.praxisbildanderegeringen en
påmåste vila Utlän-dockordningnuvarande sägasbildningen enligt

antal ärendenbegränsattämligendeteftersomningsnämnden är ett
regeringen.tillöverlämnassom

0rd-sammansättningar. Enbeslutsför i olikaUtlänningsnämnden är
ocheller förvarfrågor inhibitionbl.a.fårförande avgöra omensam

enkel be-prövningeni sak ärärendenfår dessutom avgöra avom
med in-1991:1817förordningenstycket§ förstaskaffenhet

Utlänningsnämn-fallövrigaUtlänningsnämnden]. I ärförstruktion
två leda-och andraordförandebeslutsför mednormaltden sett en

frågauppkommerdetOminstruktionen.stycket§ första5möter en
fråga ändraärende elleribetydelseprincipiell attett omenav

tvåminstärendet skallfår avgörasdet beslutaspraxisnämndens av
utökadedennaledamöter. Ifyra andraminstochordförande samman-

synnerligtinteavgörandetideltageneraldirektörenskallsättning om
instruktionen.stycket§ andradetta 5hinder möter mot

mellanpraxisdiskussionerlöpandeförsUtlänningsnämndenInom
tillvidareförmedlasPraxisvarje vecka.ordförandenaolikade grupp-

praxisansvarigspecielltellerordförandenacheferna att engenomav
intresse.beslutavgjorda ärsänder ut avsom

sammanställaUtlänningsnämndenbörjade1992hösten attUnder
allmän-förtillgängligaSammanställningarnabeslut.vägledande var

Påfrån besluten.tagits bortuppgiftersekretesskyddadesedanheten
från Utlän-praxissamlinginbundenpublicerades1994 ensommaren

år ivarjeskallpraxissamlingenAvsikten utningsnämnden. är att ges
skallbeslutaktuellahäften med utochskickreviderat separata gesatt

innehållerPraxissamlingenutgivning.varjemellan samman-en
deltvå Enbestår delar.ochantal beslutställning störreett avav

länderpraxis. Be-behandlarandradenmedanrättspraxisredovisar
motiverassådanaändringarandra änåtergivnasluten avär somutan

redaktionella skäl.ellersekretess av
fattats Ut-beslutföreträdesvisbestårPraxissamlingen avsomav

fram-denMeningennämndsammansättning. äri attlänningsnämnden
praxis.regeringenssammanställninginnehållaockså skalldeles aven
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Regeringen

Regeringens möjlighet praxis i utlänningsärendenatt styra genom
beslut i enskilda ärenden sedan Utlänningsnämndensär tillkomst så-
ledes inskränkt till beslutsfattande i ärenden överlämnats tillsom
regeringen endera Invandrarverket eller nämnden. Avsiktenav är att
regeringen skall skapa prejudikat för de lägre instansema sinagenom
avgöranden. Enligt rådande svensk rättsuppfattning har prejudikat
inte bindande endast vägledande verkan.utan Emellertid torde den
omständigheten regeringens ställningstagandenatt i enskilda ärenden
enbart har denna vägledande verkan i princip sakna betydelse mot
bakgrund lägre myndigheter regelmässigtatt följer prejudikaten.av

Regeringens möjlighet praxis uttalandenatt styra i beslut igenom
ärenden Invandrarverket eller Utlänningsnämnden harsom över-
lämnat skiljer sig i viss mån från den traditionella praxisbildning som

inomäger domstolsväsendet. Inom domstolsväsendett.ex.rum denär
prejudikatbildande domstolen också högsta instans i instansord-
ningskedjan och prejudikatet uppkommer vid avgörandet över-ettav
klagat mål eller ärende. Regeringen däremot endastprövar ärenden

valts utlänningsmyndigheternaut och i den endasom avsiktenav att
praxis. Såvitt gällerstyra prövning särskildat.ex. skälen av om att

vägra asyl enligt 3 kap. 4 § andra stycket 2 UtlL skall föreliggaanses
UtlL:s förarbeten entydigt vid handen den prövningenger endastatt

bör ankomma på regeringen. Det finns den angivna bakgrundenmot
anledning ställa frågansig inteatt regeringens avgöranden iom
utlänningsärenden med lagstiftarens goda minne i detär närmaste- -
bindande i vissa avseenden och inte har så likhet med vanligastor pre-
judikat.

detI sammanhanget kan dock Invandrarverket i beslutnoteras att
rör tillämpning den skärpta asylpraxissom 13 december-en av som

beslutet medförde eller mindre regelmässigt motiverat sittmer
ställningstagande enligt följande. Genom beslut den 13 december
1989 har regeringen slagit fast, situationen det gälleratt när möjlig-
heterna asylsökande skall beaktasatt ta videmot bedömningen av om
det föreligger sådana särskilda skäl i 3 kap. 4 § andrasom avses
stycket 2 UtlL. Regeringen har i det nämnda beslutet också uttalat

sådana skäl föreligger. SIVatt delar den bedömningen. Den moti-
veringen vilja betona det skulle kunna uppståatt läge dåsynes ett
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bedömning behovetkunnaskulleInvandrarverket göra avaven annan
Såsom den aktuellagjort.regeringenasylkriterier denskärpta än

något formelltfinnasinte hellertorde detutformadbestämmelsen är
själv-skall kunnautlänningsmyndighetema göraförhinder enatt

frågan.bedömningständig av
också kanhänseendeni vissafrån regeringenprejudikatAtt ett

utlänningsmyndigheternahandläggningsrutiner hosändrademedföra
exempelUtlänningsnämndenfrånbeslutcitatföljandeerbjuder ettur

undantagsfallivandel endastsökandesharrättstillämpningenpå. I en
Regeringen harutlänningsärenden.administrativaibetydelsetillmätts
93 1700-17011993september Ku16två denbeslutemellertid i

in i be-skallvandelsökandes vägasslagit fastprincipiellt att en
enligtinnebärBesluten nämn-anknytningsärende.dömningen ettav

Utlän-Invandrarverket ochmyndighet,tillämpandemeningdens att
anknytningsärendeenskiltvarjeiskyldighetningsnämnden, har atten

övrigarelation tilliställa denochvandelsökandenskontrollera att
ärendet.iomständigheter

utlämnings-iinstanshögstatidregeringensundersigVare som
praxissamlingnågon överfunnitsdetdärefter harellerärenden rege-

allmänheten. Entillgänglig förvaritavgörandenringens annansom
tillhanda-praxissammanställningfunnits interndetsak är somatt en

Somutlänningsärenden.handläggareregeringskanslietshållits av
sammanställningmeningendet dockär att rege-nämnts avenovan

praxis-återfinnas i denskall kunnafortsättningsvispraxisringens
Utlänningsnämndensamling ut.gersom

praxisbildanderegeringensriktigast sägatordeDet attattvara
pressmed-kännedomoffentligtillkommervanligenbeslut genom

banbrytandeVidregeringskansliet.frånskickasdelanden ut mersom
riks-informerainvandrarministernbrukar dessutombesluttyper av

riksdagsprotokollet.delblirinformationenvarviddagen aven

beslutnågraför viktigaRedogörelse

s.k. 13dels detförlämnatsredogörelseavsnitt hartidigareI en
loku-tillämpningbeslutochsandra rörtdecemberbeslutet avensom

beslutdels deUtlL,stycket 2andra4 §i 3 kap.särskilda skältionen
Praxis-tidsförordningen.med densambandimeddelades senastesom
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utredningen har i betänkandet Utvärdering praxis i asylärendenav
SOU 1994:54 lämnat utförlig redogörelse för beslut dären uppe-
hållstillstånd har beviljats grund humanitära skäl med avseendeav
på fysisk sjukdom, psykisk sjukdom, personliga förhållanden och
inhumana förhållanden 102-111s. betänkandet. det följandeI kom-
pletteras den redogörelsen någramed typiska exempel regerings-
beslut i enskilda ärenden fått vidsträckta konsekvenser försom
bedömningen utlänningsärenden så måttoi de påtagit sikteattav
förhållanden antalrört asylsökande.ett stortsom

Ett exempel på beslut i enskilt ärende kom beröraett ett attsom
många asylsökande åtminstoneoch kortsiktigt ficksett,som, om-
fattande konsekvenser för samhällsekonomin regeringens princip-är
beslut den 21 juni 1993 rörande uppehållstillstånd förpermanent

Ärendetasylsökande från Bosnien. överlämnades Invandrarverketav
i januari 1993 och verkets rekommendation frånärendenaattvar
Bosnien skulle vila ytterligare viss tid i avvaktan samlat inter-ett
nationellt agerande och händelseutvecklingen i Bosnien. Beroende

kriget i Bosnien-Hercegovina hade Invandrarverket sedan oktober
1991 Ävenavvaktat med beslut rörande asylsökande därifrån.
Utlänningsnämnden förordade ärendena skulle avvakta beslutatt
under kortare tid. Vid tiden för detta vägledande beslut väntadeen
66 400 få sin asylansökan prövad Invandrarverketattpersoner av
i första instans. Den eller 42största 000 utgjordesgruppen personer

medborgare i Bosnien-Hercegovina.av
Beslutet fattades i enskilt ärende tvårörde makar dessett som men

vittgående innebörd i princip alla skyddsbehövande frånattvar
Bosnien-Hercegovina sökt asyl i Sverige skulle beviljassom perma-

uppehållstillstånd humanitära skäl efternent individuell pröv-av en
ning varje enskilt ärende. I beslutet gjordes bedömning situa-av en av
tionen i Bosnien ocksåoch konfliktens varaktighet varvidav angavs

någon lösning inte i sikte. Vidareatt uttalades den all-snar attvar
situationen för demänna skyddsbehövande bosnierna sådaninte var

asyl skulle kunna frågakomma i uppehållstillståndatt skulleutan att
humanitära skäl. Detta uteslöt enligt beslutet inte det iges av att- -

enskilda fall kunde finnas skäl bedöma asylsökande frånatt en
Bosnien-Hercegovina flykting eller de factoflykting.som

Som fannsnämns det 42 000 asylsökande bosnier i dåSverigeovan
principbeslutet kom den 21 juni 1993. Regeringen gjorde vidare be- 61
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skulle kommabosnieranhöriginvandringen till dedömningen att som
i intervalletuppehållstillstånd liggakommakundefråga föri att

budgetåren och199394undersammanlagt000-30 00020 personer
anhöriginvandringenemellertidtecken harSenare199495. tytt att

bedömdes prop.så tidigarebli omfattandeinte kommer att som
ökade flykting-väsentligtbakgrund det3. Mot19939451 avs.

särskilt199394:51regeringen iföreslogmottagandet att ettprop.
åretdetundertill kommuner närmasteskulleStimulansbidrag somges

redantill kommunerflyktingmottagande ochsittkraftigt utökade som
flyktingmottagandeöverenskommelsehade ett stort sommenomen

regeringensenlighet medbeslutade iRiksdagenändå ökade detta.
budgetåretUnder199394:70.199394SfU6, rskr.bet.förslag

Utlänningsnämndenoch närmareInvandrarverket199394 beviljade
till45 000cirkauppehållstillstånd tillsammans,00054 per-varav

Bosnien-Hercegovina.frånsoner
Invandrarverketi sjubeslutregeringenfattade1994I avmars

Somalia. Flerai ären-medborgarerörandeärendenöverlämnade av
förordade iInvandrarverketår 1991.underöverlämnatshadedena

månader skulleuppehållstillståndtidsbegränsatyttrande sexatt ett om
förlängningtillmöjlighetfrån Somalia medasylsökandebeviljas om

Barnfamiljer ochriktning.talade iintesärskilda skäl en-annanen
uppehållstillstånd enligtbeviljasborde dockbam permanentsamma

eller denkriminalitetanförde vidareInvandrarverketverket. att om-
borde kunnaidentitetfalsknågon under ut-ständigheten uppträttatt

uppehållstillstånd. Beträffandebeviljaför inteskälsärskildagöra att
förordadeidentitetfleraunderasylsökandeden uppträttfall där

tidsbegrän-meddelasskulleavvisningsbeslut att ettverket menatt ett
vissabeviljas. lmånader skulleuppehållstillstånd högst avsat sexom

in.Utlänningsnämnden begärtsfrånyttrandenärendena hade även
på-denbakgrunddetbl.a.därvidförordadeNämnden att mot av

något avvaktaanledningfannsSomaliaigående utvecklingen att av-
Sverigekommit tillasylsökandebeträffandeärendengörandet somav

förhållandevis sent.
iansökt asylsomalierfyrainnebarbeslutRegeringens att omsom

skälhumanitärauppehållstillståndbeviljadesSverige permanent av
uppehållstillstånd eftersom derastillfälligtandraatt tresamt gavs

SomaliasödraisituationenSåvitt gälldeansågs oklara.identiteter
med knappastunikaförhållandena därbl.a.i beslutenanfördes att var62
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existerande normala samhällsfunktioner. Regeringen ansåg emellertid
inte situationen sådanatt den generellt utgjordeatt grund förvar asyl

framhöll detta ställningstagande inteattmen uteslöt det i enskildaatt
fall kunde finnas skäl bedöma asylsökande frånatt södra Somaliaen

flykting eller de factoflykting. Desom uppehållstillståndpermanenta
meddelades motiverades med detsom allmänna läget iatt södra

Somalia gjorde uppehållstillstånd bordeatt meddelas humanitär
grund.

Regeringens vägledande beslut rörande asylsökande från Somalia
bedömdes i kompletteringspropositionen 199394:l50 bil. ll 4s.
medföra huvuddelen de drygtatt 1700 somalier vistades påav som
flyktingförläggningar vid tiden för beslutet skulle komma beviljasatt

uppehållstillstånd med därpåpermanent följande mottagande i
kommun. Med viss följdinvandring anhöriga beräknadesen antaletav
kommunmottagna somalier komma uppgå till 2 400att personer.

2.3 Tidigare överväganden

2.3.1 Flykting- och immigrationsutredningens förslag

Flykting- och immigrationsutredningen tillsattes vid halvårsskiftet
1990. Dess uppdraget gick på redovisa förslag till innehållut att i och
utformning svensk sammanhållen flykting- och immigrations-av en
politik. Utredningens förslag redovisades i betänkandet Flykting- och
immigrationspolitiken SOU 1991:1. I betänkandet förordade utred-
ningen bl.a. ordning byggde på skildeen mellan tvåsom att man
huvudkategorier immigrationssökande. Den kategorinav bestodena

borde ha i princip ovillkorligav personer som bosättarätt sig ien att
Sverige medan den andra kategorin utgjordes endastav personer som
skulle tillåtas invandra inom för i förväg fastställd antals-ramen en
mässig riktpunkt eller kvot. Ramarna förutsattes i sin kunna på-tur
verkas antalet spontaninresta och andra sökande med iav principen
ovillkorlig till bosättningrätt i Sverige. Till den kategori ansågssom
ha i princip ovillkorlig fårätt i Sverigeen hördeatt stanna
konventionsflyktingar, medlemmar kämfamiljen och medav personer
starka humanitära skäl. Nedan lämnas översiktlig redogörelse fören
utredningens förslag fastställande planeringsramar.om av en
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och kvoterplaneringsramfastställandefrågandet gällerNär avom
i förvägstatsmakternadärutredningensigtänkte155 f.s. ett system

inte hadekategorierinvandrareungefärliga antaldet ensomavangav
möjlighethabedömdesSverigehär, attovillkorlig rätt att stanna som

år. bedömningenDenundertillfredsställandepå sätt ettta emotett
Sverigesuppskattningpågrundasutredningenmåste enligt sam-aven

bostäder,erbjuda arbete,möjlighetensåvitt gällerlade attresurser
därvidbetonadeUtredningensamhällsservice.utbildning och annan

intemottagningskapacitetenuppskattade ett mate-den ytterst varatt
prioriterings-spörsmål beroende bl.a.politisktmatiskt ett avutan

frågor.
enligtskullemottagningskapacitetenberäknade totalasålundaDen

konventions-antaluppskattning detmedminskasförslaget aven
till bosätt-ovillkorlighade rättprincipioch andraflyktingar ensom

denSverige underiinkommakunde tänkasning att resasom
återstod skulle dispo-därvidperioden. Detplanerade utrymme som

ovillkorlignågonhadeintekategorierinvandringför somavneras
utred-enligtdocktorde detpraktikenSverige. Ifå irätt stannaatt -
skullevadhögretaket änofrånkomligtningen sattesatt somvara-

skullemottagningsresurserbefintligaenbartmotiverat, varaomvara
medantaletSå skulleplaneringsramen.föravgörande t.ex. personer

årvisstunderSverigesig ibosättaovillkorlig ettprincipi rätt atten
mottagningsresurserfannsegentligenvad detbli flertänkaskunna än

ansåg utred-kategorindessainvandringenbegränsaochför att av
idetkundeutredningenfråga. Enligtikommainte kunnaningen

övrigainvandringallbli talheller vägranonnalfallet inte att avom
medandrakonventionsflyktingar ochimmigrationssökande även om

anspråk.imottagningsresursertillgängligabosättning allatillrätt tog
övriga kate-invandring deförmåste alltid finnasNågot avutrymme

gorierna.
invand-förtotalaborde denförslagutredningensEnligt ramen

budgetregleringensamband mediriksdagenfastställasringen av
återståendedetfördelningenbestämmaskulleregeringenmedan av

kvotflyktingar,nämligenkategorierolikamellan treutrymmet
inteskälhumanitäraskäl ellerpolitiskamedasylsökande varsom

humanitära skälså starkahade attellerkonventionsflyktingar en
utanför kärn-anhörigaförelågbosättningtillovillkorlig samträtt

familjen.64
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I lagtekniskt hänseende föreslog utredningen bemyndigandeatt ett
med innebörden regeringen skulle fåatt meddela före-närmare
skrifter förutsättningarna för uppehållstillstånd för deom grupper

inte hade ovillkorlig bosättarätt sig i Sverigesom skulleatt in ien tas
UtlL. Bemyndigandet innehöll möjlighet för regeringen fast-en att
ställa riktlinjer för det antal uppehållstillstånd under viss tidsom
borde meddelas för olika Om riktlinjer för begränsninggrupper. en
sålunda föreskrivits inskränktes enligt förslaget Utlänningsnämn-- -
dens överprövning till ställning till huruvidaatt utlänningenta
tillhörde kategori med ovillkorlig bosättningsrätt eller inte.en Utred-
ningsförslaget däremot inte nämnden någonrätt göragav att annan
bedömning Invandrarverketän frågan utlänningen borde be-av om
redas plats inom för begränsning eller kvot.ramen en

Sedan Flykting- och immigrationsutredningens betänkande remiss-
behandlats avhandlades utredningens förslag i den sedermera åter-
kallade propositionen 1990912195 Aktiv flykting- och immigrations-
politik. l propositionen redovisades splittrad remissbild s. 46-47en
och 60 beträffande utredningens förslag planeringsrams. förom en

delenstörre den utomnordiska invandringen. Utredningens princi-av
piella förslag tillstyrktes eller lämnades erinran bl.a. Invand-utan av
rarverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Statskontoret och Hovrätten över
Skåne och Blekinge. Samtliga frivilligorganisationer liksom vissa
politiska kvinnoförbund och ungdomsförbund avstyrkte förslaget om

planeringsramkvot för vissa med politiskaen eller humani-personer
skäl.tära Förslaget antalsmässig reglering avseende invand-om en

ringen anhöriga utanför kärnfamiljen tillstyrktes dockav majo-av en
ritet de Ävenremissinstanser sig i frågan.av flerayttrat remiss-som
instanser sig någon formmotsatte planeringsram försom av
invandringen i övrigt tillstyrkte. Diskrimineringsombudsmannen
framhöll risken för återkommande diskussioneratt planerings-om

och kvoter skulle komma polarisera och inflammeraramar denatt
svenska debatten.

Regeringens överväganden beträffande betänkandet Flykting- och
immigrationspolitiken utmynnade i allt väsentligt någoti kalladessom
principförslag. Fördragande statsrådet uttryckte därvid avsikt atten
återkomma med förslag till nödvändiga lagändringar bakgrundmot

bl.a. riksdagens behandling principförslagenav prop. 51. Deav s.
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sammanfattasfram kanpolitik lades över-principer för somen ny
följande.siktligt enligt

reglerardet regelsystemföreslogs bl.a.propositionenI att som
hostillgodose behovengrad bordeSverige i högreinvandringen till

åmellanskillnad börbehövande och klarare görasde attmest enaen
bosättningsrätt ochovillkorligha i principbörsidan ensompersoner

principförslagenEnligtimmigrationssökande.å övrigaden andra
i behovdembosättning tillkommaprincipiell till ärborde rätt somen

ochkonventionsflyktingarnämligenskydd,internationellt rättsligtav
förordade vidareRegeringenskyddsbehov.starktandra medvissa att

inskränkahöranderiksdagensregeringenförmöjligheterna att utan
utanför Gerêvekon-uppehållstillstånd skyddssökandeförtillrätten

lagfäst till bosätt-principiell rättbort ochskulleventionen atttas en
kärnfamiljen.medlemmartillkommaning borde av

också riks-politik ingickförprincipernaföreslagna attI de nyen
organiseradförfastställa kvotfortsättningsvis bordedagen även en

tillåtas underskulle kunna ökakvotenflyktingar. Denöverföring av
så krävde ochlägetinternationellaplaneringsperiod detrespektive om

regeringenbordeEnligt förslagettillät det.mottagningsresurserna
utanföranhörigabosättningförfastställadettautöver aven ram

regeringenfattasbordeplaneringsramenBeslutetkämfamiljen. avom
vidarepropositionen bordeEnligtInvandrarverket.förslagefter av

ochkommunförbundetSvenskasamråda medInvandrarverket
Planeringenförslaget.utarbetandetinförArbetsmarknadsstyrelsen av

årliga möjlighetermedårför igälla attföreslogs kunna tagettre
planeringsramen.revidera

fyr-tillträdanderegeringsskifte. Denmedår slutade1991Valet ett
iaktualiseratsfrågorsåväl fleraansågpartiregeringen att som

sambandetimmigrationspolitikflykting- ochAktivpropositionen som
åter-Propositionenytterligare.frågorna behövde övervägasmellan

regeringenstill riksdagenskrivelsedärförkallades genom en
199192:27.skrivelse
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2.3.2 Asylprövningskommitténs förslag

Under hösten 1989 tillkallades kommitté med uppdrag utredaen att
instansordningen i utlänningsärenden. Kommittén, antog namnetsom
Asylprövningskommittén, överlämnade i september 1990 betänkandet
Utlänningsnämnd SOU 1990:79 till regeringen. De förslag som
lades fram i betänkandet har i huvudsak legat till grund för UtlL:s
nuvarande instansordningsbestämmelser. Asylprövningskommitténs
förslag skiljer sig dock från gällande såi hänseenderätt kommitténatt

föreslogäven regeringen skulle fåatt möjlighet förbehålla sigatten
avgörandet visst ärende ellerett vissav ärenden be-en grupp av
tänkandet 130.s.

Enligt kommittén borde regeringen ha denna möjlighet bak-mot
grund det undantagsvis kanatt tänkas inträffaav regeringenatt
bedömer det nödvändigt säkerställa visstatt ärendesom elleratt ett en
viss ärenden kommer under regeringensgrupp prövning,av obe-
roende hur de underordnade myndigheternaav saken. Det kanser

sigröra ärendent.ex. mycket betydelse från invand-om storav
ringspolitisk synpunkt eller ärenden särskild vikt för Sveriges för-av
hållande till främmande eller mellanfolkligstat organisation. Enligt
kommitténs förslag torde regeringens beslut få meddelas för-genom
ordning, det innebär generell regel beträffande ärendenom en av en
viss och förvaltningsbeslut.typ, annars genom

Asylprövningskommitténs förslag i betänkandet Utlänningsnämnd
behandlades första gången i propositionen l9909l:195 Aktiv
flykting- och immigrationspolitik. De förslag lades fram isom propo-
sitionen överensstämde väsentligen med kommitténs förslag bl.a. i det
hänseendet möjlighet för regeringenatt förbehålla sigen att pröv-
ningen visst utlänningsärende ellerett vissav ärendenen grupp av
föreslogs. I propositionen s. 129 anmärktes bl.a. några remiss-att
instanser anfört betänkligheter förslaget under åberopandemot attav
det skulle strida RF tillerkänna regeringenmot att sådan för-en
behållsmöjlighet. Departementschefen underkände dock dessa invänd-
ningar och hänvisade bl.a. till Justitiekanslern i sittatt remissyttrande
uttryckligen anfört det inte föreligger någraatt grundlagsmässiga
hinder regeringen i undantagsfallmot att möjlighet beslutaattges om

visst ärende eller vissatt ett ärendegrupp skall överlämnas tillen
regeringen. Denna uppfattning delades departementschefen.av
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frågorsåväl flerafyrpartiregeringenansågSom attnämnts som
immigrationspolitikochflykting-Aktivpropositioneniaktualiserats

ytterligare vilketbehövdefrågornamellan övervägassambandetsom
Frågan inrättandetåterkallades.propositionenföranledde av enomatt

medborgarskaps-utlännings- ochöverprövningnämnd försärskild av
199192:30propositionensnabbt. Iansågs lösasdock böraärenden

ok-därför 10lades denutlänningsärendennämnd försärskildom en
på Asyl-byggdehuvudsakiförslagpå fram1991tober nytt som

skildeframlagda förslagenöverväganden. Deprövningskommitténs
immigrationspolitik bl.a.flykting- ochi Aktivfrån förslagensig dock

förbehålla sigregeringenförnågon möjlighetpå så attsätt att
anförs ivadEnligtförslogs.ärenden intei vissabeslutanderätten som

skapasådan ordning kunnaskulle199192:30 s. 27propositionen en
Utlänningsnämndenregeringen ochrollfördelningen mellanioklarhet

principerfrån vanligaocksåfickden utgöraoch avstegett omanses
myndigheterna.ochregeringenförhållandet mellan

vissa delaröversynUtredningenFörslag2.3.3 avomav
utlänningslagstiftningen m.m.av

År NilssonPer-EriköverdirektörInvandrarverketstillsattes1992
utlän-delarvissauppdragmed överutredaresärskild att avsesom

undersökaingick bl.a.uppdragningslagstiftningen. I hans att rege-
före-generellaRF:sinommöjligheterringens att genomram --

utlänningslagstiftningenspraxisochutvecklingskrifter styra
föreslåönskvärtellernödvändigtbedömdesdetområde och om --

delmotiverade. Denkundeoch tilläggändringarde upp-avvarasom
i del-behandlaspraxisbildningenvidrollregeringensdraget rörsom

1993:24.SOUpartiellUtlänningslagen översynbetänkandet en-
rådadet kanknappastuppfattningenredovisar därUtredaren att

påtagligt behovregeringen harmeningarnågra delade ettatt avom
andrapolitiska ellerUtlLtillämpningenkunna styra genom, avatt av

detvidarekonstaterarföreskrifter. Hangenerella attmotiveradeskäl
tillgodoseskanbehovfrågan dettaiuppfattningarolikafinns om
regeringenRF13 §i 8 kap.bestämmelsenförinom som gerramen

för-Vid dettalag.verkställighetföreskrifterutfärda avrätt att om
självklarti detmening närmaste attutredarensenligthållande detär
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lagstiftningen bör kompletteras med bemyndigandeett som ger rege-
ringen tillämpningenrätt UtlL.att styra av

I betänkandet lägger utredaren fram förslag med innebördenett att
regeringen skall uttryckligt bemyndigande meddela deett attges
föreskrifter behövs för prövningen asylansökningar och andrasom av
ansökningar uppehållstillstånd. Bemyndigandet föreslås itasom en ny
bestämmelse 4 § i 3 kap. UtlL och ha följande lydelse. Rege-a- -
ringen får, vadutöver i detta och tidigare kapitel i lagen,angettssom
meddela de föreskrifter behövs för prövningenattsom anpassa av
asyl- och andra ansökningar uppehållstillstånd till utvecklingenom
inom och landet och därigenom skapa garantier för säker,utom en
likformig och konsekvent prövning.

Utredaren anför i specialmotiveringen de föreskrifteratt som rege-
ringen bemyndigas meddela enligt den föreslagna bestämmelsenatt
skall hålla sig inom den UtlL:s regler uppehållstillståndram som om
på skilda grunder drar i lagens andra och tredje kapitel. Hanupp
betonar också föreskrifterna skall påsikte prövningenatt vissata av
ansökningar eller ansökningar och givetvis inte för hurgrupper av
enskilda ärenden skall Enligtavgöras. utredaren torde bestämmelsen
kunna användas till generellt utformade beskrivningaratt t.ex. ge av
de humanitärt färgade skäl skall berättiga utlänning fåsom atten
bosätta sig i Sverige, alltså föreskrifter tidsför-typav samma som
ordningen och treterminersregeln. Ett utpekat användnings-annat
område är bestämningnärmare de särskilda skäl enligten av som
3 kap. 4 § andra stycket 2 UtlL kan medföra krigsvägrare elleratt
s.k. de facto-flyktingar asyl.vägras

Betänkandet har remissbehandlats. Utredarens förslag tillstyrktes
därvid Justitiekanslern, Kammarrätterna i Jönköping och Göte-av
borg, Rikspolisstyrelsen, Statens Invandrarverk, Utlänningsnämnden
och Caritas. anfördeJK dock synpunkten den föreslagna lagtextenatt
borde utformas traditionellt. Utlänningsnämnden framhöll detmer att
enligt nämndens uppfattning torde onödigt fårregeringen rättattvara

dels generellt förordning,att dels individuelltstyra genom genom
beslutsfattande i enskilda ärenden. Enligt Utlänningsnämndens mening
borde därför Invandrarverkets och nämndens möjligheter över-att
lämna ärenden till regeringen för avgörande bort utredarenstas om
förslag genomfördes.
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också förslaget.remissbehandlingen framfördes kritikUnder mot
fåttuppfattningen bemyndigandetföreträder allmäntKritikerna att en

kankritiska remissinstansernautformning. Inom dealltför generell
företrädesvistvåsig förstautkristallisera Den utgörssägas grupper.

något invändai princip inteoch harmyndigheter mot attattav
emeller-förordningen. Gruppenrättstillämpningen styrs anserav en
lydelse.fått omfattandeförföreslagna bestämmelsentid denatt en

advokatsamfundSverigesföreträdes bl.a.andraDen som avgruppen,
praxisut-principielltfrivilligorganisationer,och rad är emot atten

dessaföreslagit. Fleratillgår det utredarenvecklingen sätt av
börasylprövningenuppfattningendessutomorganisationer är attav

någoninte lett tillförslag hardomstolar. Betänkandetsflyttas tillöver
lagstiftningsåtgärd.

Praxisutredningens redogörelse2.3.4

statsrådetregeringenbemyndigadejuni 199324beslut denGenom
uppgifttvå med över-utredare göratillkallaBirgit Friggebo att enatt

Utlännings-efter detasylärendenpraxis iutvecklingen attavavsyn
Bakgrundenregeringen.överinstansprövningenövertagitnämnden av

debattenallmännai dendettillsattesutredningentill attatt var
Somtidsperiod.under dennaskärptspåtagligt hadepraxishävdades att
ochMelanderGöranprofessornförordnades tf.utredaresärskilda

Praxis-Utredningen,Berke.chefsrådmannen namnetLena antogsom
Utvärderingbetänkandetapril 1994iöverlämnadeutredningen, av

1994:54.asylärendenpraxis i
från julisträckte sigundersöktePraxisutredningenperiodDen som

utred-undersökningenresultat1994.februari De1989 till somav
förföljande. Kravenenligtsammanfattas attkortkanningen anger
Utlän-alltjämt stränga.konventionsflyktingstatusfå ärnågon skall

stringent änsådan ärfastställaningsnämndens statussätt meratt
omständig-på despännviddfinnsregeringenHosregeringens. storen

före-utredningenEnligtfactoflyktingstatus.grunda dekanheter som
sökandenavgörandedetbeslutsfattaren attdet ansettfaller varasom

varitbeviljandetförgrundenuppehållstillstånd medanbeviljats
utredningenUtlänningsnämndengällerdetviktig. Närmindre anser

nivåhåller jämnarefactoflyktingstatusför dekriterierna menenatt
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nämnden förefaller striktatt inriktad på juridiskgöra bedöm-att en
ning varför de omständigheter humanitär kan förekommaartav som
i vissa ärenden ibland får stå tillbaka.

Praxis beträffande uppehållstillstånd grund fysisk sjukdomav
har enligt utredningen varit restriktiv under hela perioden. Utred-
ningen sig dock kunna finna praxis har utvecklatsanser att mot att

in sådanasätta ärenden i större sammanhang varvidett det görs en
samhällsekonomisk bedömning de står till förfogandeav resurser som
och allt undersökning tillgången noggrannare till vård iav personens
hemlandet. När det gäller psykiska sjukdomstillstånd krävs numera
enligt utredningen regel gjort allvarligtattsom ettpersonen menat
självmordsförsök och det föreligger fortsatt riskatt för självmord för

skall få uppehållstillståndatt humanitärapersonen skäl. Utred-av
ningen redovisar därvid uppfattningen de psykiska skäl kundeatt som
leda till uppehållstillstånd då regeringenett överinstans kundevar

varierat slag.vara av mer
Utredningen sig också ha funnit det s.k. inre flykt altema-anser att

tivet har börjat användas på sätt inte skettett tidigare. Enligtsom
utredningen tillämpas detta alternativ sofistikeratett sättnumera
generellt i krigssituation det slag råder i f.d.en Jugoslavien.av som
Utredningen vidare den praxis rörandeatt betydelsenanser av
dokumentlöshet initierades regeringen år 1989, har fåttsom av en
oproportionerligt genomslagskraft. Enligtstor utredningen har avsak-
naden kommit bedömas generaliseratattav ochpass ett onyanserat

och gårsätt det mångai ärenden inte utläsa sakbedöm-att änannat att
ningen fått stå tillbaka sedan väl avsaknaden har konstaterats.av pass
Dokumentlöshet diskvalificerar mångai fall också från konventions-
flyktingskap enligt utredningen principen användsattsom menar
stelbent och närmast ursäkt för inte behövaattsom göraen en
nyanserad avvägning mellan konventions- och de factoflykting-ett
skap.

När det gäller andra trovärdighetsaspekter dokumentlöshetän anser
sig utredningen ha funnit betydelsen den tidatt förflutitav som
mellan ankomsten till Sverige och ansökan fåttasyl inne-om en ny
börd i det Utlänningsnämnden läggeratt vikt vid den asylsökandeatt
kan förklara varför han eller hon inte sökt asyl omedelbart.

Utlänningsnämnden och Invandrarverket bereddes tillfälle redo-att
åtgärderför degöra vissa frågeställningar i Praxisutredningenssom 71
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synpunkterlämnai övrigtföranledabetänkande kunde ävensamt att
uppmärk-Myndigheternasöverväganden.ochslutsatserpå utredamas

uttalandenPraxisutredningensvidsärskiltdärvidfästessamhet
asylansökans be-fördröjddokumentlöshetens ochbl.a.rörande en

s.k.tillämpningen detuppehållstillståndärendenitydelse samt avom
flyktaltemativet.inre

anförde Utlännings-1994majden 27dagtecknatyttrandeI ett
rörande doku-bedömningamautredningens slutsatsernämnden attatt
påasyl skeransökanmedfördröjningoch ettmentlöshet genera-om

därvidbifogadeNämndenfelaktiga. ettoch ärliserat sättonyanserat
dels ansöktfamiljbeviljatsdär asylpraxisbildande beslut omsomen
passhandlingar,saknadedelsSverige,tillankomstenefterasyl dagen

ansåg familjentrovärdighetsbedömningefternämnden attdär enmen
framhåller nämnden ävenbeslutetkonventionsflyktingar. I att omvar

anledningenuppgivitsoch vadpasshandlingaravsaknaden somsomav
börprincipermed deinte,tvivel bör dettavissadärtill kan somresa

övrigtasylsökande idenutslagsgivandebliasylärenden,gälla i om
Såvitt gälldesannolik.berättelsehanstrovärdig ochframstår somsom

dettatillämpningdessnämndenanfördeflyktaltemativet attinre av
dethandbok ochUNHCR:sivad atthade stöd sägsalternativ somav

tillämpningUtlänningsnämndenspåståendetförståsvårt attattvar
soñstikerad.skulle vara

ungefärframförsjuni 19946denyttrandeInvandrarverketsl
VerkettagitUtlänningsnämndensynpunkter upp.typ somavsamma

bevisvärdering iförprincipernade gällandeenligtkonstaterar att
utslags-blialdrigavsaknadenkanutlänningsärenden ensamtpassav

övrigamedtillsammansdet baragivande är momentettutan som
ikantrovärdighet sättassökandensi ärendetomständigheter gör att

verketasyldröjsmål ansökanmed attSåvitt gällerfråga. menarom
harsjälv intepå sökandenteckendröjsmål kansådant attettett vara

måstebedömningsärskiltskyddsbehovsitt stortbedömt men ensom
dröjsmålet enbartkan utgöraoch ettpå sättgöras nyanseratett

påpekar vidareVerketärendet.helhetsbedömning attimoment aven
begreppinternationellt vedertagetflyktalternativetinre ärdet ett

ianvändas enbartnaturligtvis skallområde vilketutlänningsrättens
ochhemlandsittdeliskyddaddå sökandenfallsådana är avannanen

alternativetvederbörande. Attföralternativrimligtdå detta utgör ett
såfinna. Slutligeninteverketkansofistikerat sätttillämpas ett72
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anför Invandrarverket såvitt gäller praxisdokumentation i framtiden
verket berettär undersökaatt möjligheterna bl.a.att dokumenteraatt

länderförhållanden vid olika tidpunkter.
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2.4 Belysning nuvarande styrmedelav

2.4.1 Inledning

I utredningens uppdrag utreda frågoratt regeringensrörsom ansvar
för praxis i utlänningsärenden ingår första belysaettsom moment att
hur de nuvarande styrmedlen fungerar. I tidigare avsnitt har lämnats

redogörelse för nuvarande ordning dettaen område. För att ytter-
ligare beskriva regeringens styrmedel och översiktligt redovisa utred-
ningens uppfattning dessa styrmedels effektivitet och ändamåls-om
enlighet har utredningen gjort kartläggning flertalet deen av av
ärenden överlämnats till regeringen från Invandrarverketsom och
Utlänningsnämnden årenunder 1992-1994. Kartläggningen redovisas
i avsnitt 2.4.3.

Regeringen kan för närvarande praxis i utlänningsärendenstyra på
två Densätt. kan antingen utfärda generella normbeslut eller för-
ordningar, eller besluta i enskilda ärenden. Beslut i enskilda ärenden

tvåär slag. Dels meddelar regeringen vägledandeav avgöranden för
de lägre instanserna. Dels kan regeringen riksdagens hörandeutan
skärpa kriterierna för asyl med hänvisning till Sveriges mottagnings-

dvs. styrmedel harettresurser; övervägande ekonomiska be-som
vekelsegrunder.

2.4.2 Styrning praxis förordningarav genom

UtlL explicit regeringen bemyndigandeger meddela föreskrifteratt i
antal hänseenden.ett Föreskrifterna förs oftast in i UtlF detmen

förekommer också särskilda förordningar. Bemyndigandet i 2 kap.
4 § andra stycket UtlL har främst utnyttjats för föreskrifteratt ge om
praxis. Det har vid olika tillfällen föranvänts vilken be-att ange
tydelse vistelsetiden i Sverige skall ha vid bedömning ansökningarav

uppehållstillstånd. Tretenninsregeln och tidsförordningenom från år
1991 SFS 1991:1998 och 1999 den tidsförordningensamt senaste
från april 1994 SFS 1994:189 kan möjligen ha tillkommitsägas av
lite olika orsaker de i grundär och botten andas barn. Demen samma
torde haft sin grund i asylprocessen har fördröjtsatt föravsevärt ett

antal asylsökande, antingenstort därför prövningsmyndighetemaatt
haft för arbetsbörda förstor avverka ärenden i önskvärdatt takt eller
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sådanahar varithemländerasylsökandesförhållandena i dedärför att
ärendenameddröjasig böra avgöraharmyndigheterna attansettatt

klarlagts.förhållandena därtills
ochförordningarmedparallelltsällanintearbetarRegeringen

uttryckt medanvändstvåärenden. Dessa styrsättenskildaibeslut
uppnå syfte.önskatskallregeringenförtillsammansandra 0rd att

åstadkommasyfteiår tillkomfrån 1991Tidsförordningen attt.ex. en
praxisärende ändratenskiltiregeringensedanövergångsreglering ett

bedömningenvidbetydelsesärskildavistelsetidensgälldevad av en
tidsför-tydligaredockillustreras ännusagdaasylansökan. Det av

vidtagnatill denanslutningioch de1994aprilfrånordningen
åtgärderna.

januariden 1föreutlänningar,föreskrevFörordningen att som
förordningensförtidpunktenvidasylansökaningivit1993 somen

uppehållstillstånd för-beviljasfickslutligtinte prövats,ikraftträdande
under1993januariden lavsåg barnansökningen varsomutsatt att
underjanuari 1993den 1barnfamilj medår eller18 varsomen

regeringensomfattaskomsedermeraår. krets att18 Den avsom
förordningstextenvadänemellertid störreavsevärtamnesti gervar

regeringsbeslutskeddeutvidgningenförsta ettDenbesked genomom.
beslutfattaderegeringendag somärendeenskilt omi ett samma

Jugoslavienfrån f.d.barnfamiljrördeBeslutetförordningen. somen
tillkomst.tidsförordningensprövad föreslutligtasylansökanfått sin

familjenfrånansökanöverlämnademellertidbiföllRegeringen nyen
ficki sig utgöraförordningendärvid bl.a. nyuttalade enoch att anses

deUtlL,tredje stycket5 § atti 2 kap.omständighet,sådan avsessom
ärendetimåste beaktasförordningenskäl barhumanitära uppsom

ansökan.familjenstillbifalltilloch leda nya
fått sinbarnfamiljerföljdtillpraktiken ävenifickBeslutet att som

omfattasSverige kominte lämnat attprövad avslutligtsak sommen
omfattadespraktisktbarnfamiljer settamnestin. Kretsen avsomav

1994maj5ytterligare. Dendärefterutvidgadestidsförordningen
från familjasylansökanärendeenskiltiregeringen enbiföll ett en

påfått avslagdensedansig till NorgebegettJugoslavienfrån f.d. som
asylsöktåtervänt ochSverigeiasylansökansin senaresommen

nytt.
8 kap.stödmedmöjligheterregeringenhar attredovisats avSom

Möjligheternaverkställighetsföreskrifter. atts.k.meddela§ RF1376
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fylla lag materielltut meddela verkställighetsföre-en attgenom
skrifter dockär mycket begränsade. Verkställighetsföreskrifterna får
under inga förhållanden strida lagbestämmelserna. UtlL byggermot
på ordning med innebörden lagakraftvunna avvisningsbesluten att
och utvisningsbeslut skall verkställas. Föreskrifter innebörden attav
uppehållstillstånd skall beviljas lagakraftvunna avvisningsbesluttrots
kan därför inte meddelas i verkställighetsföreskriftens fonn. Rege-
ringen hade alltså inte möjlighet förordningsvägen bestämmaatt den
önskade personkretsen hänvisad till skapautan praxisenattvar genom
beslut i överlämnade ärenden. Utlänningslagen inrymmer inte
något bemyndigande för regeringen föreskriva något tillämp-att om
ningen bestämmelsen ansökan.av om ny

Förordningar har den obestridliga fördelen framför beslut i en-
skilda ärenden regeringen kan förordna Övergångsbestämmel-att om

i samband med dess tillkomst. Ett exempel denser förordningutgör
med ändring i UtlF innebar tretemiinsregelns upphörande SFSsom
1992:1005. Där föreskrevs den upphävda paragrafen fortfarandeatt
skulle gälla övergångsvis frågai medlemmar i familj i vilkenom en
det fanns barn vid förordningens ikraftträdande hade fullgjortsom
minst terminer i svensk skola, förskolatre eller liknande efter det att
ansökan uppehållstillstånd gjordes. En motsvarande ordning hadeom
inte kunnat komma i fråga beslut i enskilt ärendeett ettgenom om en
förutvarande praxis treterminerstyp hade ändrats.av

Regeringen utfärdar årligen mängd förordningar på olikastoren
ämnesområden. Till skillnad från vad gäller för lagar redovisassom
inte de överväganden ligger bakom förordningarna ochsom syn-
punkter på hur den materiellt bör tillämpas. Regeringens förordning-

uppehållstillstånd avviker dock från dettaar om ochmönster är nor-
åtföljdamalt Ävenmotivuttalanden förordningsmotiv. till UtlFav

finns sådana motivuttalanden. Regeringens syfte med förse dessaatt
förordningar med motiv kan knappast ha någon bakgrund änannan

regeringen vill lämna utförligatt beskrivning hur prövnings-en av
myndigheterna bör tillämpa föreskrifterna.

Att regeringens förordningar på utlänningsområdet åtföljs av
motivuttalanden har inte uteslutit tillämpningsproblem uppkommitatt
hos prövningsmyndighetema. Ett påexempel detta frågan hurutgör
tiden skulle Ävenräknas vid tillämpningen treterminsregeln. vidav
tillämpningen den tidsförordningen har osäkerhetsenasteav upp- 77
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överlämnatregeringenUtlänningsnämnden tillSåledeskommit. har
i situationertidsförordningentillämpningenfyra ärenden rör avsom

familje-förövatför brottdömtsfamiljefadern motnär en annan
Regeringensolyckliga.överlämnanden kanSådanamedlem. synas

kunnauppfattningutredningens utgöraenligtbordeförordningar en
sådana fall detdärärenden ienskildabeslut iersättning förfullgod

bordemed motivFörordningarnariktlinjer.generellafinns behov av
förkunnamyndigheternagrund förtillräcklig att ta ansvarvara en

förstpå regeringenbaserasrättsbildningen. Ett styrsätt att agerarsom
sintillämpapraxisivägledningsedanoch attnorrngivare genomger

omständlig.mycketförefallerförordningegen

enskilda ärendenibeslutpraxisStyrning2.4.3 genomav

Sverigestillmed hänsynasylBeslut vägraatt
mottagningsförhållanden

teoretisktochregeringen rentinstrumentetkraftfullasteDet som -
det gällerförfogandetill sitt närharprövningsmyndigheternaäven -

möjlighetenuppehållstillståndsärenden är attiutvecklingenstyraatt
för be-kriteriernaskärpa2 UtlLstycketandra4 §kap.enligt 3

mottagningssituationen.svenskatill denmed hänsynasylviljande av
endastärende verkanenskiltsådant beslut iharFormellt ettettsett

21 §3 kap.factoflyktingardeochkrigsvägrarekategoriernaför
kategorinförbestämmelsemotsvarandeNågonUtlL.och 3 som

4 §kap.enligt 2skälhumanitäratillståndfråga förikommer av
docktorderealitetenfinns inte. IUtlL ettpunkten2stycketförsta

få betydelseskärpsasylkriteriernainnebörden stormedbeslut att
tordeSålunda36.1983842144jfrkategorier,för andraäven s.prop.

uppehållstillstånd påtillpåockså möjligheternainverkabeslutet
minskad anhörig-på siktmedföroch ävenskälpolitiskahumanitär en

meddelas. Deuppehållstillstånd kommerfärre atteftersominvandring
konventions-berörsinte ärskyddssökandekategorierenda som

skälhumanitärarenodlademedochflyktingar exem-sompersoner
sjukdom.pelvis

för asylförutsättningarna ärskärpamöjlighetRegeringens att
förarbeten prop.UtlL:sAvinstrument.finstämtknappast ett

framgår möjlig-361983842144 attoch108197576:1878 s.prop.s.
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heten skall utnyttjas i undantagsfall och det viktigtär bestäm-att att
melsen tillämpas enhetligt eftersom upprepade förändringar i rätten
till invandring skapar betydande rättsosäkerhet. Möjligheten att
skärpa asylkriteriema riksdagens hörandeutan självfalletär kraft-ett
fullt hjälpmedel för regeringen kontrollera invandringenatt vid
tillfällen då Sveriges mottagningsresurser hårtär ansträngda. Med
hänsyn till genomslagskraften i sådan åtgärd måste ställa sigen man
frågan det finns någon risk för åtgärden missbrukas.om att Enligt
utredningens bedömning dock denär risken förhållandevis liten.
Även regeringen har beslutarätt skärpta kriterierom att för asylom

riksdagens hörande,utan kan regeringens agerande i efterhand
granskas sedvanligt sätt Konstitutionsutskottet. Det innebärav att
politiskt kan utkrävas i den mån åtgärden inte varitansvar berättigad.

Möjligheten krigsvägrarevägra ochatt de factoflyktingar asyl
under tider hårt ansträngda mottagningsförhållanden harav använts
två gånger. gångenFörsta år 1976 tillämpades undantagsregeln endast
beträffande bestämd asylsökande nämligen denen assyrisk-grupp
syrianska från Turkiet. Andra gången gällde beslutetgruppen där-

asylsökande från allaemot länder även den huvudsakliga orsakenom
till regeringens ställningstagande torde ha varit den inström-stora
ningen Bulgarienturkar, det s.k. Luciabeslutet år 1989.av

I doktrinen har, vissnämnts, kritik riktats Luciabeslutetsom mot
främst därför regeringen valde fattaatt beslutatt skärpaattom
asylkriteriema inte förordning beslut igenom utanen ettgenom ett
enskilt ärende. Beslutet hade bäring för praktiskt alla kategoriertaget

asylsökande från alla länder och regeringensav ställningstagande blev
i praktiken bindande för Invandrarverket. Här skall inte diskuteras

kritiken berättigad eller inte; mådetom tillräckligtvar attvara
konstatera beslutet sakligt väl hadeatt kunnat i förordningenssett ges
form bara den möjligheten hade funnits.om

En nackdel med generellt gällandeatt meddelas i beslut inormer
enskilda ärenden beslutet inteär blir lika lättillgängligtatt för allmän-
heten förordningar Tillgänglighetenär. kan försvårassom även attav
vissa uppgifter i regeringsbeslut i enskilt fallett kan föremålett vara
för sekretess. Ytterligare nackdelar beslutär i enskiltatt ärendeett ett

inte kannämnts bli föremål för övergångsregleringarsom liksom att
beslutet inte kungörs i förväg, vilket i regel falletär med förord-
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någon tid innanförfattningssamlingSvenskioffentliggörsningar som
kraft.träda iskallförfattningen

beslutPraxisbildande

kartläggningöversiktligföretagitutredningenhar avSom nämnts en
ochInvandrarverketregeringentillöverlämnatsärendende avsom

ärende-ungefärliga1992-1994. DeårenunderUtlänningsnämnden
regeringensiutgångspunktsinharhärredovisasmängder som

helaUtlänningsnämndens,medi likhetärenderegistrering avsersom,
registrerarInvandrarverketärende.familjfamiljer, dvs ettgeren

Utlänningsnämndenenskildvarjeförärendedäremot person.ett
år tjugo-1993underärenden,tiotalår 1992underöverlämnade ett

Invandrarverketärenden.trettiotalår 1994underochärenden ettfem
årenunderärendenfemtiooch ettvartfyrtiomellanöverlämnade av

de1994. Förutomunderärendenfemtontal19931992 och ettsamt
ihandläggsUtlLll §kap.enligt 7överlämnas rege-ärenden som

cirka 70medborgarskapsärendenöverlämnadeocksåringskansliet
utvis-rörandedomarupphävandeärendenår ochärenden avomper

år.ärenden120cirkabrottpå grundning perav
1992-1994åren över-underdekartläggningUtredningens av

ärendenaöverlämnadededelvisarärendenalämnade storatt aven
in iasylsökandefrågor rörande resergäller somstora grupper avnya

Bosnien-från Peru,asylsökanderörandeärendenSverige, t.ex.
i slutetvidareUtlänningsnämnden harSomalia.ochHercegovina av

från Kuba.asylsökanderörandeärendenöverlämnatår 1994 ett par
ärendena utgörsöverlämnadedeblandkategori avEn störreannan

karakteriserasärenden attvårdfallsproblematik, dvs. avs.k. som
humani-medicinsktåberoparskälpolitiska ävenförutomsökandena

uppehållstillstånd. Vissa dessatillpåståddaför sin rättgrunder avtära
Aids.utvecklatharHIV-positiva ellerasylsökande ärärenden rör som

detärendekategorier kanöverlämnade attnoterasövrigaVad gäller
familjeanknytningpå grundöverlämnasärendenantalmindre avsom

efter detföttsfamiljemedlem attfall därgälleroftapunkt 1 nyen
någranågon ellerdärellerregeringentillöverlämnatsärendet

denasylansökt närochSverigeiinfamiljemedlemmar omrest
regeringenstillöverlämnatsredan harärendenfamiljensresterande
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Ärendenprövning. överlämnas för de bedöms ha betydelseattsom
för rikets säkerhet eller för allmän säkerhet eller för riketsannars
förhållande till främmande makt eller mellanfolklig organisation

bestårpunkt 2 till delenstörsta s.k. säkerhetsärenden, alltså ären-av
den där Säkerhetspolisen har avstyrkt uppehållstillstånd. Antalet
överlämnade säkerhetsärenden uppgår sällan till fler tio året.än om
Här skall också det intenämnas alltför sällan förekommeratt att
ärenden överlämnas åberopandeunder punkten dvs. attav synner-
liga skäl talar för regeringens prövning. Som exempel kanannars
nämnas Invandrarverket överlämnade någraatt viseringsärenden och
några ansökningar tidsbegränsade uppehållstillstånd för vägled-om
ning vad gällde tolkningen förordning vissa sanktionerav en om mot
Förbundsrepubliken Jugoslavien åberopandeunder fjärde punkten.av

ifrågasättasDet kan inte dessa ärenden skulle ha överlämnatsom
under åberopande andra punkten. Ett påexempelav annat
tillämpningen fjärde punkten Invandrarverketutgör ett över-av av
lämnat asylärende tvårörande sovjetiska makar och deras minder-
åriga dotter. Makarna hade kapat luftfartyg fråganoch derasett om
utlämning till den Ryska Federationen föremål för regeringensvar
prövning.

Innan gårutredningen in på frågannärmare det förekommerom
ärenden överlämnas iatt onödan eller det finns några andra lättom

synbara olägenheter med det nuvarande skall först någrasystemet,
allmänna reflektioner Somgöras. redovisats frågormer utgör röran-

de uppehållstillstånd för asylsökande betydande delnya grupper en av
de ärenden överlämnas till regeringen. Det ligger i sakenssom natur

regeringens bedömningaratt i dessa ärenden ständigt löper risk bliatt
snabbt inaktuella eftersom förhållandena förändras i de länder desom
asylsökande kommer i från. Om Sverige under längre tidsperioden
får asylsökande frånta visstemot land kan det finnas anledningett för
myndigheterna vid olika tillfällen underatt perioden överlämna
ärenden till regeringen. En rättvisande bedömning torde svår-annars
ligen låta sig Detta förekommergöras. också i praktiken. Sålunda
överlämnades ärenden beträffande asylsökande från Somalia från
Invandrarverket till regeringen under alla åren 1991, 1992 ochtre
1993. sådantEtt förfarande kan även regeringsskifte i Sverigeett
framkalla, dvs. liknande ärenden denatt tidigare regeringensom av-
gjort, överlämnas till den regeringen för prövning. Som exempelnya 81
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några ärenden förUtlänningsnämnden överlämnatkan attnämnas att
få tilltillfälle ställningregeringen skallår tillträddaden 1994 att ta

hänseenden.praxis i vissa
inte sällanfrån regeringen leder emellertidi beslutVissa uttalanden

överlämnarbestående myndigheternaikedjereaktiontill att nyaen
harfrågor regeringens uttalandenivägledningförärenden som

regeringen iexemplifieras medförhållande kanväckt. Detta att
Somalia intei södrasituationen äruttaladebl.a.Somaliabesluten att

3 kap. § UtlLasyl enligt lgrund försådan generelltden utgöratt
finnas skälenskilda fall kaniutesluter detintedetta attattattmen

flykting eller defrån Somaliasödraasylsökandebedöma somen
1994 överlämnatdärefter i majharUtlänningsnämndenfactoflykting.

överhuvud-Genevekonventionenfrågeställningenärende medett om
svårtfrån Somalia. Detsödra ärtillämpligkan blitaget personen

justframkalladesöverlämnandetnågon slutsatsdra än att avatt annan
rörandeFrågeställningarregeringen.uttalandetåtergivnadet avnyss

områdendebrukarkonventionsflyktingsstatus ettvara avansesannars
prövningsområde.förbehållet myndigheternastorde varasom

från vissa länderasylsökandegälleriakttagelseEn somsomannan
antaltämligenSomaliaellerBosnien-Hercegovina är stortettatt
dettaSyftet medtillfällen.ofta vid flera olikaärenden överlämnas,

få rad olikatidigarevadförefaller, attsagts,utöver envarasom
Sålundafrån länder.dessaasylsökandevad gällerbelystaaspekter

gällde fast-ärendenbaraSomaliafallet inteöverlämnades i som
Somalia vidsituationen ipå allmännadenregeringensställande synav

frånasylsökandegälldeockså ärendentillfällenolika utan som
asyl iansöktSverigebegått ibrotthadeSomalia samt omsomsom
såvittockså iakttaskanmotsvarandeEtt mönsteridentiteter.olika
dessafrån Bosnien. Enasylsökanderörandeärendengäller avgrupp

asylsökandeförfara medskulleavsåg frågan hurärenden somman
Även medärendenkroniskabosniska mot-såvälhade pass.som

bosniska har över-serbiskarörandefrågeställningsvarande passresp.
rättsfrågor, vilkafrågortvåDessalämnats. renavarasynessenare

Utlänningsnämnden.hospraxisbildningförvällämpar sig
föranlettöverhuvudtagetJugoslavien har attfornai detKonflikten
regeringen.tillöverlämnatsärenden harantalförhållandevis stortett

från området ochÄrenden alla folkgrupperpraktisktrörande taget
ingenDetöverlämnats. ärharfrågeställningartänkbaramed alla82
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överdrift regeringensäga här i detatt att närmaste totalt har styrt
utvecklingen vad gäller beviljade uppehållstillstånd.

Under 1993 överlämnades större ärenden fören grupp att rege-
ringen skulle riktlinjer för bedömningen medicinskt humanitärage av
skäl. Bland ärendena återfanns, nämnts, asylsökandesom en grupp

HIV-positiva eller hade utvecklad Aids liksomsom ärendenvar där
de sökande hade svåra, företrädesvis kroniska sjukdomar, Downst.ex.
syndrom, diabetes, hjärtfel och hjärntumör. Inom kategorien ärenden
rörande uppehållstillstånd på humanitärmedicinsk återfinnsgrund för
övrigt påexempel regeringen har försöktett att överlämnandetstyra

vissa ärenden via anslaget. I statsliggaren 199394 förav Kultur-
departementet nämligen under anslaget D 5. Ersättning tillanges
kommunerna åtgärderför för flyktingar såvitt gäller anslags-m.m.

Invandrarverketposten att vadutöver följer 25 § punktsom av a
32-36 §§ förordningen 1990:927samt statlig ersättning förom

flyktingmottagande får lämna ersättning för sjukvårdskostnaderm.m.
och bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen i enskilda fall där regeringen
beslutat tidsbegränsat uppehållstillstånd på humanitärmedicinskom
grund. Denna bestämmelse i regleringsbrevet har sedermera åbe-

såväl Invandrarverketropats Utlänningsnämnden iav sambandsom
med ärenden detta slag haratt överlämnats. Bestämmelsenav är

borttagen.numera
Vid sin granskning de överlämnade ärendena har utredningenav

attidetfått intrycket förekommer ärenden överlämnasatt utan att
något egentligt rättsligt skäl för överlämnande finns.ett I mindreett
antal fall har regeringen för övrigt tämligen tydligt i besluten tillgett
känna ärendena enligt regeringensatt uppfattning inte borde ha
lämnats över. Ett exempel sådant uttalande frånett regeringen
återfinns i frånärende 1993ett rörande libanesisken man som
tidigare fått avslag på ansökan gånger. Mannen åberopadeen ny sex
anknytning till svensk kvinna med vilken han hade barnen ochett
väntade ytterligare Hans sjundeett. ansökan överlämnadesnya av
Invandrarverket för vägledning beträffande frågan den avvisadeom

undantagslöst måste lämna landet innan hansmannen ansökan om
uppehållstillstånd kunde bifallas. I överlämnandeskrivelsen ocksåtogs

frågan humanitära skäl åberopas iupp ansökanom ochsom en ny
till den avvisningshotade utlänningen närståendesom avser en person

kan ligga till grund för bifall, alltså lagtolkningsfråga.ett en ren 83
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tillinledningsvisregeringenhänvisadebeslutetnämndadetI
på falletdetsiktedirektförarbeten attUtlL:suttalanden i tog ensom

uppkommit iharanknytninghänvisning tillmedansökan attgörsny
Utlän-regeringen itolkningsfrågan instämdeBeträffandeSverige.

skälhumanitäranämligenärendet,yttrande iningsnämndens att som
främstskälen ärbeaktaskan attansökan ävenåberopas i omnyen

bedöm-Regeringenssjälv.sökandentill änhänföra personannanen
överlämnandetförvid tidenanknytningenutmynnade ii sakning att

beviljandeförgrundtillläggaskundesådan den en nyinte avattvar
dååberopadesskälhumanitäraheller deinteansökan varsomsamt att

långa tidsut-denbakgrundbeviljande. Motförtillräckliga avett
tids-emellertidbeviljadeshandläggningärendetsidräkten mannen

invandringsprövning.uppskjutenuppehållstillstånd medbegränsat
skälförelegatintedetavslutningsvis attdärefteranfördeRegeringen
förärendetöverlämnaInvandrarverketför§ UtlL11 attenligt kap.7

andra-fallgällerdetharUtredningen närävenprövning.regeringens
anmärkningsvärdiöverlämnasansökningar stor om-noterat att nya

tillräckligtmyndigheternaifrågasättaskanDet omsorgs-fattning. om
omständig-någraföreliggeröverhuvudtagetdetfullt nyaprövar om

under-villUtredningenöverlämnas.ansökningarinnanheter nya
ärendeninnanprövningsådan görsviktenstryka att enav

finnsinteomständigheteravsaknadideteftersomöverlämnas, nyaav
prövningmateriellregeringenför göra avnågot att enutrymme

Enligtmeningslöst.Överlämnandet framstår därvidärendet. som
anledningdominerandeuteslutasintekanmening attutredningens en
påverkatsmyndigheten haröverlämnas äransökningar atttill att nya

ärenden.vissakringuppmärksamhetmassmedialav
myndigheternaoftaganskadetförekommer attSom nämnts

få såsyftehuvudfråga irörande attärendenfleraöverlämnar samma
förfarandedettanackdel medbelysta. Enmöjligtaspektermånga som

betydelse sedanprincipiellsaknakommaärenden kandel attär att en
inträffadehänseende. Dettanågotprincipbeslut ifattatregeringen ett

fråganvägledning iförlämnats överärendebeträffande ett somt.ex.
familje-tillskulle haBosnien-Hercegovina rättfrånasylsökandeom

in-självfalletsaknadefrågeställningSverige. Dennaiåterförening
meddelatregeringensedanfallet ettenskildadetutanförtresse

återläm-uppehållstillstånd. Regeringenprincipbeslut permanentom
Även deblandInvandrarverket.tillärendetanledningendennade av84
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ärenden överlämnades för vägledning vid bedömningensom av
medicinskt humanitära skäl finns ärende saknar intresseett som utan-
för det enskilda fallet sedan regeringen i februari 1994 meddelat ett
principbeslut i frågan.

Ärenden kan förloraäven sin principiella betydelse på grund av
omständigheter inträffat efter det de överlämnades tillsom att rege-
ringen. Således medförde införandet den tidsförordningensenasteav

regeringen kundeatt fleraavgöra överlämnade ärenden detutan att
fanns behov ställning till fråganatt ta föranlettav ärendetssom
hänskjutande. Ett exempel liknande företeelseannat utgören
ärenden överlämnas säkerhetsskäl eftersom Säkerhetspolisensom av
avstyrkt ansökan där Säkerhetspolisen i yttranden tillmen senare
regeringen inte längre har något erinra vad gälleratt säkerhets-
aspekterna. Detta kan förekomma i ärenden rörande asyl, rese-
dokument eller svenskt medborgarskap. Vissa dessa åter-ärendenav
förvisas i den situationen till den överlämnande myndigheten. När det
gäller säkerhetsärendena torde det för övrigt också finnas pregnanten
tendens hos Säkerhetspolisen att med uppgifternavara sparsammare
till myndigheterna, vad gällerän den information till-som senare
handahålles regeringen. Detta kan medföra svårigheter för prövnings-
myndigheterna bedöma de uppgifteratt åberopasom som mot
sökanden i säkerhetsavseende sådantär slag ärendet böratt över-av
lämnas till regeringen.

2.4.4 Slutsatser

Regeringen har redan enligt gällande ickerätt obetydliga möjligheter
tillämpningenatt styra UtlL utnyttja givna be-av attgenom

myndiganden och meddela vägledandeatt beslut igenom enskilda
ärenden. I dag sker praxisbildningen företrädesvis beslut igenom
enskilda ärenden och inte förordningar. Detta inte såärgenom
märkligt bakgrund det kanmot sägas denatt vägen UtlLav vara som
främst anvisar. Till bilden hör också regeringens egenskapatt slut-av
instans i utlänningsärenden upphörde förhållandevis nyligen. På

tid har regeringen emellertid isenare viss utsträckning siganvänt av
förordningar för vissa frågoratt styra rörande uppehållstillstånd.
Detta kan troligen tecken påtas ett Utlänningsnämndenssom att
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metoder förpåverka regeringenshar börjatslutinstansinrättande som
angivna förutsätt-de i lagensakpraxis. Enstyrning är attannanav

förordningsvägen intemöjligheterregeringensförningarna att styra
mån.motsvarandehar ändrats i

sittskall kunnaför regeringenförutsättninggiven taEn att ansvar
Invandrarverket ochregeringen hurrättstillämpningenför är vetatt

i hän-till osäkerhet dettakällatillämpar UtlL. EnUtlänningsnämnden
får intebeslutbeslut. DessapositivaInvandrarverketsseende utgör

får inblick i huröverordnatingetinnebärvilketöverklagas att organ
InvandrarverketsDärtill kommertolkas.lagbestämmelser attolika

saknarbifallsbesluten oftapublicerasintepraxisinterna samt att
Även därorganisation,decentraliseradeInvandrarverketsmotivering.

riskuppenbarfinnsdetregioneri fyra görasylärenden attprövas en
regionerna.fyratillämpning inom deoenhetligför en

motive-regeringensmening klartutredningensenligt attDet är
förordningsmotiviformuleringardessochprincipbeslutiringar

framlängreUtredningen kommeroftapåfallande överens.stämmer
konstitutionelltmån detfrågan i vilken ärbehandlanärmareatt

riktlinjerfastläggaförordningilämpligtpraktisktochgodtagbart att
utlänningsärenden.irättstillämpningenför

enskilda ärendenibeslutpraxisregeringenOavsett styr genomom
nuvarandeinnebär detförordningarutfärdandeeller avgenom

ställningstagandenmöjlighethar göraregeringen att somattsystemet
konsekvenserekonomiskaavsevärdamedföråtminstone momentant

asyl-vad gällerprincipbeslutRegeringenssamhället.svenskaför det
medföraberäknaskundeBosnien-Hercegovinafrånsökande som

tjänakanmiljarder kronorcirka llutgifterautomatikberoende
tidsför-denförordningssidanPå utgörpå senastedetta.exempelsom

Någotskala.mindreipå sak, änexempelordningen enomsamma
konsti-interiksdagenhadebehandladesfrågornahurinflytande över

Konstitutionsutskottetsfråndärvidbortsessammanhangettutionellt. I
påinverkainte kanfunktiondennaeftersomgranskningsmöjligheter

sådant.beslutet som
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2.5 Allmänna utgångspunkter

2.5.1 Uppdragets ramar

Asylprocessutredningen skall frågorutreda regeringensrörsom
i utlänningsärenden praxisbildningansvar och därvid bl.a. överväga

vilka styrmedel regeringen bör ha. I uppdraget ingår däremot inte att
gå in i prövning de sakliga förutsättningarna för utlänningarav fåatt
uppehållstillstånd i Sverige. Den frågan utreds i ordning.annan
Utredningen kommer därför sinaavgränsaatt överväganden till
frågor de formellarör förutsättningarna försom praxisbildning.

En utgångspunkt för utredningens arbete är den nuvarandeatt
instansordningen Invandrarverket-Utlänningsnämnden skall behållas.
Vid överväganden tänkbara instrument för regeringenav att styra
praxis i utlänningsärenden, ingår i princip tänkbar lösningsom en en
återgång till den förutvarande ordningen med regeringen som
slutinstans. Utredningen dock lösning såattanser en av genom-
gripande inte ligger inomnatur för uppdraget. Under allaramen
förhållanden står sådan lösning klart i strid med deen årenssenaste
utveckling regeringen i alltatt utsträckningstörre skall befrias från
befattningen med enskilda ärenden. Beaktas bör också deatt stora
mängder asylsökande sökte sig till Sverige följdsom som en av
konflikten i f.d. Jugoslavien föranledde sådana ärendevolymer att
situationen knappast hade kunnat bemästras regeringskanslinivå.

återgångEn till den tidigare ordningen med regeringen slut-som
instans kan därför avfärdas redan detta tidiga stadium.

2.5.2 Gränsdragning riksdag-regering

För vilkaöverväga styrmedelatt regeringen bör ha i utlännings-
ärenden bör frågan uppdelningen mellan riksdagens ochom regering-

kompetensområden i utlänningsrättshänseendeens beaktas.
Det svenska fördelar normgivningskompetensensystemet mellan

riksdag och regering enligt principen de centrala delarnaatt av
normgivningen skall ligga hos riksdagen. tillåterRF dock riks-att
dagen i vissa avseenden delegerar sin normgivningskompetens till
regeringen. På utlänningsrättsområdet delegationsrättenär uttryckt så

regeringen med stödatt riksdagen givet bemyndigandeettav kanav
87
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§ första8 kap. 7i riketvistelseutlänningsföreskriftermeddela om
normgivningskompetensdärtillRegeringen harRF.stycket 2 egenen

regeringen har rättinnebärbl.a.på vilkenRFdirekt attgrundassom
föreskrifterbeslutaförordningilagarkomplettera omattgenomatt

RF.stycket lförsta13 §8 kap.lagverkställighet av
utlänningsområdettillåterRFdelegeringtillmöjligheterDe som

redanriketvistelse iutlänningsUttrycketvittgâende.ganska gerär
omfat-förhållandevisförtäckningbokstavstolkning enen rengenom

uppehållstillstånds-på bl.a.föreskriftsrättendelegeringtande av
gällandeenligt rättuttrycketockså konstateraskanområdet. Det att

i UtlLfinns intagnabemyndigandenför alla degrundlagsstöd somger
UtlF:sbl.a.grund förtilli sinliggerBemyndigandena turdag.i

visering,ämnesområdenolikainombestämmelser uppe-pass,som
anmälningsskyldighet.arbetstillstånd ochhållstillstånd,

hindernågra egentligafinnasalltså intedettordeKonstitutionellt
detvad gällerföreskriftsrättvidsträcktregeringenför att enge

bedömningenvidbeaktasbörkriterierdeangivandetnärmare somav
delega-dock inteinnebäruppehållstillstånd. Detta attärenden omav

Även lämplig-dettillutnyttjasbör yttersta.tionsmöjligheterna rena
följaktligenAmbitionen börsjälvfalletmåste göras.hetsöverväganden
avvägninglämpliginnefattarkonstruera ett system ensomattvara

UtlL:stillämpningenkunnabehovregeringens styra avmellan attav
habehovriksdagensuppehållstillstånd och attbestämmelser avom

ekonomiskföreträdesvisåtgärderingripandekontroll över avmer
utlänningsområdet.pånatur

detförbeläggonekligen atttidunderErfarenheterna gersenare
rättstillämpning-kunnaregeringenförbehov styraattfinns störreett

Bl.a.tidigare.funnitsuppehållstillstånd vadängällerdetnär somen
därmeddenochJugoslavienfornai detsvåra krisen samman-den

illustrerarSverigetillasylsökandeinströmningenhängande stora av
nödvändighetmedföranlederomfattningendenkrisEndetta. av

regeringsnivå flera hän-ifallpå iställningstagandenpolitiska vart
ärendenmängdbetydandedenminstintebekräftasseenden. Detta av

asyl-såvitt gällerprövningsmyndigheternafrånöverlämnadessom
förbundsrepubliken.sönderfallandedenfrån delarolikasökande av

avseendeföretagits medåtgärderolikadetillbakablickEn som
också på behovtyderJugoslavienfrån ettf.d.asylsökande av ende

förutsättning-gällervadregleringsammanhållenochtydligare mer88
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för regeringens agerande. Alltemellanåt framställs vidare i denarna
allmänna debatten påkrav påregeringen initiativ skallatt ändraeget
beslut fattats Invandrarverket och Utlänningsnämnden. Dettasom av

självfalletär grundlagsmässigt uteslutet. Det likväl inte heltär ute-
slutet utvidgad eller i varje fall tydligare formuleradatt möjligheten
för regeringen påverka rättstillämpningen kan tillgodoseatt delen av
kritiken och placera för åtgärdervissa där de naturligenansvaret hör
hemma, alltså inom det politiska ansvarsområdet.

Den inströmningen asylsökande frånstora det forna Jugoslavienav
visar också det kan uppkomma situationeratt där regeringen kan
behöva mycket snabbt. Regeringens möjlighet fåsnabbt tillagera att
stånd lagändringar mycket begränsade.är

I det nuvarande finns bestämmelse delvissystemet kanen som
fungera ekonomiskt styrmedel. Möjligheternaett för regeringensom

besluta skärpning asylkriteriernaatt i situationer dåom en av
Sveriges mottagningsresurser hårtär ansträngda innebär drastiskt
uttryckt regeringen har möjlighet kopplaatt påoch UtlL:satt av
bestämmelser uppehållstillstånd efter låtskön,om eget attvara om-
ständigheterna bör föranleda tillämpning denna undantags-som en av
klausul angivnaär i lagens förarbeten. Någonnoggrant bestämmelse

regeringen möjlighet i situationer med liten inströmningsom attger
avkall del UtlL:s krav på reglerad invandring finnsge en av

däremot inte. Lagstiftaren såledeshar inte varit beredd någotiatt
avseende regeringen eller möjlighet avkall UtlL:sge attannan ge
krav på kontrollerad invandring, även utformningenen om av
bemyndigandet i 2 kap. 4 § UtlL kan leda till uppfattning.en annan

Regeringen har således inte några reella möjligheter luckraatt upp
UtlL:s bestämmelser reglerad invandring. Däremot ligger detom en
inom regeringens kompetens fatta beslut fåkanatt avsevärdsom
inverkan på statsbudgeten. Man kommer i det sammanhanget in på
frågor rörande riksdagens behov kontroll ingripandeöverav mer
åtgärder på det ekonomiska området. Huvudfrågan detär kanom

lämpligt regeringen har denna möjlighetatt riksdagensanses att, utan
hörande, beslut i enskilda ärenden eller förordningsvis,genom göra
ställningstaganden åtminstone kortsiktigt innebärsom sett stora
belastningar på samhällsekonomin. Under de åren harsenaste som

funnits fleranämnts exempel, principbesluten rörande asyl-t.ex.
frånsökande Bosnien-Hercegovina och Somalia den tids-samt senaste 89
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Åtminstone riksdagenfanns det inomBosnienfalletiförordningen.
beviljas tids-skullefrågan asylsökandedeiuppfattningarolika om

uppehållstillstånd underochbegränsade eller permanenta sommaren
medpressmeddelandeSocialförsäkringsutskottet igick1992 ettut

förunderlagframborderegeringen attettuppfattningen tasnarastatt
tidsbe-meddelasbosnier kundebestämmamöjligtdetgöra att om

också fram undersådant underlaguppehållstillstånd. Ett togsgränsat
år.hösten samma

Även enligt lagensUtlänningsnämnden kanochInvandrarverket
sigför medpraxistilllederbeslutfattaordalydelse somensom

emellertidbrukarMyndigheternaförkostnaderavsevärda staten.
regeringen.tillden karaktärenärendenöverlämnaregelmässigt av
tillåterordningennuvarandeden attunderstrykasdockbörDet att
ställnings-myndigheternastillståndsgivandedesåväl regeringens som

konse-ekonomiskaomfattandemedförbeslutenskildaitaganden
få inflytandemöjligheteller harhörsriksdagen attkvenser utan att

dånaturligtvisgäller ävenMotsvarandeställningstagandena.över
förordningsmakten.siganvänderregeringen av

harRegeringenalltså denna:konklusion ettUtredningens är uppen-
utlänningsärenden. Sam-itillämpningenkunnabart behov styraattav

ställ-sådanainflytandehar överriksdagenrimligttidigt detär att
förbelastningarmedföra störrekommakanningstaganden attsom

konsekven-vittgåendeharsamhällsekonomin ellersvenskaden annars
nästkommandelösningar itänkbaraförslag tillUtredningens av-ser.

frågor.båda dessarörandeövervägandeninnehållasnitt kommer att

rättssäkerhetBehovet2.5.3 av

prövningenförstyrmekanismermöjligaövervägandenVid avom
rättvise-ochrättssäkerhets-måsteuppehållstillståndansökningar om

måsteliggerroll. I dettabetydande att systemetaspekter ges en
harFörutsebarhetenförutsebarhet. stormöjligaerbjuda största

svenskaför detasylsökandeenskildasåvälförbetydelse sam-som
kategoriervilkariktlinjer förklaraharlandhället. Ett systemvars

utsträckningi mindrenämligenuppehållstillstånd tordefåkansom
skäl förtillräckligainte harsökandenkategoriersigtilllocka somav

minstviktigt intemycketuppehållstillstånd. Detta motärfåatt
90
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bakgrund det avvisningsbesluttrauma innebärett förav densom
enskilde.

Ett påexempel olycklig utveckling vad gäller rättviseaspektenen
vistelsetidensutgör betydelse i ärenden uppehållstillstånd. Dennaom

faktor tillämpades först i praxis kom därefter bli föremål förmen att
olika tidsförordningar. När det gäller förordningama kan rättvisan i
fattade beslut svår förstå för allmänheten ochatt ivara synnerhet för
asylsökande familjer varit i Sverige någon dag eller vecka försom
lite för omfattas till uppehållstillståndatt rätten enligt förord-av
ningama. Effekter det slaget kan säkerligen mildras detav när sigrör

etablerad praxis, blir svårareom en sådanatt närmen acceptera en
reglering träder i kraft från dag tillen en annan.

Tidsfaktorns betydelse i uppehållstillståndsärenden framstår alltså
påexempel praxisbildningett beslutattsom i enskilda ärendengenom

kan tillgodose rättvisekrav bättre föreskrifterett än i förordning.en
Vid helhetsbedömning torde emellertid förordningsmetodenen ha
avsevärda fördelar framför beslut i enskilda ärenden detnär gäller att
skapa regeringsstyrmekanism tillgodoser kraven påen rätts-som
säkerhet, rättvisa och förutsebarhet. Utredningen kommer att
närmare utveckla sina bevekelsegrunder för detta uttalande i näst-
kommande avsnitt.
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2.6 Tänkbara lösningar

2.6.1 Inledning

Enligt direktiven till utredningen har erfarenheterna under tidsenare
visat det kan finnas behov föratt regeringen iett störreatt ut-
sträckning i dag kunnaän praxisbildningen i utlänningsärenden.styra
Två metoder anvisas Dentänkbara för uppnå detta.attsom är attena
vidga regeringens möjligheter meddela föreskrifteratt rör pröv-som
ningen ansökningar uppehållstillstånd. Den andraav ökaärom att
regeringens möjligheter beslut i enskildaatt ärendengenom styra
rättstillämpningen. nedanståendeI avsnitt analyserar utredningen för-
och nackdelar tvåmed de metoderna.

2.6.2 Generella föreskrifter förordningar

Som tidigare anförts lutar utredningen företrädesvis åt uppfattningen
regeringens praxisstyrandeatt roll i första hand bör tillgodoses

riksdagen via bemyndiganden iatt UtlL delegerar föreskrifts-genom
behörigheten inom vissa områden till regeringen. Det i förstaär hand
rättssäkerhetsaspekter denna uppfattning bygger på. förord-Attsom
ningsvägen föredraär framför beslut iatt enskilda ärenden vad gäller
förutsebarheten uppenbart.är En förordning offentliggörs regelsom
i Svensk författningssamling SFS minst månad innan den träder ien
kraft. Detta innebär bl.a. de asylsökande och derasatt ombudbiträden
i god tid före ikraftträdandet kan bilda sig uppfattning deten om nya
rättsläget och de konsekvenser det kan föra med sig. Det betydligtär
svårare för ombudenbiträdena hålla sig ajour med innehålletatt i
olika regeringsbeslut i överlämnade ärenden eftersom dessa inte
offentliggörs Ävenpå handläggaresätt. och beslutsfattare påsamma
myndigheterna torde i viss utsträckning svårigheter.möta samma

förordningEn och dess motiv tvekanutgör betydligt bättreutan en
källa för de tillämpande myndigheterna i deras verksamhet denän
kombination beslut, pressmeddelanden och eventuell informationav
till riksdagen i praktiken delvis kommit rättskällorutgöra försom att
beslut i enskilda ärenden. En förordning också möjligheterstörreger

definiera det områdeatt omfattas regeringens ställnings-som av
tagande. När beslut fattas i enskilda ärenden finns det alltid risk atten 93



1995: 46SOU

regeringen uttalainnehåller förhindrarkomponenterärendet attsom
beslutsmotiveringarnaockså föredraklartsig generellt. Det är attatt

behandlas i ärendet.förbehålls de problem som
beslutsåledes visstförordningar harOaktat övertag gentemotettatt

från förordning i vissgår det inte bortseärendeni enskilda attatt en
vad beslutsmoti-nyansrikoch mindremån stelbent änblir mer

bedömning dettabli. Vidärende kani enskiltveringen ett omen
tjänlighetförordningsmetodensbetydelse förförhållande har som

regeringensfrågan finstämthurmåste ställa sigstyrmedel styr-man
mål ochDomstolarna avgöregentligen behöverinstrument vara.

dess förarbeten.författningar ocholikatolkningefterärenden aven
förvaltningsmyndigheterna.väsentligt föri alltgällerDetsamma

ärendekategorispeciellemellertidUtlänningsärendena utgör somen
mål- ärendetyper.ochandrajämföra medsvårt fulltdet är utatt

lämplighetsövervägandeninslagetdetberor dettaFrämst stora av
ställningstaganden.med politiska

byggerordningföruppfattning attutredningensEnligt somen
främstaenda ellerdetförordningsmaktenanvänderregeringen som

Invandrarverketsutvecklingenvälkomnasig denmed attstyrmedlet
regeringensamtidigtställning stärks,Utlänningsnämndensoch som

utlännings-praxisutvecklingen iförbehåller det ansvaretyttersta
emellanåt överlämnasärendenorsak tillbidragandeärenden. En att

välordningensnuvarandedenkanonödan,regeringen itill attvara
ägnadeknappastöverlämnandemöjligheter är uppmuntraatttilltagna

övergång tillsida. Enfrån myndigheternasagerandesjälvständigt en
förordningsmakten i störreanvänderregeringen ut-därordning

det bättre.situationen tilldenförändrasträckning bör
fördelarsådan radsålundaFörordningsmetoden har gent-ensom

fastställamöjligheterdenärendemetoden. Men attemot sammager
frågaförstaärendemetoden Dentillämpningenförriktlinjer som

konstitutionelltomfattning det äri vilkensig deninställer ärsom
förordning. Enuttalas islagvisstriktlinjergodtagbart annanatt av

Visarflexibilitet krävs.denförordningsmetoden harfråga är somom
medfördelarnamåstealltså görasundersökning attden som

måste slutligennackdelarna,förordningsmetoden överväger man
regeringenförkvarvarande behovnågot attfinnsfråga detsig om

ärenden.enskildapröva

94



Regeringens styrmöjligheter, Tänkbara lösningar

För bedömning såväl de konstitutionella förutsättningarnaen av för
förordningsmetoden frågan hur ñnstämt måstestyrmedelsom ettom

bör analys med dengöras nuvarandevara, en praxisbildningen.
Frågan bör ställas denna i stället för beslut iom enskildagenom
ärenden hade kunnat göras med förordningar. Analysen kan själv-
fallet inte omfatta ställningstaganden till varje enskilt beslut som
fattats regeringen. Undersökningen har därförav inskränkts till en
genomgång fyra betydelsefulla riktlinjesuttalanden,av nämligen
vistelsetidspraxisen, vårdfallspraxisen, BosnienSomaliabesluten och
det s.k. Luciabeslutet.

Den s.k. vistelsetidspraxisen har nämnts under år etab-som senare
lerats förordningar årbl.a. 1991 och 1994. Någragenom konstitutio-
nella betänkligheter väcker inte dessa förordningar. De visar emeller-
tid förordningsmetoden haratt sina begränsningar det gällernär
anpassningen till enskilda fall. Beslut fattats med tillämpningsom av
tidsförordningarna har uppfattats orättvisa, i synnerhet desom av
familjer varit i Sverige någon dag eller vecka försom kort tid för att
omfattas tidsbestämmelserna. Det bör emellertid inteav bortses från

sådana reaktioner delvisatt hade kunnat undvikas förordnings-om
annorlunda utfomming.texten getts Vid bedömningenen tidsför-av

ordningarnas konstruktion måste dock beaktas dessa avsiktligtatt är
lakoniskt hållna med fixa tidsgränser för de skall lättaatt attvara
tillämpa för myndigheterna. Det sig oftaströr betydande antalettom
asylsökande omfattas förordningama, vilket ställersom krav påav att
bestämmelserna inte bör alltför svåra tillämpa.attvara

Det förtjänar dock påpekas förordningatt att vistelsetidensen om
betydelse inte med nödvändighet behöver utformas så exaktatt ett
datum för fastslå vilken kretsatt bör fåanges stannasom av
humanitära skäl. förordningEn detta slag hade enligt utredningensav
uppfattning i stället kunnat utformas enligt denna modell.

En asylsökande ha fått sin asylansökanutan att slutligtsom, prövad,
har vistats i Sverige under sådan tid han eller hon fåtten att en
särskild anknytning till landet, får beviljas uppehållstillstånd inteom
särskilda skäl talat däremot.

En önskvärd bestämning begrepp under sådan tid kanav som etc.
i förordningsmotiven. Mot bakgrund denges betydelse 95motiv-av
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några skillnader ilärrättstillämpningi svensk störreuttalanden ges
förordningen utformasuppträdatillämpningen intepraktiskaden om

vidare utökasFörordningen kantidsgränser.angivande fixautan av
barnfamiljer,bestämmelser förfördelaktigamed särskilda avmer --

tidsförordningarna.funnits iharden typ som
skulleangivna konceptetutformas enligt detförordningEn nusom

tillämpningoch flexibelnyansrikmedförasannolikt aven mer
betydelse vistelsetidenvilkensiktebestämmelser atttar angesom
uppehållstillstånd. Attansökanbedömningenskall ha vid omenav

speciellt datumförriktlinje i ställettidsgränsen ettenanges som
uppehållstillstånd beviljadesför ävenskulle attutrymmet.ex. ge

någon för förveckatill Sverigekommitasylsökande sent attsom
dettautformningförordningen. Enomfattasmeningegentlig avav

nackdelar.med vissaförenademellertidslag kan även vara
handläggning blirtidskrävandeTillämpningssvårigheter eller mer

förökatföljdregelmässigteller mindre utrymmeatt ettavenmer
tydlighetsskäl skallförfattning. Avilämplighetsöverväganden enges

åsyftas endasthandläggningstidlängreanmärkas den tarhån att som
självatillämpninginnebärprövningenpå deldensikte avensomav

sökandenabedömning ärMyndigheternasförordningen. omav
noggrannhetutföras medmåste självfallettill asylberättigade samma

eller inte.tidsgränsemafaller inomdeoberoende omav
uppfattningutredningensdetbedömningsamladVid är atten

inte börhållen förordningstextstriktmed mindrenackdelarna en
medblirtidsförordningartillämpningMyndigheternasöverdrivas. av

särskilt datumsiglikartadsannolikhet mycket ettstörsta angesvare
sistnämndaföreskrivs. Denriktlinjetidsgränsendasteller enom

flexibel prövningförvisserligenvarianten utrymme menmerenger
tidsför-tillämpningschematiskatämligendentroligastedet är att som

för-upprätthålls, demedtillfällentidigarevidföranlettordningarna
medför.sådan prövninghandläggningstidgällervaddelar som en

myndigheternaventildentroligthåller förknappastUtredningen att
liggerfall,särskilt ömmandeuppehållstillstånd förbevilja somattges

någotmedföra störrekommerriktlinjetidsgränsen, attnära mer-
beskriva hurendastframställningenlämnade attarbete. Den avsernu

vägledningförtekniskt kantidsförordning utrymme avrent geen
enskilt ärende.ii beslututtalandepå liknande ettpraxis sätt ettsom

på dettaexempel beror ärtagitstidsförordningarna attAtt ensom96
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metod regeringen har tillämpat för praxis. Framställ-som att styra
ningen skall alltså inte uppfattas så utredningen ställer sig positivatt
till tidsförordningar. Tvärtom det utredningensär förhoppning att
förordningar den skall kunna undvikas i framtiden.typenav

Utredningen övergår härefter till den ärendekategori brukarsom
benämnas vårdfallspraxis. Därmed den ärendenstörreavses grupp

år 1993 överlämnades till regeringen för myndigheternasom att
skulle erhålla riktlinjer för bedömningen medicinskt humanitäraav
skäl. Bland de överlämnade återfannsärendena bl.a. asyl-en grupp av
sökande HIV-positiva eller led Aids i olika stadier.som var som av
Övriga ärenden rörde svåramed företrädesvis kroniskapersoner
sjukdomar Downs syndrom, diabetes,t.ex. hjärtfel och hjärn-som

Regeringenstumör. riktlinjer i frågan meddelades den februari17
då1994 rad ärenden rörande medicinskt humanitära skälen av-

gjordes. I besluten hänförde sig regeringen bl.a. till uttalanden i
UtlL:s förarbeten och till riktlinjer dragits i tidigaresom upp
regeringsbeslut. Vidare gjorde regeringen vissa vägledande uttalanden
vad gäller bedömningen medicinskt humanitära skäl. Dessaav
vägledande uttalanden utgör närmast precisering vad skallen av som

ligga i UtlL:s begrepp humanitära skäl. Det torde inte finnasanses
några konstitutionella hinder riktlinjer detta slag imot att av ges en
förordning. Enligt utredningens uppfattning hade i allt väsentligt de
riktlinjer uttalades i det nämnda februaribeslutet kunnatsom ges
formen förordning följandemed lydelse.av en

En utlänning har ansökt uppehållstillstånd Sverigei ochsom om
har behov sjukvård, får beviljas uppehållstillståndsom detav om

föreligger särskilda skål för det. Vid bedömningen skall särskilt
beaktas vården i Sverige kan leda till förbättringom en av
utlänningens tillstånd eller livsnödvändigär förutsättningarnasamt
för utlänningen kan få vård hemlandet.iatt Vidare skall beaktas de
ekonomiska åtaganden direkt eller indirekt kan följasom att ettav
uppehållstillstånd ges.

Ett uppehållstillstånd i enlighet med föreskrifterna förstaisom ges
stycket skall tidsbegränsat. Om utlänningen lidervara av en
livshotande sjukdom för vilken vård inte kan beredas honom eller
henne hemlandeti eller synnerligen allvarligt handikapp fårettav
dock uppehållstillståndpermanent ges.
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anspråk på fulländatinteFörordningsförslaget gör att gervara men
riktlinjer rörande bedöm-förordning medorientering hur enomen
uppehållstillstånd skulleförhumanitära skälmedicinsktningen av

på till-somatiskasikte främstangivna exempletkunna Det tarut.se
föreskrifter rörandemedbehöva byggasstånd kunnaskulleoch ut

sjukdomstillstånd psykisk eller medbedömningen natur t.ex.avav
för-Förordningen kan vidarebestämmelser för bam.fördelaktigare

beskrivning vadfylligareförordningsmotiv därmed somavenses
kanmotivenskäl kan Isärskildai begreppetliggaskall ges.anses

aspekternahumanitäramåste demellanockså avvägningen görassom
bliindirekt kandirekt elleråtagandenaekonomiskaoch de ensom

utvecklas. Slutligenuppehållstillstånd beviljas, närmareföljd attav
något hindrarfinnsför sig intedet i ochframhållas attskall att som

sjukdomarolikauppräkningskerförordningstextenidet somaven
sådan ordning riskeraruppehållstillstånd Enföranledabör att ges.

villUtredningentillämpning.alltför steltillledaemellertid att en
detaljförordning.frånavråda dendärför starkt typen av

enligt den härförordningkanuppfattningutredningensEnligt en
uttalandenvägledandedepå bra ersättamodellen sätttänkta somett

går självfallet inteDetenskilda ärendena.i de atti beslutengjordes
idetaljrik beslutetmindreförordning blir än ettundvikahelt att en

Å så deoftastförhåller sigdetandra sidan attärende.enskilt mer
deträckviddinte har längre änbeslutiuttalandenanyansrika ett

något behovsvårtövrigtför attfallet. Detenskilda är att avse
upptänkligbeträffande varjevägledandesigmåste uttalaregeringen

ålderi vilkenellerstadiumi vilketeller t.ex.sjukdomkronisk en
förskälhumanitäratillräckligamåste föraidssjuk attvaraperson

intedetsig självtföreligga. Detuppehållstillstånd skall säger attanses
allvarligför hurdetaljreglergenerellaställamöjligt enär att upp
måste alltidtillstånd beviljas. Detskallmåste försjukdom attvara

utredning-Enligtställningstaganden.individuellaförfinnas utrymme
vägledandeförövervägande skälsåledestalar ut-uppfattning attens

förordningens form.ilikaväl kankategoridennatalanden inom ges
uppehålla sigskälfinnsdetärendenkategoritredje attEn som

särskildagällervadöverlämnatsärendendevidsärskilt utgör som
somalier. Detbosnier och ärasylsökande t.ex. ensomgrupper av

formförordningensregeringen ilämpligtfråga detkänslig är attom
område skallellerfrån landvisstmedborgareför huruttryck ett98 ger
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behandlas med avseende på uppehållstillstånd. hållaAtt förordningen
i så generella ordalag visst lands medborgareatt ett inte pekas låterut
sig nämligen inte i flertaletgöras fall. Ett påexempel detta bl.a.utgör
det förhållandet regeringens beslutatt med innebörden bosnieratt
skulle uppehållstillstånd meddelades åtskilligapermanentges månader
före motsvarande beslut rörande somaliema oaktat förhållandevisatt
likartade omständigheter förelåg beträffande de båda Engrupperna.
förordning inte uttryckligen hade angivit vilkensom grupp som
omfattades föreskrifterna hade med sannolikhetstörstaav tillämpats
på bägge dessa asylsökande Det kan också svårt igrupper. attvara en
mycket generellt hållen förordning undvika alla har sökt elleratt som
kommer söka asyl i Sverige ochatt kommer från områdent.ex.som
där råderdet inbördeskrig kommer omfattas förordningen.att av

Om den hittillsvarande ordningen, där regeringens riktlinjer i dessa
fall kommer till stånd beslut i enskilda ärenden, skallgenom ersättas
med ordning där regeringen i stället praxisen styr genom en
förordning måste detta således ske förordningaratt rörandegenom
särskilda asylsökande utfärdas. Som tidigaregrupper anförtsav är
detta känsligt område. Det finnsett därför anledning fun-närmareatt
dera vilkaöver invändningar skulle kunna riktas sådantsom mot ett
förfarande. Det företrädesvisär två aspekter bör penetrerassom
närmare konstitutionell synvinkel.ur

Den första aspekten har med dengöra svenskaatt rättsordningens
krav på författning skallatt generell giltighet.äga RF byggeren på en
distinktion mellan generella föreskrifter och beslut i enskilda fall.
Även det inte uttryckligen föreskrivs i någon bestämmelseom råder

principiellt förbudett lagstiftning för visstmot konkret fall, inett
Rättsregler skall generella, dvs.casu. de skall rikta sig till allavara

eller åtminstone till personkrets inte är närmare bestämden som
prop. 198586:1 90. Kravet på generell tillämplighet hoss. lagen
berörs tämligen ingående i RF:s förarbeten. Departementschefen
anförde därvid bl.a. fårlag uppfyllaatt detta krav denen anses om
exempelvis situationer visst slag eller vissaavser ettav typer av
handlingssätt eller den riktar sig till påeller berörsätt iom annat en
allmänna bestämd kretstenner prop. 1973:90 204.av personer s.

Enligt utredningens uppfattning måste förordning riktar sigen som
till, eller utlänningar viss nationalitetavser, uppfyllaav en anses
kravet på allmängiltighet. sådanEn förordning tillräckligtavser en 99
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ingår personkretseniindividerdär depersonkretsobestämd som
övrigtIimedborgarede stat.det ärharendast gemensamt att samma

asyl-i Sverigevistasredanfrågakan det somsompersoneromvara
ansökai landet ochinkommersökande eller att omresasenaresom

enskildaalltså pekainte utanFörordningen kan sägas utasyl. personer
konstitutionellaNågrakategori.visstillhörindividvarje ensomavser

iföreliggaalltså intekanslagdettaförordninghinder ansesmot aven
del.denna

vissförordning röraspektenandra ärDen grupp avensomenom
vissotillåten särbehandlinginnebäraasylsökande kan gruppav enen

föreskriftellerfår lag15 § RF2 kap.Enligt annanenenpersoner.av
medhandärförmissgynnasnågon medborgare attinnebärainte att

minoritet.tillhöretnisktellerhudfärgtillhänsyn enursprungras,
dettautlänning ibosatthärstycket RF7 ärförsta20 §2 kap.Enligt

diskri-grundlagsfästaDetmedborgare.svenskmedlikställdavseende
inte bosattaärsåledes förintemineringsförbudet gäller sompersoner
uttryck förförbudetkan sägasmindredestoSverige. Inte eni ge

förgällaväsentligt bör äveni allträttsprincipgrundläggande som
natio-dockbörjurisdiktion. Det attsvensk noterasunderpersoner

dendiskrimineringsgrunderna. Mototillåtnadetillhörnalitet inte
intediskuterade slagetdetförordningtordebakgrunden nuaven

dettai RF. Idiskrimineringsförbudetmedstå konfliktiheller
påexempelfleraDanmark finnsdet ikansammanhang nämnas att .

uppehållstillstånd förbestämmelsersärskildainnehållerlagar omsom
statslösaochJugoslavienfrån f.d.t.ex.vissa personergrupper

lagardessadock betonasskallfrån Det attLibanon.palestinier
uppehållstillståndfår beviljasutpekadedeföreskriver att grupperna

denrörandesärbehandling. Lagenpositivalltså slagsslag,olika ettav
uppbyggd1992 äraf144Lov martspalestinska nrgruppen

skillnadenmed dentidsförordningarna attsvenskadeungefär som
Även ifrån Libanon.palestinierpå statslösasikteendastden tar

gällervadsärregleringliknandeexempelfinns uppe-Finland en
Jugoslavien.från f.d.hållstillstånd för personer

förordningar sär-Även såledesutredningen att som avseranserom
återstår bedömagodtagbarakonstitutionellt attskilda ärgrupper

Utredningenförfarande.sådantlämpligheten anserfrågan ettavom
alltsåmodellendanskadenföreskrifterstår klart enheltdet att avatt

godtagbara. Däremotfulltvissa ärsärbehandlingpositiv grupper,av100
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kan det olämpligt förordning stipulerar vissaanses vara om atten
asylskäl Äveninte tillräckliga förär uppehållstillstånd.gruppers rent

rättsliga skäl talar för sådan ordning bör undvikas.att De rättsligaen
skäl talar regeringen i förordning föreskrivermot attsom vissaatt

inte fåbör främst UtlLärstanna, uppbyggd på såärgrupper att sätt
uppehållstillstånd får meddelasatt under vissa förutsättningar. Det

faller sig därmed naturligt förordning kanatt användas fören att
vilkanärmare dessa förutsättningar medanär, det förefallerange

märkligt föreskriva vilka förutsättningaratt inte tillräckliga.ärsom
Detta gäller i fall det gäller föreskrifternärvart bara påsiktetarsom
vissa grupper.

Utredningen sig inte heller kunna förorda regeringen ianser att
förordningens form pekar s.k. säkra länder till vilkaut omedelbar
verkställighet kan ske eller regeringen meddelar föreskrifteratt av
innebörd verkställighet åter möjlig tillatt vissaär länder eller delar

länder. Problemet i dessa fall inte föreskrifternaärav endastatt avser
medborgare i vissa I stället problemetstater. är detnärmast deatt
facto handlar politisk bedömning förhållandena iom en av en annan

och rättslig bedömning dessa förhållandensstat betydelse enligten av
UtlL. Sådana bedömningar knappastutgör normgivning ärutan
sådana ställningstaganden bör i enskildagöras ärenden. Förord-som
ningsvägen inom detta område bör enligt utredningens uppfattning
uteslutande ägnas skall tidsbegränsade ellergrupper som ges

uppehållstillstånd medanpermanenta myndigheterna beträffande öv-
riga får tillämpa UtlL:s bestämmelser dengrupper vägledningutan

förordningsom en ger.
En förordning med innebörden medborgare från Bosnienatt som

huvudregel skall meddelas uppehållstillstånd medan tids-permanent
begränsat tillstånd bör till bosnier har vandelsanmärkningarges som
skulle kunna utformas enligt följande.

En medborgare i Bosnien-Hercegovina har ansökt asyl härsom om
landeti och kommer från område fd.i Jugoslavien där detettsom

pågår väpnad konflikt, får meddelas uppehållstillstånd Sverige.i

Meddelas tillstånd enligheti med föreskrifterna förstai stycket
gäller det tidsbegränsning permanent uppehållstillstånd,utan om
inte särskilda skäl talar för tillståndet skall tidsbegränsas.att
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förord-förses medgivetvisefter detta börförordningEn mönster
uppfattningregeringensredogörelse förbl.a.ningsmotiv där omen

tidnågon rimlig kan läm-återsända till Bosnien inommöjligheten att
Avsiktenutvecklassärskilda skällokutionen närmare.och därnas

den i alla delar skallsjälvfalletdetta slagförordningmed är attaven
meningeninteprövningsmyndigheterna. Detdirekt ärtillämpas attav

regeringen medärenden tillskall lämnamyndigheterna över t.ex.
råda väpnad konflikt.områden Attdet skallfrågor i vilka ansesom

sak.myndigheternastillämpandededetta böravgöra vara
Därvidmodell.enligtutformasSomalia-förordning kanEn samma

uppehållstillstånd itidsbegränsattalar förskälsärskildakan ettsom
i flerasökt asyltill bl.a.motiven preciseras att sompersoneravse

ställningstagandenolikaSåvitt regeringensgällerolika identiteter.
särskiltutredningendockfrån Somalia, villmedborgarebeträffande

iregeringenlämpligtkanframhålla knappastdet att enatt anses vara
med beslutavvaktaskäldet finnsföreskriverförordning attatt

ii praktikensådant beskedasylgrupper. Ett ettvissabeträffande gavs
åretpojke drygasomaliskbeträffandemeddeladesbeslut en ungsom

från Somalia.asylsökanderörandeprincipbeslutende övrigaföre
förelåg skälallmäntbeslutet detdet attuttalade iRegeringen rentatt

Somaliafrån södraasylsökandebeträffandebeslutmedavvakta men
skullesådana hanpojkenavseendeskälenhumanitära attde varatt

vill vidareUtredningenuppehållstillstånd.meddelas permanent
fråga regeringenidet kommaheller kanintedet attunderstryka att

förkonventionsflyktingsstatusrörandeuttalandenförordningvis gör
ärendeifrågeställningenvilketSomalia,från utgör ettt.ex.personer

årunderregeringentillhar överlämnatUtlänningsnämndensom
1994.

förordningensutredningen konstateraSammanfattningsvis kan att
instru-trubbigareärendekategori utgörsåvitt gäller denna ettform

måstemindredestoenskilt ärende. Intebeslut i manän ettment ett
förhållandevisräckerformförordningensfrågan inteställa sig om

ärenden.i dessadrasskall kunna ävenpraxistill förväl uppatt en
olämpligtdetutredningen är attbakgrund attMot rege-att anserav

vissainnebördenföreskrifter medförordning attiringen geren
beviljasskallför detillräckligainteskäl allmänt är attsettgruppers

visstlämnadockSverige, bör övervägas ettuppehållstillstånd i att
medärendenöverlämnaskall kunnamyndigheternaför attutrymme102
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frågeställningar detta slag. Utredningen återkommer tillav denna
fråga.

Den sista kategorin riktlinjebeslut bör jämförasav medsom
förordningsmetoden denär genomgripande besluttyp innebärav som

asylkriterierna skärps underatt hänsynstagande till Sveriges mottag-
ningsförhållanden. I praxis det endastär regeringen besluttarsom av
detta slag. Så har skett vid två tillfällen, nämligen kriteriernanärett
skärptes för viss och de skärptanär kriteriernaen ett gällde förgrupp
asylsökande från alla länder. I och för sig beslut detta slagpassar av
utmärkt för förordningsmetoden förutsatt erforderligt bemyn-att
digande finns intaget i UtlL. Det bör dock inte komma frågai att en
förordning utformas sådant asylkriteriemasättett skärpsatt enbart
för viss sådantEtt förfarande kan inteen undvikagrupp. hamna iatt
riskzonen för misstankar diskriminering, även bakgrunden tillom om
förordningen inte alls har med dengöraatt missgynnade.typen av
Utredningen endast ställningstagandenatt sikte påanser allatarsom
asylsökande bör komma fråga.i förordningEn motsvarande Lucia-
beslutet skulle därvid kunna utformas enligt följande.

På grund Sveriges hårt ansträngda møttagningsresurser skallav det
föreligga sådana särskilda skälanses 3i kap. 4 §som avses

utlänningslagen 1989:529 asyl förvägra andraatt utlänningar deän
3i kap 2 § lag de harsom avses mycket starktsamma samt ettsom

skyddsbehov.

Beroende omständigheterna kan förordningen därefter förses
med övergångsregler låter de asylsökande kommitsom tillsom
Sverige före ikraftträdandet behandlas enligt de gamla bestämmel-

eller så kan förordningen retroaktivserna verkan.ges
Det alltsåär företrädesvis detnär gäller särskilda asyl-grupper

sökande utredningen tveksamär till förordningsom kan med-om en
föra lika kraftfull styrning praxisbildningenen beslut iav ett ettsom
enskilt ärende. Det ocksåär tänkbart vissa andra enstakaatt ärenden
kan innehålla frågor där vägledande uttalanden bättre görs genom
beslut i enskilda ärenden i förordningsform.än I det flertaletstora
fall emellertid förordningsmetodenär tillräcklig för tillgodoseatt
regeringens behov kunna rättstillämpningen.att styraav
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i enskilda ärendenbeslutPraxisbildningen2.6.3 genom
förbehålla sigför regeringenmöjlighet attmedutökas en

vissa ärendenavgörarätten att

också ökatankenanförsdirektiv nämntsutredningens attI som
enskilda ärendenbeslut imöjligheter styraregeringens att genom

lösning. Itänkbarutlänningsärendenipraxisutvecklingen som en
förordnings-beskrivitutförligtutredningenavsnitt harföregående

ocksådärvidoundvikligtsjälvfalletfördelar. Detmetodens attvar
aktuellamed denförknippadenackdelarnågra de ärbelysa nusomav
ärende-fortsättningsvis benämnsskullför enkelhetensmetoden som

förredogörelseingåendelämnasskall dockmetoden. Här en mer
lämp-med sig. Enförakan tänkasärendemetodenkonsekvenservilka

hurbeskrivningframställningsådan ärutgångspunkt förlig avenen
skulle kunnamodellenanvisadedirektivenienligt denordningen ny

sig.gestalta
förutsättningarmyndigheternasför attordningengällandeDen nu

utformningavgörande harförregeringentillärendenöverlämna en
rimligtdetärendetyper ärallaöverlämnandemöjliggör somavsom

kriteriervidga deNågon anledningtill.ställningregeringen atttaratt
alltså inte. Enfinnsfå överlämnasskallärendenförgäller attsom

möjlighetregeringensinnebörden styramed attlösningtänkbar att
infallsvinkel. Detfrånmåste därförökaskallpraxis annanenses

överlämnafårså myndigheternauppbyggtnuvarande är attsystemet
inteöverlämnandet äromständigheterunder vissa ettärenden men
vadföljermyndigheternautgår frånUtredningenobligatoriskt. att

hänseende.i dettaförarbetenoch dessi UtlLsägssom
uppkommaundantagsvis kandetuteslutetdet intedettaTrots är att

vissaden börbedömningen prövaregeringendärsituationer gör att
tillharmyndigheterna över-inställningvilkenoberoendeärenden av

fårså uttrycketordninggällandelämnandefrågan. ändraAtt att er-
inte lösa detuppfattningutredningensenligtmed skall kan pro-sätts

ändåkommeröverlämnasärenden attför vilkablemet. Ansvaret som
behållas idärförfår börUttryckssättetpå myndigheterna.ligga

frågankvarstårutgångspunktenMed denUtlL.§11kap. om7
vissärende ellervisstbeslutamöjlighetregeringens att ett enatt

avgörande.förregeringentillskall överlämnasärendengrupp av
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Som har frågadennanämnts behandlats bl.a. i Asylprövnings-
kommitténs betänkande Utlänningsnämnd SOU 1990:79. Kommittén
nämnde 130s. påexempel ärenden regeringen bordesom som
kunna förbehålla sådanasig ärenden har mycket betydelsestorsom
från invandringspolitisk synpunkt eller ärenden särskildärsom av
vikt för förhållandeSveriges till främmande makt eller mellanfolklig
organisation.

Utredningen kan i och för sig instämma i Asylprövnings-
kommitténs bedömning regeringen vad gäller de nämndaatt nu
ärendekategorierna skulle kunna ha berättigat intresseett attav
självständigt kunna besluta ärenden skall överlämnas. Särskiltatt

sådanskulle situation kunna uppkomma i fall där myndigheternaen
det finns skäl avvakta med beslut rörandeatt vissattanser en

asylgrupps förhållandenaärenden tills i hemlandet klarnat, därmen
regeringen förhållandena sådana det allmäntär inteatt attanser sett
föreligger några återsändahinder dit. sådantEttmot att personer
ställningstagande från regeringen bör, utredningen tidigare harsom
kommit fram till, inte formen förordning. Att regeringenges av en
skall med detta ökade inflytande praxisbildningenutrustas över är
dock inte självklart. Den första frågan måste ställa sig ärsom man om

sådant förfarande frångodtagbart konstitutionell utgångspunkt.ärett
När det gäller de konstitutionella förutsättningarna för ordningen

där regeringen möjlighet förbehålla sig prövningsrättenattges en av
vissa ärenden kan först regeringen slutinstans förnoteras att var
utlänningsärenden fram till dess Utlänningsnämnden inrättades. Det
finns således i någotsig inte konstitutionellt hinder regeringenmot att
slutligt förvaltningsärendeprövar detta slag. Denett nuvarandeav
ordningen innebär för övrigt bl.a. Utlänningsnämnden har möjlig-att
het överlämna ärende för regeringens prövning, någotatt ett som
aldrig har i fråga från konstitutionell utgångspunkt.satts Det är
därför svårt något hinder överprövningen Invand-att mot attse av
rarverkets beslut sker ibland hos regeringen och låtibland, vara
oftast, hos nämnden. frågaDen enda återstår då just detärsom om
förhållandet regeringen befogenhet besluta den och inteatt att attges
Utlänningsnämnden skall visst ärende kanpröva betänkligt.ett anses

Utredningen svårthar hur ordning tillåter regeringenatt se en som
förbehålla sig prövningen ärende skulle kunna stridaatt ett motav

någon grundlagsbestämmelse. Den bestämmelse ligger närmastsom 105
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föreskriver§ RF11 kap. 7funderatill hands äröver attatt som
förvaltningsmyndighet skall ifår bestämma, hurmyndighetingen

myndighetsutövning enskildärendeisärskilt fall besluta rör mo:som
syftetillämpning lag. Dess ärellerkommuneller rör attmot avsom

förvaltnings-iliggerrättssäkerhetsintressetillgodose det attsom
förhållande till överordnadesjälvständiga ifulltmyndigheterna är

Utlänningsnämndenfrånregeringenhindraroch den att georgan
fall. disku-visst Denskall besluta inämndenhurdirektiv ett nuom

bestämmerregeringenemellertid endastinnebärordningenterade att
innehållerOrdningennågot i saken.beslutskall fattanämnden inteatt

påverkaförsökerregeringeninnebördenmednågotinte attmoment
uteslutandehandlarärende detutgången i nämndens attutan om rege-

prövning. Avöverprövning mednämndensringen ersätter egenen
Asylpröv-för övrigtvilket ävenutredningenanledningenden anser -

invänd-ordningendiskuteradeden ärgjordeningskommittén att-
synvinkel.konstitutionellfrånningsfri

betänklig-konstitutionellatillsåledes inbjuderinteordningenAtt
lämplighetshänseende.invändningsfri ideninteinnebär ärheter att

påverka myndig-kandeninvändningarnabärande ärde attEn av mer
plan.på allmäntregeringensjälvständighet ettheternas gentemot mer

myndig-stärkaambitionutredningensmedilla attrimmarDetta
regeringsbeslutförviss riskfinnsställning. Det att ettheternas aven

myndigheternasunderkännerregeringenuppfattasslagdetta attsom
derasfall-iöverlämnandefrågan eller sämstabedömning av -

påmåsterisksakfrågor. Dennabedöma taskompetensallmänna att
medförinteordningviktigt attdetsynnerhet är attallvar. I en ny

idrasoch kompetensställningoberoendeUtlänningsnämndens
nämndensundermineraskulle kunnautvecklingsådantvivelsmål. En

bak-allvarligtmycketfunktion vilket motprejudikatbildande vore
detavseddoomtvistat ärUtlänningsnämnden att varagrund attav

utlänningsrättsområdet.praxisbildandefrämsta organet
underskulle hamnaregeringenriskenvidaremåsteBeaktas att

uppmärksammademassmedialthandläggningentryck över avatt ta
regeringenförriskenproblemetdet är attsidanAndraärenden. av
ställa alltochärendenin i vissagripafrestelsenförskulle attutsättas

står detöverdrivasskallÄven riskerdessaingenderarätta.till avom
på denaspektfinnsDet ännuförsumbara.intede ärfullt klart enatt

antagligthögstDetfår negligeras. ärinteordningendiskuterade som106
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skrivelser till regeringen medatt yrkande regeringen skallattom
visstöverta ärende blir ellerett mindre regelmässigtett inslag imer

överklagandeproceduren. Redan sådan framställan skulleom en
hanteras brev skulle mycket tjänstemannatidett gå försom att
besvara breven. Utredningen dock den bör bedömasattanser snarare

förvaltningsärende fordrarett regeringsbeslut.som Drastisktsom
uttryckt skulle således den diskuterade ordningen kunna medföra att
regeringen återigen kom belastas med i allaatt utlämnings-stort sett
ärenden.

Utredningen bakgrundär vadmot minstav sagtssom sagtnu
tveksam till lägga fram förslag innebäratt ett regeringenattsom ges
möjlighet förbehålla sig prövningenatt vissa ärenden. Vidav en
jämförelse med förordningsmetoden har ärendemetoden avsevärda
nackdelar. För utredningen framstår det uppenbart den utgörattsom

lösningsämre förordningsmetoden.än Några ökadeen möjligheter
för regeringen enskildaavgöra ärenden böratt den anledningenav
inte komma fråga.i

Utredningen överhuvudtagetär mycket skeptisk till lösningen som
innebär något regeringensän befattningannat att med enskilda
ärenden minskar. Det bör emellertid framhållas det förslagatt som
lades fram Asylprövningskommittén tekniskt väl utformat. Detav var
skulle i och för sig i befintligt skick kunna läggas till grund för
lagstiftning. Enligt utredningens uppfattning finns det dock starka skäl

avråda från ordning lederatt till regeringen praxis-en attsom styr
bildningen i utlänningsärenden ökad användning ärende-genom en av
metoden.
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2.7 Utredningens förslag; Förordningar blir främsta
styrmedlet

Sammanfattning: Utredningen föreslår regeringen i förstaatt
hand rättstillämpningen i utlänningsärendenstyr förord-genom
ningar. Regeringens befattning med enskilda ärenden minskas.
En begränsad möjlighet för myndigheterna överlämna ären-att
den till regeringen för behållsavgörande dock. Utredningen har

heltövervägt slopa regeringens befattningatt med enskilda
ärenden. sådanEn lösning har dock avvisats bl.a. med hänsyn till

bedömningen frågor uppehållstillståndatt till delav storom
bygger på lämplighetsöverväganden. De ärenden fortsätt-som
ningsvis får överlämnas huvudsakligenär vissa säkerhets-
ärenden, ärenden har Utrikespolitisk betydelse och ärendensom

kan ha betydelse för frågan uppehållstillståndantas försom om
asylsökande.större Nya ansökningar får inteen över-grupp

lämnas. Regeringen inte möjlighet förbehålla sigattges
prövningsrätten vissa ärenden eller årendegrupper. Kontakt-av

mellan regeringennätet och myndigheterna vidgas.

genomgångDen tänkbara lösningar har gjorts i avsnittav som
2.6.2 och 2.6.3 vid handen förordningsmetoden den bättreatt ärger

för regeringensvägen framtida praxisstyrning. Som utredningen har
påpekat kan dock förordningsmetodens tjänlighet kraftfulltettsom

ifrågasättasstyrmedel för vissa ställningstaganden särskildarörsom
Ävenasylsökande. del andra ärenden kan innehållagrupper av en

frågor där bättre styrning åstadkommaskan ärende-en genom
metoden. Utredningen måste därför i sina överväganden rörande en

ordning ställning till vissta enskildarättny pröva ärendenattom en
alltjämt bör finnas kvar hos regeringen. Dessutom bör frågor om
vilka kontakter bör upprätthållas mellan regeringen och myndig-som
heterna i den ordningen närmare.penetrerasnya
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omfattningFörordningsmaktens2.7.1

först inanledningfinns detordningVid utfonnningen attnyav en
regeringen börbemyndigande tillriksdagenspå omfattandehur vara.
förutsättningarnakonstitutionella ärfast deslagitUtredningen har att

företrädesvisdärmedproblematiken ärochvidsträcktatämligen att av
avseendeni vilkabehandlarutredningenlämplighetskaraktär. Innan
emellertidfinns detregeringentilldelegerasbörföreskriftsrätten

området.utformninggällandenågra ord UtlL:sskäl sägaatt om nu
bemyndigandenantaldetdärvid konstateraskanDet storaatt som

beträffande vadöverskådligheteninnehåller minskaridagUtlL
uttrycktdrastiskt närmastoch intefårregeringen göragöra ett --

måste därföruppgifterutredningensEnhandlingsförlamande sätt. av
uppehålls-bemyndiganden rörgäller deåtminstone vadbli somatt

sammanhållentydligare ochåstadkommatillstånd försöka meren
ordning.

skallregeringenrimligtdetställning till är attUtan ännu taatt om
förut-inskränkahöranderiksdagensmöjlighetsinha kvar utanatt

förutsättningarnarättsligadekan konstaterasasyl,försättningarna att
förbemyndigandeformiordning börsådanför ett rege-avgesen

Utred-föreskrifter.meddela denförordningiringen typen avatt
ställnings-regeringenstill slutsatsenkommittidigare attningen har
generellai formenlikaväl kunnatLuciabeslutettagande i avges

docksådan ordningför ärförutsättning att ettföreskrifter. En en
UtlänningslagensUtlL.in ibemyndigande däromuttryckligt tas nu-
preciserade bemyn-långpå radutformning baserasvarande en

harregeringenavseendeni vilkaingåendediganden angersom
stårdetbakgrundendenUtredningen attföreskriftsrätt. motanser

skärpningrörandeställningstagandenlagstiftarenklart attavsett enatt
ärendeenskiltibesluti formenskall ettasylkriterierna ettavgesav

§4i 3 kapBestämmelsenverkställighetsföreskrifter.inteoch som
be-utformasochsåledes ändrasmåste ettUtlLstycket 2andra som

asyl-skärpamöjlighetskall haregeringen attmyndigande för att
förordningsvägen.kriterierna

tillställningskallutgångspunktkonstaterande tasMed detta som
tillfrån riksdagenbemyndigandenytterligarebehövsfrågan detom

skallpraxisbildningenstyrningenönskvärdaför denregeringen att av
områdengenomgång defordrarstånd. Dettatillkommakunna aven
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kan bli aktuella. Det kan därvid till börja med inte råda någonsom att
tvekan regeringens behovatt praxis främstom höratt styraav
hemma inom det diskretionära prövningsområdet eller, med andra
0rd, på det område aktualiserar uppehållstillstånd på humanitärsom
grund. Enligt utredningens uppfattning bör det bemyndigande isom
dag finns intaget i 2 kap. 4 § andra stycket UtlL tydligareges en
utformning så det klart framgår detatt regeringensär sakatt att
meddela föreskrifternärmare det gällernär förutsättningarna för
uppehållstillstånd humanitära skäl. Syftet med sådant för-av ett
tydligande regeringenär i förordningens formatt skall kunna med-
dela föreskrifter rörande kriterierna för beviljandet.ex. uppehålls-av
tillstånd för asylsökande, vårdfallsproblematik ellernya grupper av
andra principiella frågor. För regeringen så heltäckandemer att som
möjligt skall kunna meddela föreskrifter det humanitära området
bör bemyndigandet omfattaäven behörighet bestämmanärmareatt
tillämpningen särskilda skäl vid bifall till ansökanav görsen som
medan utlänningen befinner sig i Sverige 2 kap. 5 § andra stycket 3
UtlL. Vid normgivningen måste regeringen hålla sig inom de ramar

UtlL och dess förarbeten tillhandahållersom densättsamma som
måste vid sitt beslutsfattandegöra i enskilda ärenden.

Enligt utredningens uppfattning bör regeringen vidare före-ges
skriftsrätt såvitt gäller tillämpningsområdet för bestämmelserna om
tidsbegränsade uppehållstillstånd för med skyddsbehovettpersoner av
kort varaktighet 2 kap. 4 § UtlL. Enligt nuvarande reglering kana
regeringen ställning sådantill fråga endastta fatta besluten attgenom
i enskilt ärende överlämnats någonett myndigheterna. Omsom av av
ordningen såändras regeringens ställningstagandeatt till frågorolika
på uppehållstillståndsområdet företrädesvis i förordningensgörs form
innebär bemyndigande såvitt gäller deett tidsbegränsade uppehålls-
tillstånden konsekvent utvidgning regeringens föreskriftsrätt.en av
Bemyndigandet bör också utformas så regeringen i förordningaratt

uppehållstillstånd kan i vilka fall tillståndom börange permanent ges
och i vilka tillståndetfall bör tidsbegränsas.

I den ordningen bör regeringen ha kvaräven sinnya rätt att
föreskriva undantag från UtlL:s krav på uppehållstillstånd och att
föreskriva krav på uppehållstillstånd redan efter kortare vistelsetiden
i Sverige månaderän 1 kap. 4 §tre andra stycket UtlL. Vidare bör
regeringen fortsättningsvis kunna föreskriva ansökan fåratt en 111
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UtlL§ andra stycketi 2 kap. 5falli andrabifallas änäven som anges
fjärdefrämmandemedöverenskommelseföljer sta:det av enom

får återkallas föruppehållstillståndparagraf ochstycket attsamma
fall dei andraEES-avtalet är.omfattas ävenutlänningar somavsom

styckettredjestycket UtlL§ första2 kap. 11i samma para-anges
s.k.tillämpningen denfrånundantagföreskrivagraf liksom avatt
tillanknytningutlänningensfall därför deasyllandsprincipenförsta

få sin ansökannekasbörsådan intehanSverige attär omart attav
stycket.tredje§3 kap. 4prövad härasyl

sinbör ha kvarframdeles rättregeringen att utanFrågan ävenom
mottagnings-Sverigesasylkriterierna närskärpahöranderiksdagens

kon-något besvärligare. Dernaöveransträngdaförhållanden ärär
genomgripandeframhållitstidigare harinnebärstruktion ensom

med-börkategoriervilkabestämmaregeringenförmöjlighet att som
vissmeddärvid, änuppehållstillstånd. Utredningendelas omanser

utlänningslagstiftning.svenskikvarfinnasmöjligheten börtvekan, att
inströmningssituationbeaktasammanhangmåste i detta attMan en

väl kanmycketdetochförhållandevis snabbtändraskan att upp-
lagändringinitiativ tillmöjlighetregeringensdär talägen attkomma

åren harDeinstrument.effektivttillräckligt senasteinte utgör ett
regeringenförtalarvår omvärlditurbulens attockså visat somen

för-bedömningsamladEfterhandlingsberedskap.dennahabör en
får ha kvarregeringeninnebärlösningutredningen attordar somen

ord-ändrademed denasylkriteriernaskärpasin kompetens att men
bemyn-formenbörframdelesbestämmelsen ettningen avgesatt

digande.
innebärregeringsbeslutframhållits har atthartidigareSom ett som

krigsvägrareendast förverkanformelltskärpsasylkriterierna sett
i skärpandebeslutetdockinverkarpraktikenfactoflyktingar. Ioch de

politiskauppehållstillstånd humanitärpå tillriktning rättenäven av
bemyndigandet ifrågansigställaskäldärförfinnsskäl. Det att om

får skärpaså regeringen rättutformas attbörordningen attden nya
krigs-kategoriernaföruppehållstillstånd barainteförkriterierna
asyl-beträffande denfactoflyktingar ävendeoch utanvägrare

humani-tillstånd grundaktualiserarinvandringrelaterade avsom
korrmitté förparlamentariskbeaktadärvidbörskäl. Man atttära en

dir.flyktingpolitikenochinvandrings-närvarande överser
uppdrag översyntill görabl.a.Kommittén har att1994:129. aven112
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regelsystemen för vilka får uppehållstillstånd i Sverige och lämnasom
förslag dels skall ha till skyddrätt i Sverige och underom vem som

långhur tid skydd skall dels hur övriga grunder för ellerrättges,
möjlighet till uppehållstillstånd här i landet skall utformas.

finns således åtskilligtDet talar för skyddsbehovet fram-attsom
deles kommer framskjuten placering i denatt svenska invand-ges en
ringspolitiken. Därmed det tänkbartär den nuvarande uppdel-att

påningen krigsvägrare, de factoflyktingar och humanitär politiska
skäl inte kommer behållas. Det därför angelägetär föreskrifts-att att

utformasrätten möjliggör desssätt tillämpningett ellersom mer
mindre oberoende de materiella kriterierna uppdelade påärav om en
eller flera kategorier. Bemyndigandet bör utformas så regeringenatt

beroenderätt Sveriges mottagningsförhållanden,att, skärpages
kriterierna för uppehållstillstånd för alla de Någontre grupperna.
ändring bestämmelsens karaktär undantagsregel bör däremotav av
inte Regeringensgöras. utnyttjarätt bemyndigandet alltsåskallatt inte
få användas beslutanderättengeneröst än i enskilda ärenden enligtmer
nuvarande ordning. Bemyndigandet bör slutligen utformas så att
regeringens föreskriftsrätt fårenbart på förhållandensikteta som
gäller alla asylsökande. På det eliminerassättet risken för att
misstankar diskriminering viss asylgrupp skall uppkomma.om av en

2.7.2 någotFinns det behov regeringenatt prövarav
enskilda ärenden

Även utredningen har kommit fram till regeringen i detom att stora
flertalet fall bäst tillämpningen UtlLstyr utfärda olikaattav genom
förordningar, talar vissa förhållanden för regeringen bör ha kvaratt

möjlighet ställningstagandengöraatt beslut ien enskildagenom
ärenden. Utredningen emellertid första böratt ettanser steg attvara
undersöka det möjligt ellerär lämpligt helt befria regeringenom att
från befattningen med enskilda ärenden. Först sedan sådan analysen
har gjorts torde nämligen väl underbyggt ställningstagandeett till en
eventuell framtida överlämnandeordning kunna göras.

Utredningens analys denna fråga har hitintills sig kringrörtav
regeringens befattning med ärenden lämnas praxis-översom av
bildningsskäl. I uppdraget ingår emellertid även bedöm-göraatt en 113
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§ UtlL.ning de övriga överlämnandegrunderna i 7 kap. ll När detav
andra anledningar preju-gäller myndigheternas möjlighet änatt av

överlämna till regeringen, säkerhets-dikatsintresse ärenden utgör
påseendetförsta förefallerärendena särskild kategori. Viden rege-

ärenden.ringen naturligt forum för dessa Ett skälenutgöra ettatt av
hållningiakttar reserverad dethärför Säkerhetspolisen närär att en

förmyndigheterna redogörelse skälen tillgäller lämna närmareatt en
uppehållstillstånd påavstyrks. Sekretessen kan inteansökanatt en om

Enligt utredningens uppfatt-regeringen.hävdassätt gentemotsamma
förhållande skäl för allaemellertid intening dettautgör attnog

automatiskt överlämnas tillsäkerhetsaspekterärenden inrymmersom
förbättrasSituationen bör kunnaregeringen för avgörande. attgenom

Invandrarverket ochmycket litet antalendast ett personer
befatta sig med ärendenbehörighetUtlänningsnämnden tilldelas att av

beträffande deMotsvarande bör gällasäkerhetsnatur. sompersoner
förvaras.detta slagfå tillgång arkiv där avslutade ärendentillbör av

sikt Säkerhets-sådant förhållningssätt skulle säkerligen göraEtt
tillredogörelserberedvillig detaljerade ävenpolisen att gemer

befria regeringenförutsättningarna föroch ävenmyndigheterna att
skulle öka.från ärendendessa

Även medförarutiner sannolikhet skullemedändrade störstaom
hållning myndig-intarSäkerhetspolisen öppnare gentemotatt en

sådana säkerhets-ärenden inrymmerfinnasheterna, kan det som
ställning till. Enligt utred-rimligtvisregeringen böraspekter tasom

överlämnandefördockuppfattning börningens ettutrymmet av
någonförhållanden finns inteinskränkas. Detallasäkerhetsskäl under

överlämnaordning myndigheterna kandäranledning haatt en
förhållanden avslås därför asylskälenskallallaärenden under attsom

uppehållstillstånd. fall bör kunnaDessa prövasförtillräckligainte är
återstår utredningenvanligt Därvidpåmyndigheterna sätt. sersomav

sig tveksamtställatvå det kankategorier ärenden därdet endast taatt
kategorin kännetecknasförstaöverlämnandemöjligheterna. Denbort .

Säkerhetspolisenasylansökanmyndigheterna bifallavill trots attattav
Enligt utredningensbeviljas.uppehållstillståndavstyrkthar att

fullständig utred-företafallmyndigheterna i dessaböruppfattning en
färdigutreddaEndastsäkerhetsaspekter.såväl asylskälning somav

överlämnande.försåledes aktualiseraskunnaärenden bör
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Den andra ärenden kan aktualisera överläm-gruppen av ettsom
nande karakteriseras utlänningen riskerar dödsstraff,att kropps-av
straff eller i sitt hemland och grund verkställighetshindertortyr av
således inte kan avvisas. sådanaI fall kan det fråganbli attom
meddela tidsbegränsat tillstånd med beaktandeett vandelskäl ellerav

meddela uppehållstillstånd.att Utredningenett permanent deattanser
ärenden kan aktuella för överlämnande i fall börettsom vara vart
inskränkas till fall där myndigheterna uppehålls-att permanentanser
tillstånd bör beviljas Säkerhetspolisens avstyrkande.trots Den grund-
läggande förutsättningen för ärende detta slag skall kunnaatt ett av
komma i fråga för överlämnande måste dockett myndighetenattvara
har funnit det föreligger verkställighetshinderatt enligt 8 kap. l §

ÄrendenUtlL. skall inte kunna överlämnas med yttranden typ attav
det undandrar sig myndighetens bedömning det finns hinderom

verkställighet, vilket imot säkerhetsärende Invandrar-ettanges som
verket överlämnade till regeringen i slutet november 1994.av

Ärenden får överlämnasäven till regeringen de bedöms haom
betydelse för rikets förhållande till främmande makt eller mellan-
folklig organisation. Dessa ärenden enligthör utredningens uppfatt-
ning logiskt hemma hos regeringen. Det börsett dock framhållas att
10 kap. 8 § RF föreskriver Utrikesministern hållasskallatt under-
rättad fråganär betydelse för förhållandetär till främ-en som av
mande eller till mellanfolklig organisationstat uppkommer hos annan
statlig myndighet. Detta innebär viss kontroll frånatt resten av rege-
ringens sida kvarstår även Invandrarverket och Utlännings-om
nämnden exklusiv rätt pröva även ärendenatt har utrikes-ges som
politisk betydelse. Det därför inteär uteslutet med lösningen som
innebär ärenden detta slag endastatt prövas myndigheterna. Deav av
ärenden hänskjuts utrikespolitiska skäl emellertid få.ärsom av ytterst
I ordning där vissa överlämnandemöjligheter bibehålls, bören ären-
den med utrikespolitisk betydelse tillhöra den ärenden allt-grupp som
jämt fåbör lämnas över.

En fördelarna med lösning befriar regeringen frånav en attsom ta
befattning enskildamed ärenden är regeringens påroll uppehålls-att
tillståndsområdet kan renodlas till huvudsakligen generellatt avse
nonngivning. Myndigheterna skulle således på få tillämpaeget ansvar
de generella Förhållandet mellan regeringen och utlän-normerna.
ningsmyndighetema skulle på så bli liktsätt det förhållandemer som 115
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förvalt-flertaletdomstolarnaråder mellan regeringen och samt
för bort-talarYtterligareningsmyndigheter. argument ettett som

ordningenden svenskaöverlämnandemöjligheterna ärtagande attav
mångarättsuppfattningen i andra väst-stå medtorde i kontrast

därmåtto vanligaste ordningenså den ärländer ieuropeiska attsom
domstolsliknandeoberoendeeller överprövardomstol ettatt organen

danskasådana bl.a. denExempel äri asylärenden.beslut organ
asylärenden i Danmarkinstans isistaFlygtningenaevnet utgörsom

asylärendenadjudicatorsoberoende domare överprövaroch de som
förhållandena andramed ijämförtdiskrepansStorbritannien. Dennai
mindre lämplig ochuppfattningutredningensenligtEU-länder är

upprätthållas.sikt kanfrågan denär om
för lösninganförtsstarkade tämligenTrots argument somensom

enskildafrån befattning medbefrias all ären-regeringeninnebär att
ställningstaganden ifrån vissasvårt bortseutredningenden har attatt

detså politiskt slaguppehållstillstånd uttalatärenden är attavom
ställning.regeringennågotrimligt änknappast tarär annatatt organ

frågorbedömningeninnebärordningennuvarande svenskaDen att av
innehållerinvandringasylrelateradasyl och ett stort ut-annanom

framföralltgällerlämplighetsöverväganden. Dettaför uppe-rymme
utformningpolitiska skäl. Dennahållstillstånd humanitär ut-avav
uppfattningenligt utredningensinnebärlänningslagstiftningen ett av-

befattningregeringensföreslå ordning därgörande skäl attmot ennu
renodlatTillämpningen rätts-slopas.ärenden heltmed enskilda ettav

krav skulleGenevekonventionenspåbyggtflyktingbegreppligt
regeringen inteordning därmedlåta sig förenasväldäremot en

dock utred-kannuvarande lägeärenden. Isig med enskildabefattar
bäst meddetnågon slutsats ärkomma till änningen inte att enannan

omfattning kanbegränsadtillåter regeringen iordning att gesom
Även vissa säkerhets-ärenden.enskildaivägledning beslutgenom

utrikespolitisk betydelse hörabörvissa ärenden harochärenden som
bör kunna överlämnas.framdelesärendekategoriertill de som
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2.7.3 Möjligheten överlämna ärenden inskränksatt

alltsåDet finns f.n. inte förutsättningar befria frånhelt regeringenatt
befattningen med enskilda ärenden. Möjligheterna överlämna ären-att
den förhållandebör emellertid minskas. Redan detta innebär när-ett

förhärskandemande till den rättsuppfattningen i flertalet övriga väst-
länder.europeiska För ytterligare minska skillnaden mellan dematt

och utredningen vidare rättsprövning bör införas förattoss anser
sådana utlänningsärenden regeringen första ochprövassom av som

instans. återkommer frågaenda Utredningen till denna liksom till
frågan formen för myndigheternas överlämnanden ärenden.om av

Utredningen analysen föregåendebakgrund i avsnittmotanser av
den framkomliga förordningsmetoden används ivägen äratt mest att

möjliga utsträckning prövningen ärendenstörsta attmen av av
utrikespolitisk decimerad prövningsmöjlighetavsevärtnatur samt en
beträffande ärenden säkerhets- och prejudikatskäl alltjämt förbe-av
hålls regeringen. förhållandeVid detta bör familjeanknytnings-även

finnasgrunden kvar. Utredningen däremot ingen anledning attser
låta den nuvarande bestämmelsen synnerliga skäl talar förattom
regeringens prövning kvar. finns nämligen viss riskDet attvara en en
generalklausulsliknande bestämmelse detta inbjuderslag tillav
överlämnanden ärenden påbesvärliga handlägga grundär attav som

massmedial uppmärksamhet det egentligen inte finnsav men som
några förskäl låtaregeringen skall Att överlämnande-pröva.att
grunden synnerliga skäl kvar därför intestämmer överensvara

utredningensmed intresse minska regeringens befattning medatt
enskilda ärenden.

Utredningen föregåendehar i det redovisat i vilka fallnärmare
säkerhetsärenden och ärenden utrikespolitisk fåhar betydelse börsom

till återståröverlämnas regeringen. då ingåendeVad ärsom en mer
beskrivning frågavilka ärenden kan komma i för över-ettav som
lämnande praxisbildningsskäl. Utredningen har därvid kommitav
fram till avgörande talar ordning innebärargument motatt atten som
regeringen i förordning föreskriver vissa asyl-atten grupper av

fåsökande skall tillräckliga uppehålls-inte ha skäl för attanses
tillstånd. måste alltsåställningstaganden det slaget i fortsätt-ävenav
ningen enskildabeslut i ärenden. Enligt utredningen börgöras genom

sådenna utformas framgåröverlämnandegrund det uttryckligenatt av
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lagtexten ärenden bedöms vikt för styrning praxisatt som vara av av
får överlämnas till regeringen kanärendet betydelse förantasom
frågan uppehållstillstånd för asylsökandestörreom en grupp av som
åberopar väsentligen skäl till stöd för sin Påansökan asyl.samma om

råda någondetta kan det inte i vilkatvekan situationersätt ettom
överlämnande aktualiseraskan hos myndigheterna. Utredningen anser

litenemellertid ventil för överlämna andra ärendenävenatt atten av
prejudikatskäl bör lämnas kvar. nämligen inteDet kan uteslutas detav
kan finnas ärenden speciellt de inte inslag kanär attsom av passas
i förordningsmetoden. Möjligen överlämna ärenden dennaatt av

inskränkas till undantagsfall.orsak bör dock börDettayttersta
komma lokutionen synnerlig vikt för led-till uttryck avattgenom

tillämpning försning denna lags in i lagtexten.av
mening ansökningar inte kunnaEnligt utredningens bör s.k. nya

för praxisstyrningöverlämnas till regeringen avgörande. Den som
från sida bör i grundärencet. En negativbehövs regeringens ges

fåransökningar överlämnas ordningenkonsekvens attattav nya
Utlänningsnämndens ställning instans ikan underminera Jögstasom

torde denregeringen bifaller ansökanutlänningsärenden. Att en ny av
uppfattas underkännande nämndensallmänhetenstörre ett avsom

förstår ansökan förut-insatte bifall tillkompetens. denAtt att en n
åberopas därvidlagomständigheter ärendet saknarisätter att nya

bristande nämndenför förtroende förbetydelse. Risken är än mer
Utlännings-påtaglig ärende överlämnas först sedani de fall där ett

ansêkningar, vilketeller fleranämnden redan har prövat en nya
möjligheten ansökningarSå överlämnaförekommer. länge att nya

överlämnandemöjligheten begärafinns kan dessutomkvar att et:
eller rättsrredel vilket intemindre vedertagetuppfattas ett mersom

föreslår därförsökandena. Utredningenminst inhumantär attmot
ordningen.skall denöverlämnas enligtansökningar inte nyanya

förbehålla sigRegeringen2.7.4 inte rätt attges
vissa ärendegrupperärenden ellerprövningen av

ingående redovisat olägenheterna med2.6.3 har utredningenavsnittI
och intetillåter den självregeringen beslutar attett system attsom

ellerskall vissa ärenden ärendegrupper.myndigheterna avgöra
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Noteras dockbör utredningens bedömning där beträffandeatt görs en
ordning ganska frikostigt regeringen möjlighet förbehållasom attger
sig Fråganärenden. utredningensär slutsats utökadom om en an-
vändning ärendemetoden blir densamma metodenäven användsav om
i den föreslagna ordningen, dvs. ordning där regeringensnu en
möjligheter enskildapröva ärenden minskas.att Det nämligenär
tänkbart bygger regeringen företrädesvisatt ett system attsom styr
praxisbildningen generella föreskrifter skulle bli effektivgenom mer

det kombinerades med begränsad förrätt regeringen för-om en att
behålla sig prövningsrätten vissa ärendegrupper. Utredningenav
tänker då fall där myndigheterna situationen i de asyl-attanser
sökandes hemländer bör klarna innan beslut fattas där regeringenmen
har uppfattning.en annan

Även regeringens möjligheter sålunda till sig ärendenattom ta
skulle begränsas kraftigt hindrar detta knappast uppkomsten deav
nackdelar förknippade medär ärendemetoden. Det finns ävensom
här högst påtaglig risk för påtryckningar olika slag frånbl.a.en av
massmedia och framställningar regeringen skall visstatt avgöra ett
ärende blir troligen regelmässigt inslag i asylprocessen.ett Utred-
ningen självfallet den allmänna debatten flykting- ochattanser om
invandrarfrågor bör förefallerDet emellertiduppmuntras. natur-
ligare den fokuseras på frågan iatt och inte enbart slumpvisstort
utvalda enskilda ärenden. Regeringen dåkan koncentrera sig det
egentliga politikområdet vilket för övrigt bl.a. avsikten medvar
Utlänningsnämndens inrättande. En ökad användning förordnings-av
metoden ytterligare denna regeringens roll.accentuerar

Utredningen vid samlad bedömning den ordningenattanser en nya
innehållainte bör någon för regeringenrätt förbehålla sig rättenatt

vissaavgöra ärenden elleratt ärendegrupper. Däremot finns det skäl
huröverväga kontakternaatt mellan regeringen och myndigheterna

bör åstadkommautformas i syfte bästa möjliga underlag föratt
beslutsfattandet i respektive ansvarsroll. Utredningen återkommer till
den frågan.

119



46SOU 1995:

överlämnande ärendenför2.7.5 Formen av

fortsättningsvisinnebär det kommerUtredningens förslag även attatt
förhållande föri tillmöjligheter, begränsade nulägetfinnas änom -

dåtill finnsärenden regeringen.myndigheterna lämna Detöveratt
fråganuppehålla hur överlämnandeordningen börsig kringskäl att

konstruerat.vara
får vissamyndigheterna undernuvarande ordningenEnligt den

regeringen överläm-ärenden tillomständigheter lämna över ettmen
någon anled-inteobligatoriskt. Utredningen kanaldrignande är se

enda anledning skullekonstruktion. Denförändra dennaning att som
utredningensådan ändringberättiga nämntskunna vore som omen

från gällermyndigheternas sida vadpå obstruktionfunnit tecken
enda tendensinte fallet. Denoch dettaöverlämnanden ärenden ärav

månganågot ärenden lämnats Ettförskönjbar över.varit är attsom
nuvarande ickeför denfall talarskäl i vissaytterligare attsom

behållas ärendenböröverlämnandevägen ärobligatoriska att om
överlämnas tillinte böröverhuvudtagetutvisningavvisning eller

risk förpåstår hon löperhan ellerutlänningenregeringen attom
påståendet inte uppenbartbehandling och äromänskligellertortyr
förutsättningar föroberoendegäller över-ogrundat. Detta ettom

sådant för-anledningenochövrigt föreligger ärlämnande i att ett
13 i Europakonven-artikelstridakunna tänkasfarande skulle mot

prövad i endastfårsådant sin sakfallutlänningen itionen ett enom
Pågår eller henne sätthonomoch avgörandet emot.instans samma

utvisningsärenden kanavvisnings- ochförhåller sig meddet som
eller familjeliv.privat-tillutlänningensförhindratänkas rätt

från och med densvensk lagEuropakonventionen gäller som
Även rättsprövning införstillmöjlighetjanuari 1995.1 om en

enda instansregeringen ärärendenbeträffande de avgörs somavsom
situation där verkethamnar iInvandrarverketdet olämpligt att en

innehålla problemställningarkanärendentvingas lämna över avsom
myndig-bör gälla bådaför överlämnande förformSammadetta slag.

förföreslår alltså överlämnandeordningenUtredningenheterna. att
lokutionenskall uttryckas medfortsättningsvismyndigheterna även

får.
g framstådetanförs bl.a. kanutredningendirektiven tillI att som

Invandrarverket skall möjlighethanågot märkligtprincipiellt att-att
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med förbigående Utlänningsnämnden lämnaav över ärenden direkt-
till regeringen därför verket vill få klarhetatt i vilken praxis börsom
gälla. Utredningen kan instämma i detta kanatt märkligsynas vara en
ordning. Ett kommasätt tillrätta medatt problemet In-attvore
vandrarverket ålades alltid meddela avvisningsbeslutatt i ärenden där
det fanns behov prejudikat, dvs i fallett även där beslutsfattarenav på
verket tillstånd bör beviljas.att sådanEnanser ordning inteär
godtagbar. Hänsynen till de enskilda asylsökandena måste över-ta
handen här. Enligt utredningens uppfattning skulle det stötandevara

avslagsbeslut skulleett motiverasom enbart med intresset av
praxisvägledning. Det angivna alternativet kan alltså intenu anses som

framkomlig väg.en
Ett alternativ ordningannat är bygger på Invandrar-en som att

verkets överlämnande ärenden alltid måste gå via Utlännings-av
nämnden. Nämnden skulle därvid skyldig vidarebefordravara att
ärendet till regeringen jämte yttrandeett med innehålleget liknande
det tillställs regeringen i de ärendensom går remiss tillsom
nämnden idag. Yttrandet skulle dessutom, obligatorium,ettsom
innehålla Utlänningsnämndens uppfattning i frågan ärendet bordeom

regeringen.prövas Regeringen skulle slutligenav ha möjlighet att,
liksom för närvarande, återlämna ärendet till Invandrarverket detom
inte innehöll några omständigheter föranledde ställningstagandensom
från regeringens sida.

Detta alternativ försenar obestridligen handläggningen utred-men
ningen likväl dess fördelar klartanser att överväger den nackdelen

föreslåroch därför sådan ordningatt införs. Ordningen fören bl.a.
det goda med sig Utlänningsnämndensatt ställning högsta instanssom
förstärks och ärendet i principatt har beretts två instanser då detav
kommer till regeringen. För instansordningen mellanatt Invandrar-
verket och Utlänningsnämnden skall bli så stringent möjligt börsom
slutligen verkets möjligheter överlämna ärendenatt till regeringen
inskränkas till i allt väsentligt de fall där verket meddelaatt ettavser
bifallsbeslut. endaDet undantaget från den ordningen bör utgöras av
ärenden påöverlämnas grund familjeanknytning.som I övriga fallav
torde nämligen inte ärendena det slag de kan hasägasattvara av
sådan betydelse för rikets säkerhet eller för Sveriges förhållande till
främmande makt regeringen böratt ärendet.pröva Inte heller finns
det i avslagssituation för överlämnaen utrymme ärendeatt ett av 121
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avslås börskallansökanInvandrarverketOmprejudikatskäl. attanser
Ärendet får följa densedanavslagsbeslut.meddelasåledesverket ett

pådärefterkanUtlänningsnämndenöverklagandeordningen.vanliga
nämndenregeringentillärendetöverlämnasedvanligt sätt anserom

ställning.sådan börså regeringensaken taär attatt
ärendeöverlämnamöjlighethar regeringenläge ettdagens attI

Utlännings-tillInvandrarverketregeringenhänskjutits till avsom
möjlighethar dennaveterligenUtredningenavgörande.förnämnden

till slut-lederregeringen. Dettautnyttjatsaldrigpraktiskt taget av
talarslutsatsenFör denundvaras.bör kunnamöjlighetenattsatsen

upprätthållarr.ånmöjligaiutredningens störstasträvan enattäven
före-uppehållstillstånd Utredningeni ärendentvåinstansprövning om

överlämnaskall kunnafortsättningsvis intealltså regeringenslår att
avgörande.förnämndenärende tillhänskjutetInvandrarverketett av

UtlL.§kap. lli 7innebörd bör görasmed dennaändringEn

ochregeringenmellanKontaktema2.8

myndigheterna

regeringen ifrånutgårföreslårutredningen attordningDen nusom
utlänningsärendenipraxisbildningenhand skall genomförsta styra

fungeraskallordningsådanFörförordningar.utfärdandet att enav
hållerkontinuerligtmyndigheternaviktdet attär ytterstaav

såvitt gäller olikainströmningssituationenunderrättadregeringen om
sådanfrågeställningar. Enprincipiellaoch andraasylgrupper mer

eventuellaobservantregeringensyftet göratjänar bl.a.lösning att
förordningutfärdandetlösaskan behövaproblem enavgenomsom

Ettförordningen.innehållet i systemförunderlagkan somsamt ge
sådantillhandahållaanbefallsmyndigheternapå att enbaseras att
forumnaturligtfram. Ettdärförregeringentill börinformation tas

myndigheternadärkvartalsmötenas.k.bl.a.därvid dekan vara
inströmningsstatistikaktuellregeringeninformerar m.m.om

sånår regeringeninformationenbehovfinnsdetEftersom attav
kvar-debörja medtillutredningenmöjligt attattsnabbt ansersom

månatligamedkompletteras rapporte-rapporteringarna börtalsvisa
ändringåstadkommaskansådan ordningringstillfällen. En engenom

Även bör iinnehållet iregleringsbrev. rapporternamyndigheternasi
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viss förändras.utsträckning Som det idag koncentrerasär rappor-
teringen främst kring statistikuppgifter. För skallatt rapporterna
kunna tjäna eftersträvadedet syftet måste omvärldsanalysnu en ges
minst lika statistiken. Med tanke påstort utrymme Invandrar-som
verkets regionala uppbyggnad vill utredningen understryka vikten av

omvärldsanalysen sammanställs påatt centralt verket sedan uppgifter
inhämtats från regionerna. Ett bygger på regionalsystem som en mer
rapportering torde nämligen förenad med risker förvara att nya
tendenser i inströmningen inte observeras tillräckligt snabbt eftersom
endast mindre fallantal finns i varje region.ett Dessa risker
elimineras effektivt samlad bild inströmningssituationenom en tasav
fram centralt. Utredningen föreslår alltså sammanfattningsvis att
myndigheternas kvartalsrapporter kompletteras månadsrapportermed

skall innehålla såväl statistik grundlig omvärldsanalys.som som en
förslagDet månatliga mellan företrädaremöten för regeringenom

och myndigheterna utredningen har lagt fram torde emeller-som nu
tid inte helt tillräckligt för uppfylla det kontaktbehov mellanattvara
regeringskansliet och myndigheterna behövs för respektiveattsom
ansvarsroller enligt den ordningen skall kunna upprätthållas.nya
Vissa kontakter bör för ändamålsenliga ske inomatt trängrevara en
krets den ingårän idag vid kvartalsmötena. Vad utredningensom
åsyftar informellaär kontakter mellan företrädare för å sidanena
regeringskansliet åoch den andra Invandrarverket, Utlännings-
nämnden och Rikspolisstyrelsen. Utredningen medvetenär attom
frågan kan uppfattas känslig bakgrund den bestämdamotsom av
självständighet förvaltningsmyndighetema tillförsäkradeär ävensom

regeringen i RF. börDet dock betonasmot föreskrifterna iatt
§11 kap. 7 RF gäller beslut i ärenden myndighetsutövningrörsom

enskild eller kommun ellermot tillämpningenmot rör lag.en som av
informellaDen kontaktertyp utredningen påsyftar hör själv-av som

fallet inte inom dennahemma sfär. utredningenVad har tänkt sig är
icke förpliktigande informationsutbyte mellan regeringenrege-ett

ringskansliet myndigheternaoch beträffande principiella fråge-
ställningar.

De infonnella kontakter åtankeutredningen har i skall såledessom
inte diskussioner kring enskildaägnas fall endast förbehållasutan
allmängiltiga frågeställningar. sådanMot ordning torde inte kritiken
kunna riktas. Utredningen hänvisar i denna del till vägledande 123
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uttalanden ledningen den statliga förvaltningen prop.om av
198687:99 13 f.. informella kon-27 bet. 198687:KU29 Atts. s.,
takter för regeringskansliet ochmellan regeringen eller företrädare

itjänstemän hos myndigheterna viktiga och nödvändiga inslagär
står således Utred-regeringens relationer till myndigheterna klart.

ningen förvissad informationsutbyte och allmännaär att ettom
syftar till prin-diskussioner det beskrivna slaget belysaattav nu

frågeställningar står förcipiella vilka möjligheter till budsoch som
såvitt fråga beslut ii generell normgivning ellerlösa dem äratt nu-

föreslår därför sådant informelltenskilda ärenden. Utredningen att ett
kontaktnät etableras.
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Utredningens bedömning: En ekonomisk totalram för verksam-
hetsområdet invandring bör övervägas.

2.9.1 Inledning

återkommerUtredningen till frågan hur lämplig avvägningnu om en
mellan regeringens och riksdagens bestämmanderätt på invandrings-
området bör utformad. Finansmakten dvs bestämmarätten attvara

inkomster för förfoga tillgångarrätten överstaten samt attom statens
ligger hos riksdagen och grundlagsfäst i regeringsforrnenär RF 1:4.
Det finns inga lagbundna regler för hur budgetprocessen i regerings-
kansliet skall utformad. Regeringen riket med införstyrvara ansvar

regeringsformensriksdagen RF 1:6 och i nionde kapitel vadanges
regeringen och riksdagen fårskall eller förhållandei till riks-göra
dagens ñnansmakt.

Utredningens allmänna utgångspunkt rimlig ordning börär att en
utformad så såvälden tillgodoser regeringens behovattvara attav

kunna tillämpningen utlänningslagen riksdagens behovstyra av som
kontroll och begränsningar utgifter. Den nuvarandestatensav av

innebärordningen regeringen inte behöver höra riksdagenatt trots att
regeringens beslut kan innebära de beräknade utgifternaatt som-
riksdagen tagit ställning till efter förslag i budgetpropositionen -
kraftigt överskrids.

kostnaderStatens för flyktingmottagandet bestäms för när-m.m.
varande inte det belopp riksdagen anvisar statsbudgetenöverav som

bl.a. antalet asylsökande, antalet beviljasutan av personer som uppe-
hållstillstånd och gällande ersättningsnivåer. En mycket betydelsefull
variabel för belastningen anslagen inom verksamhetsområdet ärav
den praxis regeringen formar förordningar eller beslut isom genom
enskilda ärenden. Regeringens praxisbildande beslut avseende bosnier

i princip innebar alla frånskyddsbehövande Bosnien-attsom-
Hercegovina skulle beviljas uppehållstillstånd humani-permanent av

skäl beräknades innebäratära lika utgifter fört.ex. stora staten som-
hela verksamhetsområdet invandring omfattade i budget-m.m.
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budgetåretpropositionen för låt något199495, under längrevara en
tidsperiod. cirka miljarderDvs. ll kronor.

Regeringens befogenheter skulle kunna beskrivas fullmaktsom en
vilken möjligheter fatta beslut medför ochatt storager som

utgifter någonoplanerade inskränkning. jämförelseEn kan görasutan
med regeringens relativt fattabegränsade möjligheter beslut inomatt

Ökadeför konjunkturpolitiken. konjunkturpolitiska stats-ramen
på tvåutgifter kan hanteras Riksdagen kan bevilja ytterligaresätt.

på tilläggsbudgetmedel och regeringen kan, arbetsmarknadslägetom
utnyttja finansfullmakt.kräver det, s.k. fullmaktDenna beslutasen

årligen riksdagen och möjlighetregeringen inom förattgerav ramen
fullmakten föra snabb och aktiv stabiliseringspolitik. Regeringenen

riksdagen fullmakten, liksom övriga finans-meddelar hur ochsenare
arbetsmarknadspolitiskt motiverade bemyndiganden, har utnyttjats.

budgetåret 199495 bemyndigades regeringenFör med beloppett av
fyra kronor.miljarder

Beträffande myndigheternas Invandrarverkets och Utlännings-
nämndens möjligheter fatta beslut medför och opla-att storasom

såutgifter praktiken tillnerade begränsas dessa i börja medatt av
undantagsklausulen i 3 kap. 4 § andra stycket 2 UtlL vilken innebär

får krigsvägrare factoflyktingasyl eller de det finnsvägrasatt en om
särskilda skäl för det. Med särskilda skäl bl.a. Sveriges möjlig-avses
heter med hänsyn till mottagningsresurser dessaatt ta emot ut-m.m.

fråganlänningar. förarbetena till bestämmelsen klargörs entydigtI att
såvitttillämpning, Sverigesklausulens gäller mottagningsresurser,om

regeringenbör ärendet överlämnas dit prop.prövas attav genom
36.198384:144, Detta innebär i princip Invandrarverketatts -

efteråt-Utlänningsnämnden tillkom först har skyldighet hänskjutaatt
dåärenden till regeringen för avgörande i situation de svenskaen

mottagningsförhållandena hårt ansträngda. Myndigheternaär över-
inströmningssituationeri andra normalalämnar regel-även mer

då frågatill regeringen uppkommer ställ-mässigt ärenden att taom
uppehållstillstånd.skäl förning till asylsökandegruppsstörreen ny

ordningenVid bedömning kan den nuvarande avseendesamladen
förhållandet mellan riksdagen och regeringen inom verksamhets-
området invandring inte tillgodose behovet kontrollsägasm.m. av

budgetår.utgifter under löpandeoch begränsningar Denettstatensav
kan ställas inför fullbordatordningen innebär riksdagennuvarande att126
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faktum och anvisa påmedel tilläggsbudget först efter regeringen
fattat beslut medför oplanerade omfattande utgifter. Densom nu-
varande ordningen heller inte iär paritet med den ordning gällersom
inom konjunkturpolitiken.t.ex.

För åstadkomma balans i de offentligaatt budgetarna och ett
effektivt resursutnyttjande krävs riksdagens prioriteringar mellanatt
olika offentliga åtaganden inte förrycks, förstärkt finansiellsamt en
kontroll och budgetdisciplin. Utredningen därmed det ärattanser
angeläget på vilketöverväga skulle kunnaatt sätt begränsaman rege-
ringens möjligheter till fatta beslut medför ochatt oplane-storasom
rade utgifter. sådanFörslag till begränsning bör utgå från princip-en

i den budgetprocessen. Ett viktigt syfte med dennaerna nya process
få till ståndär bättre och effektivareatt styrning och uppföljningen

statsförvaltningen bl.a. mål- och resultatorienteradav genom en
styrning. Resultatstyrningen har hittills haft tonvikt relationenen
mellan regeringen och myndigheterna, bl.a. Riksdagsutred-men
ningens förslag innebär ökad uppmärksamhet på relationen mellanen
riksdag och regering. Riksdagens roll och dess möjligheter göraatt
avvägningar och prioriteringar mellan olika utgiftsområden bör
naturligtvis inte eftersättas i dessa sammanhang. Finansutskottet
underströk i sitt betänkande bet. 199393:FiU20 också vikten attav
resultatstyrningens utvecklingsarbete inriktas på samspelet mellan
riksdag och regering, och det väsentligtär denatt att styr-nya
modellen fungerar i hela styrkedjan.

Två2.9.2 tänkbara kontrollmetoder

Det i första tvåär hand metoder skulle kunna komma frågai vidsom
tillskapandet ordning i högre grad förän närvarandeav en som
tillgodoser såväl regeringens riksdagens behov. förstaDensom

återfinnsmetoden inom norrngivningsmaktens sfar och hänför sig till
riksdagens möjlighet förbehålla sig viss beslutanderätt inomatt även
områden där bestämmanderätten har delegerats till regeringen. Denna
möjlighet skulle kunna såanvändas regeringens förordningar påatt
uppehållstillståndsområdet måste underställas riksdagen inom viss tid

de kan medföra icke försumbara oplanerade utgifter förantasom
Rent lagtekniskt sådan åstadkomma,ordning lättärstaten. alltatten
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förses med före-utlänningslagenbemyndigandena ibehövs är attsom
riksdagenunderställasskallregeringens förordningarskrifter attom

emellertid tvek-Utredningenutgifter.medför den ärde typen avom
skäl.lösning fleratill denna avsam

mekanismerbörjan ibottnar tillUtredningens tveksamhet att aven
talar förMycketi olika krislagar.bara användsslag idetta stort sett

ocksåförefallerOrdningensystematiken inte bör rubbas.denatt
dessutomnormgivningsmakt. Utredningenregeringens ärkomplicera

handlings-erforderligregeringenskulletill metodentveksam geom
inte skullemyndigheternarisk föreftersom finns visskraft det atten

tagit ställningriksdagenförränvåga föreskrifternatillämpa de nya
tillkommit framutredningenbakgrundtill dem. Mot attatt rege-av

ärendenenskildabegränsadhaalltjämt bör rätt prövaringen atten
partiell eftersomendastlösningen dessutomdiskuteradeblir den nu

ibeslutregeringensituationer därkan regleraden inte ettgenom
På grundföroplanerade utgiftertillärende upphovenskilt staten.ger

behandladeutredningen den utvägenhärvad attsagts nusom anserav
inte bör begagnas.

uppfattning skulleutredningensenligtandra metodenDen som
ekonomiskasåvitt gäller deinflytandeökatriksdagenkunna ettge
ekonomisktinförainvandringsområdetkonsekvenserna är ettatt

för utred-i periferinmöjligen liggakanstyrmedel. Förslaget anses
framhålla begräns-villutredningenuppdrag, ävenningens attmen

styrningen ochförbättrakanstyrmedel sättningar ett attsomansesav
ekono-möjligtoch riksdagen. Ettmellan regeringenfördela ansvaret

ekonomisklåta beslutariksdagenstyrmedel kanmiskt att om envara
påavvaktanverksamhetsområdet invandring Ihelaförtotalram m.m.

utreder invand-kommittéfrån parlamentariskadenförslagen som
kommittén ochFlyktingpolitiskaflyktingpolitiken denochrings-

förintimt intresseUtlL, vilkaförändringareventuella ärdess avav
Asyl-styrning, läggerekonomiskmedutformningen ett systemav

nöjer sig mednågot förslagdetaljeratinteprocessutredningen attutan
utifrånlämplighetprinciper ochdiskussionföraendast styr-omen

ningssynpunkt.
hari budgetprocessenekonomiskaolikaAnvändandet ramarav

exempel-disponeraråren. Myndigheternaunder deutvecklats senaste
fast-regeringskanslietförvaltningskostnader. Iför sinavis ramanslag

också in-beslutatharoch riksdagenställs departementsramar attom128
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föra i riksdagens budgetarbete. I sammanhanget det viktigtärramar
påpeka införandet ekonomiskaatt inte uppfölj-att ersätterav ramar

ningar och utvärderingar verksamheterna inom verksamhets-ettav
område kompletterandeutgör styrmedel. Regelbundnautan ett upp-
följningar och utvärderingar förutsättningär för kunnaattsnarare en
prioritera mellan olika verksamhetsområden.

2.9.3 Ekonomiska styrmedel

ekonomiskaEn totalram

En ekonomisk totalram för hela verksamhetsområdet invandring
skulle riksdagen reellt styrmedel samtidigtettm.m. ge som rege-

ringen, inom den angivna totalramen, har full frihet praxis-att styra
påbildningen uppehållstillståndsområdet. Efter riksdagens ställnings-

tagande till ekonomisk totalram skulle det ankomma regeringenen
den fördelningengöra medlen. månnärmare denatt I kostnaderav

uppkom inte täcktes den beslutade totalramen skullesom av rege-
ringen tillbaka till riksdagen för få ytterligaretvungen att attvara
medel. En viktig förutsättning för ekonomisk skall fungeraatt en ram

styrinstrument uppföljningär sker regelbundet.att motsom ramarna
Genom uppföljningama åstadkoms utgiftskontroll och möjligheteren

tidigt stadium påverka oönskad utveckling.att ett en
Konstruktionen med ekonomisk totalram möjlighet förutgören en

riksdagen ställning till helheten i regeringens förslag för verk-att ta
samhetsområdet invandring och ställa förslaget andramotm.m.
verksamhetsområdens behov. Samtidigt regeringens frihet attsom
överskrida anslagen försvinner medför totalram riksdagensatten
prioritering, och det anvisade fårbeloppet, reell innebörd.en

Riksdagens budgetbeslut ettårigaför närvarande försvårarvilketär
regeringens möjlighet långsiktigdriva politik inom området.att en
Inom regeringskansliet påbörjatshar nyligen utredningsarbete iett
syfte klargöra i vilka avseenden och i vilken form ekonomiskaatt

flerårsbesluteller påkallade.i riksdagen kan Förslagetramar vara
med ekonomisk totalram för verksamhetsområdet invandringen m.m.

därmed förslag ligger i linje utgångspunkterutgör med desomett
finns för framtida förändringar budgetprocessen. Utredningensom av

bedömer ekonomisk totalram för agerandet längre sikt skulleatt en 129
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få betydelsekunna och kunna tillämpas inom verksamhets-stor
området invandring bör finnas förutsättningar inomDet att,m.m.

för regeringskansliets utredningsarbete, utveckla tekniken medramen
långsiktiga beslut för tillämpa den inomkunna verksamhets-att
området invandring m.m.

möjlig lösning för regeringen viss handlingsfrihet i akutaEn att ge
budgetår,situationer innevarande där procedurenunder med tilläggs-

årbudgetar för tidskrävande, skulle kunna riksdagen varjeär attvara
fullmaktbemyndigar regeringen med den redan finnstypen av som

området. ocksåkonjunkturpolitiska skulleinom det Detta kunna vara
lösning för säkerställa tillräckliga ekonomiska föratten resurser

konventionsflyktingar. Erfarenheterna från årmottagande tidigareav
så mångaemellertid inte visat konventionsflyktingarna varithar att att

påkallatdet skulle utvidga ekonomisk totalram för deattvara en
flyktingar enligt internationellaSverige, konventioner, har för-som
bundit sig att ta emot.

Planeringsramar

Planeringsramar kan, inom för ekonomisk totalram, utgöraramen en
kompletterande ekonomiskt styrmedel. Planeringsramar används iett

relativt omfattning ibegränsad Europa medan i bl.a. Australien,man
olikaKanada och USA sedan länge tillämpar planerings-typer av

planeringsramarGenom i dessa länder förgränsramar. anges en en
invandring under tidsperiod. såvälmaximal avgränsad Därmed kanen

påverkas.omfattningensammansättningen invandringen Isom av
Österrike månframförallt årligaoch i viss Schweiz införtEuropa har

planeringsramar.
Österrike kännetecknas invandringspolitiken reformeratsI som-

omfång1990-talet planera invandringensunder isträvan attav en-
uppehållstill-förhållande till landets mottagningsresurser. Den nya

ståndslagen varje utlänning skall vistas änatt treanger som mer
Österrikemånader få uppehållstillståndi skall kunna inom förramen

förstagângstillstånd årligen samrådför fastställs i mellankvoten som
fackligaarbetsgivare, de organisationerna, handelskammamastaten,

Uppehållstillstånd till asylsökande, flyktingar,och kommunerna.
innehållerPlaneringsramengränsarbetare m.fl. ligger utanför kvoten.
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huvudsakligen gästarbetare, utländska studerande familjesamman-och
föringsfall. För asylsökande finns ettårigadet planeringskvoter som
syftar till fördela omhändertagandet till de nio förbundsstateratt som

Österrike.ingår i Systemet uppbyggt för 20är 000-30 000 sökande
och fördelningen sker proportionellt folkmängden och redan be-mot
fintliga utlänningar i varje förbundsstat.

Även i Sverige har vissa tankar inkluderarett system som
planeringsramar funnits. förutvarandeEn socialdemokratisk regering
föreslog i den sedermera fyrpartiregeringen återkallade proposi-av
tionen 199091:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik vissa
principer för hur planeringsramar skulle kunna utnyttjas. Enligt för-
slaget skulle regeringen, efter förslag från Invandrarverket samrådi
med Svenska kommunförbundet och Arbetsmarknadsstyrelsen, ange

förslagsvis år,för för anhöriga utanför käm-tre att ta emoten ram,
farniljen. I övrigt föreslogs tillämpning Genêvekonven-generösen av
tionens flyktingdefinition och skyddsregel för med inter-en personer
nationellt rättsligt skydd utanför Genevekonventionen. Flyktingkvoten
föreslogs mottagningsresursema såmedgav och läget krävdeom- -
kunna öka. Riktlinjerna för arbetskraftsinvandring föreslogs i princip

oförändrade konjunkturanpassas i högre grad. Vidare före-vara men
ocksåslogs vissa immigrationspolitiska instrument för besök, praktik

och arbete för bidra till ökad frivillig rörlighet överatt gränserna.
Närmare utformning och vissa praktiska problem skulle övervägas
ytterligare enligt propositionen. betänkandetI Flykting- och immigra-
tionspolitiken SOU 1991:1, låg till grund för propositionensom
förordades kvotsystem för sökande med politiskaäven ellerett
humanitära skäl vilka inte sådanhar styrka de skall haatten anses en
ovillkorlig bli i Sverige.rätt att mottagna

Den Flyktingpolitiska kommittén tillsatts regeringen för attsom av
invandrings-göra flyktingpolitikenöversyn och Dir.en av

1994:129 skall förslagbl.a. lämna till hur invandring av personer
inte har principiell till uppehållstillstånd regleraskanrättsom en

planeringsramar fastställs statsmakterna grundvalgenom som av
bl.a. det samhällsekonomiska läget. till kommittédirektivenIav anges
reglerna i grad förhögre närvarande skall tillgodose behovenänatt

hos de åtskillnadskyddsbehövande. En klarare bör mellangörasmest
å sidan åhar till skydd och andra sidan övrigarättena personer som

önskar bosätta sig enligt ocksåhär direktiven. Kommittén skallsom 131
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mångapåverkas hurbörplaneringsramarhur s.k.överväga av
principiellatillstånd grundade deras rättgivits attpersoner som

i Sverige.stanna
har inteSverigeasylsökande iandel derelativt ansettsEn stor av

beviljatsskydd,rättsligtinternationellti behov menavvara
denuteslutasinteskäl. Det kanuppehållstillstånd humanitära attav

asylskäl iegentligaasylsökandeinnebärnuvarande ordningen utanatt
antalabsolutadetandelen ochSverige. Omtillutsträckning drasökad

skäluppehållstillstånd humanitära ärbeviljas storavpersoner som
i behovockså risk för ärfinnas ettkan det att avsompersoneren

förutsätt-försämradepåverkasskyddinternationellt rättsligt genom
samhället.svenskaintegrering i detframgångsrikförningar en
skydd börrättsligtinternationelltasylsökande behovAntalet utan av

alter-åstadkomma detta är öppnanedbringas ochdärför sätt attattett
frivillig rörlighet gränser-ochinvandring övertillmöjligheternativa

Planeringsramarasylskäl.egentligapotentiella invandrareför utanna
internationellti behovinte bedömsför de ettavvaragrupper som

motsättningenminskadärmedrättsligt skydd kan sätt attett somvara
rättsligtinternationellti behovuppstå flyktingarmellankan ettav

sökande.och vissa andraskydd
internationellttillberättigadeinteBeträffande sökande är ettsom

regeringenochmyndigheternanaturligtdetskyddrättsligt är att
ärendenuppehållstillstånd enskildaibeslutaför att omansvarar -
uppehålls-medförförordningarvid utfärdandeeller attsomav

statsfinansiellaoplanerademedförtillstånd vilka intebeviljas ut--
får ställning tillriksdagenrimligtdetkangifter. Däremot taattvara

Ökat in-utgifter föroplanerademedförbeslut dedessa staten.om
uppnåsskulle kunnaför riksdagenflytande attt.ex. rege-genom

fatta beslutkanplaneringsraminomsökande,för vissaringen, en
ibeslutmåste gå riksdagentillregeringensjälvständigt, att ommen

planeringsramenangivna över-riksdagenfrågan innebär denatt av
skrids.

skallplaneringsramarmedgå påin hurUtan nännare ett systematt
några budget-inte bördetkonstaterakanutformas att varaman

planeringsramar.användandetmedförknippadeproblemtekniska av
kvotflyk-för de s.k.planeringsram kvotutnyttjasRedan i dag en

tingarna.
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Som nämnts skall kommittén utreder invandrings- ochovan som
flyktingpolitiken lämna förslag till hur utanför pliktområdetpersoner
kan uppehållstillstånd planeringsramar hittillsges ängenom som mer
bör bestämmas de samhällsekonomiska förutsättningarna ochav en
bedömning hur invandringen påverkar samhällsekonomin.av

Det vidare viktigtär understryka det finns hel delatt övrigaatt en
påaspekter planeringsramar bör ytterligare. Detpenetrerassom

gäller vilka kategorier skall ingåt.ex. i planeringsram ochsom en
vilka skall ha rätt planeringsramenutöver till fåsom anses en att

i Sverige. Nivån eller omfattningen påstanna planeringsramen är
också viktig Ett viktigtöverväga. syfteatt med planeringsramennoga

stimuleraär sökande starka skyddsbehovatt till ansökautan att om
tillstånd inom planeringsramen i stället. För detta skall fungeraatt är
det sannolikt nödvändigt de sökande utanför pliktområdet åratt varje
kommer närmare uppehållstillstånd. Detta innebär delsett kravett
på det fårantal tillståndatt planeringssystemet börsom genom vara

viss omfattning, dels planeringsramen påverkasinte alltförattav
kraftigt ökat antal asylansökningar. Man bör också medvetenav vara

den nivå planeringsramen kommeratt hamna sannoliktom attsom
gårinte objektivt beräkna samhällsplanerareatt eller ekonomer,av

måste det bli bedömningytterst de politiskagörs besluts-en som av
fattama.

Utredningen vill avslutningsvis framhålla ordning inne-att en som
fattar med ekonomiskt gårstyrningett system utmärkt kombineraatt
med den ordning för regeringens styrmedel utredningennya som
föreslår. Utredningen är övertygad införandet tvådessaattom av
metoder kommer regeringen och riksdagenatt kraftfulltge ett
instrument för invandringspolitikenatt demokratisktstyra sätt.ett
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3 Rättssäkerhet

3.1 Nuvarande ordning

3.1.1 Muntlighet i asylärenden

Utlänningslagen förvaltningslagenoch

årI 1989 infördesutlänningslag särskild bestämmelse 11 kap.en -
1 § muntlig handläggning i asylärenden vid Invandrarverket.om-
Genom lagändring, trädde i kraft den l januari 1992 SFSen som
1991:1573, tillämpas bestämmelsen också Utlänningsnämndennär
handlägger asylärende. Enligt bestämmelsens första stycke skallett

ingåmuntlig handläggning det kan till fördel för utred-antasom vara
ningen eller i övrigt främja snabbt avgörande ärendet. Vidareett av
föreskrivs muntlig handläggning skall företas påävenatt annars
begäran sådanutlänningen, inte handläggning skulle saknaav om en
betydelse frågan uppehållstillstånd.för Enligtavgöra andraatt om
stycket fåri bestämmelsen slutligen andraäven änpersoner
utlänningen höras.

UtlL:s bestämmelse skiljer sig fråni vissa avseenden vad isom
allmänhet beträffandegäller muntlighet i förvaltningsförfarandet och
från vad gällde för Invandrarverkets vidkommande före till-som

årskomsten utlänningslag.1989 den allmännaI regeln, finns iav som
§ förvaltningslagen14 1986:223, föreskrivsFL, villatt parten som

lämna uppgifter muntligt i ärende myndighetsutövningett som avser
någon få tillfälleenskild, skall till det, det kan ske medmot om

hänsyn till gång.arbetets behöriga Enligt bestämmelsen kan myndig-
heterna besluta muntlig handläggning den enskilde inteävenom om
begär Myndigheternadet. skall därvid särskilt beakta muntligatt
handläggning kan underlätta för enskilda myndighetenha medatt att

Med muntlighet i FL:s bemärkelse inte bara formellgöra. avses en
ocksåförhandlingmuntlig informella kontakterutan mer som

telefonsamtal sammanträffanden.och
Bestämmelsen i FL inte formelltkrävarättparten att ettger

förhandling. fåsammanträde eller kan inte heller krävaParten talaatt
135
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hänvisakan i principmyndighetenbeslutsfattaren i ärendet,med utan
naturliganågon lämplig tjänsteman. Deteller henne tillhonom annan

handläggningenfördock den har det tarnärmasteär ansvaretatt som
pånågot kravuppställer intekontakterna med FLhand attparten.om

muntligtfå meddela sigönskemåletförsaklig grundhar attparten
önskemål muntlig hand-förSkälenmyndigheten.med partens om

tillämpning.för bestämmelsenssåledes betydelsesaknarläggning
kani UtlL och FLbestämmelsernajämförelse mellanVid en

gåravseenden längrei vissasärregeln i UtlL än mot-attnoteras
inte tyckshänseendenden i andramedansvarande bestämmelse i FL

i vissasåledes obligatoriskhandläggningså långt.gå fullt Muntlig är
påuppgiftermuntligalämnakanfall medan sökanden vägras att

Även ochi UtlL FLbestämmelsernafinns i FL.grunder inte omsom
några särskildaintehänseende finns detmaterielltidentiska iinte är

i UtlL.handläggningmuntligför denformernabestämmelser om
på basisharUtlänningsnämnden rättInvandrarverket och att av

enskiltför varjeprinciper bestämmaförvaltningsrättsligaallmänna
den skalldels hurskall ha,handläggningendels vilken formärende

genomföras.
förarbetenaihandläggning berörsmuntligInnebörden i begreppet

209 f..och198889:86 85år utlänningslag prop.till 1989 s.
telefon-såvälpå informellasiktebegreppetEnligt propositionen tar

förhandlingar.formellasammanträffandenochkontakter mersom
endast ianvändashandläggningsformen bör docksistnämndaDen

skallutlänningendåexempelvis andraomfattning,begränsad även än
får InvandrarverketförhandlingmuntligUtformningenhöras. av en

handläggnings-propositionen.från fall enligt Denfall tillbesluta om
mellansammanträffandeninformellaform förordas är per-som

biträde.utlänningensförekommande fall,och, isonalen, utlänningen
utlänningenssåvälpropositionenenligttillgodoserordningDenna

önskemålenmyndighetenfå tals medtillbehov kommaatt omsomav
handläggning.snabb och rättssäkeren

personligtinnebärhandläggningmuntligVid formden ettsomav
utlänningenpersonal ochmellan myndighetenssammanträffande

propositionen.beaktas enligtrad synpunkterjämte biträde bör en
kandeFrån sida bör minstmyndighetens antaspersoner somen av

grund-bör detmedverka. Vidarebeslutetkommandedelta i det
varvid dethandläggningenförtill grundförhöret liggaläggande

kända för definns däruppgifter när-måste de är136 antas att som



Rättssäkerhet Nuvarande ordning m.m.

intevarande. Det skall nödvändigt igenom samtliga deattvara
omständigheter har tidigare förevarit i ärendet handlägg-utansom
ningen bör koncentreras till de särskilda omständigheter harsom
ifrågasätts sådanteller till ytterligare kan belysa utlänningenssom
uppgifter. Enligt propositionen tjänsteanteckningarbör fortlöpande
föras vid sammanträffanden med utlänningen och andra muntliga för-
faranden för underlätta den fortsatta handläggningen, framföralltatt
vid överklaganden.

framhållspropositionenI den leder den muntliga hand-att som
läggningen bör verka för alla ytterligare omständigheter kanatt som

påinverka beslutet skall vid sammanträffandet. Om utlän-uppges
ningen det finns skriftliga intyg något slag han ännuvet att av som

fått fråninte hemlandet, bör detta blirDet sedan handläggarensanges.
sak skall fattamed beslut. Om det iavgöra väntaatt att ettom man
asylärende förekommit muntlig handläggning bör enligt proposition-

s. 85 i vissa fall beslut kunna meddelas vid eller i anslutningnäraen
till den muntliga såhandläggningen tid för överklagandet kanatt

frånräknas avkunnandet.
När Utlänningsnämnden inrättades bestämdes nämnden skulleatt

tillämpa regler Invandrarverket för muntlig handlägg-samma som
ning. förarbetenaAv till 11 kap. § tredje1 stycket UtlL prop.
199191 framgår37 f. tyngdpunkten i Utlänningsnämndensatts.
asylprocess skall skriftlig. Departementschefen emellertidvara var
inte beredd avvisa tanken muntliga inslag i nämnden. Iävenatt
propositionen det enda åberopasskulle kunnasägs att mot attsom
införa muntlig handläggning för Utlänningsnämndens vid-även
kommande det antalet ärenden skulle kunna medföra riskatt storavar
för oöverkomlig belastning och alltför tidsutdräkt, ären-storen om
dena regelmässigt skulle efter muntlig handläggning.avgörasmera
Enligt propositionen kan emellertid muntliga inslag i förfarandet hos
Utlänningsnämnden i förstärka bådedel fall rättssäkerheten ochen
effektiviteten. Kompletterande uppgifter kan lämnas omedelbart och

frågor dessa kande upphov till blir besvarade. Detgenastsom ge
understryks vidare inslag muntlighet inte behöver sigatt ett taav

formella ocksåuttryck i muntliga förhandlingar in-utan att mer
fråga.formella telefonkontakter sammanträffandenoch kan komma i

kunna anspråk på fåKlaganden bör inte företräda införgöra att
fåkan nöja uppgifternämnden sig med lämna till hand-utan att en

läggare detta bedöms tillräckligt. 137när vara
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också medde problem förknippandePropositionen ärtar somupp
påsig rad olika förläggningar.klagandena befinner Ett sätt attatt en

till kansliproblemet med utlänningen nämndensundvika transport av
handläggare vid nämnden tillnämnden elleratt reserenanges vara

då ske samordningutlänningen finns. kanden förläggning där Det en
såvid förläggning muntligrörande utlänningarärenden attsammaav

förläggningen.i flera ärenden vid besökhandläggning kan ske ett
förespår förutsättningarna förde praktiskaPropositionen dock ettatt

tillvägagångssätt för handen.sådant endast undantagsvis torde vara
formellt slag skallmuntlig förhandlingde fall ägal rumav meren

propositionen ibland lämpligtdet enligtinför nämnden kan attvara
förhandlingen.Invandrarverket till Detföreträdare förkallaäven

överinstans det väsentliganämnden ochbetonas dock är attatt en
innan ärendet kommer innormalt redan harmaterialet presenterats

förutsätts muntlig handläggninganledningentill nämnden. denAv att
Utlänningsnämndenvanlig vidtillnärmelsevis likainte kan bli som

propositionenspecialmotiveringen 46 iInvandrarverket. s.hos I
framoftast bör ha kommit underomständigheteranförs samtligaatt

muntlig handläggningInvandrarverket varvidhandläggningen hos en
Samtidigtbetydelse för utredningen.hos nämnden kan sägas utanvara

från fall till fall detframhålls får bedömningdet ske äratt omen
införregelrätt muntlig förhandlingerforderligt med nämn-meraen
utlänningentillräckligt med kontakt mellanden eller det är enom

nämnden.denne och handläggare vidombud föreller ett en
imuntlig förhandling Utlän-utformningenDen närmare av en

påspecialmotiveringen nämndendet enligtningsnämnden ankommer
principerförvaltningsrättsligastöd allmänna närmaremedatt av

omständigheter i ärendetdock inte samtligabestämma. Avsikten är att
koncentreras till degås handläggningen börskall igenom utan nya

sådanttill harutlänningen har lämnatuppgifter samt somsom
uppgifter.sådant utlänningensifrågasätts kan belysaoch som

Rättshjälpslagen

framgår falli vilkarättshjälpslagen 1972:429, RHL5-10§Av 41 p
sigförordnas i utlänningsärenden. Detbiträde kan röroffentligtett

utlänning avlägsnasärenden innebärhuvudsakligen att urensomom
ellerhemsändning enligt UtlLutvisning ellersåsom avvisning,landet
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utvisning enligt lagen 1991:572 särskild utlänningskontroll. Iom
avvisningsärenden hos polisen föreligger till rättshjälprätt genom
offentligt biträde endast utlänningen hållits i förvarom än tremer
dagar.

Rättshjälp offentligt biträde skall i dessa ärenden beviljasgenom
om det måste behov biträdeantagas saknasatt 42 § RHL.av
Denna presumtionsregel infördes för utlänningsärenden den juli1
1978. I propositionen låg till grund lagstiftningsärendet anfördessom
bl.a. prop. 197778:90 67 huvudprincipen bör ingenatts. vara -

vad gäller de avvisningarutom längre frihetsberövandenutansom
beslutas polisen skall kunna avlägsnas landet haav utan attur-
erbjudits bistånd offentligt biträde. Enligtett propositionen börav
utlänningen erbjudas offentligt biträde så börjar isättasnart man
fråga han eller hon skall avlägsnas.att Däremot bör biträde inte utses

det framstår klart utlänningen skall få i Sverige.om attsom stanna
Även förhållandenakan undantagsvis sådana någotannars attvara
behov biträde inte föreligger. Propositionen exempelav anger som
fallet där det någonuppenbartär grund för uppehållstillståndatt inte
föreligger och där hinder avlägsnande till hemlandetmot inteett
finns.

I 198889:86 Ny utlänningslag underströks denprop. attm.m.
huvudprincip kommit till uttryck i 197778:90 alltjämtsom prop.
skulle gälla. Det föredragande statsrådet erinrade därutöver deattom
förslag lades fram i propositionen bl.a. innebär Invandrar-som att
verket skall besluta avvisning med omedelbar verkställighet endastom
i de fall där det uppenbartär grund för asyl inte föreliggeratt och att
uppehållstillstånd inte heller skall beviljas på grund. För attannan
avvisning med omedelbar verkställighet skall kunna ske måste saken

uppenbar undersökningar; någotnärmare behovutan utred-vara av
ning får inte föreligga. Enligt föredraganden torde det i regel också
kunna behov offentligt biträde saknas sådanaantas iatt fall. Honav
betonade dock frånundantag denna princip kan föreligga ochatt att
således offentligt biträde bör kunna förordnasett det fråganär är om
avvisning till hemlandet i de fall där det sig stabilarörutom om
demokratier präglade rättskultur i svensk mening.av

Enligt propositionen till den nuvarande utlänningslagen bör
biträden också kunna förordnas i övriga fall förutsatt det inte äratt
fråga sända utlänningen till tredje land där riskenatt förettom
förföljelse och vidaresändande till land där förföljelse kan inträffa 139ett
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alltid för-biträde bör vidaremåste Offentligtbetraktas utesluten.som
minder-till följddå fråga asylsökandeordnas det är som avom en

med tolk kanskäl inteårighet, liknandesjukdom eller andra ens
betrygganderättssäkerhetssynpunktutföra sin talanförväntas ett ur
till biträde istatsrådet anförde vidareföredragande rättDetsätt. att

polisutredningenunderborde föreligga redanprincip att sommen
biträdedet kanutredning måste innanviss avgörasregel göras om

förordnas.skall
handläggermyndighetdet den43 § följerRHLAv äratt som

Är polismyndig-utlänningsärenden.rättshjälp iärendet beviljarsom
hosdockskall prövningen görashandläggande myndighetheten
juliavslås. till den 1skall FramRättshjälpsmyndigheten ansökanom

rättshjälpenutvisningsärendenavvisnings- och1994 gällde för att
frågan verkställighetvarade ellerverkställighet sketttill dess om

kvarstodbiträdesförordnandetföljd ävenfick tillförfallit. Detta att
utvisningsbeslutavvisnings- ellerlagakraftvunnetefter det att ett

s.k.vid ingivandesåledesförelåg. gälldeFörordnandet även en nyav
månadfrån med juligäller ochändring i RHLGenomansökan. en

föreliggerbeslutlagakraftvunnetupphörrättshjälpen1994 när ettatt
grundärendet beviljadeiomfattas denintevarför ansökan aven ny

rättshjälpen.

praktikenBestämmelsernas tillämpning i

bestämmel-hurbilda sig uppfattningförUtredningen har att omen
inhämtatmyndigheternahandläggning tillämpasmuntlig avserna om

Öst,Asylbyråerna Väst, ochfrån InvandrarverkStatensuppgifter
från Utlänningsnämnden.Syd ochAsylcenterNord samt

föreligger ifrån Invandrarverket visar detUppgifterna storaatt en
olika regioner-bestämmelserna inom deenhetlig tillämpningdrag av

före-bl.a. beträffandeurskiljassärdrag dockVissa lokala kanna.
använd-förhandlingsliknande sammanträden ochkomsten av mer

genomgående docktendensskriftligningen utredning. En är att enav
mindre.utredning förekommer alltbegränsning till endast skriftlig

utredningarendast muntligaPå Syd genomförsAsylcenter numera
förekomskriftliga utredningarmedförsöksverksamhetmen en

Även uteslutandepraktisktAsylbyrå harNordochtidigare. Väst taget
Öst alltAsylbyrå tendensenhandläggning. ärmuntlig attattanger140
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färre skriftliga berättelser genomförs till förmån för muntliga utred-
ningar. Skriftlig utredning används i kombination med muntlig utred-
ning Invandrarverket i de fall där textanalys erforderlig.av ären

En sammanfattning de erfarenheter verket har redovisatav som
rörande skriftlig berättelse visar utredningsmetoden haratt använts
företrädesvis vid hög asylinvandring. Metoden har därvid använts
främst beträffande asylsökande från där positiva beslut kundegrupper
förväntas bosnier och irakier. någraI fallt.ex. har den också använts
i klara avslagssituationer beträffande makedoniert.ex. endastsom
åberopade ekonomiska skäl till stöd för sin asylansökan. Flera byråer
har fördelarna skriftliguppgett att är utredning går fortareatten av
och mindre kostnadskrävandeär denän muntliga i fall där många
asylsökandes skäl någorlundaär överensstämmande och utgångendär
i ärendena till del positiv, dvs.är i tillstånd.stor Enutmynnar annan
fördel denär sökande får skriva sigatt i omedelbar anslutningav
till ankomsten till slussen. Detta medför enligt verket minskad risken
för den asylsökande får hjälpatt med sina skäl. För vissa sökande
kan det också lättare skriva sina upplevelseatt berättaänvara attom

dem för utredare.om en
Bland nackdelarna finns enligt asylbyråerna risken för denatt

skriftliga berättelsen inte går använda beslutsunderlagatt som utan
muntliga kompletteringar. Möjligheten till följdfrågor ochspontana
kompletteringar försvinner vilket innebär risk för utredningenatten
blir sämre än vad muntlig sådan hade blivit. Uppgifterna frånen
Invandrarverket utvisar också lågutbildade asylsökande svårtharatt

förstå frågorna och svårareatt ännu skriftligen besvara dem. Vidatt
skriftlig utredning finns det också tendens den asylsökandeatten
hoppar obehagligaöver frågor. En del asylsökande upplever det
dessutom otillfredsställande inte få kontakt med tjänstemansom att en
i sitt ärende. Asylcenter Syd framhållithar den tidatt upptassom av
översättning det skriftliga materialet innebär tidsförlust jämförtav en
med muntlig utredning eftersom det inte är centret överstyrsom
planeringen Invandrarverkets språksektion.utan

Samtliga tillfrågade instanser har det förekommeruppgett att att
framställningar muntlig handläggning avslås. Asylbyrå Väst harom

förfarandedetta har minskatnoterat att väsentligt sedan handlägg-
ansökningarningen gick till Utlänningsnämnden.över Deav nya

vanliga motiven för avslag handläggarenär och beslutsfattarenatt
bedömer beslutsunderlaget tillräckligt ochatt är muntlig hand- 141att en
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något. Asylbyrå Nord hartillföra ärendetkunnaläggning inte synes
då tidigareden asylsökandeframhållit endast förekommeravslagatt

framställningenAsylcenter Syd harförhörts muntligt.har uppgett att
asylsökande muntlig hand-begärfallbifalls i de flesta även när en

hållits. Om denmuntligt asylförhör harefter detläggning, ettatt
muntlignågot skäl till sitt yrkandeasylsökande inte kan omuppge

avslås. harAsylcentretdock begäranhandläggning händer det att
tillhandläggningar företasframhållit muntligadevidare storatt som

syfte utreda trovärdighetenInvandrarverket idel initieras att avav
under utredningen.tidigareuppgifter lämnatssom

framkommermuntliga handläggningenför denBeträffande formen
mån tillväga-vissa olikaanvänder sig iregionernaolikadeatt av

muntligahandläggningen i formAsylbyråPå skergångssätt. Väst av
denNärvarande handläggaren,fallen.75förhör i cirka ärprocent av

uppskatt-biträde med iasylsökandesoch tolk. Den ärasylsökande en
förhörsliknande situationen ochi dennågon fallenningsvis procent av

muntliga kompletteringar. Isigdetcirka 20i när rörprocent omav
formerförekommer andraärendenafjärdedel ävencirka avaven

Förhörenförläggningen.med biträdet ellerkontaktmuntlighet t.ex.
uppgifter till handläggarensinaså asylsökande lämnargår till denatt

ställerallteftersom handläggarenockså föredrar ärendetsom senare
frågor ställsfrågemall. förekommerfrågor Detefter även att somen

undanundan förskriver nedingår Handläggareni mallen.inte svaren
bandspelare.Ibland användspersondator. ävenen

personligafallen detfyra femtedelarPå Asylbyrå iVäst äger av
handlägg-den asylsökande ochenbart mellansammanträffandet rum

före-beslutsfattaren detfallen utrederfemtedelI menavenaren.
och beslutsfattarenhandläggarenaldrigkommer gemensamt ut-att

ärendenförhörssituation. allamuntlig Nästaniärendetreder en
cirkatrovärdighetsbedömning vilket innebärvissinrymmer att

trovärdighetsbedömningefterfyrafemtedelar ärendena avgörs enav
träffat den asylsökande.beslutsfattaren harutan att

Öst förekommande formenvanligastAsylbyrå denatt avanger
förhandlingsliknandesammanträffande. Merhandläggningmuntlig är

förvarsförhandlingar. Denvidenbartförekommersammankomster
enstakavidalltid handläggarenutförsutredningenmuntliga menav

beslutsfattaren. Detsvåra deltarutredningarförväntade ävenfall av
Byrånsutredningstillfället varierar.vidbiträdetsoffentliga närvaro

mednärvarofrågan har ärgörauppfattning142 är attatt vem sommer
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biträde ärendets karaktär. Ett flertalän biträden har enligt byrån
de inte förhar avsikt någondelta vid utredning.uppgett att Denatt

muntliga utredningen dokumenteras alltid i protokollform. Tjänste-
anteckningar förs i enstaka fall hur den asylsökande hart.ex. om upp-

under förhöret och biträdetsträtt kommentarer.
På Asylbyrå Nord förekommer olika former muntlig hand-tre av

läggning. Den vanligaste Sammanträffandeär mellan den asyl-ett
sökande, handläggaren och tolk. Kompletterande informationen
inhämtas ofta telefon, ibland under medverkan påpersonal denper av

Ävenförläggning där den asylsökande vistas. förhandlingsliknande
sammankomster förekommer. Ett personligt Sammanträffande mellan
den asylsökande ingåroch handläggaren alltid vid ärendets handlägg-
ning eftersom den asylsökande kallas till muntlig utredning eller -
vilket mindre vanligt tidigareär handläggarenän till för-nu reser-
läggningen för träffa den asylsökande. Det ovanligt besluts-äratt att
fattaren träffar den asylsökande. Däremot förekommer det attensam
handläggaren och beslutsfattaren träffar sökanden. Ettgemensamt
offentligt biträde sällan närvarande vid förhöretär eftersommera
biträde i allmänhet förordnas först efter förhöret. Anledningen till
detta grundutredningen regel inteär tillräcklig informa-att som ger
tion för den asylsökandes behov biträde skall kunna bedömas.att av
Ett ställningstagande till behovet biträde såledeskan förstgöraav
efter förhöret. Ofta dock ombud för den asylsökandeär när-ett
varande vid förhöret och detta ombud förordnas i allmänhet som
offentligt biträde i de fall där behov biträde konstateras.av

Även på Asylcenter Syd förekommer olika former för den munt-
liga handläggningen. Vilken form väljs beror vilken infonna-som
tion erforderlig. Kontakt med uppgiftslämnareär inte ärsom som

i resebyråer,ärendet hamnförvaltningar, hotell ellerpart dylikt- -
kan informellt telefon sådanoch kontakt ocksåkantas t.ex.mer per

med dåsökanden eller biträdet upplysningar enklare inhäm-tas artav
detNär skall avhandlas vikt sker uppgifts-är störretas. som av

inhämtandet formregelmässigt i muntlig handläggning. Vid Asyl-av
Syd förekommer alltid personligt Sammanträffande mellancenter ett

den asylsökande och handläggaren genomför den muntligasom
någotasylutredningen. normalfallet inteI ytterligareäger samman-

Äventräffande innan beslut. förhandlingsliknanderum mer samman-
komster förekommer dock. I de fallen deltar handläggaren och
beslutsfattaren 143gemensamt.
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förekommer enligthandläggning UtlänningsnämndenMuntlig hos
besök hos nämnden,olika fonner; telefonkontakter,nämnden i flera

och muntliga för-tjänstemänsammanträffanden med nämndensandra
telefonkontakt mellan utlän-vanligaste formenhandlingar. Den är

gruppchefen.handläggaren eller Omhans ombud ochningen eller
initiativ ombudet. Muntligkontaktaskontakten sker nämndens

endast detform telefonkontakt utnyttjashandläggning i ärnärav
kon-kompletteringar ärende. Omfråga och enklaresmärre ettavom

Utlännings-ombudet arbetarden asylsökande ellertakten tas avav
handläggarensamtalet skallnämnden efter regeln tas emotatt av

gruppchefen. uppgifterDeeller förhinder,eller, han hon har avom
tjänsteanteckningnedtecknas i formunder samtaletlämnas av ensom

samtalet avslutas. Ominnanläses för uppgiftslämnarensom upp
omfattande elleruppgiftertelefonledes lämnautlänningen vill ärsom

tillhänvisas till sitt ombud ellerellerkomplicerade kan han hon att
uppgifterna brevledes.lämna

Utlännings-utlänningen kommer tillsituationinte ovanligEn är att
dessförinnan hauppgifter i sitt ärendeför lämnanämnden attutanatt

såväldåhonVanligen han ellersin ankomst.anmält emottas av
dem.gruppchefen eller endera Detsammahandläggaren av avsom

nämndenutlänningar i förväg har underrättatde fall därgäller i om
telefonkontakter skerföredraganden. Liksom vidträffade önskaratt

uppgifter nedtecknas iinformellt och utlänningensuppgiftslämnandet
tjänsteanteckning.en

finnerförekommande situation UtlänningsnämndenärEn attannan
utlänningen.Sammanträffande medmed personligtdet nödvändigt ett

omständigheter ifråga klaraendastOm det smärreär att utom
ofta tillräckligttidsuppgifter eller liknande, detärendet vissa ärt.ex.

ocheller gruppchefen träffar utlänningen. Närhandläggarenatt
ombud. Vidnämnden kallas utlänningenstillutlänningen kallas även

gås igenom i sin helhetsammanträffanden inte ärendetdenna typ av
Sammanträffandetpunkter behöver klargöras. ärendast deutan som

ärendet undertillförsinformellt. uppgifterrelativt De samman-som
bereds tillfälleombudnedtecknas utlänningensträffandet och att ta

anteckningarna innan ärendetdel avgörs.av
detordföranden finnerförhandlingar förekommerMuntliga när

Normalt fattaspersonligen.träffa utlänningennödvändigt ettatt
fåtthareller honfrån först sedan hansådant ordförandens sidabeslut

nämndensoftast iFörhandlingenför sig.ärendet föredraget äger144 rum



Rättssäkerhet Nuvarande ordning m.m.

lokaler. Närvarande vid förhandlingen förutom utlänningenär och
hans eller hennes ombud, ordföranden, handläggaren och grupp-
chefen. Förhandlingen inleds med ordföranden underrättar utlän-att
ningen och ombudet orsaken till förhandlingen. Under förhand-om
lingen bereds utlänningen tillfälle framföra sina synpunkter ochatt
nämnden kompletterar frågormed de uppgifterna anledningsom ger
till. Under förhandlingen förs protokoll utlänningens ombudett som

Ärendetfår tillfälle del innan ärendet därefteravgörs.att ta avgörsav
antingen ordföranden själv eller nämnden i störreav av en samman-

Påsättning. det beskrivna genomförssättet förhandlingar därävennu
lekmannaledamöter ingår i nämnden.

Utlänningsnämnden har någon säker uppgift antaletuppgett att
personliga sammanträffanden har i utlänningsärendenägtsom rum
mellan utlänningen i enskilt ärende och nämndens personal inteett
kan sådanaeftersom alla sammanträffanden sär-rapporterasanges
skilt. Utlänningsnämnden dock bedömningen antaletgör ärenden iatt

någonvilka form muntlighet förekommit har ökat i antal under deav
två åren och speciellt under 1994.senaste

3.1.2 Beslutsmotiveringar, partsinsyn och utrikessekretess

Beslutsmotiveringar

I 20 § första stycket FL föreskrivs beslut varigenomatt ett en
myndighet ärende skall innehålla deavgör skäl har bestämtett som
utgången, ärendet myndighetsutövning någon enskild.motom avser
Skälen får dock utelämnas helt eller delvis bl.a. beslutet gårinteom
någon någondet anledning uppenbart obe-part emot, ärom av annan
hövligt upplysa skälen eller det nödvändigt med hänsynatt ärom om
till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska
förhållanden någoteller jämförbart förhållande. Detsamma gäller om

så brådskandeärendet det inte finnsär tid utforma skälen. Omatt att
skälen har utelämnats bör myndigheten begäran den är partav som

möjligt upplysa honom dem i efterhand 20 § andra stycketom om
FL.

Förvaltningslagens bestämmelse såledesbygger ordning meden
motiveringsskyldighet huvudregel försedd med rad undan-som en en

För utlänningsärenden gäller ytterligare undantag före-tag. genom
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skrifterna i kap. 3 § första stycket UtlL enligt vilka på11 FL:s krav
beslutsmotivering inte tillämpas beträffande beslut visering,om

uppehållstillstånd arbetstillstånd.tidsbegränsat och En utlänning som
omfattas EES-avtalet har dock enligt andra stycket i 11 kap. 3 §av

sådana gårtill motivering beslut beslutetUtlL alltid honomrätt av om
eller henne emot.

198889:86 utlänningslag 88-89 konstateradesI Ny s.m.m.prop.
från hållolika framförts kritik beslut idet utlännings-att mot att

statsrådetbristfälligt motiverade. föredragande fram-ärenden Detär
så motiveringarhöll det angeläget med klargörande möjligtäratt som

inte undantagits i kap. 3 § UtlL. Som skäl föri de ärenden 11som
för-detta anfördes bl.a. välmotiverade beslut ökar allmänhetensatt

för myndigheternas objektivitet och den enskildetroende utlän-ger
fåmöjlighet i beslut på felaktigningen rättelse ellerstörre att ett som

gått ansågsgrund honom Klarare motiveringarofullständig emot.
förkorta handläggningstiderna eljestvidare syfta till att attgenom

måstenödvändiga förklaringar i efterhand till fattade beslutsom ges
undvikas.kunde

Partsinsyn

på tryckfrihetsförordningensmyndighets handlingar grundEn är av
föreskrifter allmänna handlingars offentlighet i regel till-TF om

Principen slåsgängliga för fast i 2 kap. l § TF före-envar. som
skriver varje svensk medborgare skall ha del all-rättatt att ta av

handlingar till främjande fritt meningsutbyte ochmänna ettav en
upplysning. principen denallsidig Av följer iäratt part ettsom

myndighet har del alla allmänna hand-ärende hos rätt att ta aven
inte sekretessbelagda. Med allmänna hand-lingar i ärendet ärsom

sådana myndighet ochlingar förvaras hos äravses som en som
hos myndigheten.inkommen till eller upprättad

grundläggande princip i den svenska rättsordningenEn denär att
mål frieller ärende skall ha insyn i deti materialär part ett somsom

domstols förvaltningsmyndighetstill grund för ellerläggs en
Principen har för förvaltningsmyndigheternasavgörande. vidkom-

föreskrivslagfästs i 16 och §§ 16 § sökande,mande 17 FL. I att en
harklagande eller har del det tillförtsrättpart att ta ettsomannan av

offentligaSåvitt allmänna handlingar innebärärende. gäller ärsom146
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bestämmelsen fastslåendeendast principen i TF. Huvudregeln iett av
17 § fårärende inteär denavgöras haratt ett ärutan att partsom
underrättats uppgift har tillförts ärendet någonom en som genom

honom eller henneän själv fåttoch tillfälle sigannan överatt yttra
uppgifterna. fårMyndigheten dock ärendet kommunika-avgöra utan
tion bl.a. gåravgörandet inte uppgiften saknarparten emot,om om
betydelse eller avgörandet inte kan uppskjutas. Det ligger iom ytterst
myndighetens hand ochavgöra handling skall tillförasnäratt om en

ärende Nya förvaltningslagen, Trygveett Hellners Bo Malmqvist,
upplaga 3:1, 1991, 183. kommentaren1 framhålls dock ända-atts.
målet med 16 § FL såär vidsträckt aktinsynatt garantera parten en

möjligt och uppgifter betydelse förär ärendet alltidattsom som av
skall tillföras ärendet.

Tillämpningsområdet för 16 och 17 §§ FL inskränkt till ärendenär
myndighetsutövning enskild och delrättenmotsom avser att ta av

uppgifter gäller med de begränsningar följer 14 kap. 5 §som av
sekretesslagen l980:l00, SekrL. I den nyssnämnda bestämmelsen
föreskrivs bl.a. sekretess inte hindrar måli eller ärendeatt att part
hos domstol eller myndighet del handling ellertar annatannan av
material i målet eller ärendet. handlingEn eller material fårannat
dock inte lämnas den måni det hänsyn till allmänt eller enskiltut, av
intresse synnerlig viktär sekretessbelagd uppgift i materialetattav
inte röjs. sådantI fall skall myndigheten lämnaett sättannat parten
upplysning vad materialet innehåller det behövs för hanattom om
eller hon skall kunna till sin och det kan ske allvarligrättta utanvara
skada för det intresse sekretessen skall skydda. Sekretess hindrarsom
aldrig måli eller ärende del domatt eller beslut ipart ett taren av
målet eller ärendet.

Bestämmelserna i kap.14 5 § SekrL reglerar inte myndighetsen
skyldighet lämna handlingar eller uppgifter i form.att ut annan
Bestämmelserna förutsätter partsinsyn finns och endastatt attanger
sekretessen viker för till insyn i handläggningenrätt hurparts samten
långt sekretesskraven efterges. l vilka fall berättigad fåärpart atten

måldel material i eller ärende regleras i lagstiftningett t.ex.av annan
FL.
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trikessekretessenU

sekretesslagen.§i kap. lfinns 2utrikessekretessBestämmelserna om
januarifrån den 1lydelsefått delvisharbestämmelseDenna nyen

ochregeringensförbestämmelseninnebarDessförinnan1995.
förgälldesekretessvidkommande,utrikesrepresentationens att upp-

mellanfolkligmedförbindelserSveriges stat,angickgifter annansom
ijuridiskellermedborgaremyndighet,organisation, annanperson

röjaskundeuppgiftenstod klart utanintedetstatslös,eller attstat om
eller sättförbindelsermellanfolkliga annatSverigesstördedettaatt

myndigheterandraskaderekvisit. Förs.k.landetskadade omvänt
kunde störadetuppgiftersådana antasförsekretessgällde om

landetskadaeller sättförbindelsermellanfolkliga annatSveriges
skaderekvisit.rakts.k.uppgiften röjdesom

bestämmelsernainnehåller1995januariFrån och med 1 om
innebärskaderekvisit. Detta attraktenhetligtutrikessekretessen ett

ochandramedförbindelserSveriges stateruppgifterför rörsom
de ärutgångspunktenskall attorganisationermellanfolkliga vara

såväl försåledesgällerbestämmelserSammaoffentliga. rege-nu
ändringenmedSyftetprövning.myndighetersför andraringens som

inomävenhand strävani första attbestämmelsen rameni avenvar
tillsäkerställa rättenEU-samarbetetdeltagande isvensktför ett

propositionenangelägenheter. Iallmännainsyn imedborgerlig som
idet1994951112 nämnsprop. attlagändringenförlåg grundtill

frågortagits1994motionstidenfrån allmännadentvå motioner upp
beredningKonstitutionsutskottetsvidutrikessekretess avsomom

skulle kommasynpunktersådana attförutsattesmotionerna somvara
utrikessekretessreglernamedsambandi översynenövervägas omav

fpSchmidt,Ollemotionen199394:KU38 15. Denbet. enas.
flykting-i fallutrikessekretesshävamöjligheternarörde avatt

möjlig-gälldefpOrring,Ullamotionenandradenochspionage
asylärenden.bakgrundsmaterial ivisstoffentliggöraheterna att

möjligt sägaintedet30 är attanförs s.propositionen omattI
medförakommerutrikessekretess attbestämmelsernaiändringen om

uppgifterFråganresultatet.eftersträvademotionärerna omdet av
tillämpningsområdeutrikessekretessbestämmelsensinomrymssom

fortsättningenigivetvispropositionen ävenenligtmåstekan lämnas ut
propositionenfallet. Ienskildai detförutsättningarnautifrånbedömas

möjligtblirlängreintedetmedförändringenframhålls dock attatt
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på områdende motionerna utgå från sekretessatt gällerattsom avser
och de myndigheter förvarar sådana måsteuppgifteratt görasom en
sedvanlig prövning utlämnande kan Sveriges utrikesstöraettav om
förbindelser eller skada landet bakgrundsätt huvud-annat mot av
regeln offentlighet för uppgifterna.om

Regeringsrätten har vid flera tillfällen frågor angåendeprövat
överklagandes få del Utlänningsnämndensrätt att ta reserapporterav

RÅse bl.a. 1993 660. Omständigheterna i ärendena harnot. som
regel varit handlingar eller uppgifter inte till-att reserapportemaur
förts Utlänningsnämndens asylärende varför den överklagandes be-

få tillgång tillgäran i överklagandeärendet inte haratt rapporterna
bifallits. Den överklagandes hemställan har emellertid uppfattatsäven

begäran få del allmän handling vilken Utlän-att tasom en om av en
ningsnämnden har avslagit med motiveringen innehållet iatt

sådant föreliggerdet hinderär dålämna denrapporten att mot att ut
utlämnande kan sådanmedföra störning eller skadaett antas annan

i 2 kap. §l sekretesslagen. Kammarrätten och Regerings-som avses
har inte gjort någonrätten ändring i Utlänningsnämndens beslut.

3.1.3 Rättsprövning och överklagande

Rättsprövningslagen

juni infördesI 1988 generell möjlighet till domstolsprövningen av
fövaltningsbeslut lagen 1988:205 rättsprövning vissagenom om av
förvaltningsbeslut fortsättningsvis kallad rättsprövningslagen. Lagen

tidsbegränsad ochär gäller för närvarande till och årsmed 1997
utgång. Syftet med införandet lagen säkerställa svenskatt attav var

motsvaraderätt Europakonventionens tillgångkrav till domstols-
prövning.
Förutsättningarna för rättsprövning fåskall ske angivna i §1äratt
rättsprövningslagen. Lagen gäller för beslut i förvaltningsärendeett
hos regeringen eller förvaltningsmyndighet något för-rören som
hållande i 8 kap. 2 eller 3 § RF. förstnämndaDen grund-som avses
lagsbestämmelsen föreskrifter enskildas personligaröravser som
ställning deras personliga och ekonomiska förhållanden in-samt

alltsåbördes, civilrättsliga och den andra föreskrifternormer om
förhållandet mellan enskilda och det allmänna åliggandengällersom
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enskildas personligaiingreppi övrigtellerenskildaför avsersom
offentligrättsligaalltså betungandeförhållanden,ekonomiskaeller

ärendenförexklusivt forum prövasRegeringsrätten är somnormer.
instans.och endaförstaregeringen somav

förutsättningarmåste ytterligarevad treUtöver varasagtssom nu
förutsätt-förstaske. Enskall kunnarättsprövningföruppfyllda att

enskild. Enmyndighetsutövninginnebärbeslutet motning är att
kunnathadebeslutet prövasbegränsningviktig är att avannarsannan

På undantasresning. det sättetefter ansökandomstol endast om
Regerings-domstolnågon änförvaltningsbeslutsådana annansom

tredjetillämpning. Denrättsprövningslagensfrånkan prövarätten
ståskallrättsprövningsinstitutet äröppetförförutsättningen att

iskulle ha kunnat överprövasintebeslutetslutligen en annanatt
möjligheter tillallafår till följdkravsistnämndaordning. attDetta

måste Rättspröv-haordningadministrativ uttömts.iöverklagande
iavgörandetdomstolen skall prövainnebörd ettningens är att om

rättsregel.någonstriderärende mot
beträffande69 23-24198788: sägsförarbeten prop.lagensI s.

skallRegeringsrätten prövaprövningen ettomfattningen att omav
gällande rättsregler.medöverensstämmelsestår iförvaltningsbeslut

någon rättsregel, skallstriderbeslutetfinnerdomstolen motOm att
ärendet till denåterförvisaoch vid behovbeslutetupphävaden

står Enligtfast.fall beslutetbeslutet. Imeddelatmyndighet annatsom
på frågorinriktas rätts-överprövningen börbörpropositionen om

faktabedöm-denockså kunnadomstolen bör överprövaenlighet men
för tillämpningengrundligger tillbevisvärderingochning avsom

ställningstagande tillskall vidare omfattaPrövningenföreskrifter. om
hakanförfarandetsjälvanågot formellt fel iförekommitdet som

fått delinte rättutgången ärendet,i tapåverkat attpartattt.ex. aven
förvaltningsbeslutetmeddelats ellerbeslutetuppgifter innan upp-om

allas likhetopartiskhet ochpå ochsaklighetkravgrundlagensfyller
inför lagen.

från tillämp-detundantagradrättsprövningslagen görs2 §I en
förarbeten prop.l lagensföreskrivs i 1ningsområde som

ivissa beslutmedutformningdennamotiverades198788:69 21 atts.
omfattasknappastRFeller 3 §8 kap. 2iärenden avavsessom

varför dedomstolsprövningtillgång tillkravEuropakonventionens
för bl.a.sålunda integällerrättsprövning. Lagenfrånundantasborde
vistelseutlänningarsbeslutochmedborgarskapsvensktbeslut150 omom
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i riket. Såvitt utlänningsärendena anfördes i den tidigareavser
nämnda propositionen s. 22 sådanaantalet ärenden mycketatt var

och det angelägetstort ärendena avgjordes fort.att Enligtattvar
propositionen stod det dessutom klart utlännings rättatt atten
uppehålla sig i inte kunde civil rättighetstat enligten anses vara en
konventionens artikel 6 varför det inte stod i strid med konventionen

undanta dessa frånärendenatt rättsprövningslagens tillämpnings-
område. Regeringsrätten har vid flertal tillfällen avvisat ärendenett

rättsprövning beslut utlänningars vistelse i riket se bl.a.om av om
RÅ RÅ RÅ1988 608, 631 och 632, 1989 108 och 197not. not. samt
1993 50.not.

Utlänningslagens bestämmelser överklagandeom

Enligt den allmänna förvaltningsrätten kan förvaltningsmyndighetsen
beslut överklagas till högrenärmast myndighet och i sista hand till
regeringen under förutsättning inte något föreskrivet. Iäratt annat
icke ringa omfattning gäller den särordningen beslut förvalt-att av
ningsmyndighet kan överklagas till förvaltningsdomstol. I 7 kap. 1 §

återfinnsUtlL den särreglering gäller för utlänningsärenden. Isom
första slåsstycket fast beslut förvaltningsmyndighet iatt av en
ärenden fårenligt den lagen överklagas endast sådan följerrättom en

7 kap. paragrafensAv andra följerstycke regeringen får prövaattav
ansökningar upphävande avvisning eller utvisning endast iom av en
fall i kapitel.som anges samma

De förvaltningsbeslut får överklagas enligt kap.7 UtlL bl.a.ärsom
polismyndighets avvisningsbeslut, Invandrawerkets avvisnings- eller
utvisningsbeslut, Invandrarverkets beslut flyktingförklaring ellerom
resedokument och beslut förvar. Denna utformning över-om av
klagandebestämmelserna i UtlL får bl.a. till följd beslutatt attom

fårvisering inte överklagas. heller fårvägra Inte kan den avslagsom
uppehållstillståndansökan före inresan överklagagörsen om som

detta beslut.
Statens invandrarverk den myndighet har det huvudsakligaär som

för utlänningskontrollen i Sverige. Enligt 2 kap. § första7ansvaret
stycket UtlL meddelas beslut uppehållstillståndvisering, ochom
arbetstillstånd verket. Om polisen meddelar beslut avvisningettav om
får beslutet överklagas till Invandrarverket kap.7 2 § UtlL. Invand-
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fråga iavvisning eller utvisning ochrarverkets beslut i sam-enom
uppehållstillstånd arbets-fråga ellerbehandladband därmed om

sådana tillstånd överklagas till Utlän-tillstånd återkallelseeller av
stycket UtlL.kap. 3 § förstaningsnämnden 7

utlänningsärendenVilandeförklaring vissa3.1.4 av

Förvaltningslagen

förvissa allmänna kravl986:223, FL§ förvaltningslagenI 7 anges
målsätt-Bestämmelsenhandläggningen ärenden. närmastär avav

någon enskildvarje ärende därföreskriver bl.a.ningskaraktär och att
billigt möjligtså snabbt ochskall handläggas enkelt, utanär part som

skall myndighetenhandläggningenVidrättssäkerheten eftersätts.att
frånoch yttrandenupplysningarmöjligheten själv inhämtabeakta att

innehållerLagbestämmelsensådana behövs.myndigheter,andra om
inteoch det finnsärendehanteringnågra speciella tidsfrister förinte

förhåller sigmyndighetnågra sanktioner tillheller motatt ta somen
lagstiftningenlåg grund för prop.propositionen tillpassiv. I som

fördet viktigtdepartementschefen bl.a.anförde198586:80 äratt
så enkeltärendenmyndigheterna handlägger sinarättssäkerheten att

fick emellertid intemöjligt. synpunkter över-och snabbt Dessasom
rimliga noggrannhetså i konflikt med kravdrivas de komatt m.m.

också underberördes särskiltFrågan handläggningsnabbom
198586:KU21 9 Utskottetriksdagsbehandlingen bet. poäng-s.

också myndig-frågans enskilda förcentrala betydelse förterade men
hårdastenskilda drabbasSärskilt betonades det deheterna. äratt som

lång itiden ochärendehandläggning drar väntanattutatt enav en
frågor harmyndighetsbeslut kanske gällerovisshet ett somsom

personligaekonomiska ellerbetydelse föravgörande en persons
ochotrygghet och personligt lidandeförhållanden kan förorsaka

siganledningen detockså ekonomiska förluster. denAv rörkanske -
servicefråga. handlar i högDetinte enbartenligt utskottet om en-

Såvitt gällderättssäkerhet.också människansden enskildagrad om
tilldet med hänsynKonstitutionsutskottetuttaladetidsaspekterna att

råder förvaltningen tordeförhållanden inomskiftandede varasom
bestämmelser tids-några preciseradeinföravanskligt i FLatt ommer

inte hellerkunde dethandläggningen. Enligt utskottetfrister i ute-
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slutas fasta tidsgränser för handläggningenatt ärenden skulleav
kunna innebära risker för rättssäkerheten myndigheterna skulleom
avstå från företa utredning för kunna iakttaatt uppställda tids-att
frister.

Rättegângsbalken

De allmänna domstolarna har möjlighet under vissa omständig-att
heter vilandeförklara mål. 32I kap. § rättegångsbalken5 RB före-
skrivs får förordna målrätten skall vila iatt avvaktanatt ett att
vissa i paragrafen angivna hindernärmare undanröjts. De hinder som

i bestämmelsen det synnerligär är vikt för prövningenanges av av
målet fråga föremål för rättegångäratt eller fören som annan
behandling i ordning först eller detavgörs möterattannan annat
hinder handläggningen längre varaktighet.ärmot som av

likhetI med förvaltningslagen innehåller inte någraRB allmänna
bestämmelser överklagarätt domstolarnaspart attsom ger en
underlåtenhet mål eller ärenden. 49avgöra I kap. 6 § RB finnsatt
dock specialregel överklagande målrör onödigtatten ettsom av
uppehålls. En beslut meddelatspart att ettsom anser som av
underrätten onödigt uppehåller målet får enligt denna bestämmelse
föra särskild talan beslutet. En förutsättning för fåtalan skallmot att
föras således det finnsär beslut vilandeförklaring elleratt ett t.ex.om

inhämtande viss utredning innebär målet inte kanattom av som
Enbart passivitet frånavgöras. domstolens mål kanavgöraatt ett

alltså inte överklagas. Bestämmelsen används i praktiken för bl.a.att
överklaga beslut inhämtande rättspsykiatrisk undersökningom av
eller vårdnadsutredning och för beslut vilandeförklaring mål.om av

3.2 Tidigare överväganden

3.2.1 Förslag Utredningen översyn vissa delarav om av
utlänningslagstiftningenav m.m.

tidigareSom tillsattes årunder 1992nämnts särskild utredare meden
uppdrag vissa delar utlänningslagstiftningen.över Iatt se av upp-
draget ingick bl.a. vad kunde föröverväga dengörasatt attsom ge
muntliga handläggningen asylärenden den avsågs dårollav som 153
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bestämmelsen infördes. Utredarens frågaöverväganden i denna redo-
visas i slutbetänkandet Särskilda utformningskäl och tillämpning av-
2 kap. 5 § och andra bestämmelser i utlänningslagen SOU 1994:60.

betänkandetI 61 f. redovisars. utredaren uppfattningen att ett
Sammanträffande mellan handläggaren och utlänningen och, före-i
kommande fall, ingårdennes biträde regelmässigt inslag iettsom
många måletasylutredningar detta skall bli reguljärtärsamt att att ett
inslag i handläggningen. Detta inslag muntlighet i förfarandetsav
tidiga skede utesluter, enligt utredaren, intedock det ävenatt senare
under handläggningen, i de fall biträde förordnas först efter för-ett
höret, genomförs muntlig handläggning. Utredaren vidareen anger

det i praktiken inte torde alltför vanligt begäranatt attvara en om
muntlig handläggning bifalls anledningen till den restriktivasamt att
hållningen i första hand motiveras med hänvisning till arbetsbördan
och den tid och i övrigt muntlig handläggning itarresurser som en
anspråk.

Utredaren kommer fram till värdet muntlig handläggningatt av en
ifrågasättas.inte kan Han dock redan den nuvarande avfatt-attanser

ningen 11 kap. l § UtlL det möjligt sådananordnagör attav en
handläggning i den utsträckning rimligen kan behövas ochsom
förordar ingen författningsändring. Rekommendationen blir i stället

de beslutande myndigheterna faktiskt skall utnyttja det mandatatt som
lagtexten bedömning framställ-göra generösareattgenomger en av
ningar muntlig handläggning.om

3.2.2 Praxisutredningens redogörelse

Praxisutredningen fann i betänkandet Utvärdering praxis i asyl-av
ärenden SOU 1994:54 Utlänningsnämndens beslut redovisar denatt
länderkunskap legat till för ställningstagandet pågrund betyd-ettsom
ligt bättre vad regeringen gjorde den högsta instans.sätt än när var

Utredningen från advokathålldock s. 116 det fram-noterar att
klagomålförts fården asylsökande alltidinte del den länder-att av

mångakunskap i fall betydelse för bedömningenär storsom av av
ärendet. Enligt Praxisutredningen det självfallet berättigatär rätts-ett
säkerhetskrav den asylsökande såi utsträckning det över-att stor som

fårhuvudtaget möjligt del utredningen och den endastär rättenattav
får inskränkas föreliggerdet vägande skäl för sekretess.tungtom154
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3.2.3 Riksrevisionsverkets granskning RRV 1994:20

Riksrevisionsverket RRV har genomfört effektivitetsgranskningen
hanteringen asylärenden redovisatsav i revisionsrapportenav som

Hanteringen asylärenden RRV 1994:20. Tyngdpunkten iav gransk-
ningen har lagts på asylprocessen i första instans, alltså hanteringen
hos Invandrarverket. Granskningen baserad påär bl.a. flödes-en
orienterad mätning i slumpmässigtett urval asylärenden tids-av- -åtgången för olika i Dessutommoment har särskildprocessen. en
granskning gjorts kvalitetsaspekterna i asylhanteringen. De asyl-av
utredningar ingår i det granskade urvalet sådanaärsom Invand-som
rarverket har genomfört under tidsperioden juli 1992 höstent.o.m.
1993. I föreslår RRV rad förändringarrapporten syftar tillen som

åstadkomma snabb ochatt rättssäker hantering asylärenden.en av
Rapporten har överlämnats till regeringen, Invandrarverket och
Utlänningsnämnden.

En de frågor RRV särskilt behandlar fråganav är muntligsom om
handläggning i asylärenden s. f..47 I redovisar RRVrapporten
iakttagelsen yrkanden muntlig handläggningatt regelmässigtom
avslogs under den granskade perioden. Sådan handläggning hade före-
tagits endast tvåi fall de utvalda frånärendena Invandrarverketav
och RRV fann vid kvalitetsgranskningen inte något fall där Utlän-
ningsnämnden hållithade muntlig handläggning. Enligt kanrapporten
Invandrarverkets restriktiva inställning förklaras med Invandrar-att
verket sig regelmässigt använda muntliga förhör i asylutred-anser
ningar och därigenom den asylsökande redan fåttharatt möjlig-anser
het föra sin talan muntligt. I RRV:satt mätning använde Invandrar-
verket muntliga förhör i cirka 60 ärendena. Granskningenprocent av
utvisade också beslutsfattaren sällan deltog iatt muntliga förhör. RRV
noterade biträdetsäven deltagande i asylförhörenatt minskat på
flertalet asylbyråer eftersom offentligt biträde regel för-ett som
ordnas först efter det asylutredningen färdig. Enligtatt är rapporten

det endast byråär regelmässigt förordnar biträdet innan deten som
muntliga förhöret genomförs och biträdet möjlighet deltaattger en
vid förhöret.

I vidaresägs RRV funnit exempelrapporten Utlännings-att att
nämnden har avslagit begäran muntlig handläggning ien om ett
ärende där avgörandet grundats trovärdighetsbedömning. Ien ett

ärende avslog nämnden enligt RRV-annat ansökan muntligen om- 155
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hadeasylsökandedenaktenframgickdethandläggning atttrots att av
ochberättelsehansochpsykiskt sjukvarit osamman-att vagvar

intebiträdeasylsökandeshade denfalletsistnämndadethängande. I
handläggningmuntligbegäranskäl förnågra särskildaåberopat om
också detframkomgranskningenVid attavslogs.yrkandetvarför

Invandrarverket avslårUtlänningsnämndensåvälförekommer att som
detsamband medihandläggning förstmuntligbegäransökandens om

Utlänningsnämndenslutligenbeslut. Islutliga attrapporten anges
detgjortpå tidärendemängdernaminskadeuppgivit de senareatt

tillstyrkatidigaregradi högreUtlänningsnämnden änförmöjligt att
handläggning.muntligyrkanden om

ividtasböråtgärdertillförslagframRRVläggerSom nämnts som
i han-kvaliténförbättraochhandläggningstidemanedbringasyfte att
hand-muntligfråganSåvitt gällerasylärenden.teringen omav

deltar ibeslutsfattarenviktenibetonasläggning attrapporten av
förhandlingar. Dettamuntligakompletterandeiförhör ochmuntliga

enligt RRVbörBeslutsfattarentrovärdighetsärenden.isärskiltgäller
frågor. Medkompletterandeställaförasylsökandeträffa den att

oftabiträdeochanvändsalltidintemuntligt förhör atttillhänsyn att
mindrevidareförordasutredningenmuntligadenefterförordnas en
lämnaönskemålasylsökandesdetillinställning attrestriktiv
enligtbiträde.sitt Detta ärmedtillsammansmuntligenuppgifter

endastInvandrarverketärenden därviktigt i desärskiltrapporten
biträdetsocksåberättelse. RRVskriftlig poängterar attanvänt en

för-RRVunderskattas.inte börförhörvid dessakontrollfunktion
meddelarUtlänningsnämndenochInvandrarverketslutligenordar att

god tidihandläggningmuntligyrkandenavslageventuella om
tillståndsfrågan fattas.ibeslutetslutligadetinnan

Enligtbeslutsmotiveringar.också frågorbehandlasI rapporten om
vidmotiveringar konstaterasbristfälligamedproblemkundeRRV

brist hosInvandrarverkets beslut. Dennakvalitetsgranskningen av
vid handlägg-fördröjningartillupphovenligt RRVverket har gett

brist-Utlänningsnämnden. Deöverklagandeärenden hosningen av
nämndensvårigheter förinneburit attharmotiveringarnafälliga

delatnämndenmotiveringInvandrarverkets äveniinstämma om
harNämndenärendet.utgången ibedömningInvandrarverkets av

densamma.utgången blivitskälenmåstsåledes skriva även omom
motive-InvandrarverketsbestodkvalitetsgranskningEnligt RRV:s

ochbeslutsmallar,formuleringar, s.k.blankettliknandebåde156 ringar av
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resonerande bedömningar. RRV ansåg återgivandetav mer att av
rättsreglerna kortfattade och ibland svårtillgängliga för läsarna.var
RRV kunde dock konstatera de angivna skälen i besluts-att
motiveringarna till avslagsbesluten regel lätta förstå.attsom var
Enligt förekom det dock fall där det svårtrapporten förståattvar om
Invandrarverket styrkan i de åberopadeprövat skälen eller om
avgörandet grundats på trovärdighetsbedömning. Som exempelen

sådan svepande formulering nämndes det inte troligtären Xatt
känner välgrundad fruktan.

RRV betonar i s. 76 vidare alla källorrapporten att rätts-av
säkerhetsskäl återgesbör såi utsträckning möjligt i beslutetstor som
för sökanden skall kunna bedöma han elleratt hon skall överklagaom
beslutet eller inte. Enligt Riksrevisionsverkets bedömning bör Invand-
rarverket kunna bli tydliga i beslutsmotiveringarna medävenmer
hänsyn till eventuell sekretessbelagd information. Besluten bör enligt
RRV:s förslag utformas så den asylsökande förstår moti-att av
veringen ansökan avslås grund det politiska läget i hem-om av
landet eller avslaget grundas på trovärdighetsbedömning.om en

3.2.4 Fri- och rättighetskommitténs förslag

Fri- och rättighetskommittén överlämnade sitt slutbetänkande Dom-
stolsprövning förvaltningsärenden SOU 1994:117 till regeringenav
i september 1994. I betänkandet föreslår kommittén bl.a. att en ny

förvaltningsrätten.princip förs in i Principens innebörd beslut iär att
förvaltningsärenden huvudregel fåskall överklagas hos desom
allmänna förvaltningsdomstolama såvida någotinte särskiltärannat
föreskrivet. Förslaget dock integör rättsprövningslagen överflödig

bakgrund regeringen i vissa förvaltningsärendenmot kommerattav
kvarstå överprövningsinstansatt i vissa andra ärendensamtsom som

första och enda instans. Kommittén föreslår därför rättsprövnings-att
lagen för den enskildes till domstolsprövningpermanentas, rättatt
enligt artikel 6 i Europakonventionen skall tillgodoses. Några
ändringar i lagens tillämpningsområde eller vad domstols-avser
prövningens omfattning föreslås inte. Såvitt gäller utlänningsärendena
anförs i betänkandet s. 179 bl.a. dessa inte torde sådanatt vara av
karaktär de den enskildes civilarör rättigheter och skyldigheter.att
Av den anledningen kommittén rättsprövningslagensattanser 157
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tillämpningsområde omfattainte heller framdeles bör dessa ärenden.
för närvarande i Justitiedepartementet.Betänkandet bereds

Internationella överenskommelser3.3

rekommendationerGenêvekonventionen och3.3.1 av
exekutivkommittéUNHCR:s

årsbeskrivningkort 1951 FN-k0nven-avsnitt 1.2 har lämnatsI en av
ställning den s.k. Genêvekonventionenflyktingars rättsligation om

York-protokollet. Konventionenkompletterande s.k. Newoch det
innehåller definition flykting och bestämmelserbl.a. begreppeten av

skydd förföljelse fastställa hinderflyktingar mot attgenomsom ger
innehållerfrånflyktingens avlägsnande asyllandet. Däremot denmot

föreskrifter prövningen flyktingskapet skallnågra hurinte om av
fråga överlämnad till konventionsstatemas nationellatill. Denna är

conklusions iRekommendationer eng. detta harlagstiftning. ämne
exekutivkommitté år harUNHCR:s sedan 1975dock lämnats somav

flyktingarsrekommendationer rörande internationellaantagit raden
innehållerrekommendationer delsskydd. ställningstagandenDessa

frågor,påpekanden i olika dels rekommendationeroch rörande
behandlingen flyktingar och asylsökande i olika hänseenden. Detav

rekommendationerna liksom UNHCR:sunderstrykas mandatbör att -
endast s.k. konventionsflyktingar.formellt avser-

fråntidigaste de centrala rekommendationerna 8Den ärav mer nr
förordasår avgörande flyktingstatus. I den grund-1977 av som-

asylprocessen denför bl.a. myndighetspersonläggande krav att som
asylansökan, klara instruktioner hurskall haförst behandlar en om

skyldighethandläggas och ha överlämna ärendenansökan skall att
fårefoulment-principen sökanden skallaktualiserar samt attnonsom

framläggabistånd för han skall kunna sin begäran.det krävs attsom
få sin framställning behandladskall kunnaDen asylsökande av en

rimlig tid begära omprövningoch skallsärskild myndighet attges av
eller anföramyndighet besvär hosavslagsbeslut hos attett ensamma

till domstol. Slutligen bör denadministrativ myndighet ellerhögre
på den centralafå landet i avvaktan beslutasylsökande istanna av

fastställtsåvida myndighet harinteutlänningsmyndigheten, attsamma
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ansökan uppenbartär ogrundad. Den asylsökande bör också få stanna
kvar till dess besvärsprövningen har skett.

En central rekommendation 30är behandlarannan nr som uppen-
bart ogrundade eller vilseledande ansökningar. innehållerDen till att
börja med bestämning begreppet. Därmed sådana ansök-en av avses
ningar uppenbart bedrägligaär eller saknar anknytning tillsom som
asylrätt. Det rekommenderas sökanden, liksom frågaiatt asyl-om
ansökningar i allmänhet, bör genomgå fullständigt förhör underett
ledning för ändamålet särskilt utbildad förhörsledare,av en som
också möjligt tjänsteman vidär den myndighet normalt harom som
huvudansvaret för asylansökningar. Bedömningen ansökanav om en

klartär ogrundad skall den myndighetgöras normalt harav attsom
ställning till asylansökningar ochta utlänning, fått avslag påen som

sin ansökan, bör ha få denrätt omprövad elleratt överprövad innan
avvisningsbeslut verkställs. För klartett ogrundade ansökningar kan

enligt exekutivkommittén förfarande i förenklad form godtas.ett

3.3.2 Europakonventionen

Sverige undertecknade den europeiska konventionen angående skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna fort-
sättningsvis kallad Europakonventionen i årslutet 1950 ochav
ratiñcerade ården drygt i början år 1952. Vi harett vidaresenare av
godkänt eller ratiñcerat nio de tio tilläggsprotokoll fogats tillav som
konventionen. Våren 1994 beslutade riksdagen inkorporeraatt
Europakonventionen med svensk med ställningrätt svensk lagsom
med ikraftträdande den 1 januari 1995 prop. 199394:117,ett bet,
l99394:KU24, rskr. 1993941246. I lagen 1994:1219 denom
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna föreskrivs konventionenatt
med de ändringar gjorts tilläggsprotokollen 5 och 8som genom

med tilläggde gjort tilläggsprotokollensamt 6som genom
och skall7 gälla lag i Sverige.som

Europakonventionen har inte givits grundlag. Sist i RF:sstatus av
kapitel fri- och rättigheter har dock införts bestämmelseom en ny
2 kap. 23 § RF lag eller föreskrift fårinteattsom anger annan
meddelas i åtagandenstrid Sveriges enligt Europakonventionen.mot
Den bestämmelsen tänktär markering konventionenssom en av 159
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lagstiftarenhand tilli förstariktar sigochbetydelsesärskilda men
be-stödmedmyndigheterochdomstolarinnebäratorde aväven att

14 § RF,ll kap.enligtlagprövningsrättsinkanstämmelsen omutöva
med konven-oförenligbefinnasskulleföreskriftnationell varaen

tionen.
konventionsstatemasintenormaltpåverkarEuropakonventionen

dockundantagsfall kanIutlänningar.avvisautvisa ellerrätt att
på dennaimmigrationsområdet inverka rätt.vidtagitsåtgärder som

konventionen ärartikel 8 i3 ochartikelföreträdesvis avsomDet är
kanförhållandensärskildaUnderproblematik.för dennabetydelse
för-elleromänskligellerfråganämligen tänkas tortyrdet omvara

familje-förrespektbristandeellerartikel 3behandlingnedrande
tillbakaSverigeasyl isöktskickaartikel 8livet att sompersonen

konventionen13 iockså artikelintressehemlandet. Av är somtill
rättsmedel.effektivttillföreskrifterinnehåller rätten ettom

fri- ochangivnakonventioneniskall den13artikelEnligt vars
talanföramöjligheteffektivtillförsäkras attkränktsharrättigheter

intebehövermyndighetmyndighet. Dennainhemskinfördettaom
orda-artikelnsbakgrunddomstol. Motnödvändigtvis avvara en
före-rättsmedeltillinnebär rättentolkningligger attlydelse somen

faktisktkonventionsrättighetdåfalli deenbartligger annanen
hosvunnit gehördock intehartolkningtill hands. Dennakränkts nära

såartikelninledningsvis sätttolkadeDomstolenEuropadomstolen.
för brottofferpåstod han motnågon ettmeddet räckte attatt varatt

påståendet kunderättsmedel därtillgång tillförkonventionen ettatt
28.1978,Tyskland,m.fl.Klassfalletmåste finnas nrprövas
hardomstolenochmån jämkatsvissståndpunkt ihar dennaSenare

endast611983,lstorbritannien,m.fl. attfallet Silverframhållit nr
påstår hasigclaimarguable utsattsgrunder anpå rimligaden som

allmänNågonrättsmedel.tillharkonventionsbrott rätt ettför ett
inteemellertidskäl harrimligaskallpå vaddefinition varaansessom

iomständigheternatillmed hänsynmåste avgörasdettagivits utan
detpreciseringendendock attDomstolen harfall.särskilt gettvarje

Europa-konventionsbrottpåståendesvårt hur somettär att omse
harkonventioneni27:2artikeltillämpningmedkommissionen av

på rimligabaseraskunnaskulleogrundatuppenbartavvisat som
l3.artikelrättsmedel enligttillsåledesoch rättgrunder ettge

tillfällenfleravidharfamiljelivetförrespektenFrågor om
ellerbestämmelsermedsambandiEuropadomstolenuppkommit i160
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beslut immigration uppehållstillstånd.och särskiltAv intresseom är
fallet Abdulaziz, Calabes och BalkandaliStorbritannien, 1985, 94 inr
vilket kvinnor gjorde gällande de varit offertre för diskrimi-att
nering på grund kön, och, i fallen, börd kränk-ettav samt attras av
ning artiklarna 8 och 14 hävdadeDe vidareägt de inteav attrum.
haft tillgång någottill effektivt inhemskt rättsmedel för komma tillatt

med problemenrätta artikel 13. Kvinnorna bosatta i Stor-var
britannien med uppehållstillstånd och deras makar hadepermanent

inresa eller uppehållstillståndvägrats i landet. Artikel 8 ansågs
tillämplig i alla fallen någon kränkning artikeln ansågstre intemen av
ha skett. Domstolen uttalade bl.a. har bestämmarättatt staterna att
vilka utlänningar tillåtasskall påin deras territorierattsom resa samt

inte kan ha skyldighetatt respektera giftastaterna valattanses en pars
vistelseland. detI relaterade fallet fanns det enligt domstolenav nu

inget hindrade klagandena bosatte sig med sina iatt män männenssom
hemländer eller i de länder klagandena från.kom i Klagandenasom
hade redan de gifte sig känt tillnär det kunde uppstå problem medatt

bosättningmännens i Storbritannien.
måletI otvistigt det råtthade skillnad i behandling mellanattvar en

kvinnoroch i aktuelltmän avseende. Könsdiskriminering i strid med
artikel 14 jämförd med artikel ansågs8 därför ha förelegat. Däremot
ansågs åtskillnad på grund eller börd inte ha förekommit. Inteav ras
heller ansågs klagandena ha för förnedrande behandling. Där-utsatts

ansåg Europadomstolen tillgång till effektivtemot rättsmedelatt ett
inte funnits varför artikel ansågs13 kränkt.

Av intresse för utlänningsrätten också föreskrifternaär i det sjunde
tilläggsprotokollet. Enligt i1 det protokollet får utlänningart. en som
lagligen bosatt konventionsstats områdeär inte utvisas iutanen ett
laga ordning fattat beslut härom. Utlänningen skall tillåtasdärvid att
a framlägga skäl talar utvisningen, fåb sin sak omprövadmotsom
och förc dessa ändamål företrädas ombud inför veder-genom
börande myndighet. En utlänning kan dock utvisas innan han utövat
sina rättigheter enligt l b och i artikeln, utvisningennärmoment a, c

nödvändig i den allmännaär ordningens intresse eller motiveras av
hänsyn till den nationella säkerheten.
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angåendeEuroparådets rekommendation3.3.3
beträffandeprocedurreglernationellaharmonisering av

1981asyl

utlänningsmyndig-centralafår endast denrekommendationenEnligt
innebördFöreskriftensasylansökningar. ärrörandebeslutheten fatta

tillelleröverklagande till domstolförbudinte utgöra mot ett enettatt
förhindra är gräns-den däremotmyndighet. Vad attattavserannan

asylärenden.myndigheterlokala avgöreller
få sinasylsökande skallalltså deninnebärRekommendationen

för denmed kompetensmyndighetcentral typenprövadsak avenav
detunderocksåskall haasylsökande rätt attfrågor. Den att stanna

ellermyndighetencentrala över-deninte ettsakhans prövas om
pågrundar sigtalaneller henneshansfinnerprövande attorgan

uppenbartellertill asylanknytning ärinte haromständigheter, som
få överprövadsin sakocksåskall haasylsökande rättogrundad. En att

förränlandetfår skickasoch inteomprövadåtminstoneeller ut ur
sinainformerasasylsökandeså skall denSlutligenskett.detta har om

fåhelstsintillåtas ombud, närha rätträttigheter, attveta somom
muntligt.hörashaUNHCRmed rättkommunicera attsamt

medborgerliga ochFN-konventionårs3.3.4 1966 om
rättigheterpolitiska

alla individergäller förkonventionenirättigheterDe tas uppsom
föreskriverKonventionenterritorium.sigbefinner statsensom

konventionenenligträttigheterhansockså den attatt ansersom
få stånd prövningtillverklig möjlighetskall hakränkts att avenen

detta.
tilläggsprotokolleti sjundebestämmelserna i 1nämndaDe art.nyss

FN-konven-13 imotsvarighet iharEuropakonventionentill art.en
siglagligen befinnerutlänningföreskrivstionen. Där att ensomen

i lagdärifrån efterfår endastområde avlägsnas ettkonventionsstats
nationella säkerhe-denskall,Beslutet närbeslut.ordning fattat utom

förmöjligtdetförfarandeefter görfattaskräver ettannat, somten
myndighet. Envederbörandefå omprövadsaksinutlänningen att av

tilläggsprotokollet FN-kon-det sjunde ärförhållande till attskillnad i
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ventionens artikel gäller utlänningar lagligen befinner sigsom en
konventionsstats område medan protokollet kräver laglig bosättning.

3.4 EU-rätt

3.4.1 Inledning

Invandrings- och flyktingpolitik tillhör inte de traditionella sam-
arbetsområdena inom EU. Regleringen frågordessa har varit denav
enskilda medlemsstatens angelägenhet. Utvecklingen har emellertid
aktualiserat samarbetsbehov vad gäller inställningenävenett till
tredjelandsmedborgare. Vid EG:s statschefsmöte i Maastricht i
december 1991 skrevs för första gången immigrations- och flykting-
politiska frågor in i Romfördraget. Viseringsfrågoma fördes därvid
in under kompetensEU:s i artikel 100 i det reviderade Romför-c
draget. Invandrings- och flyktingfrågor fördes vidare in ettsom sam-
arbetsområde mellan EU-statema i Maastrichtfördragets avdelning VI
angående samarbete i rättsliga och inrikes frågor eller den s.k. tredje
pelaren. Frågorna alltjämt föremål för mellanstatligtär samarbete

någonoch egentligEU-rätt i bemärkelse kan inte hävdas inom
on1rådet.

Inom EU byggs för närvarande struktur för samarbetetupp en
inom tredje pelaren med flera arbetsgrupper. Arbetsgrupperna
sträcker sig rad olika områden frånöver asylpolitik till näraen
straffrättsligt och polisiärt samarbete. ledsDe tre styrgrupper,av en
för migrationsfrågor, för polistull-samarbete och för judiciellten en
arbete. Styrgrupperna underställda den s.k.är K. 4-kommittén vars
uppgift bl.a. koordinera arbetetär och till Coreperatt rapportera
Committee for Permanent Representatives.

Det mellanstatliga arbetet har hittills lett fram tvåtill bl.a. konven-
tioner nämligen den s.k. Dublinkonventionen behandlar EU-län-som
demas vilket land ansvarigt förär prövaattgemensamma syn som

asylansökan någoti länderna i unionengörs och den s.k.en som av
gränskontrollkonventionen reglerar detyttre som gemensamma an-
för unionens i det dåläge de inregräns mellangränsernasvaret yttre

länderna avvecklas. tredje konventionEn reglera in-attsom avser
formationsutbytet mellan unionsstatema under utarbetande.är Den
brukar ibland benämnas den europeiska informationskonventionen
EIS. 163
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3.4.2 Konventionerna

responsibleConvention determining the StateDublinkonventionen
Memberlodged of theexamining applications for asylumfor one

alltså vilket EU-landCommunities behandlarof theStates European
asyl. Denför i sak ansökanskall ansvarigt prövaatt omenvarasom

ratificerad alla medlemsstater. Denunderskriven inteännuär men av
år huvudsakliga syftekraft under 1995.beräknas träda i Dess är att

första asyl-fastslå tillämpning den s.k.kriterier för aven gemensam
bl.a.konventionsbestämmelserna hoppaslandsprincipen. Genom man

sökershoppingasylum dvs.kunna undvika fenomenen att personer
alltsåoch refugee in orbitflera olika samtidigtasyl i länder att en

någotfår prövad i land.inte sin ansökanasylsökande
mycketbestår artiklar och kantotalt 22Dublinkonventionen av
medinledsföljande. Konventionenbeskrivas enligtöversiktligt en

utlänning, prövningbl.a.definitioner olikakatalog termer avav
uppehållstillstånd. Därefter bekräftar medlemsstater-asylansökan och

York-proto-Genevekonventionen och Newåtaganden enligtsinana
principerslås grundläggandesedan radtredje artikelnkollet. l den en

åtar sigbl.a. medlemsstaterna prövaDärvid stadgasfast. attatt
ellervid landetsfrån utlänningvarje gränsasylansökningar som

slås vidare fastnågon dem.asyl i Detterritorium ansökerdess avom
asylansökan ochför prövningenskall haendast statatt avansvaren

inhemska lagstift-enlighet med denprövningen skall ske i statensatt
åtaganden.internationellaning desssamt

någon enskildaharmonisering deKonventionen förutsätter inte av
asylregler. Varje medlemsstat har dessutomnationella rättstaternas

utlänninghar gjortsasylansökan ävenprövaatt omav enen som
påkriterier liggerenligt konventionensför prövningenansvaret en
asyl-för detta dock denförutsättningmedlemstat. En är attannan

medlemsländernatill detta. Envar ärsökande själv samtycker av
nationella lagstiftningbibehållen i enlighet med sindessutom rätten att
Genêvekonventionenbestämmelserna iöverensstämmelse medioch

till tredje land.asylsökandeYork-protokollet sända denoch New ett
iinvandrarministrar i Lissabonslutligen EG:sskallDet nämnas att

Dublin-utsträckerparallellkonventionenadesjuni 1992 somom en
till tredje land.regelsystemkonventionens

mål avvecklagränskontrollkonventionen harYttre att person-som
sin grund i Rom-i vilket harinre EUkontroll vid de gränserna
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fördraget. landEtt blir medlem EU ansluter sig från till-som av
trädesdagen till EG:s inre marknad. I Romfördragets artikel 7 sägsa

den inre marknaden skall omfatta område inreatt ett gränser,utan
där fri rörlighet för tjänster och kapital säkerställs ivaror, personer,
enlighet med fördragsbestämmelsema. Yttre gränskontrollkonven-
tionen dock mellanstatligt instrumentär och inte delett EU-en av

Syftet med konventionen fastslårätten. är principeratt gemensamma
för det praktiska genomförandet Konventionengränser.yttre ärav

inte undertecknad påännu grund tvist mellan Storbritannien ochav en
Spanien Gibraltar.om

Övriga3.4.3 instrument

EG:s invandrarministrar har vid sina antagit fleramöten resolutioner,
rekommendationer och konklusioner invandrings-rör och asyl-som
bestämmelser. samtligaFör dessa rättsakter gäller de påäratt antagna

mellanstatlig nivå och de före unionsfördragetsäratt antagnaen
ikraftträdande. Vid unionsfördragets ikraftträdande har den rättsliga

för sådanabeslut för rättsakter ändrats och de utarbetasramen
inom för den s.k. 4-kommitténsK. arbete. När detnumera ramen

gäller asylpolitik arbetar EU-ländema för närvarande fråganmed om
harmonisering tillämpningen flyktingdefmitionen och fast-en av av

ställande minimigarantier för behandlingen asylansökningar.av av
Bland de resolutioner, rekommendationer och konklusioner som

EU-statema hittills har arbetat fram har redan resolutionennämnts
förhållningssätt till land utanför EU-kretsenett närgemensamt ettom

skall första asylland. En resolution identi-attanses vara annan avser
fiera asylansökan börnär uppenbart ogrundad Resolu-en anses vara
tion manifestly unfounded applications for asylum. Det därvidäron
företrädesvis två situationer nämligen dels stårdet heltnärsom avses
klart påståendeasylsökandes fruktan för förföljelse i hem-att en om
landet saknar grund, dels asylansökan grundar signär överlagten
bedrägeri eller missbruk asylsystemet. En uppenbart ogrundadav
asylansökan kan i dessa fall leda till förenklat förfarande accele-ett
rated procedure vid handläggningen där första beslut fattas inomett

månad och där såöverklagande beslutas möjligt.ett snarten om som
För kunna tillämpa det förenklade förfarandet ochatt avgöra när
asylansökan uppenbart ogrundad målär EU-statemasär atten gemen-
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förföljelserisk inte föreligger i ursprungsland.avgöra när ettsamt
Konklusionen länder det generellt inte föreliggerdär risk för för-om
följelse Conclusions countries in which there generallyon no
serious risk of persecution skall den bakgrunden. kon-Imotses

målsättningen förhåll-klusionen uttryck för harmoniseraattges
från ursprungsländerningssättet asylsökande tillupphovmot som ger

antal ogrundade asylansökningar i syfte minska trycketett stort att
förföljelseriskenasylprocessystemen. Bedömningen skallmot av

nivå frånbl.a. tidigare beviljade asylansökningarbygga detav
pålandet och hur de mänskliga rättigheterna efterlevs där.

Bland övriga rättsakter kan ha visst intresse kan slutligensom
resolution harmoniserad nationell familjeåter-nämnas en om en

familjeåterföreningföreningspolicy gäller principer för försom
inte EU-medborgare lagligen befinner sigärpersoner men somsom

på gemenskapens territorium under längre period och rekom-en en
angåendemendation medlemsstaternas genomföranden avlägs-av

siktenanden vilken bl.a. avlägsnande olagligentar av personer som
befinnertagit sig in i och sig i medlemsland eller hotutgörett ett mot

allmän ordning och säkerhet.

3.4.4 Schengensamarbetet

invandringsområdenaParallellt med samarbete asyl-EU:s och har
nio medlemsstaterna bl.a. ochFrankrike, Tyskland, Benelux-av
länderna bedrivit samarbete för avskaffa de inre gränsernaett att

påländerna emellan. Samarbetet det s.k. Schengenavtaletgrundas som
årslöts mellan Frankrike, Tyskland och Beneluxländema 1985 och

dess tillämpningskonvention från 1990. Tillämpningskonventionen
innehåller bestämmelser avskaffandet alla personkontroller vidom av

långde inre vilka kompletteras rad s.k. kompensa-gränserna av en
toriska åtgärder i delar desamma eller liknande demärstorasom som

kommit fram till i EU-kretsen.man

3.4.5 Direktiv 64221EEG

Direktiv 64221EEG sådanasamordning åtgärdersärskildarör av
gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning ochsom som

berättigade tillmed hänsyn allmän ordning, säkerhetär eller hälsa.166
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EES-avtalet omfattar bl.a. detta direktiv. bakgrundMot Sverigeattav
medlemsstat i EU bundetär EES-avtalet följer direktivetssom attav

bestämmelser skall tillämpas såväl EU-medborgare EES-med-som
borgare vissa familjemedlemmar till dessa. Bestämmelsernasamt i
direktivet gäller varje medborgare i medlemsstat bor i elleren som

till medlemsstat i gemenskapen, antingen förreser en annan att ta an-
ställning eller driva rörelse eller för attegen mottagarevara av
tjänster. Bestämmelserna gäller föräven make och vissa familjemed-
lemmar. Direktivet har utvidgats direktiven 72194EEG ochgenom
7535EEG till gälla de arbetstagareäven och företagareatt egna som

kvar inom medlemsstats territoriumstannar sedan deen annan upp-
hört ekonomiskt aktiva. Bestämmelsernaatt omfattar EUEES-vara
medborgare, deras makar, barn årunder 21är eller beroendesom

föräldrarna släktingar i föregående lednärmastsamtav ärsom
beroende EUEES-medborgama eller deras makar.av

En medlemsstat får avvika från bestämmelsen fri rörlighetom
endast hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. situa-Deav
tioner där kan ingrepp i tillgöra inresa och vistelsestaterna rätten
preciseras i direktivet 6422lEEG. Direktivet gäller alla åtgärder

beslutas medlemsstaterna rörande inresa, utfärdande eller för-som av
nyande uppehållstillstånd eller utvisning. Enligt artikel 8 i direk-av
tivet skall frågai det gäller administrativanär myndigheterspersonen
åtgärder, ha juridiska bistånd det landets med-samma som egna
borgare frågai sådant beslut har sagts.om som

direktivetsI artikel 9 l föreskrivs, överklaganär rättatt atten
till domstol inte finns, eller sådant överklagande fårnär endast skeett
för beslutet haravgöra laga giltighet, eller överklagandet intenärom
kan resultera i fårupphävande, beslut förnyelseett vägraett att av
uppehållstillstånd eller beslut utvisning från territoriet förett om
innehavaren uppehållstillstånd inte, i brådskande fall,ett utomav
fattas den administrativa myndigheten, innan erhållitsyttrandeav ett
från den behöriga myndighet i värdlandet hos vilken frågaipersonen
åtnjuter de rättigheter försvara fåsig och juridisk hjälp elleratt
juridiskt ombud landets lagstiftning föreskriver. Den be-som egen
höriga myndigheten skall den bemyndigadän ärvara en annan som

uppehållstillståndfömyande ellervägra besluta utvisning.att av om
I punkt 2 i artikeln alla beslut första uppehålls-sägs vägraatt att ett

tillstånd eller beslut utvisning fråga,i innan till-om av personen
ståndet utfärdats, skall begäran denne underställas den myndig- 167av
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frågaienligt punkt Personenyttrandesittskallförsthet avgesom
då dettapersonligen,försvarsittdå framläggaha utomskall rätt att

nationella säkerheten.strida denskulle mot
direktivetsår 1990, 197 sägstredje upplagan, attI EF Karnov s.

behandlingpå medlemsstaternasprocedurmässiga kravviktigaste av
skall motiverasutvisningsbeslutavvisnings- ochdelssakerdessa är att

förhinder isäkerhet lägger vägentill medlemsstatensinte hänsynom
tillgång tillskall habeslutetdels den rörartikel 6,det sam-att som

medborgarelandetsbeslutetöverklagamöjligheter att egnasomma
EF Kamovartikel 8. Ii övrigtförvaltningsbeslutöverklagahar att

preciseratEG-domstolen harvidarefotnot 26sida sägssamma att
fårinteför utlänningarrättsmedletsåenligt artikel 8kravet varaatt

för-mindreprocesskrav ärfonn- ellersärskildamedförsett som
med-rättsmedelför degällerdelaktiga dem statensän egnasomsom

förvaltningsbeslut. Dom-gällersåvittanvända sigkanborgare av
rättsligtill vilkenartikel 8 inteuttalatvidareharstolen att anger

detLösningen spörs-överklagas.skall kunnaavgörandeinstans avett
enskildi varjedomstolsorganisationenavhängigt hurmålet utär ser

utvis-bl.a.anförs i9 KarnovSåvitt artikelgäller att ettmedlemsstat.
beslutetden rörfår verkställas innanintenormaltningsbeslut sett som

åtgärderna förnödvändiga över-företa demöjlighet atthafthar att
beslutet.klaga

medi sambandsvenskinförlivades i rätt6422lEEC attDirektiv
EES-avtalet prop.tillanpassadesutlänningslagstiftningen

Därvid in-199293218.rskr.l99293:EUl,10, bet.1991922170 bil.
utlän-innebörd de3 § UtlLi kap.bestämmelse ll attfördes aven

tillfår här harvistasEES-avtalet rättpå grundningar avsom
uppehålls-fråga tidsbegränsatbeslut inegativamotivering omav

överklagandebestämmelsernaNågon ändringtillstånd visering.och av
direktivet inotiñeringenmedi sambandSverige harinte.gjordes av

överkla-redogörelse förcorrespondance lämnatoftableett en
polis-meddelatsbeslutsåvitt gälleri UtlLgandemöjlighetema avsom

Samtidigthänseende.aktuelltiInvandrarverketmyndighet nuresp.
och desssammansättningUtlänningsnämndensförredogörelsehar en

karaktär lämnats.domstolsliknande
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3.5 Utredningens förslag; En ordning för muntligny
handläggning i asylärenden

Sammanfattning: Utredningen föreslår regler för dennya munt-
liga handläggningen i asylärenden. En utlänning har ansöktsom

asyl skall i fortsättningen få avvisas endast muntligom om
handläggning ingåtthar vid Invandrarverkets handläggning av

Ävenärendet. för Utlänningsnämndens vidkommande vissagörs
ändringar i regelsystemet. Enligt förslaget måste Utlännings-

hållanämnden muntlig handläggning utlänningen har begärtom
detta det inte står klart sådan handläggning obe-attom ären
hövlig. Nämnden får inte asylärendeavgöra muntligett utan
handläggning inte den utlänning begärt sådan harom som en
beretts tillfälle slutföra sin talan.att

3.5.1 utgångspunkterAllmänna

Vid överväganden rörande frågan vilka krav det rimligtärom som
påställa omfattningenatt muntlig handläggning i den svenskaav

asylprocessen måste avvägning mellangöras rättssäkerhetsaspekteren
och effektivitetsaspekter. Uttryckt med andra 0rd bör välavvägden
ordning inrymma möjligastörsta rättssäkerhet asylprocessenutan att
blir ineffektiv måsteMan också beakta det viktigtäratt att en
eventuell ordning utformas så den kan fungera såväl i dagensattny
läge förhållandevismed lågt antal asylsökandeett i tider högresom av
inströmning. Det vidareär betydelsefullt utformningen inteatt av-
viker allt för mycket från den vanliga förvaltningsprocessen och att

grundläggande drag i den svenska rättskipningenmer t.ex.som
instansordningsprincipen inte rubbas.

Av Invandrarverkets och Utlänningsnämndens uppgifter hur deom
nuvarande bestämmelserna muntlig handläggning tillämpas iom
praktiken drar utredningen slutsatsen förhållandena har förbättratsatt

på denavsevärt tiden. Inslaget muntlig handläggningsenaste iav
allmänhet har ökat och det finns tendens beslutsfattaren i störreatten
utsträckning tidigareän personligen träffar den asylsökande. Utred-
ningen förbättringen det finns skältrots att övervägaanser att en
skärpning åtminstoneeller konkretisering de i lag angivnaen av 169
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imuntlig handläggningomfattningenbestämmerkriterier avsom
AmbitionenUtlänningsnämnden.ochInvandrarverketvidasylärenden
svårare förså blirdetkriteriernadärvidbör attatt strama uppvara

handläggning.muntlig Enavslå begäranmyndigheterna nyatt omen
myndigheternasså denutformasordning bör uppmuntraräven att

handläggning.muntligförordnaofficiovilja att omex
också medförmuntlighetmöjligaUtifrån perspektivet mestaatt

ordning kunnatänkbarskullerättssäkerhetmöjligastörsta nyen
såväl Invandrarverketpåkravobligatorisktinnehålla att somett

förhandlingsliknandehållamåsteUtlänningsnämnden samman-en
bereddemellertid inteUtredningenasylärenden. äralla attikomst
ochmuntlighet rätts-det tveksamtförstaföreslå detdetta. För är om

sådan ordningförknippadeså ärintimtautomatisktsäkerhet är att en
kvalitet i övrigtutredningensocksåMycket beroroundgänglig.

biträdessidan. Ensåväl handläggar-påpå kompetensenoch som
införaskunnadessutom knappastskulleantydda slagetordning detav

genomförs. Depå effektivitetssidanåtgärderkompensatoriskaattutan
till dendärvidlagtill hands ärligger attåtgärder närmast att sesom

asyl-så efter denliggertidsmässigthandläggningenmuntliga snart
överprövnings-framforceramöjligtankomstsökandes samt attsom

iordning frånpersonalfordratordesådanEn attmomentet.
fick sinutsträckningiUtlänningsnämndenochInvandrarverket stor

joursystemochpasskontrollorternaförlagd till etttjänstgöring att
offentligaförpersonalen ochnämndabåde för deninfördes nu
emellertidkrävergenomgripande slaglösning dettabiträden. En av

utredningenvadövervägandenoch änundersökningaringåendemer
utrednings-förstår budstillden tidsraminomåstadkommakan som

övervägandeninbegriperlösningargällerarbetet. Detsamma omsom
särskildaochelleri asylprocessentvåpartssysteminförande ettav
ingårhartidigareSom nämntsasylnämnder.ellerasyldomstolar en

västeuropeiskamångai stater.asylprocesseniprövningjudiciell
undersökaintressedetuppfattning kan attutredningensEnligt vara av

framkomligasylnämndereller ärasyldomstolarinrättandet enavom
asylprocessen.svenskadenförbättraförväg att

harvadtillhänsynmed sagtsmålsättning ärUtredningens nusom
ochInvandrarverketpåstrukturennuvarandeför deninomatt ramen

behovettillgodoserbättreordningskapaUtlänningsnämnden somen
inledningeniredannämndesSomasylprocessen.imuntlighetav

effektiv.tillåta asylprocessendessutom attmåste varadet170 systemetnya
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införaAtt nyordning ställer orealistiskt höga krav muntlig-en som
het kan nämligen medföra risker för handläggningstidema blir såatt
långa och ärendebalanserna så höga problematt artav annan upp-
kommer. Utredningen bl.a. den rättsviseproblematik ingåttavser som

regelmässigt led i den allmänna debattenett i samband medsom
tillämpningen Ävende årens olika tidsförordningar.senaste deav ur
asylsökandes synvinkel det viktigtär asylprocessen inte onödigtatt är
tidskrävande framförallt bakgrund det lidandemot av som anses
förknippat med avlägsnas från land där vistats såatt underett man
lång tid hunnit sig där. Utredningensatt rota övervägandenman
kommer därför inriktas på ombesörja myndigheternasatt att att

så den omfattande och tidskrävandeattresurser avpassas mer munt-
liga handläggningen koncentreras till ärenden där den bäst behövs. En
lämplig utgångspunkt dock någonär form muntlig handlägg-att av
ning bör ingå i alla asylärenden.

3.5.2 Behovet förändringarav

Som konstaterats har förbättringar inträtt det gäller myndig-när
heternas utnyttjande möjligheterna ha muntlig handläggning.attav
Inte desto mindre bör inslaget och formen för den muntligaav
handläggningen förbättras i vissa avseenden. En omständighet som
utredningen finner förvånande den fattar beslutär i ärendenaatt som

såi liten utsträckning sammanträffar med sökanden. Det finns visser-
ligen skönjbar tendens den formen muntlig handläggningatten av
ökar hos myndigheterna. Trots detta torde det fortfarande före-
komma ärenden där tilltron till den asylsökandes berättelse haratt
central betydelse för utgången tillståndsfrågan denavgörs utan attav

fattar beslutet personligen har talat med utlänningen. I praktikensom
leder detta till beslutsfattaren får förlita påsigatt en annan persons
tilltrosbedömning. Den olägenheten sådanmedstörsta beslutsord-en
ning givetvis den i fall kan innebäraär risker isämsta rättssäker-att
hetshänseende och till minskat förtroende för beslutsfattandet vidett
myndigheterna.

Utredningen också tveksam till detär överhuvudtaget före-att
kommer någotasylärenden muntligt inslagavgörs vid Invand-att utan

Åtminstonerarverket. i de fall resulterar i utlänningenattsom
avvisas utredningen det rimligt den fårasylsökandeäratt attanser 171
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från utlännings-den centralatjänstemansammanträffa med en
polismyndig-företrädare förmedmyndigheten och inte endast en

rättssäkerhetshänseende.minst ibetydelsefullt inteheten. Detta är
skriftligtockså asylärendenförekommer avgörsDet ett rentatt
besluts-handläggare ochrisken förbör observerasunderlag. Här att

skriftligtpåuppfattning basisvissfattare kan bilda sig ettaven
fått medoch tala denuppkommit deinte hadeunderlag seomsom

skriftligt förfarandeenbartrisk med ärasylsökande. uppenbarEn ett
förstår frågorna därför harochlågutbildade intevidare att personer

ivissa händelserinträffapå kan dessutomsvårt dem. Det attatt svara
svårt skrivaså dettraumatiskahistoria ärden asylsökandes är att att

få fram vid muntliglättareSådana uppgifter börned dem. att en
ochhandläggarendialog mellanbyggerhandläggning ensom

utlänningen.
obliga-införandetsjälvfallet medvetenUtredningen ettär att avom

någotkommaasylärenden kanallaitoriskt muntligt attmoment
brådskande direktavvis-s.k.dehandläggningstiderna förförlänga

tredje land. Detavvisning tillgällervadningsfallen, framförallt
underlåtainföra möjlighetskulle därför kunna övervägas attatt en

emellertidbrådskande fall. Utredningenhandläggning imuntlig anser
fallså gällande i dessasig starkt ävenrättssäkerhetsaspektema göratt

handläggnings-förlängdatidsfördröjning bör godtas. Devissatt en
möjligheternafråga inte hotadessutomi börtider kan komma attsom

också utveck-bilden hörtredjelandsavvisning. Tillverkställa atten
Invandrarverketmedförordningpålingen är väg attmot somen

Utredningenstationerad vidändå personalkommer ha gränserna.att
brådskande fallundantabehovbakgrunden ingetden attmot avser

måste ingå ihandläggning alltidmuntligfrån principen attom
i denhandläggning ärendeInvandrawerkets attutmynnarett somav

avvisas.asylsökande
asylärendeolämpligtutredningen detframgåttSorn att ettanser

dock inteutesluterskriftligt material. Dettapå basisenbartavgörs av
berättigande i asylprocessen.förfarande kan haskriftligt ettatt ett

ordning där asyl-införandetkunnaskulle övervägaMan t.ex. av en
får skriftlig berättelseutlänningenmedförfarandet inleds att avge en

utredning.muntlig Enkompletterandemedsedan följs avenuppsom
försådant förfarandefördelarna med är attett processenramen

Utred-utlännings ankomst.anslutning tilliutkristalliserar sig nära
gjort sigStorbritannienochstudiebesök i Danmarkvidningen har172



ÖvervägandenRättssäkerhet, och förslag.

orienterad hur asylprövningen sker i dessa två länder. En när-om
redogörelse för asylprocessen i dessa och vissa andra europeiskamare

länder finns i bilaga I Danmark de inledandeär iett momentenav
asylprövningen utlänningen får fylla i asylformuläratt sedanett som
följs vid intervju med polisman. Handlingarna i ärendetupp en en
sänds därefter till Utlänningsdirektoratetöver fattar beslut.som
Danskama har goda erfarenheter den ordningen. Mot bakgrundav av
de uppgifter lämnats Invandrarverket utredningensom attav anser
det inte lämpligt införa liknandeär obligatoriskt skriftligtatt ett

i den svenska asylprocessen. Det främstmoment talar dettaemotsom
de påtalade riskerna förär förseningar i form problem medav

översättning svårigheteroch de lågutbildade asylsökande kan hasom
fylla i formulären. Inget hindrar dockatt Invandrarverketatt

använder sig skriftlig berättelse inledande detnärettav momentsom
lämpligt.anses

frågaEn till vilken instansär den muntliga handläggningenannan
huvudsakligen bör förläggas. bådeI Danmark och Storbritannien
ligger tyngdpunkten i asylprocessen i andra instans. Alla asylsökande
hörs i den domstolsliknande Flygtningenzevnet hos oberoenderesp. en

Ävendomare Adjudicator. i Finland finns omfattande inslagett av
muntlighet i andra instans, dock inte obligatorium. fleraIettsom
andra västeuropeiska länder finns dessutom judiciellt inriktaden mer
överprövning i asylprocessen, vilket leder till måttstörreett munt-av
lighet i andra instans.

Om ordning med obligatoriskt förhandlingsliknandeetten
sammanträde skulle införas i Sverige skulle kunna övervägas att
placera för detta hos Utlänningsnämnden eftersomansvaret ord-
förandena där i princip skall domare såledesoch utbildade förvara
och vid leda muntliga förhandlingar. Utredningenatt dockvana anser

så kraftigt från den i svenskatt ett rådanderättsordningavsteg annars
Äveninstansordningsprincipen inte bör komma fråga.i principenom

i månviss har börjat luckras i Sverigeäven utredningen attupp anser
det olämpligt införaär ordning där Utlänningsnämnden hålleratt en

förhandlingsliknande sammanträde i varjeett ärende medan Invand-
Ävenrarverkets handläggning präglas lägre grad muntlighet.av en av

effektivitetsskäl talar sådan ordning. Erfarenheterna frånmot en
StorbritannienDanmark och visar överinstanserna däratt avgör ett

väsentligt färre antal ärenden månad vad Utlänningsnämndenänper
I Storbritanniengör. det dessutom inteär ovanligt Adjudicator- 173att
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återinstansen visar ärenden till underinstansen, Asylum Division
Office, för ytterligare utredning. finnsHome Det uppenbara risker

för motsvarande scenario i Sverige tyngdpunkten iett om processen
Någottill Utlänningsnämnden.skulle flyttas behov obliga-upp av en

torisk muntlig handläggning i alla asylärenden i Utlänningsnämnden
alltsåutredningen inte Däremot kan vissa förändringarkan behövase.

regelsystem inslageti det muntlighet i Utlännings-göras styrsom av
återkommer fråga.Utredningen till dennanämnden.

inslag3.5.3 Ett ökat muntlig handläggning införs iav
asylprocessen

Utredningen i det följande fram förslag tilllägger ordningen ny
rörande muntlig handläggning vid Statens Invandrarverk och Utlän-

Förslagen syftar till tillgodseningsnämnden. de högt ställdaatt
anspråk på rättsäkerhet den svenska asylprocessen erbjudabörsom

intresset upprätthållamed beaktande snabb effektivoch asyl-attav en
beståndsdelar förslagen sådanti slag för-Vissa deär attprocess. av

fåranleder ändringar i ll kap. 1 § UtlL medan andra ses som
från utredningen tillrekommendationer prövningsmyndigheterna.

Handläggningen vid Invandrarverket

Enligt utredningens mening bör den söker asyl inte kunna avvisassom
handläggning Någramuntlig har förekommit i ärendet.att avstegutan

från princip bör inte medges intedenna vid direktavvisningarens-
till hemlandet eller avvisningar till tredje land. fall utlänningenI de

direktavvisas till hemlandet visserligen princip ledaskall kan denna
Invandrarverket tvingas muntlig i falltill ha handläggning ävenatt

någradär det uppenbart den asylsökande kan sändas hemär att utan
nordiska medborgarehelst risker, skulle söka asyl.t.ex. omsom

så få någotdet inte finns skälDessa fall dock undantagär göraatt att
gäller avvisningar till tredjeland skulleför dem. När det nämntssom

brådskande handläggning kunna motivera undantag fickkraven att
någon frånemellertid finnas behov Invandrar-Det kangöras. att

fall, förmed de asylsökande i dessaverket talar även t.ex. att
sådansökanden har anknytning till Sverige asyl-undersöka attom
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ansökan bör härprövas förutsättningarnaäven uppfyllda förärom
avvisning till tredjeland. Inte heller för dessa såledesärenden bör
undantag tillåtas. Som nämnts utredningen inte det finnsattanser
någon risk för det obligatoriska muntligaatt fördröjermomentet
handläggningen så mycket förutsättningarna avvisa tillatt tredje-att
land omintetgörs.

Den förespråkade ordningen innebär kap.ll §l UtlL börnu att
ändras vad gäller kriterierna för muntlig handläggning i asyl-ett
ärende vid Invandrarverket. bestämmelseEn med innebörden att en
asylsökande fårutlänning avvisas endast muntlig handläggning harom
ingått vid Änd-Invandrarverket bör den nuvarandeersätta regeln.
ringen kommer leda till verket måste ha inslag muntlighetatt iatt av
praktiskt alla asylärenden eftersom det svårttordetaget skiljaattvara
avvisningsfallen från övriga fall muntlig utredning. Denutan nya
bestämmelsen hindrar dock inte verket meddelar positiva beslut iatt
form eller tidsbegränsat uppehållstillstånd påpermanentav ett rent
skriftligt underlag. Utredningen den möjligheten finnasbörattanser
kvar eftersom skriftlig utredning kan ha betydelse för asyl-stor

effektivitet i fall hög inströmning asyl-processens av av en grupp
sökande enligt vägledande avgöranden eller förordningar ärsom

Ävenberättigade få uppehållstillstånd i Sverige. stårdet klartatt när
den asylsökande skall beviljas uppehållstillstånd kan detatt emellertid

finnas anledning för Invandrarverket med den asylsökandeatt prata
för klara någon omständighet. Eftersom UtlL:s bestämmelseatt ut om
muntlig handläggning i asylärenden FL:s reglerersätter muntlig-om
het bör frågan regleras i UtlL. Utredningen föreslår därför detatt
skall framgå lagtexten Invandrarverket får bestämmaattav att
muntlig handläggning få ingåskall i alla asylärenden.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen muntlig handläggningatt
skall i princip obligatorisk hos Invandrarverket verketattvara men
skall ha möjlighet påärenden skriftligt underlagavgöra i fallatt ett

stårdär det klart den asylsökande kommer uppehålls-beviljasatt att
tillstånd.
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UtlänningsnämndenvidHandläggningen

frågan inslagetbehandlaövergår tillhärefterUtredningen att avom
asylärenden.handläggningUtlänningsnämndensmuntlighet vid av

instansordnings-tillbl. hänsynframgått utredningenharSom a.av
likhet medvi iinnebärordning t.ex.principen avvisat attsomen

för-muntligobligatoriskskulle haStorbritannienochDanmark en
ändå kaninte detemellertidhindrarinstans. Dettahandling i andra att

ihandläggningmuntligbestämmelsernaskälfinnas överatt omse
nämnden.

framgår utvecklinguppgifterUtlänningsnämndens motAv att en
4igång. Utredningen än-redan harmuntlighetinslag sattsstörreett av

utveck-sig dennaförsäkraanledningdet finnsdock attattatt omser
kap.de i lluppstramningskefortsätter. börling Detta avengenom

handläggning vidmuntligförförutsättningarnaangivna§ UtlL1
till handsliggerdetbestämmelse närmast attDennämnden. som

Utlännings-omständighetervilkaunderändra denär angersom
handläggningmuntligärendefår trots attnämnden avgöra utanett

Även nuvarandedenhandläggning.sådanbegärtutlänningen har om
betydelseskulle saknasådan handläggninginteordalydelsen om en

någotuppehållstillstånd störreintefråganför avgöra synes geatt om
hand-muntligavslå begäranmyndigheternaför att omutrymme en

på myndig-i RRV:suppgifternabl.a.tyder attläggning rapport
förhållandenvilkatolkningrestriktiva i sinmycketheterna är somav

torderestriktivitetuppehållstillståndsfrågan. Dennaförbetydelsehar
i förarbets-stödvidkommande haUtlänningnämndensföri allt fall

bestämmelsenspraxis börståndfå liberalaretilluttalanden. För att en
ändras.lydelse

muntlig hand-någon formbetydelsenunderstrykaFör attatt avav
sådanfall därUtlänningsnämnden i devidskall företasläggning en

framgåutgång bör detför ärendetsrelevanskan hahandläggning av
avslåsfår endasthandläggningsådanbegäranlagtexten omatt omen

obehövlig. Dennahandläggningmuntlig ärstår klartdet att en
ärendenunderlåtas ikanhandläggningmuntliginnebärutformning att

skallutläninningenhandenvidutredningsmaterialet klartdär attger
åberopasuppgifterstår deklarttillstånd detellerbeviljas när att som

förtillräckligaförhållanden intealla ärunderfrån sidautlänningens
Även sigdetbeviljas.uppehållstillstånd när rörskall kunna omatt

själv-bedömningrättslig ärefterkanärenden avgöras rentensom176



övervägandenRättssäkerhet, och förslag.

fallet muntlig handläggning många gånger obehövlig. åtskilligaI
ärenden frågantorde uppehållstillstånd beroendeom attvara av en
tilltrosbedömning Det förtjänargörs. understrykas avsiktenatt att
med den ordningen inte muntligär handläggning måste ingåattnya
vid nämnden i alla mångaärenden. sådanaI fall torde nämnden redan
från innehållet åberopadei de uppgifterna kunna sluta sig dessa ärom
överensstämmande med verkligheten. I de ärendena bör muntlig
handläggning kunna underlåtas. Däremot bör muntlig handläggning
ingå i ärenden där tilltrosbedömning uppgifterna kan hasägasen av
direkt betydelse fråganför uppehållstillstånd skall beviljas ellerom
inte saken inte framstår uppenbar.om som

Enligt utredningens uppfattning det otillfredsställandeär sökan-om
den får besked Utlänningsnämnden begäran muntlig hand-attav om
läggning har avslagits först i samband med slutligt beslut meddelasatt
i någotärendet, i fall leda tillsämsta utlänningen misterattsom
möjligheten slutligen utveckla de omständigheteratt han ellersom
hon önskade belysa vid den begärdanärmare muntliga handlägg-
ningen. sådanOm begäran har gjorts bör således nämnden fåinteen

ärendet muntligavgöra handläggning förrän utlänningenutan beretts
tillfälle slutföra sin talan. Detta bör uttryckligen framgåatt lag-av

Utredningen föreslår därför bestämmelsetexten. med dennaatt en
innebörd ini ll kap. l § UtlL.tas

Enligt nuvarande fårordning Invandrarverket och Utlännings-
nämnden bestämma andraäven utlänningenän skall hörasatt personer
vid den muntliga handläggningen. Den regeln bör överföras oföränd-
rad till den bestämmelsen muntlig handläggning i asyl-nya om
ärenden.

UtlL innehåller bestämmelser muntlig handläggning i asyl-om
ärenden. Bestämmelserna torde sikte ärendenas handläggningta
fram till dess beslutet sådanti ärende vunnit laga kraft.att Dettaett
leder till Utlänningsnämndens handläggning s.k.att ansök-av nya

fårningar reglerad iFL den nuvarande ordningen.anses vara av
Utredningen kan inte det finns behov någon omfattandeattse av mer
muntlig handläggning vad gäller ansökningar. I de ärenden därnya

framstårdet klart ansökan grundar sig omständigheterattsom som
redan i grundärendetprövats det självfallet inteär nödvändigt att

Ävenhöra någon muntligt. i övriga fall torde behovet muntligav
handläggning mycket begränsat. Utredningen vill dock intevara ute-
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tilltrosbedömningfinnas ärenden därdet kansluta att en nyen av
utlänningen hörs.föranledaomständighet bör kunna att

sådana asyl-där denföreträdesvisutredningen ärfallDe avsersom
plågsammaförmå vissasig berättaendera inte kunnatsökande att om

sig eller fall därverkställighetenförränomständigheter närmar
kommit framförträngts och kanskeslaget haromständigheter detav

ärendenbehandling. dessaeller Imed terapiförst i samband annan
omständigheternadetilltrosbedömningkan ytterstavara avav nyaen

därföransökan och detdenför prövningen ärbetydelse nyaav
ingålåter handläggning imuntligUtlänningsnämndenrimligt att

FL:ssituationen idag reglerastorde denprövningen. Som nämnts av
uppfatt-Enligt utredningensmuntlig handläggning.bestämmelser om

Utlänningsnämndenförbestämmelserdessaning attutrymmeger
i de fall därärenden ansökanhandläggning imuntligföreta enom ny

från nämnden före-Enligt uppgiftersådan handläggning kan behövas.
handläggningenockså muntlighet vidinslagkommer det även avav

införaanledning i UtlLfinns därmed ingenansökningar. Det attnya
beträffande muntlig handlägg-minimigarantiersärreglering meden

innebörden läggsNågot med denförslagärendetypen.ning för den
därför inte fram.

handläggningenmuntligaför den3.5.4 Formen

utlännings-handläggning imuntligsyftar begreppetnärvarandeFör
mellanmuntlig kontaktrad olika formerhänseenderättsligt aven

ingåruttrycketoch utlänningen. lmyndigheternaföreträdare för
sammanträffandenochtelefonkontaktersåväl informella som mer

muntligadenUtformningensammankomster.förhandlingsliknande av
stödsjälva medfår beslutamyndigheternahandläggningen avom

Såvitt framgår uppgifternapriciper.förvaltningsrättsligaallmänna av
allaförekommer defrån myndigheternainhämtats upp-nusom

låt formellahandläggning,muntligformernaräknade attvara merav
sammanträffanden mellan beslutsfattareoch andrasammankomster

utsträckning utlänningensvanliga. vilkenmindre Iutlänningoch är
handläggningen vari-muntliganärvarande vid denfårbiträde vara

erar.
åtskilliga olägen-utredningenframhållits tidigareSom attanser

så liten utsträckningbeslutsfattare imedförknippadeheter är att178
s
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sammanträffar med den asylsökande. Utredningen har den bak-mot
grunden föreslåövervägt ordningatt bygger på formellaen attsom
förhandlingsliknande måstesammanträden hållas i vissa ärenden t.ex.
sådana där reell tilltrosbedömning måste sådanEngöras. ordningen
skulle bl.a. beslutsfattarengarantera personligen måsteatt samman-
träffa med utlänningen. Utredningen dock för inte läggastannar att

Ävenfram något sådant förslag. enligt den ordningen kommernya
således myndigheterna ha beslutarätt formenatt för denatt om
muntliga handläggningen från fall till fall. Utredningens motiv för
detta bl.a.är asylärendena i högreänatt utsträckning andra målän
och ärenden skiljer såsig frånmycket fall till fall det svårtäratt

skapa ordning heltäckandeatt kan reglera vad det bästaen ärsom som
förfaringssättet i visst enskilt ärende. Attett myndigheterna frihetge

själva bestämma denatt utformningennärmare den muntligaav
handläggningen också bäststämmer med förvaltningsrättenöverens i
övrigt.

Något förslag till ändrad ordning i detta hänseende läggs alltså inte
fram. Emellertid utredningen det kan befogat härattanser attvara
föra fram några tankar vad myndigheterna enligt utredningensom
mening bör iaktta för grundprinciper i sitt förhållningssätt till munt-
lig handläggning. Enligt utredningens uppfattning skulle till börjaatt
med mycket Invandrarverket centralt gickvunnet medvara om ut
rekommendationer till regionerna beträffande vilka förfaringssätt

skall Påanvändas. detta kan förhållandevissätt enhetligsom en
tillämpning bestämmelserna muntlig handläggning uppnåsav om
vilket är värde. Utredningen vill förordastort även grund-av att ett
formulär frågormed bör ställas vid muntlig utredningsom samman-
ställs centralt.

Det vidareär angeläget åtgärder vidtas möjliggöratt attsom
ärenden där det vikt beslutsfattarenär personligenattav samman-
träffar med utlänningen uppmärksammas så tidigt möjligt. Ensom
förhållandevis åtgärdenkel Invandrarverketär kräver hand-att att
läggaren motiverad rekommendation huruvida ärendet äravger en av
detta slag eller inte i samband med ärendet föredras för besluts-att

Påfattaren. det uppmärksammassättet beslutsfattaren på fråge-
ställningen fåroch möjlighet på bättre underlag i dagatt änett ta
ställning till det behövligt personligenär sammanträffa medattom
utlänningen. Givetvis bör utlänningens önskemål in vidvägasegna
bedömningen. Som utredningen saken det främst tvåi situa-är 179ser
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utlän-medsjälv talarbeslutsfattarenviktdär dettioner är attav
uppgifterhar lämnatutlänningeni fall därningen. Den är somena

uppehålls-fåhon harhan eller rättbedömningenleder till attatt
och däruppgifternaförutsättning ärtillstånd i Sverige under att sanna

honhan ellerdärförföreslår avvisasutlänningenhandläggaren attatt
andrasanningsenliga. Denuppgifterna inteuppfattningen ärär attav

våg-kallasuttryckssätt kanbättrenågot i bristsitationen är som
ungefär lika mycketfinnsdetskålsärenden i den meningen att som

Ärendenavslås.skallansökanförbifalla ansökanförtalar attatt som
denhänföra till fall inomtorde främstdetta slagär attvarasom av

asylsituationer.iuppkommakanintressesfären ävenhumanitära men
utlänningenmedbeslutsfattarenbåda situationer bördessaI prata

Även börhandläggarenbiträde.utlänningensisjälv närvaro varaav
sammanträde kanförhandlingsliknandeformelltnärvarande. En vara

det tänk-sådana sammankomster ärförlämpligaste formenden men
det endastanvändas ärkontakt kaninformellarebart typatt omaven
vill klarabeslutsfattarenomständighetviktigliten ut.somen men

beslutsfattarenhandläggningen börmuntligaför denformenOavsett
detomständigheterfrågortill ställasiggivetvis begränsa att somom

utlänningensbelysaytterligare kanifrågasätta ellerskälfinns att som
skallasylutredningen görashelameningeninteuppgifter. Det är att

nytt.om
rådenavgivnatillämpningen deutgår frånUtredningen att av nu

påtalade olägen-gäller dendetsituationenförbättra närkan avsevärt
utsträckningför begränsadi alltbeslutsfattareverketsheten med att

på Utlän-förhållandenadet gällerutlänningen. Närmedsjälva talar
Även nämndensproblematik.i principningsnämnden gäller samma

för dembehovdet kan finnasobservantabeslutsfattare bör attvara
tvådeUtredningenutlänningen.medpersonligentala attatt anser

beskrivitsvågskålsfalltilltrosbedömning ochsituationer rörande som
deltagandenämnden medomhörande isådant slagär att avovan av

Även fall kanmånga i andrapåkallat fall.ibeslutsfattaren kan vara
torde denvidkommandenämndensFörsådant uppkomma.behovett
falli dessahandläggningenmuntligadenformen förnaturliga vara

påpeka detslutligenvillUtredningen ävensammanträden.formella att
deltar iärendetnämndsammansättning avgörlämpligt denär att som

ärendethandläggningen. Om avgörsmuntligaden ensam-av
handeller honhansåledes meddetordförande räcker taratt ensam
medmedan ärendenhandläggningen avgörsmuntligaden180 somom
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deltagande lekmannaledamöter bör hanteras så samtliga leda-av att
deltar i handläggningen.möter

En frågasärskild i vilkenär utsträckning utlänningens biträde bör
vid den muntliganärvara handläggningen. Utredningen vill starkt

rekommendera intresset deltagande från biträdetatt beaktas. Underav
alla förhållanden bör biträdet närvarande beslutsfattarenärvara en
sarnmanträffar med utlänningen. Utredningen vill också understryka
vikten biträdet möjlighet vidatt närvara utredningen.attav ges
Härvidlag har problem uppkommit därigenom biträden mångaatt
gånger förordnas först sedan utredningen förevarit. JO har också
kritiserat detta förfarande vid flera tillfällen. Utredningen utgår från

Invandrarverket kommer beakta dettaatt de uttalandenävensomatt
gjorts i förarbetena till RHL avsnitt 3.1.1.som

181
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3.6 Utredningens förslag; Krav beslutsmotivering
för alla beslut uppehållstillståndom

Sammanfattning: Utredningen föreslår alla beslutatt om uppe-
hållstillstånd skall motiveras. Myndigheterna rekommenderas att
sammanställa utförliga s.k. länderöversikter i störresamt att
utsträckning tillföra de enskilda asylärendena bakgrundsmaterial.

3.6.1 Beslutsmotivering i uppehållstillståndärenden om

I RRV:s avsnitt 3.2.3 bedömningen behovetgörs tyd-rapport att av
liga och väl underbyggda beslutsmotiveringar i asylärendenär större

mångai andraän kategorier förvaltningsärenden. Utredningenav
instämmer i detta. Svepande eller på bristfälliga besluts-sättannat
motiveringar i Invandrarverkets avslagsbeslut kan inte frångodtas
rättssäkerhetssynpunkt. försvårarDe eller omöjliggör inte bara den
asylsökandes möjligheter i överklagande för sinatt ett argumentera
uppfattning överinstansens möjligheteräven bedöma skälenutan att
bakom överklagat beslut. Det oavvisligt krav motive-ärett ett att
ringen fonnulerad så det framgårklart påär avslaget beroratt attom
de skäl åberopats till förstöd ansökan inte tillräckliga försom anses

bifallsbeslut eller avslaget grundas sökanden inteett attom anses
trovärdig eller kombination dessa orsaker. måsteDet ivara en av

sådant fall beslutet framgåklart skälen i sig inteett ärattav
tillräckliga.

RRV konstaterar Utlänningsnämndens personal vid intervjueratt
har framhållit påkvaliteten Invandrarverkets beslutsmotiveringaratt
har förbättrats. Nämnden har detsamma till utredningen. Enligtsagt
Utlänningsnämnden verkets beslut bra underlag förutgör ettnumera

i nämnden. Utredningen ifrågasättaingen anledning attprocessen ser
uppgifterna framhållavill vad sades hurattmen som nyss om
avslagsbeslut bör utformas självfallet föranleddes de påexempelav

påsvepande eller bristfälliga beslutsmotiveringarsättannat som
på.utredningen Utredningen finner det angeläget Invand-stött att

rarverket lägger sig vinn genomgående utforma såsina beslutattom
skälen för verkets ställningstagande tydliga i sak och lätt-äratt

begripliga i fonn. 133
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på heladebatten deti den allmännabeslut harUtlänningsnämndens
heller utred-inotiveringarna. Integått från kritik vad gällerfriataget

villutformad kritiknågon generelltskäl tillningen finner menmer
särskilt viktigt föreller detsadesvad äratt ennyssupprepa som

sina motive-går utformaöverklagabeslut inteinstans attattvars
lättbegriplighet.logik ochutifrån tydlighet,kravringar höga

Utlänningsnämndenbakgrund ärSärskilt viktigt dettaär attmot av
utlänningsärenden.prejudikatinstansen förhuvudsakligaden

Även förslagfram konkretasålunda inte finns skäl läggadet attom
sakligaavslagsbeslut finns det orsak övervägautformningen attavom
i UtlLSom bestämmelsernaregelsystemet.i det nuvarandeändringar

innebärsig beslututformade behövernärvarandeför är vare som
tidsbegränsatuppehållstillstånd beslutellerpermanent uppe-som ger

fleraolämpligordning klarthållstillstånd motiveras. Denna är av
påseendet förefalla naturligtvid förstavisserligenkanskäl. Det att

uppehålls-beviljarInvandrarverketinnebärbeslut permanentattsom
denbeslutet innebäreftersomtillstånd motiverasinte behöver att

få Sverige jfrifår till sin begäranbifallasylsökande att stannaom
andrafinns raddock detanalys visar20 § FL. En närmare att en

sammanhanget.ibeaktaaspekter att
praxisbildande rollden internaviktigaste aspektenkanskeDen är

beslutenmeddeladeInvandrarverketde permanent uppe-omavsom
organisation.uppdeladregionalthållstillstånd har idaghar. Verket en

ipraxis utvecklas deför oenhetligriskuppenbarfinnsDet att enen
uppehålls-beslut rörandeOm verketsregionerna.olika permanent

beslutsmotiveringar skulle denförsågs medtillstånd regelmässigt
sigföra medsådan ordning skulleminska. En ävenrisken att
praxishålla verketssig uppdateradmöjligheterregeringens att om

modell förnödvändigt med denvilket tordeförbättras,skulle vara
föreslår styrmedelsavsnittet, dvs.iutredningenpraxisbildning attsom

förord-praxisbildningciiföreträdesvis skallregeringen styra genom
Invand-det väsentligtuppfattningutredningensEnligt ärningar. att

praxisför verketsövergripandedetledning harrarverkets ansvaret
utgåruppehållstillstånd. Utredningenbeviljadevad gäller permanenta

samband med denifrågor kommer berörasfrån den attartenatt av
utvidgad besluts-organisation.verkets Enpågående översynen av
funktionför centralunderlättamotiveringsskyldighet bör att sam-en

Invandrarverketviktigtvidarepraxisbildningen. Detordna är att ger
frivillig-så olikapositiva beslutende184 spridning att t.ex.
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organisationer och jurister arbetar med utlänningsrätt harsom
möjlighet följa utvecklingen.att

En aspekt vidgad beslutsmotiveringsskyldighetär att kanannan en
leda till kvalitetsförbättring beslutsfattandet sådant.en av som
Erfarenhetsmässigt blir beslut, där beslutsfattaren har atten ge en
klar, tydlig och enkel skriftlig motivering till sitt beslut mer genom-
arbetade. Införandet motiveringsskyldighet beträffandeävenav en
positiva beslut, kommer säkerligen också medföra viss arbets-att en
besparing för handläggarna Invandrarverket andra ärendenom
beträffande utlänning skulle bli aktuella Utredningensamma senare.

särskilt de, inte sällsynta fall frågadär återkallelseavser ettom av
uppehållstillstånd uppkommer. Medpermanent nuvarande ordning

måste handläggaren läsa igenom akten och försöka gissa sig till vilka
skäl föranledde utlänningen beviljades uppehållstillstånd.attsom
Detta både osäkert och tidsödande.är Motsvarande gäller föräven
den handlägger medborgarskapsärende beträffandeett densom
aktuelle utlärmingen.

Mycket vad har beträffande beslutensagtsav som nu permanentom
uppehållstillstånd har ocksåbäring på beslut innebär att ettsom
tidsbegränsat uppehållstillstånd meddelas. För dessa beslut tillkommer
dessutom aspekten fråndet den asylsökandes utgångspunktävenatt
kan finnas behov få vetskap anledningen tillett endastatt attav om ett
tidsbegränsat tillstånd beviljades. Ett föreskrivaargument mot att
motivering beslut den innebörden skulle kunnaav av attvara en
beslutsmotivering inte så viktig eftersomär beslutet ändå gårinte att
överklaga. Detta dock inte hållbart.särskiltär Vid bedöm-argument
ningen behovet beslutsmotivering för tidsbegränsade uppehålls-av av
tillstånd måste särskilt beaktas sådant tillstånd mångai fallatt iett
realiteten endast startpunktenutgör i fortlöpande prövningen som
slutligen i endera beslut tillståndutmynnar ellerett ipermanentom

utvisningsbeslut.ett
Betydelsen klargörande beslutsmotiveringar visar sig medav

särskild tyngd i ärenden där tidsbegränsat uppehållstillståndett ges
med hänvisning till sökandens vandel. Det sigsäger självtnärmast att
den asylsökande måste få vilken avvägning gjorts mellan deveta som
anförda skälen för uppehållstillstånd och det åberopats motsom

vandelhänseejnde.sökanden i Vetskapen orsaken till det tids-om
begränsade tillståndet har till börja med betydelse föratt sökandens
fortsatta uppläggning sin talan tiden för tillståndetnär har löpt 185av ut.
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framhålls den vill bosätta sig ibetydelsenDessutom att somav
Någon i hänseenden tordevägledning dessaSverige skötsamt.lever
få den nuvarande sakligt intetsägandeasylsökande inteden av

tillstånd på vandelsanmärk-grundstandardfrasen Tidsbegränsat av
uppehållstillstånd försestidsbegränsade medbeslutning. Att enom

också betydelse för den fortsattaslutligen givetvismotivering har
prövningen hos myndigheterna.

utifrån ordningföreslår det anfördaUtredningen attnu en ny- -
uppehållstillståndsärenden skallalla beslut iinförs innebär attsom

Någon detaljerad generell anvisning för hurmotiverade.vara
kanvarken kan eller bör Rent allmäntskallmotiveringen ut ges.se

uppehållstillstånd börbeslutdock sägas permanentatt varaom
går urskilja vilken utlänning-så tydligt grundutformade det attatt

omständigheterfått i Sverige dehar närmaresamtstanna somen
uppehålls-kategorin tidsbegränsadeslutsats. Inomkonstituerar denna

handlingsutrymme förtillstånd däremot naturligtvisfinns det ett stort
i vilka fall individualiserad motiveringbestämmamyndigheten att en

tillfall schablonartad beslutsmall kan kommaoch i vilkabehövs en
uppehålls-fall beslut tidsbegränsatflertaletanvändning. I t.ex.omav

på uppskjutentillstånd besök eller gäststudier eller grundför av
med motive-invandringsprövning räcker det självfallet kortfattaden

följa schablon, medan beslut innebärkanring, ett attsomensom
tidsbegränsat tillstånd grund vandelsanmärkning börmeddelas av

individualiserat.utförligt ochbetydligt mervara

utrikessekretessPartsinsyn och3.6.2

myndigheterna oftatill utredningen konstaterasdirektivenI att
i redovisar vilket bakgrunds-för de sällan beslutenkritiseras att

på. Trovärdigheten i besluts-ställningstagandet grundasmaterial som
direktiven öka sökanden i utsträck-fattandet skulle enligt störreom

antingendel myndigheternas bakgrundsmaterialdag fickning iän av
länderrapporter publiceras i utsträck-i besluten eller störreattgenom

måsteframhålls till sekretess kanhänsynning. Samtidigt tas attatt
kritiken tillbakgrundsmaterialet enligt SekrL. Den tordeförgälla

förhållandet i förstasin grund i detbetydande del ha att reserapporter
offentligt.från Utlänningsnämnden inte redovisashand

186
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Ett dilemma de asylsökande och deras ombudbiträden kon-som
fronteras med det gällernär är sigreserapporterna att vare rappor-

i sig eller uppgifterterna dem har tillförs själva asylärendet;ur
ingår i det allmänna kunskapsunderlagrapporterna besluts-som

fattaren har utifrånoch vilket han eller hon tillsammans med annan-
kunskap fattar sina beslut i det enskilda ärendet. Detta leder till att-
bestämmelsen i 14 kap. 5 § SekrL partsinsyn inte blir tillämplig.om
Det givet mångaär asylsökande uppleveratt myndigheterna haratt
tillgång till uppgifter kan vändas dem de fåttemotsom utan att ens
tillfälle bemöta uppgifterna; denatt rättsliga frågan materialetom
tillförts ärendet saknar för dem varje intresse.

Utredningen förståelsehar för sekretessaspekter kanatt siggöra
gällande för vissa uppgifter kan finnas i myndigheternassom rappor-

från utredningsresor. Inteter desto mindre måste det ifrågasättas
varför myndigheterna gårinte de asylsökande till såi måttomötes att

två versionerupprättar dvs fullständigman reserapporterna,av en
med källangivelser och avmaskad innehåller koncentraten ettsom

den uppfattning myndigheterna fått förhållandena iav visstsom ettav
land. Redan sådan åtgärd skulle enligt utredningens förmenandeen
kunna förbättra såinsynen de asylsökande och derasatt ombudbi-
träden inte längre skulle behöva i tvivelsmålsväva rapportemasom
innehåll.

Lösningen med avmaskade emellertidär endastreserapporter
partiell. En nackdel med metoden offentliggörandetär så-att av en
lunda neutraliserad i fall fåkansämsta vilseledanderapport effekt.en
Rapporten endast komponentutgör den länderkunskapen av som
finns hos myndigheterna. Det därför inteär säkert fåratt rapporten
den konsekvens för bedömningen förhållandena i visst landettav som
den kan uttryck för. Utredningen därför detsynas ge ärattanser
betydelsefullt samlad bild myndigheternasatt länderkunskapen av tas
fram. Detta bör ske regelbundet uppdaterade länder-attgenom
översikter Dessa bör innehålla inte bara uppgifter frånut.ges rese-

uppgifter frånäven den generellarapporter utan UD-rapporteringen
Översikternaoch bakgrundsmaterial. bör vidare innehållaannat en

faktadel och analysdel. Ett minikrav bör också över-en attvara
sikterna revideras efter varje utredningsresa eller materialannat som
innebär förändringar i fakta- eller analysdelen.

Stora krav bör ställas dem skall sammanställa länder-som
översikter detta slag. Uppgiften bör naturligen ankomma lnvand- 187av
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asyl-på basen förverkettill detmed hänsynrarverket äratt som
Även sålundaländeröversikterna börförfinns. ansvaretomprocessen

samråda Utlännings-medverketbörInvandrarverkethosplaceras
förRepresentanterinnehållet i översikterna.beträffandenämnden

utredningsresor.viddelegationenockså delta ikunnanämnden bör
bedömningarmåste frihethaUtlänningsnämnden göraAtt att egna

bedöm-självklart. Dessaländerförhållanden främmandei ärom
i princip-uttryckkomma tillmeningutredningensenligtningar bör

praxis-Utlänningsnämndenspubliceras inämndbeslut i stor som
bör tillsammansprincipbeslutenLänderöversiktemasamling. samt ge

vilketombudbiträdenoch derasasylsökandebild för debra aven
beträffande deochmyndigheternafinns hosbakgrundsmaterial som

förhållande olika länder.ibeträffandebedömningar görssom
Även förbättra situa-principbeslut kanochländeröversikterom

kvar-problemproblem. Ettinte alladettalösertionen avsevärt som
enskilttillförasbakgrundsmaterial börfråganstår visst ettär om

myndig-försakdetordninggällandeEnligt ärasylärende. ytterst en
ärende jfrtillförasskallhandlingarvilkabestämma ettheten att som

klago-anledning1978 inovemberden 21beslutJustitiekanslerns av
angåendeInvandrarverketNobelmål från advokaten Peter parts-mot

särregleringinförautlänningsärenden m.m.. Attkommunikation i en
finnsförorda. Detinteutlänningsärendenområdet för ärdet att

derasasylsökande ochdemöjligheteremellertid andra att om-ge
bakgrundsinformationvilkenuppfattningbättrebudbiträden omen

ärendet.aktuellabetydelse för detharsom
redovisar detbeslututförligt i sinamyndigheternaEtt ärsätt att

förhållandena ibedömningenförtill grundliggermaterial avsom
tämligenflesta falli dekan görashemländer. Dettautlänningarnas
princip-länderöversikter ellertillhänvisningarenkelt görsattgenom

förstringentsådan redovisningbeslut. Genom process-ramges enen
vilja tillföraUtlänningsnämndenSkulleöverklagande. nyttvid etten

materialet tillförsdetnaturligtbakgrundsmaterial detsådant är att
bakgrundsmaterial finnssamlad bildbakgrundakten. Mot att avenav

nyinförskaffadnågon riskdet knappastfinnsländeröversikterna atti
beskrivitspåvilseledande detkan verka sättinformation ovan.som

denna lös-användamyndigheternarekommenderarUtredningen att
ning.

ochattitydallmänt ändrarmyndigheternamöjlighetEn är attannan
bakgrundmaterial finns.dettillför ärendenomfattningi188 större som
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Utredningen rekommenderar sådanäven attitydförändring. Annarsen
riskerar reglerna partsinsyn och kommunikation i 16-17 §§ FLom

bli urholkade. Det främst innehålletär iatt kanreserapporter som
frågakomma i tillföra ärenden. Dessa bör iatt vissa fall tillföras

ärenden eftersom innehållet i åtminstone indirekt fårrapporterna
ha betydelse för myndigheternas ställningstagande till asyl-anses

ansökningar. förhållandeDetta blir särskilt märkbart detnär är ett
antal asylsökande föranleder utredningsresa till visst landsom etten
och ärenden först sedanavgörs besöket skett.

En tredje metod slutligenär myndigheterna dåoch främstatt
Invandrarverket tydligt i besluten vilket bakgrundsmaterialanger som
ligger till grund för deras uppfattning visst land,ett t.ex.om en rese-

eller UD-rapportering. Frågan dessarapport källors offentlighetom
får sedan i sedvanligavgöras ordning.

särskild frågaEn ocksåär den nyligen gjorda ändringen iom
utrikessekretessbestämmelsen avsnitt 3.1.2 kan föranleda ävenatt
andra myndigheter regeringen ochän utrikesrepresentationen, som
direkt berörs ändringen, reviderar sin tillämpning bestämmel-av av

Utredningen håller i och för sig inte för otroligt det för-sen. att
hållandet regeringenäven skall använda s.k.att rakt skade-nu ett
rekvisit kan få återverkningar på myndigheternasäven tillämpning av
bestämmelsen. Det viktigaste med ändringen enligt utredningens
uppfattning emellertidär regeringen möjlighetatt att tanu ges
ställning till utrikessekretessfrågor i bl.a. det aktuella avseendetnu
med användande kriterier myndigheterna redanav samma som
tidigare haft tillämpa. Den ordningen kommeratt sannolikt ledaatt
till hållningden regeringen intar frågoratt till detta slagsom av

fåkommer genomslagskraft beträffandeatt även myndigheternas
Ävenagerande. det givetvis gårinte någotgöra uttalandeattom om

hur regeringens tillämpning den utrikessekressbestämmelsenav nya
kommer finns det enligt utredningens meningatt skälut avvaktase att
den utveckling praxis ändringen i sekretesslagen kan för-av som
anleda.

såledesUtredningen inte bereddär i dagens föreslåläge änd-att en
rad ordning beträffande utrikessekretessen. Utvecklingen på området

följasbör dock Om den nyligen ikraftträdda ändringennoggrant.upp
rekommendationeri sekretesslagen och de attitydförändringom en

utredningen gjort inte leder till ökad öppenhet vadsom nu en
189
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bakgrundsmaterial börinnehållet ochibeträffar annatreserapporter
påsaken övervägas nytt.
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3.7 Utredningens förslag; Rättsprövning för vissa
utlänningsärenden och ökade möjligheter överklagaatt
beslut uppehållstillståndom

Sammanfattning: Utredningen föreslår rättsprövning införsatt
för ärenden enligt utlänningslagen prövas regeringen isom av
första och enda instans. Förslaget innebär också beslutatt om
uppehållstillstånd får överklagas beslutetäven inte innebärom

utlänningen avvisasatt eller utvisas.

utlänningslagen3.7.1 Rättsprövning för ärenden enligt
prövas regeringen enda instanssom av som

Som framgår i styrmedelsdelen avsnitt 2.7.3 utredningenanser att
rättsprövning bör införas för utlänningsärenden prövassom av rege-
ringen första och enda instans, dvs utlänningsärendensom som
överlämnas till regeringen från Invandrarverket. Införandet av en
sådan möjlighet innebär nännande till denett ordning gäller isom
flertalet andra västeuropeiska nämligen utlänningsärendenstater, att
överprövas i judiciellt förfarande. Flertaletett västeuropeiska stater
torde dessutom främmande för tanken ärenden avvisningvara att om
eller utvisning endast iprövas instans. Ett fören annat argument att
rättsprövning bör införas eninstansprövningenär att kan komma i
konflikt med föreskrifterna tillrätten effektivt rättsmedel iettom
artikel 13 i Europakonventionen. Som framgår avsnitt 3.3.2 be-av
höver inte någon rättigheterna i konventionen ha kränkts förav att
artikel 13 skall tillämplig. Det räcker sökanden kananses att göra
gällande an arguable claim.

Fri- och rättighetskommittén ansåg inämnts avsnitt 3.2.4som att
utlänningsärenden inte sådanär karaktär de enskildasrör civilaattav
rättigheter och skyldigheter. Enligt den kommittén fanns det därför
inte skäl utvidga rättsprövningslagens tillämpningsområdeatt till att
omfatta dessa ärenden. Utredningen kan i och för sig instämma i att
utlänningsärenden normalt inte sådanär karaktär de denrörattav
enskildes civila rättigheter och skyldigheter. Som redovisats i avsnitt
3.3.2 kan dock Europakonventionen i undantagsfall påverka konven-
tionsstaternas avvisarätt eller utvisa utlänningar.att De situationer 191
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för-särskildaunderdetdärärendenutredningen äravsersom
förnedrandeomänsklig ellerellerfrågahållanden kan tortyromvara
familjelivetförrespektenkränkning3 ellerartikelbehandling av
förarbetenahemlandet. Itilltillbakaskickaartikel 8 att personen

utvisningavvisning ellerärendenUtlL betonas§11till 7 kap. att om
påståttutlänningenberördedenregeringentillhänskjutasbörinte om

förnedrandeelleromänskligellerförrisklöperhan tortyratt
tolkningengällerdet199192230 24. Närbehandling prop. avs.

ochAbdulaziz, CalabesmåletiutslagEuropadomstolensartikel 8 bör
domstolenavsnitt 3.3.2. AttseobserverasBalkandaliStorbritannien

hadeartikel 8 intekränkningnågonansågfalletspeciellai det att av
intresseVad ärsammanhang. äri dettabetydelsesaknarskett som av

fallen.ansågs i allatillämplig8artikel treatt
förenlig med Europa-UtlLför sig äri ochUtredningens attanser

skepnadnuvarandesåvälihänseendenaangivnaikonventionen de nu
föreslår. Dettautredningenutformningdelvisi den somnyasom

fall skullenågot enskiltibestämmelserdessdock intehindrar att
claim kanarguablefall anså ifelaktigttillämpas vartkunna att

intedennaärendenförarbetsuttalanden typatthävdas. Att avanger
uttryck-införandetovidkommande. Intefår överlämnas är av enens

fårintedetta slagärendeninnebördenlagbestämmelselig att avav
måste nämligen vägasbildenIeliminera risken.kanöverlämnas anses

hemlandettillåtersändandevidpåståendenin resp.tortyratt om
många ärendeniåberopasfamiljerelationSverige anknutennågon till

iblanddetsig självtInvandrarverket. Det säger attvidhandläggssom
anfrågan förekomstentillställningbesvärligtkan avatt ta omvara

överlämnandesituation.iclaimarguable en
regeringenutvisningeller avgörsavvisningbeslutEtt avsomom

ordinär väg.intekan överprövasinstansoch endaförstasom
sådant ärende.iRegeringsrättenbeviljasresning ettkanDäremot av

skulleeuroparådsorganentveksamtmycketemellertidDet är om
tänk-rättsmedel. Entillräckligtresningsinstitutetgodta annanettsom
kap.enligt 7Invandrarverketfrånyttrandedetbar ärväg somatt

betraktasärendenöverlämnade ettmedföljaskall§ UtlL som11
andrasker ii praktikenprövningregeringenspåföljdmedbeslut att

säkerhetsmarginalbredemellertidUtredningeninstans. att enanser
viktigtSärskiltaktuella. ärfrågorupprätthållas de äribör nusom

lag.svenskEuropakonventionen utgörbakgrunddetta att numot av
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såledesDet bör finnas rättsmedel för utlänningsärendenett som
regeringenavgörs i första och enda instans. Det enda lämpligaav

forumet för överprövning regeringens beslut tordeen av vara
Regeringsrätten. Det ligger därvid till handsnärmast lösa detatt nu
angivna problemet införa rättsprövning för dessa ärenden.attgenom
Bakgrunden till rättsprövningslagen visserligen säkerställaär att att
svensk rätt Europakonventionens krav tillgångmotsvarar till
domstolsprövning enligt artikel Enligt utredningens uppfattning
finns det emellertid inget hindrar lagen används för iattsom attnu
dessa fåtaliga fall tillförsäkra den enskilde till inhemskträtten ett
rättsmedel. Det bör Europadomstolen under vissanoteras att
omständigheter har godtagit brittisk domstols judicial review, isom
princip begränsad tillär bedömning administrativt beslutetten av om
varit orimligt eller inte, effektivt rättsmedel Vivarajah m.fl.som
Storbritannien, 1991, 215. Rättsprövning torde därmednr vara
tillfyllest för uppfylla kraven i artikel 13. sådanEn prövningatt bör
således införas för utlänningsärenden regeringenprövassom av som
enda instans. Utredningen föreslår ändring med denna innebördatt en

i 2 § rättsprövningslagen.görs
Till sist bör observeras det beträffande asylärendenatt sagtssom nu

endahandläggs regeringen instans torde gälla förävensom av som
ärenden regeringenprövas enligt lagen 1991:572 sär-som av om
skild utlänningskontroll. fårDet iövervägas sammanhang hurannat

bör förfara där.man

3.7.2 Rätten överklaga uppehållstillståndatt beslut om
vidgas

Anpassning till föreskriftema direktiv 64221EEGi

En redogörelse för innehållet i direktivet finns i avsnitt 3.4.5. Det är
främst artikel 8 torde intresse för frågan vilkasom vara av om
överklagandemöjligheter bör finnas för EUEES-medborgaresom
och deras anhöriga. Denna krets benämns fortsättningsvis EES-
kretsen. Dessa skall enligt artikel 8 inte förutsättningarsämre attges
överklaga angåendebeslut inresa eller utfärdaett ellervägran att
förnya uppehållstillstånd eller beslut utvisningett vadett änom som
gäller för svenska medborgare beträffande andra förvaltningsbeslut.
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någonbeaktas det inte finnsartikeln börVid tolkningen attav
Sverige. Vissaöverklagandeordning för förvaltningsbeslut ienhetlig

till förvaltnings-förvaltningsmyndigheter kan överklagasbeslut av
sådana till högre förvalt-beslut kan överklagasdomstol medan andra

utredningen artikel 8den bakgrundenningsmyndighet. Mot attanser
måsteså införa överklaganderätt tillSverigeinte bör tolkas att en

beslutstyper artikeln berör. Rättenförvaltningsdomstol för de attsom
förbehållas de myndigheterbörbesluten prövaröverpröva som

utlänningsärenden.övriga
förvaltningsmyndigheter ibeslut fattasmajoritet deEn som avav

förhållandegår leder med beaktandeöverklaga. DettaSverige att av
vi för helt uppfyllai artikel 8 till slutsatsenvad sägs att attsom

bestämmelser i utlänningslagendel föra indirektivet i denna bör som
går överklaga. Enligti artikelnbeslutstyperalla nämnsgör attatt som

uppehållstillstånd inteordning kan beslutnuvarande ärvägraatt som
utvisningsförordnanden inteavvisnings- ellermedförenade över-

uppehållstillståndansökningarmedför allaklagas. Detta att om som
inklusive de ansökningari Sverige,före inresan görsgörs som av

i instans. före-endast FörEUEES-medborgare, prövas atten
skall uppfyllas bör överklagande-artikel 8 i direktivetskrifterna i en

nyssnämnda kategorin införas.beträffande denför avslagsbesluträtt
uppehållstillståndvissa avslagsbeslut söksMotsvarande gäller näräven

förnyalnvandrarverketefter inresan vägrarnär att ettsamt
sådanaUtlLuppehållstillstånd. nämligen helt i enlighet medDet är att

förenas avvisnings- eller utvisnings-inte medavslagsbeslut ett
till hemlandetfall utlänningen förväntas tillbakaförordnande i de resa

fallen bör därföröverklaganderätt täcker defrivilligt. En ävensom
Även uppehållstillstånd återkallasinnebärbeslutinföras. attsom

land Sverige bör täckasbefinner sig iutlänningenmedan änett annat
föreslår med innebörd iändringar denna görsin. Utredningen att

UtlL.
i utlänningslagstift-återstår frågan någon ändringDärmed om

iföreskrifterna i artikel 9 direktivet.måste till följdningen göras av
endast beslutden artikelndärvid observeras rör vägraDet bör attatt

frånuppehållstillstånd utvisning territo-och beslutförnya ettatt om
uppehållstillstånd. vidareArtikelninnehavaren ärriet för ettav

finns. Besluttill domstol inteöverklagatillämplig endast när rätt att
uppehållstillståndinnehavareförutvisning är ettavsompersonom en

på utvisning påsikteterminologi främsttill svensktorde194 taomsatt
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grund brott vilket ochprövas överklagas inom de allmännaav
domstolarna. Ett adminstrativt utvisningsbeslut meddelassom av
Invandrarverket torde nämligen bygga på uppehållstillståndet haratt
återkallats. förhållandenUnder alla går sådant beslut överklagaett att
till den domstolslika Utlänningsnämnden. Genom den ändring som
utredningen föreslår i föregående stycke kommer beslutäven att

förnya uppehållstillståndvägra kunnaatt överklagas tillett att nämn-
den beslutet inteäven förenas med utvisningsförordnande. Motettom
den bakgrunden dåoch Utlänningsnämnden enligt utredningens
uppfattning bör kunna jämställas med domstol i direktivets meningen

artikel 9är överhuvudtaget inte tillämplig. Några ändringar till följd
den artikel bör därmed inte i UtlL.görasav

Medborgare utanför EES-kretsen

Utredningens uppdrag för-överväga och nackdelar med införaatt att
vidgad överklaga beslut uppehållstillståndrätt gälleratt ävenen om

medborgare utanför EES-kretsen. fråganDen första inställer sigsom
vilken betydelse förhållandetär det reglerna föreslås ändrade föratt

denna krets skall ha vid överväganden överklaga besluträtten attom
uppehållstillstånd i Utredningen därvid det i ochstort.om attanser

för sig inte kan stötande ha olika regler för EES-kretsen ochattanses
frånkommer andra delar världen. Att vipersoner gentemotsom av

harEU förbundit iaktta särskilda överklaganderegler förattoss
beslut uppehållstillstånd för vissa medborgare behöverstatersom
således inte någon bestämmelserha inverkan på de vi tillämparsom

frånmedborgare andra länder. medborgareAtt i EES-staternamot
föreslås få överklaga alla såvittavslagsbesluträtt gällerattnu uppe-

hållstillstånd talar dock med viss förstyrka införa sådan rättatt en
för frånmedborgareäven andra stater.

Utöver detta finns det rad andra skäl talar för över-atten som en
klaganderätt skall införas beträffande avslagsbeslut där ansökan om
uppehållstillstånd före inresan oberoende medborgarskap.görs Ettav
viktigt skäl rättssäkerhetsaspekten. Man bör därvid särskilt beaktaär

årligenInvandrarverket handlägger antal ansökningaratt ett stort av
detta slag. Det kan den bakgrunden inte uteslutas felbedöm-mot att
ningar kan ske i enskilda fall. Givetvis förbättras rättssäkerheten

gårbesluten överklaga.avsevärt Rätten överklaga har ävenatt attom 195
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områdenövrigaPå allaipraxisbildningen.förbetydelse stort sett av
huvud-Utlänningsnämnden denutlänningsrätteninombetydelse är

uppfattningutredningensEnligtinstansen.prejudikatbildandesakliga
bilda praxisfår tillfälleintenämndenlämpligtmindre attdetär att

område.dettaäven
utlänningslagvår nuvarandeförlåg grundtillpropositionenI som

irättssäkerhetenpraxisbildningen ochanfördes198889:86prop. att
bestämmelsentryggadärende fick attdenna omgenomtyp ansesav

principiellärendenlämnaskulle kunna överInvandrarverket av
införainteskälen föravgörande. Deförregeringenbetydelse till att
Utlän-sedanlika starkttalaintekanöverklaganderätt nuansesen

utlänningsärenden.instans ihögstatillkommitningsnämnden som
vidarestyrmedelsavsnittet innebärförslag i attUtredningens rege-

bak-denbegränsas. Motärendenenskildamedbefattningringens
möjligheterökaderegeringensbeträffandedå förslagetochgrunden

på detfår siktefrämstutlänningsärendeni tapraxis ansesstyraatt
praxisbildnings-ochrättssäkerhets-området sigasylrelaterade gör

aktuellatill denställningstagandevidgällandestarktaspekter nu
frågeställningen.

eninstansprövningfallframhållit i vissakanutredningenSom aven
före-konflikt medikommauppehållstillstånd riskerafrågor attom

Europakonven-13 iartikelrättsmedel ieffektivtskrifterna ettom
avsnitti det iEuropadomstolensärskilt observerasbörtionen. Det att

BalkandaliStor-Calabes ochAbdulaziz,falletredovisade3.3.2
immigrations-vidtagitsåtgärderkonstateradebritannien att som

artikelenligtfamiljelivetförtill respektområdet kan beröra rätten
utgångenfrån materielladendelvis bortsekanSom nämnts avman

dom-viktigakränkts. Det ärfamiljelivetförfrågan respekten attom
för-överhuvudtaget. Dettatillämpligansåg artikel 8stolen att var

överklagande-frågan behovetinnaturligthållande leder av enom
uppehållstillstånd föresöksdäravslagsbeslutsåvitt gällerordning

stridarättsmedel kaninhemsktavsaknadeneftersominresan ettav
framhållits tidigareSåsomkonventionen.iartikel 13 ansermot

såvittupprätthållasbörsäkerhetsmarginalbredutredningen att en
inte baraEuropakonventionenförhållande tillgäller UtlL:s som

också särskildgivitslagstiftningensvenskai den utaninkorporerats
någonsvårt intabakgrundendenharUtredningen attmotstatus.

deninföras föröverklagandemöjlighet börståndpunkt än att enannan
beslutskategorin.aktuella196 nu
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Det finns alltså starkt vägande förskäl införandet av en
överklagandeordning beträffande avslagsbeslut avseende ansökningar

uppehållstillstånd gjorts före inresan. Liksom vad gällerom som
EES-kretsen bör överklaganderätt föräven beslut återkallandeen om

uppehållstillstånd införas. Den enda nackdelen med den tänktaav nu
ordningen den innebär ökadär arbetsbörda för Utlännings-att en

Ånämnden. andra sidan bör beaktas införandet möjlighetatt attav en
överklaga kan minska Invandrarverkets arbetsbörda attgenom
sökandenas behov upprepade ansökningargöra Tillatt avtar.av
bilden hör regeringen i nyligen till riksdagenäven avlämnadatt en
proposition prop. 199596:179 föreslagit uppmjukning deten av

pågenerella kravet uppehållstillstånd i princip skall ha beviljatsatt
före inresan i Sverige. Förutsatt detta förslag genomförs tordeatt
antalet ansökningar uppehållstillstånd före inresangörsom som

Ävenminska. detta förhållande talar för nackdelen med den ökade
arbetsbelastningen för Utlänningsnämnden inte bör överdrivas. Den

alltsåaspekten kan någotinte avgörande inflytande på utred-ges
ningens frågan.bedömning av

Utredningen med hänvisning till vad har sagts attanser som nu
Invandrarverkets avslagsbeslut beträffande ansökningar uppehålls-om
tillstånd gjort före inresan skall kunna överklagas till Utlän-som
ningsnämnden. Detsamma bör återkallandegälla beslut om av
uppehållstillstånd meddelas medan utlänningen i landär ett annatsom

Sverige. ändringEn med denna innebördän bör in i kap.7 UtlL.tas
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3.8 Utredningens bedömning; Asylärenden bör inte
kunna vilandeförklaras

Sammanfattning: Utredningen har i uppdrag detövervägaatt om
finns behov formell regel Invandrarverket ochav en som ger
Utlänningsnämnden skjutarätt prövningenatt asyl-ettupp av
ärende tills situationen i de asylsökandes hemländer har klarnat.
Bedömningen det förvaltningsrättsligtär äratt godtagbart att
myndigheterna viss tid sig för skaffa tillförlitligttar att ett
underlag för sin bedömning. Ett asylärende bör emellertid inte
få skjutas allt för länge denna orsak. En regelupp av om
vilandeförklaring skulle närmast till ordning däruppmuntra en
ärenden skjuts under längre tid. Utredningen därförupp anser

asylärenden inte bör kunna vilandeförklaras.att

Enligt direktiven skall utredningen bakgrund de erfaren-mot av-
heter vunnits detöverväga finns behov formell regelsom om av en-

myndigheter skjutarätt den slutliga prövningenattsom ger upp ettav
ärende tills situationen i hemlandet klarnat. De erfarenheter som
åsyftas torde bl.a. ärenden rörande medborgare från Bosnien-vara
Hercegovina Bådaoch Somalia. dessa kategorier fick åri fleravänta
innan beslut uppehållstillstånd fattades.om

3.8.1 åtgärderBehovet av

I praktiken det främst två anledningarär föranleder myndig-som
heterna låta utlänningsärenden vila. Den förstaatt den situationär

i direktivennämns eller myndigheterna skjuter prövning-attsom upp
viss asylgrupps ärenden i avvaktan på situationen i derasen av en att

hemland skall klarna s.k. beslutsstopp. Detta kan ske såväl hos
Invandrarverket och Utlänningsnämnden hos regeringen. Densom
andra situationen Invandrarverketär eller Utlänningsnämnden haratt
överlämnat ärende till regeringen för avgörande. Myndigheternaett
låter då regelmässigt ärenden inrymmer problematiksom samma som
det överlämnade ärendet vila i avvaktan på regeringens vägledande
avgörande.
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vissmedregeringen avvaktareller avgöramyndigheternaAtt att en
såhar klarnathemlandsituationen i derastillsasylgrupps ärenden att

går sända hem eller inteasylsökandegår överblicka dedet attatt om
förvaltnings-klandrasuppfattning inteutredningensenligtkan ur

handlägg-snabbkravuppenbart FL:ssynpunkt. Deträttslig är att
iinnan utredningenskallärendeninnebär avgörasning inte att

ärenden§ FL itillämpningen 7fullständig. Vidärendet är omav
myndig-fullt godtagbartmåste därföruppehållstillstånd det attvara

förhållandena i deutredningfullvärdigförst inhämtarheterna om
tolkningärendena Dennainnanasylsökandes hemländer avgörs. av

tillåtsså ärendenöverdrivasfår intesjälvfalletbestämmelsen att
landförhållandena i visståratal i förhoppningenvila i ettattom

Ågår återsända dit. andraså asylsökandedeförbättrasskall attatt
svårt för myndigheternamåste det kanbeaktassidan attatt vara

förhållandeninformationfå tillförlitlig rörframomedelbart somom
handläggningenvidtidsfördröjningvissEnfrämmandevissa stater.

måste därför godkännas.sådana ärendenav
iskjutsärendenkännetecknassitutionenandraDen att uppavsom

avgörandevägledandemeddelaskallregeringenavvaktan ettatt
domstolarnasmedjämförfrämmandesigkan t.ex.te om manmer

det intedomstolsväsendet tordeallmännahandläggning. detInom
påmål i avvaktanskjuterunderinstansernaförekomma attatt upp

avgörande.prejudicerande DetmeddelaskalldomstolenHögsta ett
funktion högstaregeringensmåste emellertid observeras att som

inte fullt kanutlänningsärendenöverlämnadei vissainstans ut
regeringenAnledningen tillroll.domstolensmedjämföras Högsta att

utlänningsärendenfinnsroll detprejudikatbildandefått är att somen
föremål ställnings-för politiskablisådan de börär attnaturav

oundvikligtfungera detskallden ordningen är atttaganden. För att
ärendensskjuterUtlänningsnämndenInvandrarverket och av-upp

Vadmeddelats.vägledande beslut harregeringensgörande tills som
ställeruppskovdenunder debatt hurställasmöjligen kan är typen av

handläggning.snabbbestämmelseFL:ssig mot om en
bestämmelseformellbehovetbedömningenVid som gerav enav

ärendenprövning vissaslutligskjutamyndigheterna rätt att avupp en
fram iutredningen läggerändrad ordningtillmåste förslagde som

två böraspektersärskilt vägasstyrmedelsavsnittet beaktas. Det är som
fortsättningsvisregeringenhar förslagetbörja medTillin. attatt

betydelse.förordningarpraxisskallhuvudsakligen200 storstyra genom



ÖvervägandenRättssäkerhet, och förslag.

regeringenAtt i framtiden kommer handlägga mindreatt avsevärtett
antal enskilda ärenden torde nämligen få till följd myndigheternasatt
behov skjuta ärenden i avvaktan påatt vägledandeav upp ett av-

frångörande regeringen kommer praktiskt försvinna. Någotatt taget
behov formell regel vilandeförklaring för sådanaav ärendenen om
finns då inte.

Även för den kategori ärenden där uppskovet beror på myndig-att
heterna avvaktar förhållandena i de asylsökandesatt hemland skall
klarna utredningenär tveksam till det finns något behovom av en
bestämmelse vilandeförklaring. För de ärenden där detom tar avse-
värd tid få fram tillförlitlig informationatt ligger det enligt utred-
ningens uppfattning till handsnärmare under väntetiden meddelaatt

tidsbegränsat uppehållstillstånd.ett Redan enligt nuvarande ordning
finns det möjligheter tidsbegränsat tillstånd föratt ettge personer

inte har till asyl i Sverigerätt och skyddsbehov kortsom ärvars av
varaktighet 2 kap. 4 § första stycket UtlL. Utredningen föreslår ia
stynnedelsavsnittet regeringen skall iatt förordningrätt attges ge
föreskrifter tillämpningsområdet för denna bestämmelse. Dettaom
bör få till följd myndigheterna kommer fåatt vägledning rörandeatt
vilka ärenden lämpar sig för tidsbegränsade tillstånd. En visssom
minskning de ärenden skjuts för hemlandsförhållandenav attsom upp
skall klarna kan därmed förväntas.

Till bilden hör också den Flyktingpolitiska kommitténatt som ser
invandrings-över och flyktingpolitiken har i uppdrag överatt se

frågor tidsbegränsade tillstånd. dir.I 1994:129 bl.a.sägs s. 13om
kommittén skall tidsbegränsadeatt pröva tillstånd bör komma iom

fråga också för andra situationer de omfattasän 2 kap. 4 §som av a
första stycket UtlL. Det kan alltså tänkas för tidsbegrän-att utrymmet
sade uppehållstillstånd kommer öka i framtiden. Mycketatt av pro-
blemen med avgörandet vissa ärendenatt skjuts hos myndig-av upp
heterna kommer då troligen minska.att

Någon3.8.2 bestämmelse vilandeförklaring förom
utlänningsärenden införs inte

Utredningen kan sammanfattningsvis inte det finns någotattse mer
påvisbart behov bestämmelse myndigheterna möjlighetav en som ger

vilandeförklara vissa ärenden uppehållstillstånd.att Om tendensenom 201
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tidsrymderavsevärdaunderskjutsavgörandeärendensatt merupp
de asylsökandelösningenutredningenföredrarfortsättaskulle att

framväntetiden. läggatillstånd under Atttidsbegränsade ettmeddelas
uppehållstillståndtidsbegränsadeförökarförslag utrymmetsom

dock skälfinnsuppdrag. Detutredningensinom attinteligger
till förframkommittén kommerparlamentariskadenavvakta vad

tillämpningsområdet tidsbegränsadeförbeträffandelösning uppe-
tillståndsådanaför beviljandemånhållstillstånd. denI utrymmet av

försvinna.beslutsstoppmed s.k.problemetnämligentordeökas
något förslagframbakgrunden intedenläggerUtredningen mot om

möjlighetmyndigheternabestämmelseinförande attsom gerenav
uppehållstillstånd.ärendenvilandeförklara om

tillåter vissabestämmelsevill tilläggaUtredningen attatt somen
sigförhållanden lämparknappastallaundervilandeförklarasärenden

förasylsökandessåväl enskildadeFör statensför asylprocessen. som
effektivt.bedrivsdenviktigtdetvidkommande är att processen

så möjligt.hållas mycketdärförHandläggningstiderna bör somnere
vilandeförklaramöjlighetbestämmelseinföra attAtt gersomen

harärendeambitionen. Närdenilla medrimmarärenden ett
detta ärenderisk förnämligen alltidfinns detvilandeförklarats atten

hand-prioriterasärendentillhöra dekommerdärefter inte att som
alltså avrådaUtredningen villmyndigheterna.läggningsmässigt av

sådan bestämmelse.från införandet av en
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4 Ikraftträdande och kostnader

Asylprocessutredningen är utredningar förtre närvarandeen av som
arbetar frågormed kommer föranleda ändringar i UtlL.att Desom
två andra utredningarna den Flyktingpolitiskaär kommittén Ku
1994:10, har i uppdrag invandrings-över och flykting-attsom se
politiken i och Utredningen verkställighetstort beslutom av om
avvisning och utvisning Ku 1994:07 har i uppdrag överattsom se
verkställighetsfrågor. Utredningen verkställighet beslutom av om
avvisning och utvisning skall ha avslutat sitt arbete den 1 maj 1995
och den Flyktingpolitiska kommittén skall färdig med sitt arbetevara
den juli år.l De utredningarna kan förväntastre lägga framsamma
förslag kommer medföra omfattandesammantagna ändringarattsom
i UtlL. Sett för sig hade Asylprocessutredningens förslag kunnat träda
i kraft den januari1 1996. Med hänsyn till de andra utredningarna
och det intresse samordning ändå finns rimligtärav ettsom
ikraftträdandedatum den l juli 1996. Asylprocessutredningen föreslår
därför lagförslagen i detta betänkande skallatt träda i kraft detta
datum.

förslagDe läggs fram i styrmedelsavsnittet torde inte leda tillsom
några ökade kostnader. Förslagen i rättssäkerhetsavsnittet kommer
däremot föranleda vissa ökade kostnader föratt Invandrarverket och
Utlänningsnämnden. Det inte meningsfulltär uppskattanärmareatt
dessa kostnader En rättsvisande beräkning förutsätter hel-nu. att en
hetsbild fram utgångspunktmed i de förslagen.tas tre





5 Författningskommentarer

5.1 Förslaget till lag ändring i utlänningslagenom
1989:529

Inledning

Utredningen föreslår i detta betänkande bl.a. regeringen fortsätt-att
ningsvis skall praxisbildningen i utlänningsärendenstyra huvudsak-
ligen generella föreskrifter. Detta föranleder ändringar i fleragenom
paragrafer innehåller bemyndiganden uppehållstillstånd.rörsom som

innehållerUtlL emellertid andra bestämmelseräven med norrngiv-
ningsbemyndiganden. Dessa bör enligt utredningens uppfattning ses

och struktureras konsekvent.över sådanEn inteöversyn ärmer
meningsfull i detta sammanhanggöra eftersomatt utred-en annan
ning, den Flyktingpolitiska kommitten Ku 1994:10 har i uppdrag att

genomgripandegöra UtlL.översyn Asylprocessutred-en mer av
ningen lägger därför endast fram förslagde till lagändringar ärsom
nödvändiga pågenomföra områdedet utredningensatt uppdragsom
omfattar.

2 kap. 4 §

Bestämmelserna i första stycket de huvudsakliga förutsätt-anger
ningarna för utlänning inte har till asyl skall kunnaatt rätten som ges
uppehållstillstånd i NågonSverige. ändring förhållandei till nu-
varande ordning har inte gjorts. Detta innebär uppräkningen ävenatt
fortsättningsvis inte avseddär uttömmande. Det särskilda be-att vara
myndigandet i andra stycket har dock upphävts och med delvis ändrat

innehållsakligt överförts till paragraf, 2 kap. 14 De sakligaen ny
ändringarna i bemyndigandet kommenteras under den paragrafen.
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2kap.5§

Ändringen flyttats tilltredje stycket harbemyndigandet iinnebär att
åsyftad.Någon intesaklig ändring14paragraf, 2 kap. ären ny

2 kap. 11 §

Ändringen överförtsstycket harbemyndigandet i tredjeinnebär att
Någon i sak har inte gjorts.ändringtill paragraf, kap. 142en ny

2 kap. 14 §

regeringensinnehåller uppräkningParagrafen Denär avenny.
uppehålls-beträffandeföreskriftergenerellamöjligheter meddelaatt

förutsättningarnakonstitutionellatillstånd skäl asyl. Deandra änav
behandlats i avsnittbemyndigandena harför de i paragrafen intagna

bortseruttömmandeavsedd2.6.2. Uppräkningen är att om manvara
§ Vidföljer 8 kap. 13 RF.från den normgivningskompetens avsom

4 § särskilda bestäm-dock enligt 12 kap.krig och krigsfara gäller
melser.

regeringenförsta styckettvå första punkterna i rättDe attger
uppehållstillstånd studier ellerförföreskriftermeddela generella om

förutsätt-form bestämmaförordningsbesök i närmaresamt att
uppehållstillstånd bemyn-humanitära skäl. Dessaningarna för av

från stycket iöverförts det nuvarande andrahuvudsakdiganden har i
och besökföreskrifter studiermeddela2 kap. 4 Möjligheten att om

198889:86framgått förarbetsuttalanden prop.har tidigare av
bestämmadirekt i lagtexten. Rätten148 närmareatts. men anges nu

innebäruppehållstillstånd humanitära skälförutsättningarna för ettav
på område. Bemyn-föreskriftsrätt dettaförtydligande regeringensav

iSyftet regeringenavsnitt 2.7.1.idigandet behandlas ärnärmare att
föreskriftermeddela generellaform skall kunnaförordningens

uppehållstillstånd förför beviljandekriteriernarörande t.ex. nyaav
Sverige, beträffandeskydd ihar söktutlänningar somgrupper av

frågor.principiella Be-och andravårdbehövande utlänningar mer
före-meddelartillåter regeringenutformningmyndigandets även att

skallhumanitärförutsättningarskrifter vilka art som ansesavom
framgårSomstycket§ andra2 kap. 5särskilda skäl enligtutgöra206
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lagtexten har regeringen däremot inteav rätt meddela föreskrifteratt
lokutionen synnerliga skäl i tredje stycketom 2 paragraf, dvs.samma

förutsättningarna för s.k. ansökan.ny
Bemyndigandet i tredje punkten i första stycket Härigenomär nytt.

regeringen möjlighet meddela föreskrifterges att de närmareom
förutsättningarna för tidsbegränsat uppehållstillstånd. Syftet främstär

regeringen i förordningatt skall kunna peka vilka kategorierut av
asylsökande kan komma frågai för tidsbegränsat tillståndsom ett
enligt 2 kap. 4 Enligt nuvarande ordning kan regeringena göra
detta endast beslut i överlämnat enskiltett ärende. Utred-genom
ningens förslag innebär bl.a. regeringen i förstaatt hand skall styra
praxisbildningen i utlänningsärenden förordningar. Ett be-genom
myndigande de förutsättningarnanärmare för tidsbegränsatom uppe-
hållstillstånd innebär i konsekvens därmed utvidgningen av rege-
ringens föreskriftsrätt. Bemyndigandet tillåter regeringenäven iatt
förordningar uppehållstillstånd i vilka fallom ange permanent uppe-
hållstillstånd bör och i vilka fall tillståndet bör tidsbegränsas.ges

Iandra stycket bemyndigas regeringen meddela vissa före-att
skrifter följer internationella överenskommelse.som Bestämmel-av

har överförts från 2 kap. 5 § fjärde stycketserna och ll § tredje
stycket. Några ändringar i sak har inte gjorts.

3 kap. 4 §

Paragrafen reglerar vilka utlänningar har till asyl i Sverigerättsom
under vilka förutsättningarsamt fårasyl Enligtvägras. nuvarande

ordning lokutionen särskilda skäl itar andra punkten i andra stycket
sikte på omständigheter två olika slag. fårDels utlänningarav som
omfattas l § 2 eller dvs krigsvägrare och s.k. de factoflyktingar,av
vägras asyl med hänsyn till rikets säkerhet eller därför de begåttatt

brott. Dels får beträffande kategoriergrova hänsyn tilltassamma
Sveriges möjligheter utlänningar vid sidanatt ta denemot av reg-
lerade invandringen. Den sistnämnda förutsättningen eller möjlig-
heten under hänvisning till deatt svenska mottagningsförhållandena
skärpa asylkriterierna skall enligt förarbetsuttalanden beslutas av
regeringen beslut i överlämnat enskilt ärendeett prop.genom
l983l84zl44 36. Lagtexten dock utformad såär möjlighetens. att

kanäven tillkomma Invandrarverket och Utlänningsnämnden.synas 207
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myndig-tydligtframgår detändringenföreslagna attdenGenom nu
inskränkt tillasylkriteriernaskärpa ärmöjligheterheternas att om-

Någon sakligutlänningenstillhänförligaständigheter är person.som
avsedd.inteförutsättningardessaändring ärav

formenasylkriteriernaskärpamöjlighet ettRegeringens att avges
8paragraf, 3 kap.in inormgivningsbemyndigande tas nyensom

lagrum.under dettakommenterasBemyndigandet närmare
Ändringen intagna bemyn-det därinnebärstycketi tredje att

Någon ändring8paragraf, 3 kap.tillöverförtshardigandet nyen
gjort.intesak hari

§83 kap.

stycket inne-7.2.1. Förstaavsnittbehandlas iParagrafen Denär ny.
möjligheterSverigestillhänvisning att taunderregeringenbär att

föreskrivaföreskriftergenerellai attutlänningar rätt attemot ges
factoflyktingar.deoch s.k.för krigsvägrarefår beviljasasyl inte

dettaordning bestämmanuvarandeenligtkan redanRegeringen men
Ändringenenskilt ärende.överlämnatibeslutendast ettettgenom

fortsättnings-frågai dennaställningstagandenregeringensinnebär att
ändringNågon sakligförordning.i formskallvis avav enges

måsteRegeringenavsedd.intedäremottillämpningbestämmelsens är
skyddstarkt behovsärskiltbedöms hadealltså beakta ett avatt som

förhållandena.angivnadefå underävenskall ha rätt stannaatt nu
undantagsfall ochiendastutnyttjasalltjämtvidareskallMöjligheten

föränd-upprepadeeftersomenhetligttillämpasviktigt dendet är att
rättsosäkerhet prop.betydandeskaparinvandringtilliringar rätten

36.198384:l44108 och197576:18 s.prop.s.
harasylkriteriernaskärpningenskilt ärendebeslut iEtt ett avom

fåmöjligheternaförbetydelseordning attnuvarande ävenenligt
198384:144politiska skäl prop.uppehållstillstånd humanitär s.av

åstad-förslagutredningensmedordning kanmotsvarande36. En
paragrafeni denregeringeneftersomförordningsvägenkommas nya

förutsättningarnaföreskriftermeddela§ givits14 rätt2 kap. att om
humanitära skäl.uppehållstillståndför av

undan-föreskriva vissaregeringenbemyndigasstycketandra attl
asyllands-förstas.k.intagnastycket§ andra4från i 3 kap.dentag
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principen. Bestämmelsen har överförts från tredje stycket i samma
bestämmelse. Någon ändring i sak har inte gjorts.

kap.7 3 §

Bakgrunden till ändringen i första stycket har behandlats i avsnitt
3.7.2. Enligt nuvarande ordning får beslut i frågaett om uppe-
hållstillstånd eller arbetstillstånd återkallelseeller sådana tillståndav
överklagas utlänningen endast tillståndsfrågan har behandlatsav iom
samband med beslut Ändringenavvisningett eller utvisning.om
innebär den kopplingen bortatt för beslut uppehållstillståndtas om

återkallelseoch sådant tillstånd. Utlänningenett har alltsåav rätt att
överklaga beslut där ansökanett uppehållstillstånd avslås ellerom ett
beslut återkallelse uppehållstillstånd även beslutetom inteav ärom
kopplat till avvisnings- Ändringeneller utvisningsförordnande.ett får
störst genomslagskraft för söker uppehållstillstånd förepersoner som
inresan i Sverige.

För beslut frågai arbetstillstånd eller återkallelse sådantom av
tillstånd ingengörs ändring. Sådana beslut kan överklagas endast om
tillståndsfrågan behandlas i samband med beslut avvisning ellerett om
utvisning.

7 kap. 11 §

Paragrafen frågorrör överlämnanden ärenden dels frånom av
Statens Invandrarverk till Utlänningsnämnden, dels från båda dessa
myndigheter till regeringen. Den har behandlats i avsnitt 2.7.3 och
2.7.5.
Ändringen i första stycket Ändringenendast språkligär inatur.av
andra stycket innebär endast ärenden inteatt slutligtär avgjordasom
får överlämnas till regeringen. S.k. ansökningar enligt 2 kap. 5 §nya
tredje stycket kommer därmed inte längre kunna bli föremål föratt
regeringens avgörande. Utlänningsnämnden blir alltså exklusivt
forum för sådana ansökningar.

I tredje stycket i fyra punkter under vilka förutsättningaranges ett
tillfårärende överlämnas regeringen för avgörande. Den första
Ändringamapunkten har inte ändrats. i de övriga punkterna inne-tre
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inskränks iärendenöverlämnamöjlighetermyndigheternasbär attatt
behandlasandra punktenordning.nuvarande Iförhållande till

säkerhetsärenden ellers.k.innehåller säkerhetsaspekterärenden som
får deöverlämnas endastbetydelse. Dessautrikespolitiskhar omsom

från utrikes-från säkerhetssynpunkt ellerbetydelsesådanhabedöms
förinnebärdem. Dettaregeringen bör prövasynpunktpolitisk att

två ärendenkategorierfrämstvidkommandesäkerhetsärendenas att av
överlämnande.fråga förikommabör ett

villmyndigheternakännetecknasärendekategorinförsta attDen av
har avstyrktSäkerhetspolisenasylansökan attbifalla trots atten

myndig-uppehållstillstånd fall böri Sverige. I dessabeviljassökanden
såväl säker-asylskälutredningfullständigföretaheterna somaven

förtill regeringenärendetlämnadärefteroch överhetsaspekter
sökandenkarakteriseraskategorinandraavgörande. Den attav

såledesochi sitt hemlandkroppsstraff ellerdödsstraff,riskerar tortyr
1verkställighetshinder enligt 8 kap.grundavvisaskaninte av

inför gällerställasdärvid kanmyndigheternaställningstagandeDet
uppehållstillstånd ellermeddelamellan attvalet permanentettatt
vandelskäl. Avsiktenbeaktande ärtillståndet med atttidsbegränsa av

tillbör ledamyndigheternaenligtärenden permanentendast de som
ansökan börhar avstyrktSäkerhetspolisenuppehållstillstånd trots att

sådanhanämligenkande ärendena sägasEndastfå överlämnas.
Invand-bör dem.regeringensäkerhetsskäl prövabetydelse attav
ansökandär verketöverlämna ärendenaldrigrarverket bör attanser

Även medrestriktivUtlänningsnämnden böravslås. attskall vara
Ärenden debedömningendärsådana ärenden. görsöverlämna att

förhållanden leda till bifallinte kanunder allaasylskälenåberopade
överlämnas.inteböransökanav

för deordning överlämnasnuvarandeenligtärenden attDe som
Ändringenfå. innebärmycketutrikespolitiska aspekter ärinrymmer

inte bör överlämnalnvandrarverketvidkommandeför deras att
förstainstansprövningavslå ansökan. Enverketdärärenden attavser

ärendetrekvisituppfyller inte lagtextens ärutgångenmed den att av
möjlighetSökanden harbör det.regeringenbetydelse prövasådan att

får bedömatill Utlänningsnämndenbeslutetöverklaga omsomatt
inte.överlämnas ellerärendet bör

på regeringen fortsättningsvisbyggerförslagUtredningens att
utlänningsärendenpraxisbildningen iskallfrämst attstyra genom

dockfall detföreskrifter. vissa harIgenerellameddela210 ansetts
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nödvändigt ha kvar beslut i enskilda ärendenatt regeringensettsom
Ändringenstyrmedel. i tredje punkten skall den bakgrunden.motses

Ärenden bör alltså överlämnas endast i den situationen där regeringen
inte lämpligen kan vägledning utfärdandet för-ge genom av en
ordning. För Invandrarverket gäller dessutom verket endast böratt
överlämna de ärenden där verket bifalla ansökan. Om sådanaattavser
ärenden inte överlämnas blir verkets beslut praxisbildande vilket
strider bestämmelsens ändamål. deI fallmot där Invandrarverket

fatta avslagsbeslut bör däremotatt verketett självavser meddela
beslutet varefter Utlänningsnämnden efter eventuellt överklagandeett
får överväga ärendet bör överlämnas till regeringen.om

Fjärde punkten möjlighetöppnar för överlämnanden ärendenen av
har prejudikatbetydelse så specielltär slagsom de intemen som attav

lämpar sig för utnyttjande förordningsmetoden. Möjlighetenav att
överlämna ärenden enligt denna punkt bör utnyttjas med restriktivitet.
Detta framgår uttryckssättet synnerlig betydelse för denna lagsav av
tillämpning.

Tredje stycket formen för myndigheternas överlämnandeanger av
ärenden. Den nuvarande ordningen innebär Invandrarverket fåratt
överlämna ärenden direkt till regeringen varefter regeringen i
flertalet fall hör Utlänningsnämnden innan ärendet Dennaavgörs.
ordning såändras Invandrarverket i överlämnandesituationattnu en
först måste sända ärendet till Utlänningsnämnden för yttrande.
Utlänningsnämnden därefter skyldigär vidarebefodra ärendet tillatt
regeringen med yttrande bl.a. måste innehållaett eget nämndenssom
uppfattning i överlämnandefrågan. Liksom hittills gäller ordningen
endast för de ärenden där beslut från verket hade kunnatett

Ändringenöverklagas till nämnden. i tredje stycket innebär slutligen
också den i princip aldrig utnyttjade möjlighetenatt för regeringen att
lämna Invandrarverketöver överlämnatett ärende till Utlän-av
ningsnämnden bort.tas

11 kap. §l

Paragrafen reglerar inslaget muntlig handläggning vid myndig-av
heternas hantering asylärenden. Den har behandlats inärmareav
avsnitt 3.5.3.
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DenInvandrarverket.handläggningen vidstycket behandlasförstal
får innaninte avvisasasylansöktharinnebär att omperson somen

muntligaför denhandläggning. Formenhaft muntligverket har
Bestämmelsen hindrarInvandrarverket.handläggningen bestäms av

skriftligt underlag.grundvalmeddelaspositivt beslutinte ettatt av
asylsökandedenhöraemellertid ha behovkanInvandrarverket attav

handläggningdå får hålla muntligsådana fall. verketAtti ävenäven
framgår meningen.andraav

Utlänningsnämnden.handläggning vidreglerarAndra stycket
Ändringen avslåfår begäranUtlänningsnämndeninnebär att omen

sådan handlägg-står klartdetendastmuntlig handläggning att enom
underlåtatillåter nämndenutformningobehövlig. Dennaning attär

visarutredningsmaterialet klartdäri de fallhandläggning attmuntlig
står klartuppehållstillstånd eller detbeviljas när attbörutlänningen

tillräckligaförhållanden inteunder alla äråberopade uppgifternade
Även utgång berorärendengällerdetbifallsbeslut.för när avvarsett

mångahandläggningmuntligbedömning kanrättsligrent enen
emellertid ärendetsåtskilliga ärendenobehövlig. ärgånger lvara

deBeträffandetilltrosbedömning görs.utgång avhängigt attav en
muntlig hand-begäranför avslagärendena är ettutrymmet omen

muntlig handlägg-dock inteAvsiktenbegränsat. ärläggning attmer
redandär nämndende fallhållas fall. Imåste i alla dessaning av

intetill desluta sigåberopade uppgifterna kan ärinnehållet i de att
muntligt inslag kunnaverkligheten börmedöverensstämmande ett

avslånågot förknappastfinns det attDäremot utrymme enavvaras.
sådan tilltrosbedömningärenden därhandläggning ibegäran enom

uppehållstillstånd skallfråganförbetydelseha direktkan sägas om
inte.beviljas eller

bestämmelseuttryckliginförtshar dessutomandra stycketl omen
handläggningmuntligi de fall begäranUtlänningsnämndenatt omen

intehandläggningsådanfår ärendetintehar gjorts avgöra utan omen
först.slutförelagtsklaganden har

Ändringarna slag.redaktionelltendaststycketi tredje är av

3 §11 kap.

Förvaltningsmyndigheters3.6.1.i avsnittbehandlatsParagrafen har
i 20 § FL. Enreglerasbeslutmotivera sinaskyldighetallmänna att212



örfattningskommentarerF

erinran detta finns intagen i första stycket. I paragrafen fastställsom
vidare de avvikelser från denna ordning gäller för ärenden enligtsom
UtlL.

Av andra stycket framgår alla beslut i fråga uppehålls-att om
tillstånd måste motiverade, dvs deäven positiva besluten. Dettavara
innebär ändring i förhållande till nuvarande ordning bl.a.en som
endast ställer anspråk på skälen för negativa beslut skallatt redovisas.
Hur motiveringen skall bestäms myndigheterna.ut Rent allmäntse av
kan dock beträffande den nytillkomna kategorin positiva beslut sägas

beslut innebäratt ett beviljas uppehålls-attsom permanenten person
tillstånd bör utformat så det klart framgår varför sökandenattvara
har beviljats tillståndet vilkaoch omständigheter konstituerarsom
detta ställningstagande. När det gäller de tidsbegränsade uppehålls-
tillstånden finns förstörre variationer. mångaett I fallutrymme av
beslut tidsbegränsat för besök eller gästsstudier påeller grundom av
uppskjuten invandringsprövning torde schablonartad motiveringen

tillräcklig medan skälen för tidsbegränsat tillstånd på grundvara ett
vandelanmärkning bör individualiserat utformade.av en vara mer

Ändringarna i andra stycket innebär redaktionell ändring ien
förhållande till nuvarande ordning.

5.2 Förslaget till lag ändring i lagen 1988:205om
rättsprövning vissa förvaltningsbeslut.om av

2§

Ändringen i tredje punkten har behandlats i avsnitt 3.7.1. Den innebär
rättsprövning införs för de beslutatt enligt utlänningslagen som

iprövas regeringen instans,enda dvs. ärenden Statenssom som av
invandrarverk överlämnas till regeringen för avgörande.
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Kommittédirektiv

Dir. 1994:75

Regeringens för praxis i utlänningsärenden ochansvar
prövningsförfarandet vid ansökan om
uppehållstillstånd

Dir. 1994:75

Beslut vid regeringssammanträde den 28 juli 1994

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall frågorutreda regeringensrörsom ansvar
för praxis i utlänningsärenden och prövningsförfarandet vid ansökan

uppehållstillstånd.om

Utredaren skall
belysa hur nuvarande styrmedel fungerar och vilkaöverväga- styr-
medel regeringen bör ha i utlänningsärenden,
undersöka i vilka avseenden rättssäkerheten vid prövningen- av an-
sökningar uppehållstillstånd kan ökas, ochom
lägga fram de författningsförslag behövs.som-

Bakgrund

Regeringens för praxisansvar

Tidigare gällde beslut Statens invandrarverkatt avvisning ochav om
utvisning flyktingförklaring ochsamt resedokument kundeom över-
klagas till regeringen. Genom beslut i enskilda överklagandeärenden
styrde regeringen praxis i utlänningsärenden.

Från den 1 januari 1992 gäller emellertid sådana beslutatt av
Invandrarverket i stället kan överklagas till särskild myndighet,en
Utlänningsnämnden. Som motiv för inrätta särskild nämnd föratt en 215
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särskildpropositionenanfördes iärendendessaprövning om enav
allmänna199192:30 främst denutlänningsärendenförnämnd

Även andra skälregeringen.hosantalet ärendenbegränsasträvan att
proposi-Departementschefen anförde isådan ordning.talade för en

livsavgörande betydelseofta haravlägsnandeärendentionen att enom
itillämpas dessaden praxissamtidigtmänniskorenskildaför somsom

samhället.för helafår återverkningarmånga hänseendeniärenden
iför viss tvekandepartementschefenenligtdärförfannsDet utrymme

förvalt-tillslutliga prövningendenflyttalämpliga i överdet att en
löpande ärendenregeringenavlastaBehovetningsmyndighet. att var

så ordning meddepartementschefenemellertid enligt stort att enen
borde införas.slutinstansnämnd som

ändå skulleprincipiell viktärendensäkerställaFör storattatt av
för Invand-möjlighetenbehöllsprövningregeringensunderkomma

1989:529 lämnautlänningslagen§kap. 11enligt 7rarverket att
möjlighetför beslut. Sammaregeringentillsådana ärenden attöver

Utlänningsnämnden.ocksåfickregeringentillärendenlämna över
lämnamöjligheten32 överpropositionen s.framhölls i attDet att

utgången kundeför fall därborderegeringentillärenden reserveras
ärendetdärantal fall ellerförbetydelsefå omedelbar stortett annars

vikt.principiellsärskildhade
särskildbehandlatsharpraxisbildningenroll vidRegeringens enav

SOUpartiellUtlänningslagen översyni betänkandetutredare en-
rådaknappast kanutredaren detframförbetänkandet1993:24. l att

påtagligt behovharregeringenmeningarnågra delade ettatt avom
föreslårUtredarenutlänningslagen.tillämpningenkunna styraatt av

meddela debemyndigandeuttryckligtskallregeringen attettatt ges
asylansökningar och andraprövningenförföreskrifter behövs avsom

kräveruppehållstillstånd. Bemyndigandet,ansökningar ensomom
garantier förutredaren skapaenligtkanutlänningslagen,iändring en

remiss-Betänkandet harprövning.konsekventlikformig ochsäker,
vilkaremissinstanser,flerakritiseratsharFörslagetbehandlats. av

harFörslagetutformning.generellfått alltförförslagetansett att en
lagstiftning i singrund förtillläggasbedömts kunnaintedärför nu-

beredning.ytterligareformvarande utan
praxis ipåstodsdebattenallmännadet i denbakgrund attMot attav

till-inrättadesUtlänningsnämndensedanskärptsutlänningsärenden
ihur praxisredovisauppdragmedutredaretvå särskildakallades att

viktår. Detunder är attutvecklats ytterstaasylärenden216 avsenare
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tilltron till asylprocessen högär och handläggningenatt upplevs som
rättssäker och rättvis. Regeringen ansåg därför underlagatt ett
behövdes för utröna den framfördaatt kritiken hade fog förom sig.

I betänkandet Utvärdering praxis i asylärenden SOU 1994:54av
har utredarna som arbetat under Praxisutredningennamnet kunnat
konstatera flera förbättringar i asylprocessen efter Utlännings-
nämndens tillkomst, vissaäven brister imen Blandsystemet. annat
har de funnit dokumentlöshet iatt asylärenden kommit fåatt en
mycket betydelse. Praxisutredningenstor det också bristanser vara en

muntlig handläggningatt inte förekommer i större utsträckning i
Utlänningsnämnden, särskilt detnär gäller ärenden där utgången är
beroende trovärdighetsbedömning.av en

En särskild utredare tillkallas därför för närmareatt överväga
formerna för regeringens styrning praxis.av

Prövningen ansökningar uppehållstillståndav om

Av 2 kap. 5 § utlänningslagen följer ansökan uppehålls-att en om
tillstånd i princip skall ha gjorts och tillstånd skall haatt beviljats före
inresan i Sverige. Av paragraf framgår dock det finnssamma att en
rad undantag från denna huvudprincip, bl.a. utlänningen har rättom
till asyl här eller skall förena sig med familjemedlemnära ären som
bosatt här och med vilken han tidigare sammanbott utomlands. En
EES-medborgare kan vidare alltid in ansökan uppehålls-ge en om
tillstånd här i landet. Regeringen har nyligen föreslagit vissa ytter-
ligare undantag från huvudregeln prop. 199495:21.

Ansökningar uppehållstillstånd i enlighet medom huvud-som
principen före inresangörs i landet enligtär ll kap. 2 och 3 §§ ut-
länningslagen i utsträckning undantagnastor från förvaltningslagens
regler partsinsyn och motivering beslut.om Avslagsbeslut kanom av

sådanai fall heller inte överklagas. Som motiv för beslutatt om
uppehålls- och arbetstillstånd inte skulle kunna överklagas anfördes
tidigare det skulle innebäraatt alltför arbetsbelastning förstoren
regeringen se bl.a. 1968:158. I propositionen Ny utlännings-prop.
lag l98889:86 anförde föredragandenm.m. praxisbildningenatt
och rättssäkerheten i denna ärenden ñcktyp tryggadav anses genom
bestämmelsen Invandrarverket skulleatt kunna lämnaom över
ärenden principiell vikt till regeringen förav avgörande. Någon
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få överprövade bordeangivna beslutenmöjlighet degenerell att nu
införas.därför inte

uppehållstillstånd efter inresan iansökan görsOm somomen
utvis-meddelas avvisning elleravslås samtidigt beslutskalllandet om

utlännings-talar detta 4 kap. 6 §synnerliga skälintening, motom
förvaltnings-i landet gällerhäransökningarFör görslagen. som

och motiveringpartsinsynbestämmelser1986:223lagens avom
också i sambandöverklagas, dock endastAvslagsbeslut kanbeslut.

avlägsnandebeslut överklagas.meddelatsamtidigtmed att ett
bristPraxisutredningen detharSom tidigare nämnts ansett vara en

utsträckning iförekommer ihandläggning intemuntlig störreatt
i yttrande den 27 majUtlänningsnämnden harUtlänningsnämnden. ett

framhållitbetänkandePraxisutredningensanledning1994 med attav
måste muntlighet i asylprocessenökadutgångspunkt attmenvaraen

Utlänningsnämndenutlänningslagstiftningen ändras.detta kräver att
förstamuntligheten bör ligga ityngdpunkten ianförtsamtidigthar att

instans.
ocksåframfördabakgrund detskall övervägaUtredaren mot av nu

enligt utlänningslagen.ärendenfrågor hanteringenvissa rör avsom

Uppdraget

för praxisRegeringens ansvar

för löpandestyrmedlennuvarandebelysa hur deUtredaren skall
därviduppehållstillstånd och särskiltfrågor fungerarkontroll omav

enskilda ärenden ochbeslut ipraxisbildningenbeakta rege-genom
föreskrifter.meddelapraxisringens möjligheter attatt styra genom

finnaskantid har visat detunderErfarenheterna ettattsenare
kunnaiutsträckning dagiför regeringen änbehov större styraatt

då vidgametod kanutlänningsärenden. Enipraxisbildningen attvara
prövningenföreskriftermeddelamöjligheter rörregeringens att som

ökauppehållstillstånd. kanEnansökningar attannan varaomav
enskilda ärendenbeslut imöjligheterregeringens styraatt genom

praxisutvecklingen.
SOUpartiellUtlänningslagenbetänkandet översyniFörslaget en-

fåskullei utlänningslagenändringregeringen1993:24 att genomom
påföreskrifter börmeddela övervägasbemyndigandevidgat attett
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bakgrund den kritiknytt framförtsmot vid remissbehand-av som
lingen.

Ett vidgat bemyndigande för regeringen meddela föreskrifteratt
kräver också ställning till i vilken utsträckningatt Invandrarverkettas
och Utlänningsnämnden skall ha möjlighet enligt 7 kap. ll § ut-
länningslagen lämna ärendenöver till regeringenatt för avgörande.
Behovet sådana överlämnanden kommer helt klart minskaav att om
möjligheterna praxis föreskrifteratt ökasstyra det ärgenom men
tveksamt det helt kommer falla bort. Det finns nämligenattom en

förgräns vad kan regleras förordning. Att detsom ärgenom en
möjligt förordning föreskrivaatt vad skall gälla förgenom en som en
viss i princip alla fånär bör här tämligen klart.är Detgrupp stanna

däremot svårt i förordningär vilka skäl skallatt en ange som anses
tillräckliga för uppehållstillstånd skall beviljas förhållan-att närvara

dena inte sådana iär princip alla tillhör viss bör fåatt som en grupp
här. Likaså bör det bemyndigandestanna finns möj-ettom vara- -

ligt i förordning föreskriva vissa särskildaatt skäl skall tillämpasatt
vid prövning asylansökningar jfr 3 kap. 4 § andra stycket 2av ut-
länningslagen.

Oavsett regeringen får vidgat bemyndigande lägga fastettom att
praxis förordning eller inte, ifrågasättaskan det såvälgenom om
Invandrarverket Utlänningsnämnden skall ha möjlighetersom samma

i dag lämna ärenden till regeringenöver föratt prövning densom
grund det bedöms särskild viktatt för ledning tillämp-vara av av
ningen utlänningslagen. Utlänningsnämnden har överinstansav som

uppgifttill lägga fast praxis. Principielltatt kan det därför framstå
något märkligt Invandrarverket skall ha möjlighet medattsom att -

förbigående Utlänningsnämnden lämna ärenden direktöver tillav -
regeringen därför fåverket vill klarhet i vilken praxis böratt som
gälla. Det kan å andra sidan också framstå märkligtsom om
Invandrarverket skulle tvingat meddela avvisningsbeslutatt ettvara -

egentligen tillstånd bör beviljas förtrots endastatt attanser attman -
få praxisfråga prövad Utlänningsnämnden avvis-en attav genom
ningsbeslutet överklagas dit.

ovanståendeMot bakgrund skall utredaren närmare iöverväga
vilken utsträckning Invandrarverket och Utlänningsnämnden bör ha
möjlighet lämna ärenden tillöver regeringens prövning för fåatt att
vägledning rörande praxis.
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möjlighetdagUtlänningsnämnden har iSåväl Invandrarverket som
andraprövningförregeringenärenden till ävenlämna överatt

exempel-gällerpraxis. Detfå vägledning rörandeförgrunder än att
riketseller förrikets säkerhetbetydelse förhaärendet bedömsvis om

överlämnandeförgrundermakt. Dessaförhållande främmandetill
finnaskan dockfortsättningen. Detifinnas kvarsannoliktbör även

någon ändring bör görassmärreför utredarenskäl övervägaatt om
överlämnande.förgrunderdessa övrigadet gällernär

ikrävs dagenskilt ärendeskall kunnaregeringen prövaFör ettatt
lämnarUtlänningsnämndeneller överInvandrarverketantingenatt

föreslog iAsylprövningskommitténprövning.till regeringensärendet
regering-1990:79, 130SOUUtlänningsnämndbetänkandesitt atts.

visst ärendeförbehålla avgörandetsigfå möjlighetskulle ettatt aven
undantagsvisnämligenkundeärenden. Detvisseller grupp aven

nödvändigtdetbedömderegeringen attinträffatänkas att som
komärendenvissellerärendevisstsäkerställa ettatt grupp aven

underordnadeoberoende hur deprövningregeringensunder av
kunde detkommittén röraEnligtsåg saken.myndigheterna t.ex.
invandringspolitiskfrånbetydelsemycketärendensig storavom

förhållande tillSverigessärskild vikt förärendensynpunkt eller av
organisation.mellanfolkligellerfrämmande stat

utlänningsärendenförnämndsärskildpropositionen1 om en
före-kommitténdepartementschefen denanförde199192230 att av

rollfördelningenioklarheterskapaskulle kunnaordningenslagna
också fickdenochUtlänningsnämndenochregeringenmellan att

förhållandet mellanfrån vanliga principerutgöra ett avsteg omanses
Någon möjlighet för regeringenoch myndigheterna.regeringen att

idärför inteinfördesi vissa ärendenbeslutanderättenförbehålla sig
från regeringenfördesöverklagandeärendena övermedsamband att

Utlänningsnämnden.till
emellertidharinrättadesUtlänningsnämndensedanErfarenheterna

i vissabeslutaregeringenförbehovkan finnasvisat det attettatt
tilleventuellt lämnasärende överavvaktaärenden att ettutan att

kanUtlänningsnämnden. Detellerfrån Invandrarverketregeringen
myndig-asylsökande därkategorifrågaexempelvis om en nyvara

situationen ii avvaktanvilaärendena börheterna attattanser
tänkasskulle kunnaregeringen göradärklarnarhemlandet enmen

framfördapropositionenkvarstår ideSamtidigtbedömning.annan
sådan ordning.invändningamaprincipiella220 mot en
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De skäl framfördes i propositionen ordning därsom mot en rege-
ringen själv kan vilka ärenden den skall börstyra därför analy-ta upp

ytterligare. Regelsystemet måste dock givetvis uppfylla högtseras
ställda krav rättssäkerhet och förutsebarhet. Den enskilde får inte
uppfatta det ryckigt. gårDet inte heller bortse frånsom att att
regeringen sådanmed ordning kan för påtryckningarutsättasen stora

visst ärende det i och för sigatt ta även inte sådanett ärupp om av en
karaktär det finns någon anledning regeringenatt det.att prövar
Utredaren skall i sina överväganden beakta frågeställningardessa och
lägga fram förslagde till förändringar fördjupad analysettsom av
frågan anledning till. Det bör i sammanhanget beaktas Praxis-ger att
utredningen konstaterat positiv förändring efter Utlännings-att en
nämndens inrättande fåttär enhetlig praxis.att man en mer

Utredaren skall bakgrund de erfarenhetermot vunnitsav som nu
ocksåöverväga det finns behov formell regelom av en som ger

myndigheter skjuta denrätt slutliga prövningenatt ärendeupp ettav
tills situationen i hemlandet klarnar. sådanEn ordning kan i dag
diskuteras med tanke på förvaltningslagens regler snabb hand-om
läggning.

Utredaren såledesbör förutsättningslöst huröverväga regeringen
skall kunna ökade möjligheter praxis. Det angelägetäratt styrages att

ordning inte innebär någon form treinstansförfarandeatten ny av
införs den enskilde möjlighet begäraatt regeringenattgenom attges
skall visst ärende.pröva ett

Prövningen ansökningar uppehållstillståndav om

finnsDet skäl utreda hurnärmare rättssäkerhetenatt och därmed
förtroendet för beslutsfattandet skall kunna ökas. Vid övervägandena
bör beaktas hur asylprövningen sker någrai andra länder dåoch
framför allt inom EU. Vidare måste självfallet beaktas internationella
konventioner och överenskommelser.

Prövningen ansökningar uppehållstillstånd hos Invandrar-av om
verket, framför allt det gäller asylärenden,när har långsedan tid

för allvarlig kritik. Kritiken har främstutsatts inriktats hand-att
läggningsförfarandet inteär rättssäkert och handläggningstidernaatt

alltför långa.är Det har framförts frånbl.a. advokater i stor ut-som
sträckning sysslar med utlänningsärenden bakgrundsmaterial del-att
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oftautsträckning, beslutsmotiveringamaalltför liteni attpartenges
förfarande före-och muntligtkortfattade ochalltförär attstereotypa

inte tillfälle framträdaUtlänningenalltför sällan.kommer attges
beslutsfattarna.inför

år i syfteåtgärder vidtagits kortahar underrad olikaEn attsenare
Förfarandeträttssäkerheten. haroch stärkahandläggningstiderna

lnvandrarverket liksom andraolika avseenden ochfleraändrats i
finnsfått förstärkta Detkraftigtmyndigheter harberörda resurser.

väsentligt handlägg-för kortaregoda förutsättningardärför mycket
minskar.asylsökandesärskilt antaletningstider nusom nya

innehåller själva asylför-inga reglerGeneve-konventionen om
emellertid i rekommen-exekutivkommitté harUNHCR:sfarandet. en

rekommendationenEnligttagit asylprövningen.8dation nr upp
få särskildsin sak prövadasylsökande haskall bl.a. rätt att av enen

avslagsbeslut hosomprövningbegäramyndighet och rätt ettatt avges
bedömsmyndighet. Om ansökan inteeller somannansamma en

i landetockså kvarsökanden haoriktig skalluppenbart rätt att stanna
Såväl Europarådskonventionenöverklagandet hartill dess prövats.

FN-konventionenrättigheternamänskligaskydd för de omsomom
omprövningtillpolitiska rättighetermedborgerliga och rättentar upp

sökanden företrädasföravlägsnandebeslut och även rätten attettav
också Europarådskon-ibestämmelser finnsLiknandebiträde.ettav

socialaoch i den Europeiskaarbetstagaremigrerandeventionen om
stadgan.

anförts skall utredarenvad Över-Med beaktande närmareav ovan
punkter.höjas framför allt följandekanrättssäkerhetenhurväga

utredaren kan kommade ändringarväsentligtDet attär att som
handläggningstider.förutsättningar för kortaföreslå godager

Muntlighet

inslag muntligmöjligheterna till ökatskallUtredaren överväga ett av
Även inomvid asylprövningen.förhandlingochhandläggning ramen

beslutsordningen bör det finnashandläggnings- ochrådandeför den
förstamuntlighet hos i handbetydligt inslagtillmöjlighet större av

Utlänningsnämnden. väsentligtDethos ärlnvandrarverket ävenmen
beslutsfattandet muntligtilltron tilloch förrättssäkerhetenför att

ingåri dag iutsträckningförhandling ioch änhandläggning större ett
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förfarande där beslutet ofta har livsavgörande betydelse för denen
enskilde.

Enligt 11 kap. l § utlänningslagen skall det i asylärende vidett
Invandrarverket ingå muntlig handläggning det kan tillantasom vara
fördel för utredningen eller i övrigt främja snabbt avgörandeett av
ärendet. Muntlig handläggning skall företasäven begäranannars

utlänningen inte sådan handläggning skulleav sakna betydelseom en
för frågan uppehållstillstånd.avgöraatt Motsvarande bestämmel-om

gäller för muntlig handläggning hos Utlänningsnämnden.ser Med
muntlig handläggning varje form muntlig kontakt medavses av
sökanden under ärendets handläggning. Muntlig förhandling innebär
däremot sökanden är närvarande fåratt och tillfälle sig införatt yttra
de skall besluta i ärendet. Bestämmelser förhandlingpersoner som om
finns i utlänningslagen endast det gäller beslutnär förvar ochom
uppsikt i vissa fall.

Invandrarverket tillämpar där asylutredningen iett systemnumera
utsträckning sker viastor sökanden själv avgiven skriftligen av

berättelse. Berättelsen kompletteras vanligen vid Sammanträffandeett
mellan sökanden och handläggare vid verket. Muntlig handlägg-en
ning förekommer således regelmässigt inslag i handlägg-ettsom
ningen asylärenden hos Invandrarverket.av

Utredningen vissaöversyn delar utlänningslagstiftningenom av av
har i sitt slutbetänkande SOU 1994:60 tagit fråganm.m. ävenupp

muntlig handläggning. Däremot behandlas inteom muntlig för-
handling. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

Riksrevisionsverket har i sin Hanteringen asylärendenrapport av
RRV 1994:20 föreslagit bl.a. beslut i asylärenden iatt utsträck-stor
ning skall fattas i omedelbar anslutning till förhand-partssammansatta
lingar.

Beslutsmotiveringar

Utredaren skall vadöverväga ytterligare kan vadgöras gällersom
utformningen besluten såvälhos Invandrarverket Utlännings-av som
nämnden.

Utredaren skall vidare förvaltningslagensöverväga bestämmel-om
motivering beslut bör gälla för samtliga ärenden enligtser om av

tl lu anmngs agen . 223
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från juli 19891980:100 den 1ändring i sekretesslagenGenom
för beslut. harskälen Det§enligt kap. 14gäller sekretess 7 även ett

tillfredsställande motiveramöjligheter sättvidgadeinneburit ettatt
såvälfortfarande kritikframförsSamtidigtavlägsnandebeslut. mot

beslutsmotiveringar. Kri-UtlänningsnämndensInvandrarverkets som
framgårsällanbeslutendetframför alltriktastiken mot att av

grundas. Trovärdig-ställningstagandetbakgrundsmaterialvilket som
sökanden iotvivelaktigt ökaskulle störrebeslutsfattandetiheten om

bakgrundsmaterialmyndigheternasfick deli dagutsträckning än av
publiceradesländerrapporterellerbeslutenantingen attgenomgenom

kantill sekretessmåste samtidigtutsträckning. Hänsyni atttasstörre
sekretesslagen.eller kap.2 kap. 5enligtbakgrundsmaterialetförgälla

Utlännings-Praxisutredningenocksåbör ansett attDet noteras att
grundlegat tillländerkunskapredovisar dennämnden i besluten som

tidigare gjorde.regeringenbetydligt bättre sätt änför beslutet ett

Överklagande

vidgadinföramednackdelarför- ochskallUtredaren överväga att en
uppehållstillstånd.beslutöverklagarätt att om

ansökanfår avslagframgått denkanSom om uppe-ensomovan
ibeslutet. Beslutöverklagaintegjorts före inresanhållstillstånd som

avvis-beslutuppehållstillstånd överklagas endastkanfråga om omom
meddelats.samtidigtutvisningning eller

fått ansökanavslagvanligt denmycketDet är att omensom
förnyadeflerainte barauppehållstillstånd införe inresan utanenger

i ställetInvandrarverket. Omdå måsteansökningar prövas enavsom
skulleärendeniinfördes dennabeslutenöverklaga typrätt att av

motivkraftigt.minska Deansökningarförnyadeantaletsannolikt som
införaanförtstidigareinledningsvis och attredovisats mot ensom

tyngdhainteärenden kansådan i dennarätt somsammatyp ansesav
EES-avtalets reglerbeaktasmåste vidaresammanhangettidigare. I

6422lEEG, artikel 9.direktivbeslut seöverklagande avom

Övrigt

till ändringarförslagandraoförhindrad ävenUtredaren är att ta upp
handläggning.effektivochrättssäkerinnebärakan en mersom224
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Utredaren skall samråda med och följa arbetet i utredningen om
invandrarpolitikenöversyn invandrings- och flyktingpolitikensamtav

Ku 1993:01.
Om utredarens förslag någoni del skulle kunna komma leda tillatt

ökade utgifter, skall utredaren samtidigt hur sådan utgifts-ange en
ökning skall finansieras. Utredaren skall vidare beakta regeringens
direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående be-
aktande EG-aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43,av an-
gående redovisning regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50av
och offentliga åtagandenpröva dir.att 1994:23.om

Utredningsarbetet skall avslutat den 31 1995.senastvara mars

Kulturdepartementet
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UTLÄNDSKA

FÖRHÅLLANDEN

En översikt de asylrättsligaöver reglerna i Danmark, Finland,
Norge, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland

227



46SOU 1995:

förhållandenUtländska

Källor

ochi Danmark Stor-asylprocessernarörandeRedovisningarna
Asylprocess-vidinhämtatsuppgifterbritannien bygger som

december 1994två 12länder dendessastudiebesök iutredningens
harFinland och NorgeUppgifternajanuari 1995.13-14den omresp.

utlendings-Klagenemnd ipromemorianfrån norskadenhämtats
redovis-resterande1994. DeoktoberlJustisdepartementetsaker,
Asylumdescription offrån Summaryuppgifterbaserasningarna

Australia,andAmericaNorthinin States Europe,procedures
RefugeeAsylum,ConsultationsIntergovermentalSecretariat of the on

juneand Australia,AmericaNorthPolicies in Europe,Migrationand
1994.

reglerförvaltningsrättsligavissaförutförlig redogörelseEn om
i bl.a.passivitetbeslut ochförvaltningensprövningochkontroll av

rättighetskommitténsochFri-finns iStorbritannienDanmark och
SOUförvaltningsärendenDomstolsprövningslutbetänkande av

bilaga l.1994:117

Danmark

i första instansutlänningsärendenprincip allabehandlas iDanmarkI
Inrikes-underställtadministrativtUtlänningsdirektoratet ärsomav

Endaministeriet.självständigtministeriet gentemotsom agerarmen
påuppehållstillstånd humanitäraansökningarundantaget är om

och endaförstaInrikesministerietvilkagrunder prövas somav
påtillståndochkonventionsflyktingstatusasylärendeninstans. För

medaninstanshögstaFlygtningenaevnetgrunderlignende utgör
Inrikesministeriet.utlänningsärenden överprövasövrigabeslut i av

domstolsliknande ärsjälvständigtFlygtningenaevnet är somett organ
Inrikesministeriet.underställtadministrativt

den danskaenligtasylansökanbehandlingeniförstaDet steget enav
och andrasökandenintervjuarpolisenordningen är namnatt om

asylansökan. Dettatillanledningenupplysningarpersonliga samt om
aldrig behövaskallochankomstenefterprincip direkt taisker mer

så kanasylsökandentillgängligalltidfinnstolkvecka. En attän en
på registreringscentretspråk. Intervjun ägertala sitt eget rum228
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Sandholm. Sökanden får broschyr Asylvejledning bl.a.en som
beskriver de danska asylreglema fåroch också videofilm medse en

Såväl broschyr ñlm finns många olika språktema. ochsamma som
bådai ingående beskrivning hur fyller i det asyl-ges en av man

ansökningsforrnulär iutgör proceduren.nästa Sökanden fårstegsom
därefter fylla i formuläret vilket bl.a. innebär han eller hon medatt

ord skall beskriva orsaken till flykten och hur flykten gåttharegna
till. Berättelsen till danskaöversätts varefter sökanden kallas till en ny
intervju hos polisen där han eller hon bl.a. kan komplettera de upp-
lysningar lämnats formuläret.som

Polisen sänder därefter formuläret och referat vadett av som
kommit fram vid intervjuerna övrig relevant information tillsamt
Utlänningsdirektoratet. Direktoratet kan regel fatta beslut på detsom
översända underlaget tillsammans med den länderkunskap finnssom
inom direktoratet ocksådet har möjlighet hållabe polisenattmen
ytterligare intervju för inhämta kompletterande uppgifter. Sinaatten
uppgifter förhållandena i fårolika länder direktoratet bl.a. fråniom
Udenrigsministeriet, UNHCR, Dansk Flyktinghjälp och Amnesty
International. Direktoratet har vidare dokumentations- ochen
informationsavdelning tillhandahåller olika tidskrifter ochsom som
har kontakter påmed förhållandena i olika främmandeexperter
länder. alltid tvåDet minstär befattning medtar ettpersoner som
asylärende direktoratet, dels handläggare föredrar ärendet,en som
dels beslutsfattare skriver under beslutet.en som

Om direktoratet asylansökan uppenbartär ogrundadattanser en
kan det med stöd 53 § tredje stycket Udlwndingeloven bestämmaav a

dess beslut inte får överklagas. En förutsättning för sådantatt ett
förfarande dock saken lagts framär för Dansk Flyktinghjälp,att som

paraplyorganisationär för frivilligorganisationer, ochen att orga-
nisationen därvid har gjort bedömning asylansökansamma av som
direktoratet. Av rättssäkerhetsskäl fattas den beslut försttypen av
sedan fuldmaegtig från direktoratet och frånen representanten
Flyktinghjälpen intervjuat den asylsökande för sig. Danskvar
Flyktinghjälp i detta hänseendeär enskilt medatt ettse som organ
myndighetsutövande uppgifter vilket innebär det i praktiken tvåäratt
instanser beslutet. Om Dansk Flyktinghjälpprövar intesom attanser

grundlösansökan uppenbartär ärendet i Flygtningen-överprövas
Dansk Flyktinghjälp i Flygtningenaavnetär ävenazvnet. representerat
såledesoch har mycket viktig roll i asylsystemet. 229en
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advokathjälp i första instans.ingen tillDanmark finns detI rätt
måste ändå i princip obefintligbedömasför rättsförlustRisken vara

automatiskt sänds tillnegativa beslut i asylärendenallaeftersom över
Anledningen till denna för-för överprövning.Flygtningenzevnet

Tidigareordning effektivitetsskäl.hållandevis nyinförda Över-är
så i hela direktoratetsalla negativa beslut,klagades 96 % stort settav

ändå Flygtningenwvnet. iprövades Förasylärendemängd processenav
biträde för den asyl-förordnas advokatFlygtningenaâvnet somen

sökande.
tvåkan sammanträda idomstolsliknande FlygtningenawnetDen

alltidoch vice ordförandesammansättningar. Ordförande ärolika
juli gäller enligt 53 § Udlaendinge-Från med den l 1994ochdomare.

behandlas ihar principiell betydelse skallloven ärenden storatt som
vice ordförande, ledamotordförande ellernämnd utsetts aven som

tvåfrån Flyktinghjälp,två DanskIndenrigsministeriet, kommersom
UdenrigsministerietAdvokatrådetfrån och ledamot utsettssom aven

från Danskvice ordförande,ordförande ellerliten nämndmedan en
Indenrigsministeriet ellerledamotFlyktinghjälp och utsettssom aven

Advokatrådet skallfrån Udenrigsministeriet ellerkommersom
hareller vice ordförandenaärenden. Ordförandenövrigatillämpas i

uppenbarti ärenden där detfatta beslut är atträtt att ensamma
eller de factostatus. Flygt-beviljas asylkommersökanden inte att

och skallsjälvständiga ledamöterövriga ledamöterningenaevnets är
föreslagit ellerorganisationer harföreträdare för deinte somsomses

valt dem.
i resulterathandlingarna ärendedirektoratetNär sänt över ett som

förordnar nämndenFlygtningenaevnetbeslut tillnegativti ett en
fått två veckordessförinnanasylsökanden sökanden hartilladvokat

på biträde.med namnförslag önskatinpå för kommasig att
råder fulltill advokaten för yttrande. DetdäreftersändsHandlingarna

be-också få bakgrundsmaterialdeladvokaten kanochaktinsyn av
länderträffande olika m.m.

vidinför nämnden. Närvarandemuntligtasylsökande hörsAlla
också dennes advokatasylsökandenförutomförhandlingen samtär en

sistnämnde lämnarUtlänningsdirektoratet. Denförrepresentant en
anledningen tillförsaken ochför direktoratetsredogörelse attsyn

nämndledamöternaställersammanträdetUnderansökan avslogs.
någrafår tillfällealltidasylsökandefrågor sökanden. sägatill Den att

Huvudregelnavslutas.sammanträdet ärnämnden innanslutord till att230
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nämnden hålleromedelbart enskild överläggning varefter beslutet
avkunnas i den asylsökandes närvaro. I nonnalfallet hinner nämnden
behandla fyra ärenden sessionsdag och det hålls fem imötenper
veckan. Om den asylsökande uteblir från förhandlingen sakenprövas
ändå.

Om Flygtningenaevnet fastställer direktoratets avslagsbeslut detär
vanligt sökandena klagar till Folketingetsatt Ombudmand. Det är
också vanligt fått avslag i Flygtningenzevnetatt ansökerpersoner som

tillstånd på humanitära skäl hos Inrikesministeriet. En delom dessaav
ansökningar kan ske i syfte få utresefristenantas som femtonatt är
dagar förlängd och det finns exempel asylsökande lyckatssom

kvar i Danmark till årstanna efter det slutliga avslagsbeslutet.upp sex
Om den asylsökande inte lämnar landet frivilligt sköter polisen verk-
ställigheten ocksåoch det polisenär betalar biljetterna dettasom om

nödvändigt.är
Andra utlänningsärenden asylansökningarän Direkto-prövas av

i första instans och Inrikesministerietratet i andra instans. Somav
tidigare kannämnts fått slutligt avslag på sinen person som
asylansökan uppehållstillståndansöka humanitära grunder 9 §om
andra stycket 2 Udlxndingeloven. Ansökningarna Inrikes-prövas av
ministeriet enda instans och det enligt deär nuvarande för-som
hållandena tämligen sällsynt sådana ansökningar beviljas. Statisti-att
ken för delen 1994större per 18 november uppvisar 31 tillståndav

548 alltsåavslag bifallsprocent påmot 5,35 åren%. Under 1990en
och 1991 beviljades däremot tillståndantal påstörre humanitäraett
grunder till statslösa palestinier från Libanon. Beträffande den

kom årunder 1992 särskild lag.gruppen en
Alla negativa beslut motiveras såväli Utlänningsdirektoratet som

Flygtningenaâvnet. Såvitt gäller positiva beslut gäller inte den
ordningen motiveringsträvan är skall finnas sådanaföratt ävenmen
beslut.

Den danska hanteringen och bakgrunds-reserapporter annatav
material torde erbjuda måttstörre öppenhet den svenskaett änav
motsvarigheten. Flygtningenaevnet bl.a. verksamhets-utger en
berättelse innehåller redogörelse de beslut fattats isom en av som
nämnden och redogörelse för nämndens förhållandena ien syn
olika främmande länder den praxis utbildats till följd därav.samt som
Utlänningsdirektoratet årsberättelser i första handutger som
innehåller statistiska uppgifter. Den danska ordningen påbygger full 231
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ocksåadvokatasylsökandeskan dentidigareSompartsinsyn. nämnts
andraländer Förolikabeträffandebakgrundsmaterialdel m.m.av

innebördenmedförvaltningslagendanskai dengäller 12 §än parter
måste till andraförhållanden inte änprivataupplysningar gesatt om

finns olikaUtrikesministerietfrånSåvitt dokumentgällerparter.
offentligainteasylärendeniBesluten ärförtrolighet. utangrader av

samtyckeefterfår förstlämnas part.ut av
Denärendena.indelninggeografiskingenharFlygtningenaevnet av

länderinformationeninhämtandetförsjälvständigthar avett ansvar
informationanvändsställetsjälva. linteföreträdaredess resermen

Utrikesministeriet, UNHCR, AmnestyUtlänningsdirektoratet,från
Utlänningsdirektoratet görorganisationer.och andraInternational

ochutredningardäremot resor.egna
ordning benämnsinrymmerförvaltningsrättendanskaDen somen

tillmöjlighetinstans harhögre tainnebörden attmedincall att en
förhållandetigällerfrån instans. Detta ävenlägreärendesig ett

för callförutsättningInrikesministeriet. Enochdirektoratetmellan
lagföre-instansordningskedja ochuppåtstiganderakdockin är enen

således aldrigkanAsylärendenfår kallas in.ärendenskrift attom
därförredansidaministerietsfrån attföremål call införbli

Utlänningsdirektoratetsådana ärendenför ärinstansordningen -
förinnehåller rättordningen ävendanskaDenFlygtningenazvnet. en

vilkamyndigheternatill ärtjenestebefalingens.k.ministern att ge
såväl materiellapåsiktekanTjenestebefalingenbindande. ta som

tidsaspekter.spörsmål,formella t.ex.
radställning tilllagstiftningFolketingetDanmarkI tar genom

självbeslutaregeringen harsvenska rättden attsituationer omsom
enskildaställningstaganden iellerförordningarendera genomgenom

lagstiftningenspecielladenexempel kanSom nämnasärenden. om
Jugoslavien.från fornadetuppehållstillstånd förtillfälliga personer

tillståndsgivningen utgörpå Folketingethurexempelmarkant styrEtt
frånpalestinierstatslösauppehållstillstånd förårs lag1992 om

tidsförord-svenskadepåminner mycketlagenLibanon. Den om
ningarna.
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Finland

FinlandI Utlänningscentralenutgör avdelning iär Inrikes-som en-
ministeriet första instans vad gäller asyl- och andra utlännings--
ärenden. Andra instans i asylsaker asylnämndär arbetar ien som
anslutning till Justitieministeriet. Nämnden har dock självständigen
ställning och fungerar specialiserat domstolsliknandeettsom organ.
Den har behörighet besluta asyl och uppehållstillståndatt om om
grund skyddsbehov när kraven för asyl inte uppfylldaärav närmen
det likväl inte säkert återsända sökanden till hemlandet.attanses
Uppehållstillstånd humanitära skäl meddelas däremot inteav av
Asylnämnden. Nämndens beslut går inte överklaga alla kanatt men
söka på åberopandeunder omständigheter.nytt Nya ansök-av nya
ningar behandlas vanligt alltså först Utlänningscentralen.sätt

Asylnämnden består jurister med domarerfarenhettre enav
ordförande och två vice ordförande lekmän harsamt sexton som
kunskap flykting- och utlänningsspörsmål. De sistnämndaom utses
efter förslag såväl offentliga instanser frivilligorganisationav som
och har självständig såställning i hänseende de inte skallen att ses

för de dem.representanter utsettsom organ som
Den finska ordningen innehåller vidare mekanismer begränsarsom

antalet överklaganden till Asylnämnden. Rätten till överklagande är
till börja med utesluten vid klart ogrundadeatt ansökningar såsom
sökande från övriga nordiska länder eller andra säkra länder. När det
gäller uppenbart ogrundade ansökningar andra skäl inhämtas ettav

frånyttrande ordförandena i Asylnämnden. Om denne därviden av
instämmer i Utlänningscentralens bedömning kan den lägre instansens
beslut inte överklagas.

Asylnämnden arbetar vanligtvis i sammansättning fyra leda-en om
dvs ordförandemöter, eller vice ordförande ordinarieen samt tre

ledamöter. Viktigare principiella frågor dock i plenum alltsåavgörs
med deltagande hela nämnden. I cirka tredjedel ärendena ärav en av
den asylsökande närvarande i nämnden tillsammans med sin advokat
och tolk. De asylsökande har möjlighet begära fåen att att vara
närvarande vid sammanträdena och allanästan framställersom en
sådan fårbegäran bifall. Asylnämnden kan självmant beslutaäven om
behovet Sammanträffande med den asylsökandeett dennesav men

dåinställelse frivillig.är Personligt Sammanträffande anses som
särskilt viktigt då trovärdighetsbedömningar kan bli aktuella.
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ordning överklagas till deni reguljärbeslut kan inteAsylnämndens
företadomstolen kani Finlandförvaltningsdomstolenhögsta enmen

därvid inte självaDomstolen bedömerbesluten.legalitetskontroll av
utlänningen kanasylspörsmålen behörighethar avgöraatt ommen

fåttmedfört utlänningi fallhar vissatillbaka. Dettasändas att en
fått avslag Asyl-eller honi de fall hani landet även avstanna

någon möjlighetinteregeringen över-Finland harnämnden. I att
någoninte hellernämnden harbeslut ochAsylnämndcnspröva

för avgörande. Rege-regeringenärenden tillhänskjutamöjlighet att
styrningsmöjligheter vad gällergenerelladärmed endastharringen

förordningar.lag ochutlänningsärenden dvs. genom

Norge

första in-ärenden ide flestaUtlänningsdirektoratetNorgeI avgör
behörighetutlandsmyndigheter har avgöraoch vissaPolisen attstans.

till Utlännings-överklagassistnämnda beslutenärenden. Deenklare
Justitie-tillbeslut överklagasUtlänningsdirektoratetsdirektoratet.

direktoratetbedömer dockDå överklagasbeslutdepartementet. ett
beslutet. Omeller ändraför upphävaförutsättningarfinnsdet attom

ställningdirektoratetföreliggaförutsättningar intesådana taranses
haröverklagandetverkställa innanskallbeslutethuruvidatill att

innehållerutlänningslagennorskaDendepartementet.prövats av
verkställasfall inte kanbeslut i vissabestämmelsersärskilda attom

överklagande hardet prövats.före att ett
utlänningsärendet iandra instansJustitiedepartementet prövar som

omständigheter. Departe-eventuellainochhelhetdess väger nya
gårdet intemeningenslutligt i denavgörande attär attmentets

sådanomprövning. Enmöjligheter begärafinnsdetöverklaga attmen
automatisktverkställighetenemellertid inte utanbegäran stoppar

ocksåfinnsfrån till fall. Detfrågan falldendepartementet avgör en
Stortingetsgranskningbeslutenunderkastamöjlighet att aven

utsträckning.i vissutnyttjasvilketförvaltningenförombudsman
besöksord-utlänningsavdelningen finnsPå Justitiedepartementets en

ivissa dagarärenden därhartillåter dening attpersoner somsom
norskaförväg. Dettid iavtalatbesök haveckan komma utan att

och detskriftligthuvudsakemellertid ibygger systemettsystemet
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hör till sällsynthetema sökanden personligen framläggeratt sin sak
för Utlänningsdirektoratet eller departementet.

Det nuvarande norska innebär Justitieministernsystemet haratt
fullständiga möjligheter utlänningsrätten såvälatt styra genom gene-
rella riktlinjer beslut i enskilda ärenden. Detta innebärsom genom ett
klart och samlat ansvarsförhållande för myndighetsutövaren.

En arbetsgrupp med medlemmar från flera olika departement har
nyligen haft till uppdrag skaffa fram underlag föratt beslutett attom
eventuellt införa besvärsnämnd för utlänningsärenden i Norge.en
Gruppens överväganden har redovisats i Klagenemnd irapporten
utlendningssaker, Justisdepartementet l oktober 1994. I rapporten
redovisar arbetsgruppen uppfattningen det nuvarande norskaatt

i allt väsentligt fungerarsystemet tillfredsställande vilket medför det
goda eventuell omläggningatt ett överklagandemöjlighetema kanav
övervägas tidspress.utan

I lägger arbetsgruppen framrapporten underlag för huvud-tre
modeller överklagandeorgan nämligen utlänningsnämnd, asyl-av
nämnd och utvidgad asylnämnd. Arbetsgruppen förordar modellen
utlänningsnämnd alternativett innebär alla de ärendenattsom som
enligt det nuvarande norska prövas Justitiedepartementetsystemet av
skall nämnden framförprövas alternativen asylnämnd en nämndav

behandlar frågorendast asyl och flyktingliknandesom grunderom
och utvidgad asylnämnd en nämnd behandlar frågor asyl,som om
flyktingliknande grunder och humanitärt betingade uppehålls-
tillstånd.

Såvitt gäller frågan muntlig handläggning i den föreslagnaom
utlänningsnämnden uttalar arbetsgruppen det i viss utsträckningatt
får finnas behov muntlig förhandlingett i nämnden.anses Enligtav
arbetsgruppen bör personligt Sammanträffande med sökanden komma
till stånd i de fall där detta särskilt viktigt för sakens belysning.anses
Gruppen inte det bör föreskrivas i lag sökandenatt haranser att rätt
till personligt Sammanträffande med nämnden hänvisar bl.a. tillmen

nämnden bundenär 17 § iatt den norska förvaltningslagen vilketav
innebär saken såskall bra utreddatt möjligt innan beslutvara som
fattas.

Arbetsgruppen besökte under arbetets gång UNHCR:s regional-
kontor i Stockholm för inhämta synpunkter besvärsordningenatt i
asylärenden 25s. rapporten. Flyktingkommissariens representant
utpekade därvid vissa faktorer enligt honom borde tillmätas 235som
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ansåg bl.a.Hanutformningenvid system.särskild hänsyn ett nyttav
klago-garanterades bästrättssäkerhet attochlikabehandling avatt

förhållandemöjligt iställningså självständighade somorganet en
tiden. Enskiftningeripolitiskeoch tillinstansbåde förstatill annan

detStockholmi ärfrån attUNCHR:ssynpunkt representant var
sin sakframläggamöjlighetasylsökandede attönskvärt att ges

instans.andrabåde första ochimuntligt

Frankrike

admini-ochfinansielltförsta instansiAsylansökningar prövas av en
OFPRAasylmyndighet sorterarsärskildsjälvständigstrativt som

deråd ConseilbiträdsOFPRA ettUtrikesdepartementet.under av
beslutingår. OFPRA:sUNHCRfördär bl.a1office representanten
CRR,Réfugiés,desdes RecoursCommissiontillöverklagas Lakan

beslut kanCRR.stribunal.administrativoberoendeär ensom
lagtolkningen.såvitt gällerConseil dEtattillöverklagas

långellerkortenderaiasylansökningarhanterarOFPRA enen
ansökningar ärbehandlasordningenförstnämndaden somIprocess.

andra,och i denogrundadeuppenbartellervälgrundadeuppenbart
fordraransökningarbehandlasordningen,tidskrävande sommer

utgörskortaenligt denStartpunktenutredning. avfortsatt processen
väl-uppenbartdeIregistreringen.medsambandintervju ien

skerintervju. Dettaytterligaresedanföretasfallengrundande som
dockfinnsfallen. Detogrundadeuppenbarti dehuvudregel inte
medavsiktenriktigadenhuvudprincipfrån dennaundantag t.ex. om

elleridentiteterfleraharasylsökandedendold,asylansökan omär om
långadenSåvitt gällerfall.allaintervju ihållavillOFPRA en

påstås ellervåldfall bl.a.olika närradintervju ihålls enprocessen
flyktingstatusgivitsharsläktingarasylsökande har avdennär som

intervjua denmöjlighetfinnsländer. Detandra attellerFrankrike av
tillfälle.vidasylsökande än ettmer

Nederländerna

themyndighetsärskildbeslutar1994januarimed den lFrån och en
påhandlarINS,ServiceNaturalizationandImmigration som-
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Justitieministems politiska för prövningen asylansökningaransvar, av
förstai instans. En asylsökande fått avslag sin ansökan kansom

begära INS beslutet.omprövaratt Beslutet kan därefter överklagas
till avdelning för utlänningsärenden distriktsdomstol.en Deten
finns fem distriktsdomstolar har denna specialitet, bl.a. i Haagsom
och Amsterdam.

Oftast hålls intervju med den asylsökande inom sju dagaren av
INS. Ensamma barn intervjuas dock inte förrän fyra veckor efter
ansökningstillfállet detta för barnet skall hinna vänja sigatt vid de nya
omgivningarna och sina nyliga upplevelser. En asylsökande fåttsom
avslag kan huvudregel begära omprövning hos INS undantagsom
manifestly unfounded måste överklaga direkt till distrikt-cases som
domstolen. Enligt det holländska skall utvisningen därvidsystemet
uppskjutas i de flesta fall och i alla de fallen måste utlänningen höras
personligen INS.av

Storbritannien.
Enligt den brittiska ordningen behandlas alla asylärenden sär-av en
skild enhet Asylum Division Home Office i första instans. Pröv-
ningen asylansökan kan i allt väsentligt i enderaav en utmynna treav
möjliga beslut nämligen konventionsflyktingstatus, exeptional leave to
remain en humanitärt betingat tillstånd ellersorts avslag. En majo-
ritet de asylsökande intervjuas i första instans. En kort inledandeav
intervju företas redan vid ansökningstillfället i syfte fastslåatt
sökandens identitet och immigrationsstatus för hanutrönasamt att om
eller hon återbördaskan till säkert tredjeland. Senareett under
handläggningen hålls fullständig intervju. En intervju ägeren mer
alltid i de fall ansökningen avslås.skall Arbetsordningen pårum
Asylum Division sådanär den tjänsteman caseworkeratt som
intervjuat den asylsökande rekommendation huruvida ansökanger en
bör beviljas eller avslås. Beslutet fattas sedan högre tjänstemanav en
senior officer. Cirka 450 anställda asylavdelningen.ärpersoner
Tjänstemännen Asylum Division har kontaktertäta med de enheter

Home Office sysslar med policymaking.som
De asylsökande får avslag sin ansökan Asylum Divisionsom av

har överklagarätt till oberoende specialdomareatt Adjudicator.en
Adjudicatorinstansen judiciell instansär och alla adjudicatorsen som 237
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ansvarsområde begränsatAdjudicatornsjurister. ärheltidarbetar är
någotintedärmedhari sak. Instansenöverklagandettill t.ex. ansvar

faställa borgen.kan Ifrånsett Adjudicatornförvarsfrågorför att
på alltså påförvarsfrågan heltförövrigt ligger parternaansvaret

asylsökande själv.och denOfficeHome
Immigrationandfrån år Asylum1993 thelagGenom nyen

asyl konven-harallagäller bl.a. vägrats1993Appeals Act att som
harimmigrationsstatus,sinoberoende rätttionsflyktingsstatus, attav

från Storbritannien. Förde avlägsnasinnanbeslutet attöverklaga
olika identiteter eller lurari fleraasylnågon ansökerundvika att om

fåri flera olikabidragbetalamyndigheternasocialade att ut namn
tidsfrister gäller förDiverseasylsökande.allafingeravtryck tas av

snabb asylprocess.tillförsäkrasyfteiöverklagandeprocessen att en
Adjudicator-tio dagar ochinomöverklagandemåste görasT.ex. ett

sistnämnda tids-målet dagar. Deninom 42måsteinstansen avgöra
påhållas Adjudicatorinstansenintenärvarandedock förkanfristen av

Överklaganden enligtasylärendeniarbetsbördan.grund den storaav
förordnas theAdjudicatorsSpecialårs lag1993 prövas avsomav

Lord Chancellor.
AppealsImmigrationhos TheregistrerasöverklagandenAlla

till andra delarärenden hörvarefter deCrossvid HattonCentre som
Överklaganden förutom idärifrån. prövasvidaresändslandetav

också iCityi LondonHouseeller ThanetCrossLondon Hatton
Glasgow.Cardiff, Belfast ochManchester,Leeds,Birmingham,

hålls på Asylcentret vidLondonområdetiförhandlingarFlertalet
i Thanetsessionssalarfemton äveninrymmerCrossHatton mensom

cirkaöverklagasnärvarandesalar.antal FörfinnsHouse smärreett
Adjucatorinstansen.Office tillfrån Homeärendena90 % av

fårochmed sina ärendenprincipiAdjudicator arbetarEn ensam
Någonförhandlingarna.underprotokollföramedhjälpinte att t.ex.

alltsåfinns intetingsnotariensvenskatill denmotsvarighet men en
och akter ochpå uppropslistahåller ordningclerkrättsutbildadicke

göromål. sessions-praktiska Denfotokopiering och andrabistår med
uppvisadebevistadeAsylprocessutredningenHouseThanetdag som

domstolarvid svenska näm-vanligtärungefär mönster somsamma
på uppropslistanärendenmånga attligen uppsatta menatt var

Förhandlingarna kansig.inställdeöverklagandefå de tatämligen av
påanspråk beroendeisessionsdagartill helaminuterifrån femallt
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ärendenas komplikationsgrad. Den genomsnittliga förhandlingstiden
ärende cirka timmar.är treper

Förfarandet inför Adjudicatorn tvåpartssystemär därett en
från Home Office fungerarrepresentant till denmotpartsom

överklagande. Utlänningen har oftast ombud kommerett enderasom
från Immigrant Advisory Service andra utlänningsärenden asylän
eller Refugee Legal Centre asylärenden. Båda dessa organisationer
finansieras i delar den brittiskastora och Refugee Legalstatenav
Centre får betydande bidrag frånäven UNHCR. Rättshjälp kan
beviljas rådgivningför i utlänningsärenden den omfattar intemen
ombudhjälp vid överklaganden. Om utlänningen har tillräckligt med

kan han eller hon anlita advokat på vanligtpengar Tolkarsätt.en
bekostas Förhandlingen inleds med klagandensstaten. ombudav att
ställer frågor till sin huvudman varefter från Homerepresentanten
Office korsförhör den asylsökande. Adjudicatorn ställer också egna
frågor företrädesvis för tillrättalägga eventuella oklarheter.att
Förhandlingarna nästintill undantagslöstär offentliga. Besluten
avkunnas normalt inte omedelbart efter förhandlingen meddelasutan

hållas tillgängliga kansliet promulgationatt vissgenom dagen
vanligen fem eller tio dagar efter den muntliga förhandlingen. Från-

möjligheten bifalla överklagandetsett har Adjudicatornatt möjlighet
återförvisa ärenden till Asylumatt Division förett ytterligaret.ex.

utredning.
Full partsinsyn råder enligt den brittiska ordningen frånsettmen

detta asylärendenaär inte offentliga.är Allmänheten såledeshar inte
någon möjlighet begära få akt eller handlingar frånatt att se en en
akt. Referat utvalda beslut från olika högre instanser publiceras iav
kvartalsvisa under titeln Immigration gårrapporter Appealssom att
köpa i bokhandeln. Allmänt kan referatensägas präglasatt storav
öppenhet rörande omständigheterna i ärendena.

Om Adjudicatorn avslår överklagande kan den förlorandeett
ansöka tillstånd överklaga leaveparten appeal till tribu-att toom en

nal. Tribunalen ärendet iprövar sammansättningen domaresom en
och två lekmän, tillåtakan endera ärendet fullt eller fattaprövasatt ut
beslut ärendet återskall visas till Adjudicatorn. Efter tribunal-attom

prövning finns det vissa möjligheter för ansökaens parten att om
judicial review hos the Court of Appeal. Majoriteten ärendenaav

dock hos tribunalen publicerar sinastannar beslut.som
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brittiskaden asylprocessen ärkanSammanfattningvis sägas att
överinstansemajudiciell iadministrativ i första instans samt attmen

Storbritannien förharoberoende när-överinstanserna är organ.
asylprocessen.ibalanserproblem medvarande stora

Tyskland

flyktingar BAFIutländskaerkännandebyrån förfederalaDen av
byråspeciellaDennaförsta instans.i sorterarasylärendenavgör

obe-beslutsfattarna ärlnrikesdepartementetFederaladetunder men
deförvaltningsdonstol. Sedantillöverklagasbeslutroende. BAFI:s

också möjlighetfinns detuttömdabesvärsmöjligheterna attvanliga är
författnings-federalasig till denvändaförutsättningarvissaunder

lagtolkningskaraktär.med besvärdomstolen av
eftersominstansi förstaautomatisktintervjuasasylsökandeAlla

hörasför allaprincipiell rätt attordningen byggertyskaden en
påden tjänstemanutförsIntervjunasylärenden.personligen i av

ärendet.ifatta beslutetskallsedermeraBAFI som
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Särskilt yttrande

Av Johan Fischerström angåendeexperten avsnitt 3.6.2 Partsinsyn
och utrikessekretess.

Jag delar uppfattningen det viktigt förär trovärdighetenatt i besluts-
fattandet myndigheternas bedömningatt förhållandena i olikaav
aktuella länder kända förär asylsökande och för allmänheten. Detta
behöver dock inte ske detaljinformation falleratt undergenom som
utrikessekretessen tillförs enskilda ärenden eller offentliggörs.

Behovet information myndigheternas länderbedömningarav om
kan på tillfredsställande tillgodosesett sätt myndigheterna iattgenom
särskild ordning eller i sina beslut redogör för sin bedömning om
situationen i aktuellt land. Denna bedömning bygger i sin alltidtur

mycket underliggandeett materialstort insamlats långunder tidsom
och kan såväl öppen hemlig Jagsom vara av natur.som attanser en
ordning detta slag tillräckligär och den också förenligav att är med
gällande utrikessekretess.

delarJag inte utredningsmannens bedömning viss detaljinforma-att
tion länderrapporter it.ex. högre utsträckning myndigheterna skallav
tillföras enskilda Någotärenden. lagligt stöd för sådan ordningen
finns inte. Ett sådant förfarande ökar också risken för missförstånd.
Detaljinformation i lämnas behöver jämfördreserapporten utsom
med all tillgänglig information alls påverkainteannan myndighetens
bedömning förhållandena i land. Risken för sådanaom ett miss-
förstånd har också påtalats utredningsmannen. Enligt min meningav
skall för undvikande missförstånd endera allt bakgrundsmaterialav
eller inget tillföras enskilda ärenden för därigenom görasatt
offentligt. tillföraAtt allt bakgrundsmaterial mycket arbets-är och
kostnadskrävande och torde inte praktiskt genomförbart. Omvara
innehållet i det slagetär påverkardet länder-reserapporten attav
bedömningen jag detta istället skall komma tillatt uttryck imenar en
reviderad länderbedömning i särskild ordning eller i beslut.ett

Ansvaret för sammanställa länderöversikteratt bör enligt min
mening ligga hos Utlänningsnämnden och inte hos Invandrarverket.
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lagstiftaren utpekats praxis-UtlänningsnämndenSkälet är att somav
bedömningpraxisbildande instansensdeninstans. Detbildande är som l

fel läggautgångspunkt detFrån denna ärstyrande.den att ansvaret:är
sådanmedkonfliktsituationer ökarförRiskenunderinstansen.hos en t

ordning.
utredningsmannens uttalande:anledningmedvill jagSlutligen av

sekretessbestämmelsemaitillämpningframtidaregeringens avom
gällande sekretesslag. TillLföljaharregeringenanmäla även attatt

regeringsrättenlregeringenintedet ärdetta kommer utan ytterstatt
område.på dettapraxisledandeärsom
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