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Till statsrådet Leif Blomberg

beslutadeRegeringen den 16 januari 1997 tillkallaatt en par-
lamentarisk kommitté med uppgift lagen 1950:382överatt se om
svenskt medborgarskap utreda vissa speciella frågeställningarsamt att

medborgarskapslagstiftningen. I uppdraget ingår vidarerör attsom
åtgärder kan stärka medborgarskapetsöverväga status.som

Till ordförande i kommittén förordnades fr.o.m. januariden 14
oppositionsrâdet1997 Britt Olauson s. Som övriga ledamöter

förordnades fr.o.m. den 20 riksdagsledamoten1997 Axelmars
Andersson jur.lic. Stigs, Alexandersson riksdagsledamöternam,
Nalin Baksi s och BrendtAgneta s, konsultchefen Johnny Gylling

riksdagsledamotenkd, Håkan Holmberg fp, oppositionsrâdet
Kenneth Johansson riksdagsledamöternac, Anita SoniaJönsson s,
Karlsson s och Kenneth Kvist socionomenv, Lena Olsson mp

riksdagsledamoten Ingibjörg Sigurdsdöttir s.samt
sakkunniga delta iAtt kommitténs arbete förordnades fr.o.m.som

den 20 1997 departementsråden Ursula Grundell och Gunnarmars
Som förordnadesHermanson. samtidigt utlänningsnämnds-experter

rådet Kurt Björk, hovrättsassessorn Henrik verksam-Jerrnsten,
hetsexperten Bo Lundberg och departementssekreteraren Birgitta
Ornbrant. Vidare förordnades fr.o.m. den hovrättsas-1 oktober 1997

Anders Norin expert.sessorn som
Som sekreterare kommittén har hovrättsassessorn StrinäsLennart

fr.o.m.tjänstgjort den 10 1997.mars
Kommittén har antagit 1997 års medborgarskapskommitté.namnet
Kommittén överlärrmar härmed sitt delbetänkande Medborgarskap

och identitet SOU 1997:162, behandlar problematikdensom som
uppstått till följd kravet på styrkt identitet vid ansökan svensktav om
medborgarskap.



Ledamöterna Stig Alexandersson och Lena Olsson har avgett
reservationer.

Kommittén fortsätter sitt arbete med Övriga uppgifter. Arbetet inu
delar beräknas slutfört den september 1998.dessa 1vara

Stockholm i november 1997

OlausonBritt

BaksiAndersson Stig Alexandersson NalinAxel

Gylling Håkan HolmbergBrendt JohnnyAgneta

Kenneth Johansson Anita Sonia KarlssonJönsson

Olsson Ingibjörg SigurdsdáttirKenneth Kvist Lena

/Lennart Strinäs
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Sammanfattning

Bakgrund

föreskrivsmedborgarskapsvenskt1950:3826 § lagenI att enom
naturalise-medborgaretill svenskpå ansökan kanutlänning tas upp

frågaår eller iår, sedan femeller hon fyllthanras arton omom -
ihar hemvist härsedan två ärnordiskt landimedborgare annat -

hederlig vandel.förakan förväntas kommafört ochlandet attsamt en
i praxisuppställssåledes i lagtextenvillkor ävendeUtöver angessom

för svensktsin identitetskall kunna styrkasökandepåkrav attatt en
till skillnadmedges,beviljas. Från detta kravmedborgarskap skall

villkoren, inteangivnabeträffande de i lagtextengällerfrån vad som
några undantag.

med bl.a. detidentitet hängerpå styrktKravet attsamman -
fullland skall hasjälvklartkan förefallai förstoneåtminstone att ett-

till sinalandetdeidentiteten hosvisshet tar upppersoner somom
identitetsökandensvidare så kunskap utgörmedborgare. Det är att om

fattar beslutmyndighetförutsättning för dengrundläggande att somen
kontrollfullgodskall kunnamedborgarskapsärendet görai aven

Andravandel.såsom ålder ochnaturalisationsvillkor,övriga t.ex.
delsupprätthållande kravettalar förskäl ärviktiga att ettavsom

identitetsuppgifter ivilar falskanaturalisationbeslut somom
verkningslöst,nullitetgrunden kandenprincip inte vara enanses

svensktomöjliggör återkallelseregeringsformen§dels 2 kap. 7att av
meddelatsmedborgarskapet harfall dåi demedborgarskap även

identitet.uppgiven oriktigmedvetetgrundval enav
styrktkravetupprätthållandettalar förde skälMot avsom

fått tillår hardetta villkor understår faktumidentitet det att senare
principskuld, iinvandrare, oftavissaföljd utanatt egengrupper av

medborgarskapsvensktmöjligheten fåutestängda från oavsettär att
identitet denOklarhaft hemvist i Sverige.de har ärhur länge numera

ochnaturalisationsärendenivanligaste avslagsgrundenjämförelseutan
i 606denna grund 2invandrarverkåberopade Statensunder år 1996

avslagsbeslut.sina 4 406av
avsaknadendärmedidentitet ochstyrka sinOförmågan att av-

gårmänniskorföljd bl.a. dessamedborgarskap får tillsvenskt att-
ochrättigheterexklusivt knutnamedborgarskapetvissa tillmiste om
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förmåner. Således har de ingen ovillkorlig in i och vistasrätt att resa
i Sverige. De saknar vidare skydd bli utvisade härifrån och demot att
står inte heller under Sveriges beskydd vid eventuellt ingreppett mot
dem under vistelse i land. Ytterligare viktiga konsekvenserett annat

de saknar vid val till riksdagen liksom tillär rösträtt EU-parlamen-att
det eftersom tillhöriga de aktuellatet, senare personer nu grupperna

aldrig heller medborgare i något EU-land.är Till det sagdaannat
möjlighetkommer avsaknaden bliäven svensk medborgareatt attav

för många medför påfrestande känsla utanförskap.en av
Kommitténs huvuduppgift i aktuell del har varit ochövervägaattnu

föreslå ändringar för komma till med det problem kraveträttaatt som
arbetetpå styrkt identitet för vissa invandrare.utgör I härmed har

kommittén, vilket framgår direktiven, haft beakta denatt attav
grundläggande principen styrkt identitet vid ansökan svensktom om
medborgarskap måste ligga fast.

Kommitténs ställningstaganden och förslag

Skälen för ändrad ordningen

De redovisade konsekvenserna obestyrkt identitet drabbar inteovan av
bara den minoritet utlänningar medvetet lämnar oriktigaav som
identitetsuppgifter dessvärre drabbas i lika utsträckning deutan stor
människor helt skuld till de kan styrka sinär utan attsom egen
identitet. Såvitt sistnämndaden de nuvarandeäravser gruppen
konsekvenserna enligt kommitténs uppfattning inte rimliga och det är
därför mycket angeläget möjliggöra för dessaävenatt attpersoner
under förutsättningarvissa erhålla svenskt medborgarskap.

Ytterligare förskäl införa ändrad ordning Sverigeärett att atten
då sig den identitetsfrågor i naturalisationsärendennärmar syn som
förefaller dominera i övriga Europa. de inkommitAv isvar som
anledning kommitténs undersökning förhållandena i andraav om
länder måste nämligen den slutsatsen dras Sverige i europeisktatt ett
perspektiv upprätthåller förhållandevis praxis vad gällersträngen

identitetstyrkt i dessa sammanhang. fårDetta gälla medävenanses
beaktande flera övrigade länderna till skillnad från Sverigeattav av
har rättsordning det återkallamöjligt medborgarskapgör att etten som

beviljats på grundval oriktiga identitetsuppgifter.som av

Möjlighet till dispens från kravet på styrkt identitet

föreslårKommittén det vid ansökan svenskt medborgarskapatt om
skall möjligt erhålla dispens från kravet styrkt identitet.attvara

utlänningFör inte kan styrka sin identitet bör det såledesen som vara
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ärendetsamtliga imed beaktandeutlänningentillräckligt att av-
trovärdig såvittbedömsomständigheterföreliggande avsersom-

saknarhan eller honidentiteten ochuppgifterlämnade attomom
styrktfrån kravetVid dispensdensamma.styrkamöjlighet att

gällavidaremedborgarskapsvensktförvillkor attböridentitet som
åtta år.minstsedanhemvist i Sverigehari frågautlänningen

utlänningarbeträffandetillämpaskunnaDispensmöjligheten bör som
bör inteidentitet. Denstyrka sinkantill de inteskuld attär utan egen

hand lösai förstadockAvsiktenvissa ärförbehållen attgrupper.vara
från länderochflyktingaruppstårproblemde att personergenomsom

få framsvårtgenerellt harförvaltningstatligfungerande attutan
identiteten.styrkerhandlingar som

nuvarandei dessframgår inte lagtextenidentitetpå styrktKravet av
med hänsynemellertid,uppfattning detkommitténsEnligt ärlydelse.

medborgarskapssam-fått iidentitetsfrågorbetydelsedentill stora som
ikravdettaskriva inär, dags ävenundermanhang attnusenare

särskilt i lagtexten.dispenstillmöjlighetenLikaså börlagtexten. anges

uppgifter sinutlänningenssåvittrovärdighetsbedömningenT omavser
identitet

denriktlinjervilkaefterbeskrivasnågotskallföljandedetI som
viktigtDetbör ärtrovärdighetsbedötrmingen äga attföreslagna rum.

hitkommerutlänningardemajoritetenunderstrykahärvid somatt av
uppgivnagäller densåväl vaduppsåthederligtärligt ochdet igör

denEnbartSverige. omstän-tillmed flyttensyftetidentiteten som
uppgifter hanstyrker dehandlingarsaknardigheten att sompersonen

tillintefår därförochsitt tashon lämnareller ursprungnamnom
detliggeroriktiga. Tvärtomuppgifternamisstanke ärförintäkt attom
sigidentifierakanutlänning intesakensgånger imånga natur att en

gäller dettasynnerhetIgodtagbartmyndigheter sätt.för svenskaett
vilka saknarländerfrånkommerochflyktingar ensompersoner

administration.statligfungerande
skeskalltrovärdighetsbedömningenutgångspunktviktig ärEn att

Härmedomständigheter.föreliggandei ärendetsamtligautifrån avses,
i medbor-tillgängligafinnsuppgifterochhandlingardeutöver som

ärendenfrån dedokumentationmotsvarandegarskapsakten, även om
möjliggörsDärigenomfråga.utlänningen iuppehållstillstånd rörsom

i Sverigevistelsetidsinhelaunderutlänningenkontroll omaven
bakgrund ochidentitet,frågauppgifter ividhållit t.ex.omsamma

medärendeneventuellaVidare börfamiljeförhållanden. an-
skallhelhetsbedömningför denunderlagetingå ihöriganknytning som

till densläktingarnämligenärenden harfall. sådanaIi dessagöras
skalltrovärdighetsbedömningföremål för denutlänning är somsom-

denne.uppgifterfått lämnagöras om-
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Visar det sig vid genomgång tillgängliga handlingar ochen av
uppgifter utlänningen levt under och identitetatt under helaen samma
sin vistelsetid i Sverige bör detta det inte någonmotsägsom av-

omständighet regel tillräckligt för utlänningenannan attsom vara-
skall ha uppfyllt vad krävs i trovärdighetsavseende. Blandanses som
omständigheter konsekvent vidhållna identitetsuppgifter kantrotssom
tala medborgarskap märks anhöriga till inär Sverigemot bosatten
utlänning ansöker visering eller uppehållstillstånd och därvidom
beträffande den de skall besöka andra uppgifter vad denneänanger
själv vid sin ankomst hit. Det kan också så utlän-uppgett attvara
ningen i tillståndsärendet lämnat uppgifter skiljer sig från vad hansom
eller hon i medborgarskapsärendet. Marginellasenare uppger
avvikelser bör självfallet bortses från, har utlänningen påmen
väsentliga punkter ändrat uppgifter sin bakgrund ellert.ex.om egen
sina familjeförhållanden kan det inte utlänningen har någonom-
godtagbar förklaring till de motstridiga uppgifterna finnas anledning-

med hänvisning till bristande trovärdighet avslåatt ansökan om
medborgarskap.

Bristande trovärdighet kan för övrigt i undantagsfall föreligga även
utlänningen i såväl tillstånds- medborgarskapsärendet vidhållitom som

uppgifter frågai identitet, bakgrund, släktskap Vadsamma om m.m.
åsyftas någon eller någraär när de uppgifter utlänningensom av som

lämnar uppenbart orimliga.är Normalt dock vidhållandetär av samma
uppgifter i stället allmänt ökaägnat trovärdigheten iatt rent en persons
berättelse.

I de fall då utlänning under sin vistelse i Sverige har ändrat sinaen
identitetsuppgifter bör såvitt trovärdighetsbedömningenman avser
skilja på två olika situationer, nämligen då ändringen skett sedan
svenska myndigheter konfronterat utlänningen med omständigheter

visar eller tyder på den utlänningen uppgivna identitetenatt ärsom av
oriktig respektive då utlänningen helt frivilligt och påtryckningarutan
ändrat uppgifterna. I den förstnämnda fall bör trovär-typen av
dighetsbedömningen normalt utfalla till utlänningens nackdel.
Utlänningen har då ljugit sin identitet vid ankomsten till Sverigeom
och inte heller i efterhand tagit några initiativ till underrättaattegna
svenska myndigheter det förhållandet.rätta Med beaktande däravom
finns det regel inte heller anledning utlänningen ställdnärattsom -
inför besvärande fakta ändrar sina uppgifter tillmäta de nya upp--
gifterna sådant värde i trovärdighetshänseende de bör godtas vidatt en
ansökan svenskt medborgarskap.om

Har utlänningen däremot frivilligt ändrat sina identitetsuppgifter,
finns det enligt kommitténs uppfattning skäl anlägga mindreatt en
kategorisk på trovärdighetsbedörrmingen. Således har utlänningensyn
i dessa situationer, vilket betydelsefull skillnad, efterär tids vis-en en
telse här vidtagit frivilliga åtgärder för rättelse till stånd. Yt-att en
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fallrestriktiv bedömning i dessaviktigt skäl till mindreterligare ett en
korrespondens mellan deföreligger rimligdet angelägna i detär att en

i utlänningslagenför regelsystemenligger till grundintentioner som
belysande vadmedborgarskapslagen. Tillrespektive avsesav som

till riksdagen lämnatregeringen i oktober 1997härmed kan nämnas att
vid bedömningen1997/98:36 bl.a. innebärförslag prop. attett som -

återkallas hänsyn skall tilluppehållstillstånd skall tasettomav -
skäl.till Sverige liksom till andra humanitärautlänningens anknytning

därvid till utlänningens levnadsomstän-Särskild hänsyn skall tas
vistelsetiden i Sverige. Harfamiljeförhållanden tilldigheter och samt

fåruppehållstillstånd fyra år,vistats här medutlänningen änmer
skäl. detdet finns synnerliga Itillståndet ske endaståterkallelse omav

Återkallelseregeringens förslag,ligger till grund förbetänkande som
vidare förslaget kanuppehållstillstånd SOU 1997:67, sägs attav

fram under sinefter tid vågar trädabidra till några rättatänkas att en
identitet.

sammanfattningsvisRegeringens förslag innebär att en mer
fall utlänning ihittills skall i debalanserad prövning görasän en

enligtidentitet.uppehållstillstånd oriktig Detärendet uppgett voreom
grundsynrimligt den humanakommitténs uppfattning inte somom
avspegla sig ipå något skulleuttryck för inteförslaget sättger

följdmedborgarskapsfrågor. tänkbarEnhanteringen annarsvoreav
efterintentioner,med regeringsförslagetsi enlighetdenatt ensom,

därmed också gårfram under identiteti Sverige trädertids vistelse rätt
olyckligbli svensk medborgare. Dettaförlustig möjligheten att vore en

utlänningen, dennemed beaktandekonsekvens; inte minst att omav
sinaförhållandet, skulle ha bevaratfortsatt dölja detställeti rättaatt
ellerförutsatt hanerhålla svenskt medborgarskapmöjligheter attatt

trovärdighetsbedömningen.klarade sig igenomhon
frivilligt ändradebakgrund det sagdaKommittén attmot av nuanser

uppgifternaändrati sig bör leda till denidentitetsuppgifter inte att som
frånundantagetmöjligheten med tillämpningutestängd frånär att av-

medborgarskap.identitet erhålla svensktpå styrktkravet -
identi-Sverige ändrar sinaefter tids vistelse iutlänningAtt enen

betyda denödvändighetemellertid inte medtetsuppgifter behöver att
blidärför självfalletdessa skalluppgifterna korrekta och ävenärnya

liksom i övrigaskall,trovärdighetsbedömning. Dennaföremål för en
omständigheteri ärendet föreliggandesig på samtligafall, basera samt

invandrarverkövrig Statensländerkunskap och kompetensden som
bör därvidSärskilt intresseUtlänningsnämnden besitter. ägnasoch

hon vidhan ellerfråga anledningen tillutlänningen anför ivad attom
också skälfinnsoriktig identitet. Dettill Sverigeankomsten uppgett

företas medsituationertrovärdighetsbedömningen i dessa störstaatt
vidutlänningennoggrannhet eftersomoch attgenomomsorg -

medverkatidentitet får haSverige ljuga sintillankomsten ansesom -
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till helt allmänt negativt påverka trovärdigheten iatt de uppgifter han
eller hon lärrmar. Blir emellertid utfallet trovärdighetsbedömningenav
sådant- utlänningens ändrade uppgifter sin identitetatt och attom om
denna kan styrkas bedöms trovärdiga bör utlänningen kunnasom -
erhålla svenskt medborgarskap under förutsättning han eller honatt
också uppfyller övriga naturalisationsvillkor och det hemvistkrav som
gäller vid dispens från kravet på styrkt identitet. Hemvisttiden bör
därvid räknas från den tidpunkt då utlänningen till Statens invandrar-
verk anmälde de ändrade uppgifterna.

Trovärdighetsbedömningen såvitt utlänningens uppgifteravser attom
identiteten kan styrkas

föregåendeUnder rubrik har redogjorts för trovärdighetsbedömningar
i fråga de uppgifter utlänning lämnar sin identitet. Denom som en om
trovärdighetsbedömning bör i dennagöras ärendentypsom av
innefattar emellertid ytterligare led, nämligen bedömningen vadett av
utlänningen beträffande skälen till han eller hon saknarattuppger
möjlighet styrka sin identitet. Det handlar därvid inteatt bara om
varför utlänningen saknar godtagbara och identitetshandlingarpass-
vid ankomsten till Sverige varför utlänningenäven inte hellerutan om
i skede kan få fram sådana handlingar.ett senare

Många de kommer till Sverige godtagbarautanav personer som
identitetshandlingar flyktingar ochär kommer frånpersoner som
länder, vilka saknar fungerande statlig administration. Problemen
avseende kravet på identitetstyrkt förekommer emellertid iänom-

begränsad omfattning beträffande vissaäven andra änmer grupper-
de nänmda. Det kan sig statslösaröra ellert.ex.nu om personer

kommer från något land identitetshandlingar ärpersoner som vars av
så enkel beskaffenhet de i princip inte godtas svenska myndig-att av

Ävenheter. beträffande tillhöriga dessa kategorier torde detpersoner
ofta så problem i aktuellt avseende hänförliga tillatt ärvara nu perso-

bristande möjlighet och således ovilja styrka identiteten.attnens - -
finnsDärmed det inte heller något hållbart skäl till varför dessa
skulle uteslutna från möjligheten erhålla dispens frånattpersoner vara

kravet på styrkt identitet. Motsvarande bör naturligtvis gälla också för
andra de tillhör någonäven helt kanpersoner som, om annan grupp,
anföra i sammanhanget godtagbara tillskäl de kan styrka sinatt
identitet.

Förutsättningen för någon skall kunna erhålla dispens från kravetatt
på styrkt identitet bör enligt kommitténs uppfattning således inte vara

i fråga tillhör viss kategori i stället vederbö-att utan attpersonen en
rande skuld tillär identiteten kan styrkas. Förutan attegen
bedömande denna förutsättning uppfylld skall det skeärav om en
prövning omständigheterna i varje enskilt ärende och det faktum attav
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inte med automatikinnebär därförhar flyktingstatust.ex.en person
styrkt identitet. Avfrån kravetvederbörande skall undantasatt

frånochdock flyktingarförklarliga skäl kommer även personer-
ha lättareförvaltning generelltfungerande statligländer sett attutan -

framgång hävda demedtillhöriga andra ärattän attgrupperpersoner
styrkas.till identiteten kanskuld attutan egen

föreliggandei ärendetbeaktande samtligadet medSedan av-
i frågavad utlänningenvärderingomständigheter skett uppgetten av-

till Sverigevid ankomstenidentitetshandlingarsaknatsvarför detom
få framskede kunnatinte heller iutlänningenoch varför ett senare

trovärdig-slutänden skeskall det isådana handlingar, sammantagenen
uppfyller den förutlänningenavseende huruvidahetsbedömning

eller honhanförutsättningen, nämligengällande ärdispens utanatt
i frågaGenerellt kanidentiteten kan styrkas.skuld till att omegen

tillskäl regelmässigt saknasbedömningenden sägas attsammantagna
skäligen kangjort vadutlänningen skall haavkall pågöra attatt som

efterhand styrka sin identitet.ieller henne förhonombegäras attav
problemtill nämnvärdainte heller ställaBedömningen härvidlag bör

ankomsttillfället kan detVad däremot gällermyndigheterna.för av
vilkasvårigheter bedömaförenat medförklarliga skäl attstoravara

medföra godtagbaratidigarehade åtta årutlänningmöjligheter atten
härvidlagsvårigheternatill Sverige.identitetshandlingar uppmanar

omständigheterlåtaförsiktighet vad gällernaturligtvis också till att
utfallet trovärdig-påverkaankomsttillfällethänförliga till avensamma

detta emellertidHelt uteslutetnegativ riktning.hetsbedömningen i är
fall dokumentför-till handsdå liggerinte och vad ärnärmast avsom

bedönmingen,då utfalletsituationer i övrigtstörelse. Såvitt avavser
brustit i detutlänningen haförflutit, blirtidden atttrots ansessom

fastänidentitetshandlingar till Sverigemedförtförsta inteledet d.v.s.-
normalt utlän-förfaringssättettill det funnits börmöjlighet attvara-

befintligafram och in deefterhand skaffaningen iatt geuppmanas
utlänningen i flertaletrimligtocksåhandlingarna. Det är attatt anta

ellersåledes begärs honominfria vadkunnafall kommer att avsom
tillbehöver kommadispensförfarandet därförochhenne att an-

i efterhand fåutlänningen medMisslyckas emellertidvändning. att
medföra möjlig-automatikdetta inte medhandlingarna, börfram att

utlänningensakborta.till dispens Enheterna ärär att genomannan -
vid ankomsten tillhandlingarnasig de befintligainte ha medatt

påverkaallmänt negativttill heltkan ha medverkatSverige att-
hon lämnar.i de uppgifter han ellertrovärdigheten

på styrkt identitetfrån kravethemvisttid vid undantagpå längreKrav

i 6 §naturalisationgrundförutsättningar fördeEn som angesav
Hemvistvillkorethemvist.krav viss tidsmedborgarskapslagen är
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den minsta tid utlänning skall ha varit i Sverige för kunnaanger atten
bli svensk medborgare och för icke nordiska medborgare denna tidär
bestämd till fem år. Vid dispens från kravet styrkt identitet finns
det emellertid enligt kommittén flera skäl talar för uppställaattsom
krav längre hemvisttid den lagen föreskriver.än

förstaFör det skulle längre vistelsetid öka möjligheterna atten
bedöma trovärdigheten såvitt den uppgivna identiteten. Haravser en

kan styrka sin identitet vistats här i landet underperson som- -
identitet i åtta år, talar det med tyngd för identitets-större attsamma

uppgifterna riktiga vederbörande bara vistatsär än här i fem år.om
Ytterligare skäl, för åtskillnad i kravet hemvist förgöraett att en

å sidan kan styrka sin identitet och å andra sidan förena personer som
inte kan detta, sådan skillnadär utgöratt ettpersoner som en

incitament för sökanden vad möjligt för få framgöra äratt attsom
och in handlingar styrker identiteten eftersom han eller honge som
därigenom erhåller svenskt medborgarskap inom kortare tid. Från-

sådan skillnad skulle däremot innebära mindreattvaron av en
nogräknade med dispensförfarandet i åtanke, kundepersoner, se en
möjlighet i Sverige leva under och falsk identitet och dettaatt ny
således fördröjd svenskt medborgarskap. Det inteväntanutan är
heller otänkbart sådan ordning allmänt skulle öka Sverigesatt renten
dragningskraft människor önskvärda här och vilka medärsom
uppgivande identitet inte skulle ha erhållit svenskt medbor-rättav
garskap, på grund terroristanknytning.t.ex. av

Kommitténs förslag det vid dispens från kravet på styrktär att
identitet skall krävas hemvist i Sverige sedan minst åtta år. Detta är

tidsgräns harmonierar väl med de bakomliggande skälen försomen
förlängning. Underlaget för myndigheternas bedömningar i trovär-en

dighetshänseende bör således åttaunder år hinna bli förbättratavsevärt
och vidare bör den föreslagna tidsskillnaden tillräcklig för attvara

avhållandeverka på människors benägenhet med utnyttjande dis-att av
pensmöjligheten försöka erhålla svenskt medborgarskap i falsk
identitet. Därtill kommer utlänningen klart längre tid på sigatt ges en

få fram någon form dokumentation till stöd för de identitetsupp-att av
gifter han eller hon länmar.

Enligt kommittén bör den föreslagna tidsgränsen absolutvara en
minimigräns. Härför talar bl.a. alla presumtiva svenska medbor-att

då tydligamycket signaler i detta avseende dengare ges som-
kommer hit och kan styrka sin identitet med bestämdhet hanvet att

hon får minst åttaeller år på sitt svenska medborgarskap. Envänta
minimigränsfast bidrar vidare till undvika oönskade försök fåatt att

Ärmedborgarskap i falsksvenskt identitet. tänjbar fårgränsenett
nämligen benägenheten otillbörligt chansa på i relativt tidigtatt att ett

erhållaskede svenskt medborgarskap i falsk identitet allmänt sett antas
det finns orubblig minimigräns.större änvara om en
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Kommittén däremot inte något principiellt hinder mot attser
myndigheterna i enskilda ärenden fordrar längre tids hemvist i Sverige

åtta år. Ett tänkbart sådant fall kan det råder förhållande-än närvara
vis små tvivel rörande trovärdigheten i de uppgifter som en person
lämnar likväl tillräckliga för ansökan medborgarskap skallattmen om
avslås. bör vid sådant förhållandeDet möjligt efteratt attvara man,

vistats ytterligare något eller några år här, bedömer denattpersonen
tillkommande hemvisttiden sådan betydelse i sammanhangetär attav

tidigareden läker den bristen i trovärdighet och vederbörandeatt
därför bör beviljas svenskt medborgarskap.

Återkallelse medborgarskap s.k. expatriering bör ävenav
fortsättningsvis otillåtet enligt svensk rättvara

på identitetKravet styrkt skall enligt kommitténs förslag inte längre
obligatoriskt och kan därför inte heller helt bortse frånvara man en

för vissrisk ökning antalet medborgarskap, vilka meddelats i felen av
identitet.

Enligt kommitténs bedömning kommer emellertid den ordnin-nya
såsom utformatsden med krav förlängd vistelsetid och attgen -

lämnade uppgifter skall trovärdiga inte medföra någonattvara -
nämnvärd ökning antalet medborgarskap beviljas på grundvalav som

falsk identitet. betydelse förAv detta antagande dessutom denärav
omständigheten fokuseringen på identitetsfrågor i tillståndsärendenatt
ökat under år. Således kan räkna med de från dent.ex. attsenare man

januari 1997 gällande1 reglerna tagande fingeravtryck 5 kap.om av
5 § utlänningslagen kommer bidra till förutsättningarökade föratt
upptäckt oriktig identitet redan i ärendet uppehållstillstånd.av om

Till det sagda kommer goda grunder kan antaletatt anta attman
fall då det anförda i sittlyckas uppsåt eftertrots atten person som-
åtta års vistelse här erhålla medborgarskap i falsk identitetett -
avslöjas i skede, kommer synnerligenännuett attsenare vara
begränsat.

hänvisningMed till det anförda finner kommittén det inte helleratt
fortsättningsvis kommer föreligga sådana extraordinära skälatt som

absolutbör minimikrav för Sverige skall övervägaett att attvara
införa möjlighet till återkallelse medborgarskap.en av
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Författningsförslag

Förslag till1

1950:382ändring i lagen svensktLag omom

medborgarskap

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

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

6§2

Utlänning styrkt sin identitetkan på ansökanUtlänning tas som
tillmedborgare kan på ansökantill svensk tas uppupp

medborgare naturalise-svensknaturaliseras hanom
hanras om

fyllt 18 âr,
fråga finländsk, isländsk ellersedan fem år eller, i dansk,2. om

två hemvist här i landet,medborgare, sedan år harnorsk samt
hederlig vandel.förväntas komma förafört och kan att en

ÄvenÄven enligt villkoren enligtvillkoren omom
inte uppfyllda inteförsta stycket första stycket J-3är är upp-

beviljas, bevil-naturalisation fyllda kan naturalisationkan

J38,
för landet sökanden blir svensk medbor-det tillär attgagnom

gare,
eller gifttidigare varit svensk medborgaresökanden har ärom

svensk medborgare, ellermed en
finnssökandens förhållandenmed hänsyn tilldet annarsom

medborgarskap.skäl för svensktsärskilda ett
Från kravet på styrkt identitet

utlän-får undantag göras om

1984:682.omtrycktLagen

2 lydelse 1995:774.Senaste
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sedan åtta år harningen minst
landet.hemvist här i

invandrarverk. Rege-naturalisation StatensFrågor prövas avom
detskall beviljas grundnaturalisationdockringen avgör attavom

för landet.tillär gagn
i ochinte förlorar detmedborgarskapsökande med utländsktOm en

medgi-krävsför sådan verkannaturalisation detsinmed ettutan en
myndighet,någonregering ellerutländskadenvande statens annanav

införsökanden Statensnaturalisationvillkor förkan det attangessom
sådant medgivande lärrmats.styrkerinom viss tidinvandrarverk att ett

huruvidanaturalisation skall det bestämmasbeslutI ett om
ogifta barn underomfatta sökandensskallnaturalisationen även arton

år.

januari 1999.i kraft denlag träder 1Denna
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Utredningsuppdraget och des1

genomförande i

Uppdraget

regeringen den 16 januaridirektiv dir. 1997:5Kommitténs antogs av
till betänkandet.Direktiven återges i sin helhet bilaga1997. som

till-uppgift aktuell varit undersökaKommitténs i del har attnu
söker svenskt medbor-kravetlämpningen att person somav en

och föreslåstyrka sin identitetgarskap måste kunna övervägaattsamt
vissatill med problemetregeländringar för komma rätta attatt

normalt krävs imöjlighet uppfylla vadinvandrare inte har att som
vilket framgårhärmed har kommitténavseende. I arbetetdetta av-

grundläggande principen styrkthaft beakta dendirektiven attatt om-
måste ligga fast.identitet

Genomförande uppdragetav

i 1997, harKommittén, påbörjade sitt arbete genommarssom
Utlänningsnämn-invandrarverk ochupprepade kontakter med Statens

området.kunskap gällande praxis påden inhämtat om
i vissa andraockså inhämtat kunskap vadKommittén har somom
gäller i fråganordiska och ytterligare några europeiskaländer de --

medskett direktkontakterstyrkt identitet Detta har genomm.m.om
för medborgarskaps-i respektive landdepartementdet ansvararsom

ärenden.
invandraror-Kommittén har vidare tillskrivit Sveriges större

synpunktertillfälle inkomma medganisationer och berett dessa att
någraidentitet. har bl.a. hörsammatsrörande kravet på styrkt Detta av

identitet oftamedlemmar kravet på styrktorganisationer för utgörvars
problem.högst påtagligtett

ochKommittén instans-Under utredningstiden har process-om ny
Återkallelsedelbetänkandetordning i utlänningsärenden avgett av

identitetsfrâgorbl.a. iuppehållstillstånd SOU 1997:67, vilket rör
medborgarskapskommitté haruppehållstillstånd. års1997ärenden om

liksom så långt varitsig innehållet i betänkandetinformerat om -
lagstiftnings-tidsramarmed hänsyn till förevarande uppdragsmöjligt -

fortsatta gång.ärendets
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Utifrån inhämtadedet bakgrundsmaterialet har kommittén vid ett
antal sammanträden fört diskussioner vilket bäst lösersättom man
det problem kravet styrkt identitet för vissa invandrare.utgörsom
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ordningennuvarandeDen2

Inledning1

medborgarskapsvensktutlänning vid ansökanKravet att omen
med bl.a.identitet hängerstyrka sinkunnaskall att ettsamman

det förvärvatsåterkallas, intemedborgarskap inte kansvenskt ens om
vidare inomidentitet.fel Detmedvetet ärnågon uppgett ensomav

identitet i s.k.sökandensgrundläggande principförvaltningsrätten att
sidan saken. Denkänd.skall Dettatillståndsärenden är avenavara

invandrarefått till följd vissakravetsidanandra är attatt grupper av
hur länge de harmedborgarskapsvensktinte kani dag oavsett

sistnämndagälla denKärnfrågan kanhemvist i Sverige. sägas om
förmöjliggörabörrimlig eller ävenkonsekvensen är om man

erhållaförutsättningarvissaunderdessa attgrupperpersoner ur
medborgarskap.svenskt

därmed avsaknadenochsin identitetOförrnågan styrkaatt av-
gårmärmiskorföljd bl.a. dessafår tillmedborgarskapsvenskt att-
ochknutna rättigheterexklusivtmedborgarskapetvissa tillmiste om

och vistasin iovillkorligde ingenförmåner. Således har rätt att resa
utvisade härifrån och deblividare skyddi saknarSverige. De attmot

eventuellt ingreppvidSveriges beskyddstår heller underinte motett
konsekvenserYtterligare viktigaland.idem under vistelse ett annat

liksom till EU-parlamen-riksdagenvid val tillsaknarde rösträttär att
de aktuellatillhörigaeftersomdet gruppernatet, nupersonersenare

sagdaEU-land. Till deti någotmedborgarehelleraldrig är annat
medborgarebli svenskmöjlighetavsaknadenkommer attäven att av

utanförskap.påfrestande känslamedförmångaför aven
medbor-uppkommer iidentitetenfastställandeproblem medAtt av

âskådliggörsnågotföreteelse,relativtgarskapsärenden är somnyen
berörs ihuvud intefråganfaktumdet övertydligt tagetattav
trädde imedborgarskapslagen somgällandetill denförarbetena nu

emellertid antaletår har1951. Underjanuarikraft den 1 senare
medellernågra dokumentkommit till Sverigeutlänningar utansom -

utlän-dennamarkant. Förökat högstbristfälliga sådana avgrupp-
och inte sällanofta till svåra,identitetpå styrktleder kravetningar

naturalisationsförfarandet.ioöverstigliga, problem
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Oklar identitet den vanligasteär avslags igrunden naturalisa-numera
tionsärenden. För något belysa omfattningen problemet kanatt av

Statens invandrarverknämnas under år 1996 åberopade dennaatt
grund i 2 606 sina 4 406 avslagsbeslut.av

2.2 Allmänt identitetskravet vid ansökanom om

svenskt medborgarskap

Naturalisation innebär efter ansökan tillatt tas statsen person upp en
medborgare särskilt beslut. Reglerna härom återfinns i 6 §ettgenom
medborgarskapslagen. Paragrafen central betydelse förär fråganav

styrkt identitet i ärenden naturalisation och den återges därförom om
här i sin helhet:

"Utlänning kan ansökan till svensk medborgare natura-tas upp
liseras hanom

fyllt år,arton
2. sedan fem år eller, i fråga dansk, finländsk, isländsk ellerom
norsk medborgare, sedan två år har hemvist här i landet, samt

fört och kan förväntas komma föra hederlig vandel.att en
Även villkoren enligt första stycket inte uppfyllda kanärom

naturalisation beviljas,
det till för landet sökandenär blir svensk medbor-attom gagn

gare,
2. sökanden tidigare har varit svensk medborgare eller giftärom
med svensk medborgare, elleren

det med hänsyn till sökandens förhållanden finnsom annars
särskilda skäl för svenskt medborgarskap.ett

Frågor naturalisation Statens invandrarverk.prövasom av
Regeringen dock naturalisation skall beviljasavgör på grundom av

det till för landet.äratt gagn
Om sökande med utländskt medborgarskap inte förlorar det ien

och med sin naturalisation fördet sådan verkan krävsutan etten
medgivande den utländska regering eller någonstatensav annan
myndighet, kan det villkor för naturalisation sökan-attsom anges
den inför Statens invandrarverk inom viss tid styrker sådantatt ett
medgivande lämnats.

I beslut naturalisation skall det bestämmas huruvidaett om
naturalisationen skall omfatta sökandens ogifta barn underäven

år."arton

paragrafens förstaI stycke grundförutsättningarna för naturalisa-anges
tion. Som framgår styckets ordalydelse föreskrivs i lagtexten inteav
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emellertiduppställsredan berörtsidentitet. Sompå styrktkravnågot
kravangivna kravenparagrafen ävende i attpraxisi utöver en--

svensktansökningenidentitet försinstyrkaskall kunnasökande att om
beviljas.medborgarskap skall

härskall redanområdetpraxisbildningenförfrågaI ansvaretom
1992januaritill den lframmedborgarskapsärendennämnas att

vägledandeocksådärmedbeslutregeringen,tillöverklagades varvars
medborgarskapslagen.tillämpninginvandrarverksStatensför av

dåUtlänningsnärrmdenemellertidinrättadesdatumNämnda som
huvudan-och såledesinstanshögsta ävenrollregeringensövertog som

i dettavissträttstillämpningen. Ettutvecklingenför ansvarsvaret av
Statenssåväleftersomregeringenalltjämtdockåvilaravseende
i §bestämmelse 9Utlänningsnärrmdeninvandrarverk agenom ensom

förutsättningarvissaundermöjlighetmedborgarskapslagen har att
avgörande.regeringen förtillärendeöverlämna ett

ochuppställs i lagtextsåledesnaturalisationförvillkorDe som
medborgarskaps-ibeslutetförtill tidpunktenhänförligapraxis är

uppfyller dedetframhållasdock ävenskallärendet. Det att om man-
naturali-rättighetabsolutnågonintevillkorenangivna är att genom-
myndig-beslutandedemedborgarskapsvenskterhållasation utan

redanövrigt indirektförföljerDettafri prövningsrätt.s.k.harheterna
till svenskpå ansökanformulering "kanparagrafens tas uppav

vadskillnadviktigföreliggerHärvidlag motmedborgare". somen
i dessaefter anmälan;medborgarskapsvensktvid förvärvgäller av

svensk medborgarebliabsolutanmälarennämligen rättfall har atten
paragrafrespektiveiuppfyller dehonhan ellerförutsättningunder att

medborgarskap.svensktförvärvsådantförvillkorenangivna av
för-inte iidentitetstyrktfråganberörstidigareSom nämnts om
sinharnågotmedborgarskapslagen,gällandetill denarbetena somnu

inteår 1950tidpunkten ännuvid denproblemetiförklaring att --
hälftenförst underpåtagligtblevProblemetaktualiserats.hade senare

från Irak, Iranfrämsthandlade då1980-talet och det personeromav
Libanon.och

invandrarverksredovisar StatenstabellNedanstående som-
har till1989-1996under årennaturalisationsärendenhandläggning av -

frågaiutvecklingstendensernaomfattningen ochåskådliggörasyfte att
naturalisations-Medidentitet.grund oklaravslagsbeslut avom

ärendenexklusivegrundärendens.k.tabelleniärenden omavses
ärende-sistnämndabådavillkorsbefrielse. Deochvillkorsuppfyllelse
enlighetiinvandrarverkStatensföregås alltidkategorierna attav -

förvillkormedborgarskapslagenstycketfjärdemed 6 § som-
två år,regelviss tid, iinomsökandenföreskrivitnaturalisation att

i och medförlorasmedborgarskapetutländskadetstyrkaskall att
villkorsbeslutsådantnaturalisation. Ettvillkorlignaturalisationen s .

grundärende.bifallsbeslut iklassificeras som



26 Den nuvarande ordningen SOU 1997:162

Ärenden villkorsuppfyllelse och villkorsbefrielse läggs visser-om
ligen grundårenden följdbeslut till villkorsbeslutärupp som egna men
och vad avhandlas i dem huruvida sökanden förmåttär uppfyllasom
villkoret respektive huruvida han eller hon kan uppvisa sådana skäl att
befrielse från villkoret bör meddelas. dessaI skeden emellertidär
identitetsfrågan i praktiken redan avklarad vilket de båda ärendety-gör

mindre intressanta i detta sammanhang och de redovisas därförperna
iinte heller i tabellen.

Antal bifall Antal avslag Varav p. g.a
oklar identitet

1989 10 633 1 485 107
1990 11 361 1 700 232
1991 20 415 3 498 530
1992 17 775 3 848 798
1993 27 174 5 137 2 263
1994 21 433 5 167 2 525
1995 19 977 4 697 2 821
1996 15 144 4 406 2 606

Av tabellen framgår bl.a. Statens invandrarverk år 1989 åberopadeatt
grunden oklar identitet i drygt %7 sina avslagsbeslut medanav
motsvarande siffra för år 1996 drygt 59 %. Orsaken till dennavar
utveckling framför allt invandringenär till Sverige under åratt senare
genomgått strukturell förändring bestående i invandringen frånatten
länder med eller mindre kaotiska förhållanden och oftamer utan-
fungerande statlig administration har ökat högst påtagligt. Ytterligare-

förklaring, relativtän marginell betydelse, deären om attav
beslutande myndigheterna med tiden fått ökade kunskaper olikaom
identitetsdokument vilket i falldel fått till följd handlingaratten som
tidigare godtagits för styrkande identitet underkänns.av numera

Beträffande tabellen skall slutligen framhållas det eftersomatt -
avslag på ansökan svenskt medborgarskap inte någotutgören om
hinder ansöker åtminstone i fåtal fallmot att nytt ettman -
sannolikt förhåller sig det viset enskild registreradäratt en person
för avslagsbeslut.än ettmer

Vikten och tillförlitlig identitetsprövning framstårav en noggrann
tydligt vid beaktande beslut svenskt medborgarskap iatt ettav om
princip inte kan betraktas nullitet verkningslöst detävensom en om
meddelats grundval falska uppgifter identiteten. Dessutomav om
omöjliggör 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen återkallelse av

beslut svenskt medborgarskap har tillkommitett under sådanaom som
omständigheter.
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sökandendetnaturalisation ankommeransökanVid attomen
Sökanden skallidentitetshänseende.iuppgifter lämnasstyrka de som

hanmedborgarskapregel vilketålder och istyrkadärvid ävennamn,
fastställa med-svårtemellertid iblandkanhar. Deteller hon attvara

sökanden inte råderomständigheter över,på grundborgarskap somav
medborgarskap. Dettahemlandsbestämmelser utgöroklarat.ex. om

fastställd, inte någotövrigtidentiteten iförutsättning ärunderdå, att
naturalisation.hinder för

någon tvekaninte rådanaturalisationstillfälletvidskallDet
prövningvid denUtgångspunktenidentitet.sökandensbeträffande som

påsin identitetstyrktför hasökanden ettgörs är attatt anses-
originalhemlandspass iskall kunna företegodtagbart sätt ett-

original utfärdadidentitetshandling ifotoförseddalternativt aven
äkthetenförutsättningunderhemlandet, alltmyndighet ibehörig att

riktmärkebevisvärdering ochfriråderi fråga. Detinte sätts som
utfärdade påtillförlitliga ochskallhandlingarnagäller ettatt urvara

följer bl.a.Häravtillfredsställandeidentitetssynpunkt sätt. att
följd denbeskaffenhet. Enalltför enkelfårhandlingen inte avvara av

i undan-detemellertid också änbevisvärderingenfria är att om-
identitetstyrkt sinhaförekommertagsfall trotsatt en person anses-

i sighandlingvisa någon ärkunnateller honhanatt somupp
bliskall kunnadettabeviskravet. Förför uppfyllatillräcklig attatt

åberopadedeni ärendet,regelmässigt det utöveraktuellt krävs att
starktomständigheterytterligareföreliggerhandlingen, ettgersom

identiteten.uppgivnasökandenför denotvetydigt stödoch av
tillframgåttredanidentitet lederstyrktKravet storasom --

kravetTillämpningenutlänningar.vissaförproblem avgrupper av
beslutandedeöverväganden försvåraofta tilldessutomleder

kravetbelysas huravsnitt skallI närmaremyndigheterna. nästa
praktiken.iidentitet tillämpasstyrkt
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på styrktTillämpningen kravet3 av

praktikeniidentitet

beslutandeDe3.1 organen

identitetsprövningensåledes bl.a.i vilkanaturalisationFrågor om -
instans. DettaförstainvandrarverkStatensingår avgörs somav-

naturalisation varjeansökningarantalmycketinnebär stortatt ett om
år 1996underfattadesinvandrarverk;Statenshanterasâr t.ex.av

villkorsupp-ärendeninklusivegrundärenden24 000i drygtbeslut om
naturalisa-drygt 460andra ordmedvillkorsbefrielse ellerochfyllelse

vecka.tionsbeslut per
genomsnittiinvandrarverk ärHandläggningstiden hos Statens

någraärendenhelt klarasigdetmånaderomkring rör utannärtre om
ärendenkompletteringsbehov. Dessaochkomplikationerdirekta utan

regelmäs-förhandsgranskningvid denmänmöjligasteskiljs i ut som
handläggningstidenmedborgarskapsärenden ärövrigaFörföretas.sigt

månader.6-8i regelnärvarandeför
instansförstaregeringenundantagsfalliförekommerDet att som

in-StatensSå skernaturalisation. näransökningarprövar om
överlämnarmedborgarskapslagen§enlighet med 9 ettvandrarverk i a

angivnaparagrafenitill regeringen. Denaturalisationärende om
få skeskallöverlämnande ärsådant attförförutsättningarna att ett

förellersäkerhetriketsbetydelse förbedöms haärendet annars
ellerfrämmande maktförhållande tillför riketsellersäkerhetallmän

organisation,mellanfolklig
tillämpningenledningsärskild vikt förbedömsdet2. avavavvara

regeringen, ellerärendetmedborgarskapslagen prövasatt av
dennaprövning tillregeringensförtalarskälsynnerliga annars

landet".för"tilldispensgrundenhänförs bl.a.punkt gagn
naturalisationsansökningar ärregeringendär prövarfallDe

in-.Statenskanbelysande härav nämnasTillfå. attemellertid
naturalisation tillärendenöverlämnade 231996vandrarverk år om

ochpunkten 1enligtsäkerhetsärendens.k.21regeringen, varvarav
2.enligt punktenpraxisärendens.k.ärendenresterande 2

kannaturalisationi ärendenbeslutinvandrarverksStatens om
sistahuvudregelnenligt ärUtlänningsnänmden,tillöverklagas som

slutinstansfunktionenDock kanärende.för dennainstans typ avav



30 Tillämpningen kravet på... SOU 1997: 162av

genombrytas i så måtto Utlänningsnänmdenäven underatt samma-
förutsättningar Statens invandrarverk har möjlighet överläm-som att-

naturalisationsärende till regeringen.ettna
Den genomsnittliga handläggningstiden för naturalisationsärendeett

hos Utlänningsnämnden uppgår för närvarande till omkring 14
månader.

Frågan medborgarskap förklarligaär skäl mycket viktig förom av
den enskilde sökanden vilket också medför benägenhetenatt att
överklaga avslagsbeslut Här kanär de 4 406nämnasstor. att av
avslagsbeslut i s.k. grundärenden exklusive ärenden villkorsupp-om-
fyllelse och villkorsbefrielse Statens invandrarverk meddeladesom-
under år 1996, överklagades omkring 3 600, eller 80 %, tillänmer
Utlänningsnämnden.

Ãndringsfrekvensen avseende medborgarskapsärenden dvs. antalet-
överklagade ärenden i vilka Utlänningsnämnden ändrar utgången -
ligger i genomsnitt på 15-20 %. Detta kan dock inte till intäkt förtas

Utlänningsnämnden annorlundagör bedömningatt Statensänen
invandrarverk i motsvarande antal ärenden. I stället det säär att en
betydande del ändringarna föranleds hindret svensktattav motav
medborgarskap undanröjts under Utlänningsnämndens handläggnings-
tid hemvistvillkor uppfyllts eller vidatt brottslighetgenom att
tillämpade karenstider löpt Det kan också så utlänningenut. attvara
kompletterat sin ansökan med godtagbara identitetshandlingar.

3.2 Utredningen i ärenden naturalisationom

Fram till den oktober1 1997 skulle ansökan naturalisation inom ges
till polismyndigheten i den där sökanden folkbokförd. Polisenort var
hade därefter den utredninggöra behövdes för ärendetsatt som
prövning. Utredningen skulle i enlighet med 3 § medbor--
garskapskungörelsen sökandens personliga förhållanden vilketavse-
innefattar bl.a. identiteten frågan i vilken omfattning sökandensamt
fullgjort honom eller henne ålagd underhållsskyldighet och uppfyllt
sina förpliktelser det allmänna. Polisen hämtade uppgifter frånmot
kronofogdemyndigheten och försäkringskassan i vissa fall ävensamt
från socialnärrmden. Härutöver fick sökanden i förhör lämna uppgifter

sin verksamhet och sina vistelseförhållanden i Sverigeom samt om
eventuella utlandsvistelser. Sedan utredningen färdigställts vid-
arebefordrade polisen ärendet till Statens invandrarverk, in-som
hämtade utdrag rikspolisregistret och kontrollerade med säker-ur
hetspolisen därefter fattade beslut i ärendet.samt

Sedan den oktober1 1997 har Statens invandrarverk övertagit det
utredningsansvar tidigare âlåg polisen. Reglerna beträffandesom
utredningens innehåll dock oförändrade iär sak.
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identitetshandlingarGranskningen3.3 av

placering imedoch bådaantalettvå tillMedborgarskapsenheterna,
berederinvandrarverkinom StatensenheterdeNorrköping, är som

ansökningarSamtligamedborgarskapsärenden.ibeslutfattaroch om
dessanågonnaturalisationmedborgarskapsvenskt avpasserargenom

gårdärhurbelysaintressesåledeskanoch detenheter att manavvara
handlingar.granskningenvidtill väga av

enhettillhörig denhandläggaredenArbetsordningen är somatt en -
fördetföredrardärefterärendet ochberederlottatsärendet en-

lyftamöjlighetfinnsenhet. Det äventillhörig attbeslutsfattare samma
medbor-ställetdå ibeslutetnivå ochbeslutsfattandet tas avenupp

genomsnittmed iskersåverksamhetsexpert;garskapsenheternas
nivåeroch högre ärYtterligareärenden/vecka.10omkring --
emellertidfattaspraktikengeneraldirektör.verketsregionchefen samt

nivåer.på dessamedborgarskapsärendenifåtal beslutendast ett
förstskersitt bordidentitetshandlingfårhandläggareNär enen

vilkenbedömagårKontrollen typbesiktning.ytlig attut aven
Vidareäkta.handlingenhuruvida ärsigdethandling rör samtom

förReferensernamanipulerats.intehandlingenkontrolleras att
framför alltbedömning utgörsbeslutsfattarnasochhandläggarnas --

hosbyggtstidenmederfarenhetochkunskapden uppsomav
innefattarKunskapernamedborgarskapsenheterna.påpersonalen en

skallhur dessaochfinnshandlingarvilkagod bildrelativt sesomav
vilkakännedomocksåfinnsgodtas. Det typerkunnaför avomattut
medgranskaanledningskäl finns storolika extradethandlingar attav

noggrannhet.
tillståndsdossierntillgång tillgranskningsinhar vidHandläggaren

vidtillgängligafunnitsrespektivehandlingardvs. upprättatsde som
bl.a.framgårtillståndsdossiernSverige. Avtillankomstutlänningens

beträffandeSverige lämnattillvid ankomstensökandenuppgiftervilka
uppvisats. Detdåhandlingarvilkabakgrundochidentitetsin samt som

hurfrågaavslöjande itillståndsdossiern ärocksåförekommer omatt
framgådet kanåtkommits; att ettidentitetshandlingar t.ex. pass

detellerobehörigtpå sätteller atterhållits annatmutorgenom
sökanden.tillsläktingnågon"ordnats" av

medborgarskaps-respektiveuppehålls-iuppgifter lårrmasolikaAtt
sökandensdetiförklaringsinibland ha settkan attärendet ur

vidtillfållena;bådavid deintressenmotstridigaföreliggersynpunkt
fåföreller honhanSverige kantill att stannaankomsten vara an---

förhållandetmedanvärdehandlingarnasförringagelägen attom
medborgarskapsärendet.idetregelmässigt år motsatta

ingivnadenbehovlåter vid översättainvandrarverkStatens
beskrivnadenochdettaUtöversvenska.tillhandlingen ovan

initiativ tillnågraprincip inteihandlingargranskningen egnatasav
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undersökningar för äktheten.utröna Det förekommer således inteatt
Statens invandrarverk direkt kontakt medatt den myndighettar i

sökandens hemland har utfärdat den aktuella handlingen.som
Avsaknaden officio-åtgärder från Statens invandrarverks sidaav ex
hänger med det i medborgarskapsärenden åligger sökandenattsamman

själv styrka sin identitet.att
De tekniska hjälpmedel finns tillgå för granskningenatt utgörssom
förstoringsutrustning UV-lampa. Förstoringsutrustningensamt görav

det lättare upptäcka detaljer tyder på manipulering ochatt medsom
UV-lampan kan handläggaren beträffande vissa handlingartyper av- -
kontrollera den ingivna handlingen försedd medär de s.k.om
säkringar regelmässigt skall finnas på behörigt utfärdadesom
handlingar just den typen.av

förekommerDet Statens invandrarverk måste anlita Statensatt
kriminaltekniska laboratorium SKL för äkthetsbedömningar. Det rör
sig då främst sådana fall där handläggaren vid granskningen tyckerom
sig olikheter vad normalt för den aktuellaärmotse typensom av
handling. Tidigare förekom det också Statens invandrarverkatt mer
eller mindre regelmässigt skickade vissa irakiska handlingartyper av
till SKL. Detta har dock upphört sedan SKL under hänvisning till-
brist referensmaterial såvitt dessa handlingar förklarat sigavser-

kunna utföra äkthetsbedömningar med tillräcklig grad säkerhet.av
Beträffande vissa identitetshandlingar, irakiska identi-typer t.ex.av

tetskort och medborgarskapsbevis, det tillförlitligaär utöver att-
äkthetsbedömningar inte kan dessutom känt det förekommergöras att-
förfalskningar i utsträckning. Bevisvärdet hos dessa handlingarstor är
därför mycket lågt och enligt rådande praxis godtas de regel intesom
till styrkande identiteten.av

Bedömningen i identitetsfallen handlar ofta bedömaatt tro-om
värdigheten i de uppgifter sökanden länmar det på vilketsättsom om

viss handling erhållits eller varför vissa uppgifter inte överens-en om
med vad istämmer tidigare förhör i tillståndsärenden.uppgettssom

Generellt kan trovärdighetsbedömningarsägas bästsett iatt görs
samband med muntliga förhör eftersom utfrågaren då har möjlighet att
ställa omedelbara följdfrågor och dessutom kan del sökandensta av
reaktioner. Handläggningen medborgarskapsärenden emellertidärav
i huvudsak skriftlig och det endast i undantagsfallär sökandensom -
och då i regel initiativ personligt besök någongöreget ett av-
medborgarskapsenheterna. övrigtI bedöms trovärdigheten utifrån de
uppgifter sökanden lämnat skriftligen vid eventuella tele-samtsom
fonsamtal.

principI kravnivånär avseende bevisningen densamma oavsett
vilket ursprungsland det sig Vad krävs såledesrör ärom. som
uppfyllande den angivna generella regeln: passhandling iav ovan
original eller fotoförsedd identitetshandling i original utfärdad av
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behörig myndighet i hemlandet, allt under förutsättning det inteatt
finns anledning ifrågasätta handlingens äkthet. vissI månatt anpassas
emellertid bedömningen likväl utifrån vilket ursprungsland det sigrör

således ställs mindre långtgående krav den tekniskarent ut-om;
formningen handling utfärdats i utvecklingsland jämförtettav en som
med vad gäller för handlingar utfärdats i Västeuropa.t.ex.som som

inträffar iblandDet för Statens invandrarverk heltatt typen ny av
identitetshandling företes i ärende. Råder det i sådana fall tveksam-ett
het huruvida handlingen kan godtas, frågan härom i regeltasom upp

beslutsfattarmötevid s.k. varvid diskuteras vilket värde handlingenett
skall ha i bevishänseende. försökerInnan också reda påmötet taman
basfakta rörande handlingen; hur utfärdandet går till,t.ex. om
förfalskningar vanligt förekommandeär etc.

Om beslutsfattaren handling inte kan godkännasattanser en ur
identitetssynpunkt, fattas i regel omedelbart avslagsbeslut medett
åberopande denna grund. utfärdas iDet normalfallet således inteav
något kompletteringsföreläggande utgångspunkten sökandenärutan att
i ärendet företett allt vad han eller hon har komma med i identitets-att
hänseende. Vid uppvisande några handlingar äkthettyperav av vars
inte kan fastställas, bereds dock sökanden tillfälle styrka sinatt
identitet på bereds statslösa palestinier från Libanonsätt;annat t.ex. -

de i medborgarskapsärendet uppvisat vissa enklare typerom av
identitetskort tillfälle styrka sin identitet i ställetatt attgenom-
inkomma med libanesiskt resedokument.ett

Framgår det uppvisad identitetshandling utfärdats efter utlän-att en
ningens ankomst till Sverige ombeds hon ihan eller regel kontaktaatt
Statens invandrarverk. Syftet härmed hur handlingenär utrönaatt
kommit utlänningensi besittning och hur utfärdandet gått till.

Vad beskrivits handläggningen hos Statens in-som ovan avser
vandrarverk. sak gäller emellertidI det sagda i delar Utlän-ävenstora
ningsnämndens handläggning medborgarskapsärenden. Således harav

Utlänningsnämnden tillgång till vissa tekniska hjälpmedel,ävent.ex.
tidigarelikaså finns akter avseende ärenden uppehållstillståndom

tillgängliga under handläggningen medborgarskapsärendet. Avav
förklarliga skäl dock Utlänningsnämndens behov vidtaär vissaattav
åtgärder låta eller äkthetsbedöma handlingar mindreöversättat.ex.- -

ieftersom detta erforderliga fall normalt skett Statens in-genom
vandrarverks försorg. Vidare föreligger skillnaderdet mellan de båda
myndigheterna såvitt beslutsformerna. Utlänningsnärrmden äravser
beslutför ordförandemed och två övriga ledamöter. Bedömsen
ärendet principiellt viktigt utökas sammansättningen ochvara man
sammanträder då minstmed två ordförande och minst fyra andra

Ärledamöter. däremot prövningen enkelt slag kan ärendet avgörasav
ordförande. flestaDe ärenden efter föredragning.avgörsav en ensam
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anslåri egenskap överinstansUtlänningsnämndenDet är som av
beträffande olikatillämpasför den praxis skallriktlinjerna typersom

Statens in-Härvidlag kan dock konstaterashandlingar. attav
ibeviskravetUtlänningsnämndensvandrarverks och närsyn

uppfyllt i alltskallidentitetshänseende överensstämmeranses vara
Utlänningsnämndensällandärför mycketväsentligt. Det är omsom -

bedömning Statensdetsammabeslutsunderlaget ängörär annanen-
identitet skall styrkt. Eni frågainvandrarverk anses vara annanom en

omständigheter itillkommernaturligtvis iblanddetsak är att nya
har komplett be-Utlänningsnämndenärendet gör ettatt att mersom

invandrarverk.slutsunderlag Statensän

problemtill vissa länder begränsat3.4 Ett

in-från väl utveckladeutlänningar deMånga t.ex.grupper av -
identitetsproblematiken.huvud inteberörsdustriländer över taget av-

styrktdäremot kravetutlänningarandravissa utgörFör grupper av
beträffandedet följande skallpåtagligt problem. Ihögstidentitet ett

omständigheterbakomliggandebelysas dedessanågra somgrupperav
beträffande varjeuppstår. Vidare lämnasproblemtillhar lett att grupp

invandrarverks beslut istatistikuppgifter avseende Statensvissa
i tabellen på 26år 1996. Liksomnaturalisationsärenden under s. avses

grundärenden exklusiveföljande s.k.naturalisationsärenden i detmed
villkorsbefrielse.ochvillkorsuppfyllelseärenden om

ursprungslandethuruvidavidarevarje ärBeträffande grupp anges
syfteinvandrarverk ivillkorsland, dvs. Statenss.k. attett om -

till ansökningarvid bifallmedborgarskapdubblaundvika om-
regelmässigt krävertillhörnaturalisation för attgruppenpersoner som

ellertvå år, skall visa hantid, normaltfråga inom vissi attpersonen
villkorligs.k.medborgarskapfrån sitt andrabefrielsemedgettshon

villkorskravet i medbor-tillämpningenBeträffandenaturalisation. av
grundförutsättning förgarskapsärenden skall här nämnas attatt enen

syfte. Såledesnågotaktuell den tjänarföreskrift skall blisådan är att
enligt sittsökandenföreskriftnågon sådaninte närmeddelas t.ex.

förvärvmedborgarskap vidförlorar sittautomatiskthemlands lag av
inte erkännersökandens hemlandlagstiftningen ieller närannat

Vidaremedborgarskap.frångrund för befrielsenaturalisation som
skall kontaktaskäligt deflyktingar intebeträffandedet attt.ex.anses

frånbefrielseoch begärahemlandsregimenförrepresentanter
medborgarskapet.

frånerhålla befrielsesvårthar oftabl.a. iranier,Vissa attgrupper,
därförsammanhang harförevarandeoch imedborgarskaptidigaresina

såivillkorskravet sitt intresseomfattaslandfaktumdet att ett av
sökande från det landetfall kan innebäradet i vissamåtto attatt en -
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lättnader i beviskraven styrkande identitetavseende skulleäven om av
står inför problem skall befria sig frånhan eller honnärgöras nya-

tidigare medborgarskap.sitt

Afghanistan3.4.1

År 1996 avgjorde Statens invandrarverk 100 ärenden avseende
afghanistanska medborgare önskade få svenskt medborgarskapsom

naturalisation. ansökningar bifölls 8614 medan avslogs. I 85genom
ärenden Statens invandrarverk oklar identitetdessa 86 angav somav

grund för avslaget. Uppenbart alltså kravet på styrkt identitetär att
mycket problem för de afghanistanska medborgareutgör stortett som

vill erhålla svenskt medborgarskap.
för denna hänförligt till AfghanistanProblemet är statenattgrupp

fungerande statlig administrationhösten 1992 saknar ochsedan en
officielladärmed i praktiken behörig utfärdare ochäven pass-av

identitetshandlingar. De handlingar likväl utfärdas motansessom
tillräckligt identitetshänseende.bakgrund inte tillförlitliga idenna vara
därförNormalt förekommer inga godtagbara identitetshandlingar

Afghanistan. Undantagsvis kan dock hemlandspass utfärdat förefrån -
till Sverige godtas. Förutsättningarna härför i principankomsten är-
utfärdat tidigare omständigheternahösten 1992är änpasset samt attatt

enskilda inte talar den i angivna identiteteni det ärendet mot att passet
riktig.är
Afghanistan egentligen s.k. villkorsland för närvarandeär ett men

princip regelmässigt dispens från villkorskravet.iges

Etiopien3.4.2

År 1996 Statens invandrarverk ställning till totalt 048 ansökning-1tog
önskadeavseende etiopiska medborgare erhålla svensktar som

bifall imedborgarskap naturalisation. blev 681 ärendenDetgenom
in-avslag i 367. I 293 dessa 367 ärenden Statensoch av angav

identitet förvandrarverk oklar skäl avslaget.som
för hänförliga tillproblem uppkommer etiopier normaltDe ärsom

identitetshandlingar så beskaffenhet de relativtderas enkeläratt attav
förfalskas. föreligger förutsättningar förDärmed inte hellerlätt kan att

någon högre grad säkerhet äkthetsbedömningar.med göraav
Etiopiska hemlandspass godtas i regel under förutsättning att pass-

utfärdad i behörig sökanden erhållithandlingen ordningär samt att
handlingen personlig inställelse hos vederbörlig myndighet.genom
Såvitt etiopiska gäller dock sådantäven att ettpass somavser -

identitetssynpunkt icke godtagbartutfärdats i hemlandet på sättett ur
därefter förlängts etiopiska ambassaden i Stockholmsom avmen -

betraktas vidimerat Under förutsättningambassaden. attsom av
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sökanden personligen har avhämtat den förlängda passhandlingen
den därför i regel bevis på identitet.godtas som

Etiopiens ambassad i Stockholm utfärdar också identitetsintyg
utifrån viss utredning. Dessa intyg godtas i princip Statensav
invandrarverk under förutsättning det i ärendet inte framkommeratt

omständighet tyder intyget utfärdats pånågon att ettsom ur
identitetssynpunkt alltför lättvindigt sökanden fåttsätt, t.ex. att

personlig grundval ickehandlingen inställelse ellerutan av
underkäntsgodtagbar handling. Således har intygen sökandennärt.ex.

intyget utfärdats uppvisandemedborgarskapsärendet berättati att mot
främlingspass.sökandens svenskaav

de angivna handlingarna förekommer i princip inteUtöver ovan
godtagbara identitetsdokument från Etiopien. Exempel pånågra

handlingar ofta företes etiopier alltså inteavsom men som ensamma-
olika former födelsecertiñkat ochgodkänns kommunalaär av-

handlingar alltföridentitetshandlingar. Förutom dessaatt anses vara av
beskaffenhet tillkommer fråga kommunala identitets-enkel i deom

det identitetskontrollen vid utfärdandethandlingarna käntär äratt att
bristfällig.

villkorsland.Etiopien är ett

3.4.3 Irak

År 1996 avgjorde Statens invandrarverk 560 ärenden avseende1
medborgare önskade erhålla svenskt medborgarskapirakiska som

naturalisation. 017 ansökningar bifölls medan 543 avslogs.1genom
dessa 543 ärenden utgjorde oklar identitet grund för442I av

avslagsbeslutet.
Beträffande irakiska och identitetshandlingar finns det tvâpass-

huvudproblem. För det första stals under Gulfkriget tiotusentals
och identitetskortsformulär. Många dessa ochpassämnen ämnenav

formulär ha förts till delarna Irak där de föremålärantas upp norra av
för illegala utfärdanden. finns därför antal totalför-Det stortett
falskningar irakiska identitetskort i Vidareoch omlopp.av pass

övrigt irakiskaföreligger det i problem med kontrolleraäven att om
och identitetskort utfärdats behörig myndighet. finnsDetpass av en

flertalnämligen behöriga utfärdandemyndigheter och stämplarnaett
från till därför svårt fåvarierar plats Det mycketär attannan. en

säker uppfattning vilka identitetskort behörigenoch ärom pass som
respektive icke behörigen utfärdade.

Irakiska hemlandspass godtas förutsättning passhandlingenunder att
utfärdad i behörig ordning sökanden erhållit handlingenär samt att

personlig inställelse hos vederbörlig myndighet. Dock präglasgenom
föregåendepraxis bakgrund vad i styckemot sagts extraav som av- -

försiktighet beträffande passhandlingar inte utfärdats istor som
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Bagdad. sammanhanget kan förI övrigt ansökannänmas att en om
irakiskt måste hos det irakiska inrikesministeriet och dengöraspass
kurdiska regionalregeringen således inte behörig utfärda ellerär att

förförlänga giltighetstid från irakiska KurdistanPersonerpass. som-
vill ha eller förlängd giltighetstid måste därför bege sig tillnytt pass -
Bagdad eller till någon stad administreras central-annan som av
regeringen.

Irakiska identitetskort utfärdas i regel behörig kommunalav
myndighet i den där sökanden född. Varje myndighet använderårort

utfärdandet identitetskort vilkavid sin stämpel, olika iärettav egen
form och färg. Det finns ingen förteckning de stämplar deöver som
olika kommunala myndigheterna något förklarligaanvänder, som av
skäl försvårar äkthetskontrollen.

Medborgarskapsbevis vilken handling innehas samtliga irakiskaav-
utfärdasmedborgare endast inrikesministeriet i Bagdad. Medbor-av-

erhållesgarskapsbeviset bl.a. uppvisande medbor-mot ettav
garskapsbevis för släkting.näraen

årenStatens invandrarverk har under de kunnat konstaterasenaste
det i ansökningar svenskt medborgarskap ingettsatt om som av-

irakiska medborgare inkommit identitetskort och medbor--
garskapsbevis på i frånmarkant avviker utseendetsättettsom
varandra identitetshandlingarnas utfårdandedatum ligger näratrots att
varandra i tiden. har konstaterats nämnda handlingarDessutom att
bl.a. saknar kontrollerbara dokumentsäkringar.

äkthetsbedömningarna i fråga irakiska identitetshandlingarAtt om
vanskliga åskådliggörs tydligt det faktum Statensär göraatt attav

kriminaltekniska laboratorium SKL förklarat sig tills vidare inte
utföra sådana undersökningar. Skälet SKL saknar referensmate-är att
rial i tillräcklig omfattning de nämnda grundhandlingarnaattsamt
saknar kontrollerbara säkringar.

Inte heller de irakiska utlandsbeskickningarna sig kunnaanser
bedöma äktheten irakiska handlingar. förekommande fall gårIav
beskickningarna därför tillbaka till den utfärdande myndigheten i Irak

förfrågan, vilket i regel månader.med minsttaren sex
mängden förfalskningar med det faktumDen stora sammantaget-

handlingarna förekommer i så många utföranden det i praktikenattatt
behörigaomöjligt ha någon överblick skaran utfärdareär överatt av -

irakiska identitetskort och medborgarskapsbevis endast undan-gör att
tagsvis godtas till styrkande identitet i medborgarskapsärende.ettav
Så har emellertid skett i vissa fall då handlingen har visats förupp
svenska myndigheter i samband med ankomsten till Sverige och det -

bakgrund den kännedom och kunskap finns dessamot av som om
handlingar anledning betvivla handlingens äkthet.saknats att-
Utmärkande för dessa fall har vidare utifrånvarit det vad sökandenatt
i samband med ankomsten till Sverige sin levnadshistoriauppgett om
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inte funnits anledning betvivla riktigheten iden hand-attm.m. av
lingen angivna identiteten.

fråga irakiska handlingarI skall avslutningsvis nämnas attom
folkbokföringsböckermilitärböcker och oftast ha sådant be-ettanses

de tillvisvärde kan läggas grund för styrkande identiteten iatt ettav
medborgarskapsärende.

Irak villkorsland.är ett

3.4.4 Iran

År 1996 meddelade Statens invandrarverk beslut i 3 546 ärenden
avseende iranska medborgare önskade erhålla svenskt medbor-som
garskap naturalisation. 624 ansökningar bifölls härav 9562genom

villkor medan avslogs.med 897 I 652 dessa 897 ärendenav angav
invandrarverk oklar identitet grund för avslagsbeslutet.Statens som

iranska identitetshandlingarna tekniskDe synpunkt i regelär ur- -
godtagbara. Problemet normalt i stället det på vilketutgörs sättav

erhållit handlingen. framkommersökanden Det nämligen i dessa
ärenden relativt ofta uppgifter visar sökanden erhållitattsom
handlingen skriva till anhörig i hemlandet, vilken förstattgenom en
ombesörjt handlingen utfärdats och därefter skickat den vidare tillatt
sökanden.

Iranska hemlandspass godtas under förutsättning passhandlingenatt
utfärdad i behörig ordning sökanden erhållit handlingenär attsamt

personlig inställelse hos vederbörlig myndighet.genom
Shenasnameh identitetskort vanligtär ärtypsom en av en- -

förekommande handling i ärenden iranska medborgaresrörsom
Äldreansökan svenskt medborgarskap. shenasnameh godtas i regelom

under förutsättning handlingen i bra skick och försedd medäratt ett
välliknande foto. Då Shenasnameh modell åberopas tillfrågasav nyare
sökanden regelmässigt hur utfärdandet gått till, dvs. det krävtsom om
personlig inställelse ansökningstillfälletvid och/eller uthämtandet. Har
handlingen utfärdats efter sökandens ankomst till Sverige ställs vidare
frågor hur sökanden har fått handlingen. Utifrån deom svar som

omständigheterlämnas och övriga i ärendet sedangörs en- -
ibedömning huruvida den åberopade handlingen godtagbarärav

identitetshänseende.
Även fall fått Shenasnamehi de sökanden sitt personligutan

identiteten vissa förutsättningarinställelse kan under styrkt.anses
myndighetHärför krävs äldre Shenasnameh utfärdat behörigatt ett av-

efter personliga finns i form vidimeradsökandens inställelsesamt av-
tillståndsdossiern.kopia i
förekommer enklare form shenasnameh iblandDet även en av

duplikat vilket grund utformning godtas.benämnt sin inteav
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iranskaprincip inte någraiförekommernämndadeUtöver ovan
identitetshänseende.i sig godtagbarahandlingar är urensammasom

kaniranska medborgareförhållandevis oftainträffar detDäremot att
handlingar utfärdadeotillräckligasigförflertaluppvisa avett var

relativt godgångermångaHandlingarnamyndigheter. ärolika av
id-fotomed såvälförseddaoch desutomkvalitet personenssom

beträffandedetpraktiken tillleder iDettahandlingsnummer. att
nationaliteter, vidandrai frågaoftare sammantageniranier än enom

omständig-föreliggandeärendei enskiltsamtligabedömning ettav
alltsådetuppfylltstyrkt identitetpåkravet är trots attheter, attanses

bevis i dettatillräckligthandlingnågon utgörfinnsinte som ensam
avseende.

oftairanska medborgareDärtill kommervillkorsland.Iran attär ett
medborgarskap.från sittbefrielseerhållasvårtmyckethar att

styrktbeträffande kravetlättnaderför iranierKonsekvensen om-
likväl intebli defall kunnai mångaskulle såledesinförsidentitet att-

inte kandegrundmedborgarskapsvenskterhålla attkan av
villkorskravet.uppfylla

underinvandrarverkStatensi sammanhangetskall nämnasDet att
svensktärendentvåöverlämnatregeringentill1996hösten om

medborgare.iranskaförvillkorskravetjustmedborgarskap rörsom
Ärendena medborgarskaps-§ 2stöd 9medöverlämnatshar aav

detinvandrarverk bedömtinnebär Statensvilketlagen att vara av
medborgarskapslagentillämpningenledningvikt för attsärskild avav

berördaalltså den härkanMöjligenregeringen.ärendena prövas av
månadernadelösning inomfå sin närmaste attproblematiken genom

motiverad.praxisändringfinnerregeringen varaaven

Somalia3.4.5

År avseendeärendeninvandrarverk 545Statensavgjorde1996
medborgarskapsvenskterhållaönskadesomaliska medborgare som
364 avslogs. Imedanbiföllsansökningar181naturalisation.genom

identitetoklarinvandrarverkStatensärenden364dessa335 angavav
för avslaget.grundsom

sinhuvudsakligenharidentitetshänseendeisomalierförProblemen
fungerandesaknarjanuari 1991sedanSomaliagrund i staten enatt

behörig utfärdarepraktikendärmed isaknasadministration. Det av
handlingarvarför deidentitetshandlingarochofficiella sompass-

identitetshänseende.itillförlitligabetraktashellerutfärdas inte som
liksom andrapasshandlingarsomaliskavidare känt typerDet är att -

omfattandeföremål föridentitetshandlingar ärsomaliskaav -
originalhandling-underlättashandel, någotförfalskning och attavsom

handelförekommerbeskaffenhet. Dessutomenkelrelativtärarna av
möjliggörvilketin blanco,levererasgrundhandlingarmed äkta som
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daterande på sådant handlingarna förefallersätt utfärdadeatt vara
tidigare januari 1991.än

Sammantaget leder redovisade omständigheter till det iattovan
princip inte förekommer några godtagbara handlingar från Somalia.
Hemlandspass utfärdade före januari 1991 uppvisas redan vidsom-
ankomsten till Sverige kan dock godtas under förutsättning att-
tveksamheter föreligger i fråga äkthet eller behörigapassetsom
utfärdande. Granskningen sådana dvs. kontroll sidantal,av pass av-
färgskiftningar och eventuell förekomst manipulerade uppgifterav -
präglas dock noggrannhet, vilket hänger medextra storav samman
vad handel och förfalskning. Därtill kommersagts attsom ovan om

äldre somaliska enligt Statens invandrarverksäven uppfattningpass
utfärdatshar identitetssynpunkt ibland alltför lättvindigt sätt.ett ur

allmäntRent kan avslutningsvis också konstateras insamlandetatt av
basfakta rörande somaliska identitetshandlingar i viss mån försvåras

det faktum Sverige saknar officiell representation i landet.attav
Somalia inte villkorsland.är ett

3.4.6 Syrien

År 1996 avgjorde Statens invandrarverk 546 ärenden avseende syriska
medborgare önskade erhålla svenskt medborgarskapsom genom
naturalisation. blev bifallDet i 396 ärenden och avslag i 150. 86I av
dessa 150 ärenden Statens invandrarverk oklar identitetangav som
grund för avslaget.

Syriska hemlandspass godtas till styrkande identitet underav
förutsättning passhandlingen utfärdad i behörig ordningäratt samt att
sökanden erhållit handlingen personlig inställelse hos vederbör-genom
lig myndighet. Vidare godtas syriska identitetskort under motsvarande
förutsättningar vartill kommer de skall försedda med säkring-att vara

Ävenvilket kan kontrolleras handläggaren med UV-ljus. s.k.ar, av
familjeböcker kan normalt godtas.

Syriska handlingar vilket framgår det sagda generelltanses av nu- -
tillförlitliga och i förekommande fall problemet beträffande syrierär
i stället Dessa har nämligen vid ankomsten till Sverigeart.av annan

de syrier i stället för fåär meduppgett att utan att stanna av-
förklarliga skäl åtföljande problem i identitetshänseende desagt att-

frånkommer Libanon.
Syrien villkorsland.normalt Sedan lång tidär tillbakaett en

meddelas dock inga villkorsbeslut eftersom fråndet Syrien meddelats
handläggningen ansökningar befrielse från syriskt medbor-att av om

garskap har avbrutits.
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Vietnam3.4.7

År avseendeärenden450invandrarverkavgjorde Statens1996
medborgarskapsvenskterhållavilleVietnamesiska medborgare som

villkor69 medbifölls häravansökningarnaturalisation. 267genom
identitetoklarärendendessa 180156avslogs. I180medan varav

avslaget.tillorsaken
identitet berorstyrka sinofta har svårtrelativtvietnameserAtt att

i sambandoch debåtflyktingarkommit hitpå de attnormalt att som
handlingar.sinai från sigeller lämnatantingenmed flykten tappat

handlingarfinnsomständigheternämnda att tafall detdeI trots
Vietnamesiskariktlinjer.följandeefterbedömningenskerställning till

utfärdadpasshandlingenförutsättning ärundergodtashemlandspass att
handlingenerhållitsökandenordningbehörigi genomsamt att

normaltgodtasVidaremyndighet.vederbörliginställelse hospersonlig
förei Vietnamutfärdatsidentitetskortinplastatviss typ somaven

till Sverige.ankomsten
Även identitetsintygutfärdadeStockholmambassad iVietnamsav

föregåsvilkaintygdessaförutsättning förprincip. Enigodtas att av-
medborgarskapsärendetdet idockgodtasskallutredning ärviss att-

intygetpåtyderomständighetnågon attframkommerinte som
godtagbarticke sätt,identitetssynpunkt attt.ex.utfärdats ett ur

handlingtillförlitligickegrundvalerhållit handlingensökanden av
personligen.inställa sigbehövaeller attutan

någraintei principförekommerhandlingarnanämndadeUtöver
från Vietnam.identitetsdokumentgodtagbara

grundvillkorslandegentligen attVietnam är ett avmen
villkorskravetfrånbefrielseflyktingstatusofta har ärvietnameser

förekommande.vanligt

Mellanösternnationalitet ursprungOkänd3.4.8

År avseendeärendeninvandrarverk 316avgjorde Statens1996
svenskterhållaönskaderubriceradetillhörigautlänningar grupp som
medanbiföllsansökningar153naturalisation.medborgarskap genom

invandrarverkStatens163 ärendendessa147avslogs. I163 angavav
avslagsbeslutet.skäl föridentitetoklar som

medborgarskap utgörsmed okäntklassificerasDe personersomsom
härstamning,syriskellerturkiskantingenmedregeli personer,av

inteföräldrarsådanafötts därellertill Libanonkommit menavsom
kanGruppensamhället.libanesiskadettillhörandesåsomaccepterats

föremål förochregistreradkategorier;i tvâ ärdelas invidare en som
vistaspersonkretsregistrerad ochickeutredning ärsamt varssomen

rädslakretseni den är attLibanon. Personeriillegalt avsenare -
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skickas tillbaka till sitt ursprungsland regelmässigt förtegna sittom-
rätta ursprung.

S.k. laissez godtas i vissa fall bevis på identitet. Härförpasser som
krävs nationaliteten i handlingen "á 1étude" vilketatt angetts som
innebär utlänningen registrerat sig i Libanon och således föremålatt är
för utredning. Vidare gäller handlingen skall utfärdad iatt vara
behörig ordning sökanden skall ha erhållit densamt att genom
personlig inställelse hos vederbörlig myndighet.

Däremot godtas inte laissez med angiven nationalitet "nonpasser
libanaise". Dessa handlingar till med okänd nationalitetges personer

vistas i Libanon registrerade kan visautan attsom attvara men som
de har tillstånd till något land. Orsaken till dennaatt annat att typresa

handling inte godtas identitetskontrollenär vid utfärdandet ärattav
mycket bristfällig.

Permis dé sejour, utfärdas libanesiska myndigheter, ärsom av en
handling utvisande uppehållstillstånd för icke libaneser med okänd
nationalitet dock alltså i regel medborgare i antingen Turkiet eller
Syrien. Denna handling har under förutsättning dentyp ärattav -
utfärdad i behörig ordning sökanden erhållit densamt att genom
personlig inställelse hos vederbörlig myndighet godtagits av-
Utlänningsnämnden och Statens invandrarverk under längre tid. Deten
skall dock framhållas bedömningen dessa handlingars äkthetatt av
präglas försiktighet.storav

Utöver laissez med nationalitetsbeteckningen "á létude"passer
förekommer i princip inte några identitetshänseende godtagbaraur
handlingar för med okäntpersoner ursprung.

förklarligaAv skäl aktualiseras villkorskravet i fråga om
utlänningar med okänd nationalitet.

3.4.9 Statslösa i regel palestinsktmed ursprung

År 1996 meddelade Statens invandrarverk beslut i 474 ärenden
avseende Statslösa önskade erhålla svenskt medbor-personer som
garskap naturalisation. Det blev bifall i 310 ärenden och avslaggenom
i 164. I 100 dessa 164 ärenden utgjorde oklar identitet grund förav
avslagsbeslutet.

statslösaAtt personkrets huvudsakligen palestinskautgörsvars av-
flyktingar ofta har svårt styrka sin identitet kan ligga isägasatt-
sakens eftersom dessa människor inte omfattas någonnatur statsav
medborgarskapsbeskydd.

Bland handlingar i princip godtas märks resedokument försom
palestinska flyktingar utfärdade i Libanon, Israel, Syrien eller Egypten

sökanden har varit bosatt längre tid i det land utfärdatom en som
handlingen. Som ytterligare förutsättningar för godtagande gäller att
handlingen utfärdats i behörig ordning sökanden erhållitsamt att
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myndig-utfärdandedeninställelse hospersonlighandlingen genom
heten.

palestinierförutfärdadpasshandlingjordanski regelgodtasVidare
detförutsättningunderidentitetskortsyriskt attVästbankenfrån samt

till Sverige. Harföre ankomstenutfärdatsoch harsäkringsförsettär
sökandentillfrågasSverigetillankomstenefterutfärdatshandlingen

till.gåttharutfärdandethurom
palestinskföridentitetskortlibanesisktuppvisarsökandenOm

möjlighetföreläggandesökanden attblå handlingflykting genomges
resedokument.libanesisktmedinkommaställeti

princip inteiförekommerdokumentennämndadeUtöver ovan
identitetshandlingar förgodtagbaramedborgarskapsärendeninågra

statslösa.
förgällervadmedi likhetaktualiserasVillkorskravet som-

statslösa.förskäl intenaturligamed okänt ursprung avpersoner -

Åberopande anhörignära3.5 av

godtagbarsaknarnaturalisationansökerAtt omsompersonen
vederbö-betydanödvändighetmedinte attbehöveridentitetshandling

Sommedborgare.svenskblimöjlighetenfrånutestängd attrande är
fria bevis-denkonsekvensnämligenanförtstidigare är aven

sinstyrkthasökandeförekommerdetvärderingen att ansesatt en
handling.sådannågonföretekunnateller honhanidentitet atttrots

alltidemellertidfall krävsistyrkt dessaskallidentitetenFör att anses
ytterligareföreliggerhandlingaruppvisadeärendeti utöverdetatt --

sökandenför denstödbetydandeomständigheter ett avgersom
identiteten.uppgivna

styrkandetillsökandemedfall räckavissasåledes i attkanDet en
regelSomuppgifter.anhörigsåberoparidentitet närasin enegenav

tillräckligt:skalldettaförgrundförutsättningarföljande attgäller vara
och imedborgarskapsvensktförvärvatanhörige hardena att

Somidentitetshandling.godtagbar yt-uppvisatdärmedsamband
enligtgodtagbar ävenhandlingen ärgällerförutsättningterligare att

vari denärendedetibeslutetförtidpunktenvidråderpraxisden som
uppgifter åberopas.anhöriges

make/maka,antingensökandenrelation till äranhörigesdenb att
godtagitsfall ävenenstakaidock harbarneller annansyskon vuxet

anhörig.
medborgarskapsärendetisåvälanhörigedenochsökanden somc att -

frågauppgifter isamstämmigalämnattillståndsärenden omtidigarei -
bakgrundfamiljeförhållanden,släktskap,identitet, m.m.



44 Tillämpningen kravet på... SOU 1997:162av

3.6 Födelseintyg, dopattester, vigselbevis m.fl.

handlingar

En utgångspunkt vid bedömningen de handlingar in tillav som ges
styrkande någons identitet de förär godtas skallattav att vara
tillförlitliga och utfärdade identitetssynpunkt tillfredsställandeett ur

Långt i från alla handlingarsätt. in i samband med ansök-som ges
ningar svenskt medborgarskap emellertid vadom motsvarar upp som
krävs i detta avseende. Det förekommer i naturalisationsärenden av
förklarliga skäl mycket antal handlingar varierandeett stort ochartav
många dem inte utfärdadeär i det primära syftet styrkaav att en

identitet, varför de inte heller godtas bevis därpå. Exem-persons som
påpel sådana icke godtagbara handlingar de i rubrikenär utöver-

angivna körkort, betygshandlingar, arbetsplatslegitimationer, student--
legitimationer legitimationer utfärdade olikasamt organisationer.av

Det förekommer emellertid detta följdäven den friasom en av-
bevisvärderingen eller flera för sig otillräckliga handlingaratt en var-

med övriga omständighetersammantagna tillräckligutgöraanses
bevisning avseende någons identitet. Så fallet i Utlän-t.ex.var
ningsnänmdens ärende 9312-0689 beslut den 6 oktober 1994 vilket
gällde sydafrikansk hade vistats i Sverige i år.30 Tillen man som
styrkande sin identitet företedde han två olika sydafrikanskaav
betygshandlingar och "Certificate of identity". Utlänningsnänmdenett
konstaterade hemlandets myndigheter vägrade utfärdaatt att nya
handlingar det under den tid sökanden vistats i Sverigesamt att inte
funnits anledning uppgivnaifrågasätta den identiteten. Sammantagetatt
ansågs de ingivna handlingarna tillsammans med övriga omstän-
digheter kunna läggas till grund för tilltro till densättaatt av mannen
uppgivna identiteten.

3.7 Hemvisttidens beräknande i fall oklarav

identitet

En de i 6 § medborgarskapslagen angivna grundförutsättningarnaav
för naturalisation sökandenär sedan fem år eller i frågaatt om-
medborgare i nordiskt land sedan två år har hemvistannat här i-
landet.

Huvudregeln sökanden iär naturalisationsärende endast fåratt ett
tillgodoräkna sig den tid han eller hon vistats här med styrkt identitet.
Om den vid ankomsten angivna identiteten sedermera styrks, räknas
emellertid hemvisttiden från det sökanden ansökte tillstånd attom
bosätta sig i Sverige.
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vistelsen i Sverigeutlänning underiblandförekommerDet att en
ifall får utlänningendessasin identitet. Iuppgifterlämnar omnya

först från den daghemvisttidnormalt räknamedborgarskapsärendet
fått främ-sökandenha styrkts. Harkanidentitetenden ansesnya

identiteteni denutfärdatresedokumentellerlingspass utan attnya -
förutsättning denunderdock i regel,styrkt räknasdå varit attdenna -

förfrån tidpunktenhemvisttiden redanstyrks,identiteten senarenya
invandrarverk.tillidentiteten Statensdenanmälan nyaav

vidareskall gällasagdaför det ärförutsättning attEn att ovan
han eller honuppgifterna. Harde oriktigalämnatmedvetetsökanden

kanfalletärendeni någravilketi godhandlat ansettstro vara --
vidsökandenskettSå harbli närbedömningen t.ex.annan.en

grundfelaktigt antecknatfödelseårfått sittSverigetillankomsten
tolkningen.vidmisstagav
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1989:529Utlänningslagen4

ansökautlänningförblivit dagstidpunkt då det attVid den omen
vederbörandeförutsatthan eller honmedborgarskap harsvenskt att-
vistats minsti regellandnordisktnågotimedborgareinte är annat -

identitetsspörsmål ak-också innebärvilketi Sverige,årfem att
tillmedborgarskapsansökan. Framingivandetförelångttualiserats av

ochinresautlänningensmedborgarskapsvenskterhållandet styrsav
utlänningslagenibestämmelsernahuvudsakligeni Sverigevistelse av

redovisa vissahärsin platsdärfördetUtlL och1989:529, är att
identitets-berörellerpå sätti UtlLbestämmelserde annatettsomav

behövligt ianpassad efter vadRedovisningenfrågor. är ansessom
anspråkintesåledesdenochsammanhang gör attdetta vara

uttömmande.
kontrollomfattarutlänningskontrollengenerellas.k.Den av

effektivtSverige. Ettiarbetevistelse ochinresa,utlänningars
utlänningarkontroll förutsätterdennaupprätthållande att somav

därmedkonsekvenssig. Ilegitimeravistas här kanhit ellerkommer
utlänningUtlLförsta stycket2 §föreskriver kap.1 att som reseren

gällerhuvudregelFrån dennaskall hai Sverigevistasi ellerin pass.
imedborgareförbl.a. denundantag, äremellertid vissa annatsom

nordiskadefrån någothit direktkommerland ochnordiskt avsom
utfärdatsharidentitetskortdet såVidareländerna. är att ett avsom-

imedborgareEES-land ochmyndighet ibehörig ett avser ensomen
tillutlänningens ankomstvidgällerutfärdande landetdet som pass-

vistas här.utlänningen hartidunder den rättSverige och attsom
iförhåller det sigpasskravprincip rådersåledes idetTrots att

tillsin ankomstutlänningar vidantalbetydandesåpraktiken att ett
före-bakgrund däravpasshandling. MotgodtagbarsaknarSverige

UtlF1989:547,utlänningsförordningen§i kap. 11 attskrivs 1
få frameller kanvarken harutlänninginvandrarverkStatens om en-

för honomfrämlingspasspasshandling får utfärdagodtagbarnågon -
främlingspassetfår iidentitetenoklarhetråderNär deteller henne. om

inte styrkt.identiteten ärattanges
årsi 1951artikel 28iföreskrivs vidareflyktingarSåvitt avser

flykting-ställningrättsligaangående flyktingarskonvention
utfärdaockså skallflyktingdenkonventionen emotstat taratt ensom
StatensgällerUtlF10 §Enligt kap.för denne. 1resedokument ett av
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invandrarverk utfärdat sådant resedokument liksom resedokument-
utfärdade i enlighet med konventionen den 28 september 1954
angående statslösa rättsliga ställning vid inresapersoners som pass-Ävenoch vistelse här. resedokument får förses medett anteckningen

innehavarens identitet inte styrkt.att ärom
Uppehållstillstând innebär tillstånd in i och vistas i Sverigeatt resa

under viss tid tidsbegränsat uppehållstillstånd eller tidsbegräns-utan
ning permanent uppehållstillstånd. Av kap.1 4 § UtlL framgår att

utlänning inte medborgare iär Danmark, Finland, Islanden som-
eller Norge vistas i Sverige månaderän skall hasom tremer-
uppehållstillstånd. Regeringen bemyndigadär föreskriva dels andraatt
undantag från kravet på uppehållstillstånd, dels krav på uppe-
hållstillstånd redan efter kortare vistelsetid i Sverige änen tre
månader.

finnsDet beträffande ärenden uppehållstillstånd till skillnadom -
från vad fallet i medborgarskapsärendenär inte något uttryckligtsom -
krav på utlänningens identitet skall styrkt föratt sådantatt ettvara
skall beviljas. Utgångspunkten emellertid såär skall fallet.att vara
När det gäller flyktingar och andra skyddsbehövande blir dock
identitetsfrågan skjuten sidan eftersom dessa utlänningar har ien
princip ovillkorlig till uppehållstillståndrätt i Sverige jfr. 3 kap. 4 §
UtlL. Likaså kan identitetsfrågan i vissa andra fall minska i betydelse
på grund humanitära skäl, vid allvarlig sjukdom. l övrigat.ex.av
situationer gäller dock utlänningen skall kunna visa hanatt ellervem
hon är.

I de fall sökanden har för avsikt bosätta sig i Sverige och iatt -
övrigt uppfyller vad krävs för få uppehållstillstånd utfärdasattsom -
i regel uppehållstillståndett redan från början.permanent I sitt
remissyttrande betänkandetöver Svensk flyktingpolitik i globalt
perspektiv SOU 1995:75 argumenterade Statens invandrarverk för att
tidsbegränsade uppehållstillstånd regelmässigt skall användas när
sökanden inte kan styrka sin identitet. I den proposition följdesom
efter betänkandet Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv,-
1996/97:127 127 förklarade regeringen sig inte dela dennas. upp--
fattning. Enligt regeringen skulle sådan ordning knappast bidra tillen

lösa de problem det innebär många asylsökandeatt i dag inteattsom
tillförlitligen kan styrka sin identitet. Regeringen pekade påäven att
huvudregeln enligt 2 kap. 9 § UtlL uppehållstillståndetär skallatt
återkallas det kommer fram utlänningen i ärendet lämnatattom
oriktiga uppgifter sin identitet.om

I proposition s. 220 f. anförde regeringen bl.a. följande isamma
fråga identitetsproblematiken i ärenden uppehållstillstånd:om om

"Det naturligtvisär väsentligt myndigheterna i ärendeatt ett om
asyl eller familjesammanföring använder sig de metoder ochav
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kontakter finns för i tidigt skede klarlägga identitetenatt ettsom
och övriga omständigheter i ärendet. När så nödvändigt,är får det

relativt betydande måste in.accepteras att Samrådsättasresurser
mellan olika myndigheter med erfarenhet utlänningsfrågor kanav

falli vissa ägnade öka effektiviteten. Det kan konstateras,attvara
inomdet utlänningsmyndigheterna redan finns kompetens.att stor

Möjligheter utveckla metoderna ytterligare böratt emellertid
användas. Erfarenhetsutbyte med andra länder och internationella
organisationer kan därvid värde.vara av

vissa fallI kan klarlägganden ske metoder relativtgenom som ger
entydiga resultat. Det kan sig ifallröra denpröva sökandeattom
behärskar språk talas i det uppgivna hemlandet, känner tillett som
omgivningen i den trakt han eller hon sig härröra från elleruppger
har elementära kunskaper politiskt parti han eller honettom som
skulle ha varit verksam I andra fall kan det emellertid vara
svårbedömt den sökande lämnar oriktiga uppgifter i avgörandeom

Ärendenavseenden. familjesammanföring för vissa länderärom
svårutredda, med förekommande ogrundade myndighetsintygt.ex.

släktskap. Det kan finnas anledning studera vilkanärmareattom
metoder andra mottagarländer använder i dessa fall.

Myndigheterna har i ärende uppehållstillstånd enligtett om
allmänna förvaltningsrättsliga principer undersökningsplikt. Deten
gäller såväl omständigheter talar för bevilja ansökanattsom en som
sådana talar Det myndigheterna har fråntar inteemot.som ansvar
den sökande skyldigheten lämna riktiga och fullständigaatt
uppgifter identiteten och andra väsentliga omständigheter."om

Sådana avseende språkkunskapertester iomnänmsm.m. som- -
propositionen förekommer i praktiken beträffande vissa länder detsom

asylsynpunkt särskilt förmånligt sigär komma från. Syftetattur uppge
med komma tillär med det förekommanderätta missbrukettesterna att

vissa utlänningar kommer till Sverige falskeligenatt sigsom uppger
komma från något land invånare normalt erhåller asyl här. I devars
fall misstanke sådant missbruk föreligger, ställs frågor tillom
utlänningen det uppgivna hemlandet och det görs ävenom en
bandinspelning han eller hon talarnär det landets språk. In-av
spelningen skickas sedan vidare till Statens invandrarverks språkavdel-
ning för analys; analys själva språket omfattarutöver ävenen som en
bedömning den dialekt talas rimlig i förhållande tillärav om som
vilken trakt landet sökanden sig komma från.av uppger

Enligt det nämnda lagrummet 2 kap. 9 § UtlL tillkomovan som-
år 1989 då riksdagen ville markera hur allvarligt såg på detman
tilltagande bruket sig med identitetshandlingargöra gälleratt attav -
uppehållstillstånd skall återkallas utlänningen har lämnat oriktigaom
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Återkallelse det kandock inte skeskallidentitet.sinuppgifter omom
tillståndsbeslutetinverkatuppgiften inte haroriktigadenattantas

skäl""Andra särskildadet.skäl talar ärsärskildaandraeller emotom
humanitära skäl.starkainnefattafrämsttänkt att

tillämpningen 2 kap.för231, redogörs1996/97:25,I avs.prop.
UtlL:§9

Utlänningsnämndenår 1992tillkomstefter dessoch"Regeringen
grundatsuppehållstillstånd haråterkallatolika ärendenihar som

år ifleravistatsbarnidentiteten näruppgifter ävenoriktiga om
Återkal-förelegat.skälhumanitäravissa andraSverige och atttrots

barnuppgifter lämnatsoriktigaockså skettharlelse när somav
till barn vägtde fall hänsynenföräldrar. Isinakommit hit ettutan

längevistatsbarnetföljdernalegattyngdpunktenhar attöver, av
Utlänningsnämndenhär.gått i skolansärskilt barnetSverige,i om

detfunnit,i juni 1996avgörandevägledandeisålunda atthar ett
rättskänslaallmänstötandeallmänt attvisserligen motvar

starkfått mycketbarnentillstånd,familjsåterkalla att enmenen
och hänsynenskolgång härfrämsttill Sverigeanknytning attgenom

95/12421."UNmåstebästa väga övertill barnens

uppehållstillståndantaletutvisandestatistikNormalt förs ingen som
finnsår 1996identitetsuppgifter. Föroriktigagrundåterkallas av

Statensgrundpåtillgängligauppgiftersådanaemellertid attdet av
återkallandeprojektet. Inomdet s.k.genomfördedåinvandrarverk

handläggningeneffektiviserapågickbl.a.projektdetta attut avsom-
185 dessaärenden.670totalthanteradesåterkallandeärenden av-

i 368invandrarverkmedan Statensåtgärdnågonföranledde inte
återkallaidentitetsuppgifternaändrade attärenden utan uppe-

föreliggaansågsskälsärskildaberoddevilkethållstillstånden att
Återkallelse iskeddeuppehållstillståndenåterkallelse.mot av

ärenden.117resterande
iregeringenskallsagda omnämnastill det ävenanslutning attI nu

1997/98:36propositionenöverlämnatriksdagen1997 tilloktober
Återkallelse vidföreslås bl.a.i vilkenuppehållstillstånd, attav -

återkallas hänsynuppehållstillstånd skallbedömningen ettomav -
andratillliksomtill Sverigeanknytningutlänningenstillskall tas

utlänningenstilldärvidskallSärskild hänsynskäl.humanitära tas
vistelsetidentillfamiljeförhållandenochlevnadsomständigheter samt

uppehållstillstånd änmedhärvistatsutlänningenHarSverige.i mer
endastfå sketillståndetåterkallelseenligt förslaget,skall,årfyra av

lagstift-dettaredogörelse förskäl.synnerliga En närmaredet finnsom
ff.60ningsärende lämnas s.

det skettkonstateraåren kande attSett enöver senaste man
ärendeniidentiteterkontrollenvadskärpning uppe-omavavser
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hållstillstånd, något också sigavspeglar i UtlL:s innehåll. Ettsom
exempel härpå Statens invandrarverk ellerär polismyndighetenatt

den januarisedan l 1997 får fotografera utlänning och förutsatten -
utlänningen fyllt 14 år hans eller hennes fingeravtryck bl.a.att ta om-

utlänningen ansöker iasyl Sverige eller inte kan styrka sin identitetom
vid ankomsten hit kap.5 5 § UtlL. Skälen för införandet dennaav
bestämmelse motiverades i 1996/97:25 187 enligt följande:prop. s.

"Att saknar handlingar styrker de uppgifter hanpersonen som
lämnar sin får inte medföra uppgifterna enbart därförattom person
betraktas Det kan finnas rad skäl till attsom osanna. en en person

flyr från sitt hemland inte alltid kan ha tillgång till identitets-som
handlingar. många fall kan det ligga i flyktingskapetssägassnarast

fullständig dokumentation saknas. Under de två förstanatur att
månaderna år 1995 saknade omkring 60 de asyl-procentav av
sökande och identitetshandlingar.pass

Samtidigt viktigtdet utredningarde ligger tillär attsom som
grund för prövningen flyktingskap inte i onödan kompliceras ärav
det vikt tillräcklig klarhet vinns sökandens identitet. Detattav om
förekommer i viss utsträckning missbruk asylrätten. Ofta handlarav
det vid prövning befunnits inte tillräck-haattom personer som en
ligt starka skäl för i behov skydd söker iatt nyttanses vara av

identitet. Redan med tillämpning gällande regler kanen ny av
sådant missbruk konstateras. Förklaringen till fallen uppdagas äratt

identiteten redan vid det första tillfället inte kunnat klarläggas.att
Fingeravtryck har därför tagits och registrerats. När sådanen

sedan sökt asyl ytterligare gång och inte kunnat identifie-person en
sig har fingeravtryck tagits Vid kontroll fingerav-mednytt.ra

trycksregistret har det då visat sig denne redan äratt person
registrerad. Under år 1995 upptäcktes 500 fall den härnärmare av
karaktären. Om fingeravtryck inte tagits vid det första tillfället hade

inte vid det tillfälletdet andra framkommit han redan sökt asyl.att
fingeravtryckGenom på samtliga asylsökande såledesatt ta ges

möjlighet direkt uppdaga någon lämnar in änatt om mer en
ansökan."

I detta sammanhang bör Statens invandrarverkäven omnämnas att -
den kontrollen fingeravtryck beträffande vissautöver egna av -

utlänningar genomför kontroller registeransvarigahos degrupper av
i våra nordiska grannländer för sökanden tidigare ansöktutrönaatt om

uppehållstillstånd i något de länderna och i så fall under vilkenom av
identitet. pågårInom EU vidare arbete med undersöka förut-att
sättningarna för upprättandet europeiskt för utbyteett systemav av
asylsökandes fingeravtryck.
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Avslutningsvis skall den i ärendenämnas att ettsom uppe-om
uppgifthållstillstånd medvetet lämnar oriktig eller medvetet-

underlåter något förhållande betydelsetala kan dömas tillatt om av -
Påföljdenstraffansvar i enlighet med 10 kap. 2 § 3 UtlL. böterärp

omständigheterna försvårande, fängelse i högsteller, ärnär sex
månader.
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Återkallelse medborgarskap5 m.m.av

Inledning1

närvarande gäller i frågai de beviskrav förEventuella lättnader som
påidentitet måste självfallet utformas sådantpå styrktkravet sättom

förundviker skapa ökati möjligaste mån ett utrymmeattatt man
falska identitetsuppgifter.medborgarskap vilarbeslut om som

ändrade regler iemellertid klarsyntLikväl bör över attvaraman
för vill bliriktning möjlighetermildrande öppnar nya personer som

samtidigt olika anledningarmedborgaresvenska ärmen som av --
sigsin identitet. helt garderaförtiga Attangelägna rätta motattom

därför intelåter sig knappast och det kanmissbruksådant göras
medföra vissordning också kan kommauteslutas attatt ennyen

i fel identitet.medborgarskap, vilka meddelatsökning antaletav
ljuga sin identitetbeviljats medborgarskapnågonAtt attgenom om

förblir osanktionerat tordei medborgarskapshänseendeoch dettaatt -
många uppfattassker i litet antal falldet baraäven ett somavom -

det sagda finnaskan därför bakgrunddirekt stötande. Det mot av nu
identitetsproblematiken, redovisaparallellt medskäl översynenatt, av

i fråga återkallelse medborgarskapgällande rättslägetdet om avnu
vad i några tidigareexpatriering belysas.k. ävensamt att som

frågan.lagstiftningsärenden uttalats iutrednings- och

Nuvarande ordning5.2

grundlagsstad-framgårexpatriering inte godkänns i svenskAtt rätt av
följande lydelse:i kap. regeringsformen, har2 7 §gandet som

i riket.hindras inmedborgare får landsförvisas eller"Ingen att resa
i riket får berövaseller har varit bosattmedborgareIngen ärsom

efter uttryckligtfall då han samtidigt,medborgarskap isitt änannat
blir medborgare iinträda i allmän tjänst,samtycke eller attgenom

underfår dock föreskrivas barnhinder häravUtan attstat.annan
skall följa föräldrarna ellerfråga sitt medborgarskapaderton år i om

överenskom-får föreskrivas i enlighet meddem. Vidare att,en av
medborgaresedan födelsenmelse med den är ävenstat,annan som
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i den andra och varaktigt bosattär där förlorar sittstaten svenska
medborgarskap vid aderton års ålder eller senare."

Medborgarskapslagens bestämmelser förlust svenskt medbor-om av
garskap finns i 7 och 8 §§. Utformningen dessa bestämmelsera av
står i överensstämmelse med vad regeringsformen tillåter i fråga om
avvikelser från huvudregeln ingen svensk medborgare får berövasatt
sitt medborgarskap.

Det skall i sammanhanget framhållas folkrätten i sig inteatt
uppställer några hinder förlorar sitt medborgarskapmot att en person

expatriering och därigenom blir statslös. En sak ärgenom attannan
möjligheten expatriering försätta någon i statslöshet i vissatt genom
mån inskränks 1961 års FN-konvention begränsningav om av
statslöshet. I konventionens artikel 8 föreskrivs således att en
fördragsslutande dvs. bl.a. Sverige, inte skall berövastat, en person
medborgarskapet därigenom skulle bli statslös. Genomom personen

undantagsbestämmelse i artikel emellertidaccepterasen attsamma
medborgarskap berövas någon, detta leder tilläven statslöshet, närom
medborgarskapet har erhållits uppgifter eller bedrägligtgenom osanna
förfarande. Avslutningsvis föreskrivs i artikeln fördragsslutandeatt en

inte skall utnyttja möjligheten beröva någon medborgarskapstat att
i överensstämmelseän med lag, i vilken den föremål förannat ärsom

den planerade åtgärden skall tillförsäkras bli hörd domstolrätt att av
eller opartisktannat organ.

Även 1997 års europeiska konvention medborgarskap, vilkenom
inte i kraftännu trätt undertecknats Sverige den 6men som av novem-

innehållerber 1997, bestämmelser expatriering. Av konventionensom
artikel 7 framgår således bl.a. återkallelse medborgarskap tillåtsatt av
leda till statslöshet endast sökanden erhållit medborgarskapetom

bedrägligt förfarande, uppgifter eller förtigandegenom osanna av
relevanta omständigheter sökanden.rörsom

Möjlighet återkalla medborgarskap finns för närvarande i bl.a.att
Norge, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA.

5.3 Förarbetena till 1950 års medborgarskapslag

Frågan expatriering föremål för överväganden i anslutning tillom var
tillkomsten 1950 års lag. förslagEtt frånkännande medbor-av om av
garskap fanns således med i så skede i lagrådsremis-ett sentpass som

Enligt förslaget skulle naturaliserad medborgare kunna blisen. en
föremål för expatriering han eller hon dom vunnitom genom som-
laga kraft dömts till straffarbete eller till förvaring under minst två-
år eller internering i säkerhetsanstalt med tillämpning 9 eller 27av
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ordningochavsåg ikapiteldessastrafflagendåvarande turdenikap.
bestämmelsersärskildahögmålsbrottsäkerhet,rikets samtbrott mot

skulleexpatrieringBeslutberedskapstillstånd m.m..krig,för om
Majzt.Kungl.fattasförslagetenligt av

remissinstanserna.hosreaktionerblandadeföranleddeFörslaget
hänvisning tillunderi Oslobeskickningen attifrågasatteT.ex. -

vilketstatslöshettillledafall skulleantalringaickeexpatriering i ett -
expatrieringeftervilligttänkaskunde emotland att ta envarasom

Sverige.frånutvisasskullestatslös somperson
betänklig-starkahaförklarade siglänKronobergsiLänsstyrelsen

förslaget:heter mot

ellerifinnaochmedräknamåste attviväl"Lika enosssom
sigförbrytermedborgare,svensk motfödsel grovtärsom avannan,

samhället,honomuteslutadärför kunnavisamhällevårt urattutan
naturali-ellersamhället bära,svenskadetväl kan attlika annanen

samhället,pliktersvikit sinamedborgare, motsvenskserad som
undersök-grundligskydd. Ensamhälletsåtnjutafårdärefteräven

svensk medbor-tillupptagandetförelojalitetvederbörandesning av
återkallandehotvärdesäkerligen änstörre ett avär omavgare

samhället."pliktersinasvikandevid motmedborgarskapet grovt av

detframhöllStockholm ävenikriminalpolisintendenten attBiträdande
naturali-återkallabefogenhetKungl. Majzt attborde övervägas att ge

medborgarskapsvensktansökningeniutlänningendåsation, om
naturalisations-förnågotrörandeuppgifteroriktigamedvetetlämnat

förhållande.väsentligtärendet
hadehanlagstiftningsärendetförklarade iDepartementschefen att

likväldetexpatriering. Attförslagetbetänklighetervissa mot om
enligtdepartementschefenmotiveradelagrådsremissenfram ifördes

52:1950:217följande prop. s.

tillmöjlighetenfrånicke bortsemed kanbörja att"Till att man
detFrånsetthänseenden.i vissavärde attkanexpatriering vara av

skall kunnastötandeframstårkänslomässigt att mansom
landsvikit dethandlingimedborgarskapet grovtdenfrånkänna som

följande.framhållaskanmedborgaresinupptagit honom somsom
liknandelandsförrädisk ellerfördömtsdenexpatrieringEn somav

måni visspåpekat,delegeradesåsom de ettinnebär,verksamhet
verksamhet. Denskadligasinicke fortsätterhanförskyddökat att

inämligenkanmedborgarskapetsvenskadetfrånkäntssom -
eller,landetutvisasmedborgaresvenskatill omurmotsats -

enligtingripandenandraunderkastasmöjlig,utvisning är
riskenblottauteslutetvidareutlänningslagstiftningen. Det attär

naturaliserad frånhindratillmedverkaexpatriering kan attför en
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främmande makts ärenden.att En starkt bidragande orsak till
mitt ställningstagande har varit,även de flesta demokratiskaatt
länder med krigserfarenheter sig icke kunna undvaraansett
expatrieringsinstitutet. "

Departementschefen uttalade vidare han inte kunde förordaatt att
lämnande oriktiga uppgifter i samband med ansökan naturalisa-av om
tion skulle kunna föranleda återkallelse naturalisationsbeslut.ettav

Lagrådet konstaterade i sitt yttrande inledningsvis expatrieringatt
i svensk dittills okänträtt institut.ett Därefter fäste lagrådetvar upp-

märksamheten på 33 § i dåvarande regeringsfonnen, i vilket stadgande
bl.a. föreskrevs de naturaliserade skulle njutaatt rättighetersamma
och förmåner infödda svenska medborgare med endast detsom
undantaget de inte skulle kunna bliatt statsrådsledamöter. Om
naturaliserade i till andra medborgare skullemotsats kunna i den nu
föreslagna ordningen förlora sitt medborgarskap, kunde det alltjämt-
enligt lagrådet med fog gällandegöras deras rättigheter ochatt-
förmåner icke medborgares;desamma andra införandevore ettsom

institutet expatriering i svensk ansågsrätt med hänsyn därtillav
förutsätta grundlagsändring.en

Lagrådets yttrande ledde till förslaget expatriering inte ladesatt om
fram i propositionen. Departementschefen uttalade emellertid sinsom
mening det inte borde uteslutetatt sedermera till förnyatattvara
övervägande frågan huruvida institutet expatrieringta kanupp anses

sådant värde det bör införlivas med svenskattvara av rätt.

5.4 Utvisningsutredningen

Utvisningsutredningen direktiv vid regeringssammanträdeantogsvars-
den 10 december 1992 hade bl.a. deutreda rättsliga förutsättning-att-

för återkallelse svenskt medborgarskap erhållitsarna med hjälpav som
falska uppgifter. I utredningens uppdrag ingick vidare bildaav sigatt
uppfattning fenomenet vanligt förekommandeären om samt att

analysera huruvida naturalisationsbeslutett erhållit påsom en person
basis falska uppgifter kan nullitet.av anses vara en

Utvisningsutredningen redovisade sina överväganden i den nu
aktuella delen uppdraget i slutbetänkandet Vandelns betydelse iav
medborgarskapsärenden, SOU 1994:33.m.m.

För kunna besvara frågan detatt vanligt förekommandeärom att
svenskt medborgarskap erhålls grundval falska uppgifterav var
utredningen i kontakt med bl.a. medborgarskapsenheten vid Statens
invandrarverk, Utlänningsnämnden, Rikspolisstyrelsens utlänningsro-
tel, Säkerhetspolisen och Riksskatteverket. Medborgarskapsenheten
och Utlärmingsnämnden därvid endast fåtal fallatt ettuppgav var
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naturalisationsbeslutetdet i efterhand visat sigkända för dem där att
SäkerhetspolisenVid kontakterna med ochfalska grunder.vilat

årframkom vidare det varjeutlänningsrotelRikspolisstyrelsens att
specificeras därfall vilket kundelitet antaluppdagas närmareett --

på grundval falska uppgifter.medborgarskap erhållitssvenskt av
utredningen med särskiltfrågan nullitet uttaladeVad gällde om -

naturalisationrättsverkningar beslutde betydandebetonande ett omav
beviljats på grundvalnaturalisationbesluthar att ett avsomom-

grunden kanuppgifter i allmänhet inte på denfalska anses vara en
bedömningen kunna blisades vidare, skullenullitet. Möjligen, en

existerandei själva verket avsågsådant beslutett annanenomannan
beslutet saknade reellnaturalisation ellerden söktän omsomperson

betydelse.
expatrie-och lämplighetenbedömningen behovetfrågaI avavom

utgångspunkt bordeUtvisningsutredningenansågring attatt varaen
inföddas likhet införsåväl naturaliseradesmedborgaresalla som --

vägande skälinte synnerligen starktså värdefull denlagen är att utan
Likväl finns det uttaladeundantagsvis kunna skjutas sidan.bör ens -

för införandeonekligen flera skäl klart talarutredningen av ensom-
harmedborgarskaptill återkallelse svensktmöjlighet ett somav

haft avgörandefalska uppgifter, vilkapå grundvalförvärvats av
VåldskommissionenSåledes instämdes idenbetydelse för beslutet. av

skall kunnadet stötandeuppfattningendeklarerade äratt att en person
falska handlingarSverige använda sigmedborgare ibli att avgenom

falskaallvarligare det denbedrägliga uppgifter;och än är om
kriminellt förflutet ellerför döljaidentiteten tillkommit att ett en

avsåg skäl talade förterroristanlcnytning. Slutligen vad som-
anfördes det säkerligenmöjlighet till expatrieringinförandet attenav -

inte meddjupt otillfredsställandeuppfattasallmänt att statensom
illojaltefterhand kan ingripa denmedel iverksamma mot ettsom

så långtgående och grund-bedrägligt har tillskansat sigoch sätt en
medborgarskap i landet.läggande rättighet som

ansågdärefter till redovisa de skälövergickUtredningen att man
Inledningsvismöjlighet till expatriering.införatala emot att en

försätter deupphäva naturalisationframhölls möjligheten attatt en
skillnad infödda medbor-i särklass eftersom de tillnaturaliserade mot

förlora sitt svenskavissa förhållanden skulle kunnaundergare
Införandei flesta fall bli statslösa.och sannolikt demedborgarskap - -

ord leda till tvååterkallelseinstitut skulle med andra sortersettav
medoåterkalleligt ochmedborgarskap;svenskt ettett svagare

skäl dylikdetta ansågs starkarättsverkningar. Redan utgöra mot en
beslutenligt utredningen det faktumordning. Därtill kom att ett om

rättsverkningar ochenskilde har långtgåendenaturalisation för den att
medför avsevärdaflertalet fall uppståstatslöshet i skulleden som --

vistas.enskilde och för det land där han Ut-nackdelar både för den
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redningen framhöll också det på grund olika formeratt av av
verkställighetshinder i de flesta fall kan bli svårt från Sverigeantas att
avlägsna expatrierats. I detta sammanhang påpekadesen person som
de förmodade svårigheterna förmå något landatt annat att ta emot en

expatriering försatts i statslöshet; vederbörandeperson som genom
torde knappast heller beviljas uppehållstillstånd karaktärpermanentav
och det skulle alltså komma skapas kategori iatt en ny av personer

avlägsnalandet, icke önskvärda svåra och utanför den normalaattmen
integrationsprocessen. Vidare förutskickades återkallelsemöj-att en
lighet skulle medföra åtskilliga familjerättsliga komplikationer, t.ex.
för de barn blivit svenska medborgare i samband med föräldernssom
naturalisation eller härleder sitt svenska medborgarskapsom ur
förälderns förvärvade medborgarskap.

Avslutningsvis gjorde Utvisningsutredningen i denna del en
hänvisning till de gamla vanfejdsstraffen, innebar förlustsom av

förtroendemedborgerligt och medborgerliga rättigheter. Det framhölls
straffdessa med vilka expatriering i någon mån skulle kunnaatt -

jämställt sedan länge avskaffade. Dock pekades på denanses var-
skillnaden i förhållande till expatrieringsinstitutet vanfejdsstraffenatt

för någoninte reserverade vissvar grupp.
Utvisningsutredningen kom vid bedömning desammantagenen av-

redovisade till den slutsatsen de betydandeargumenten attovan -
nackdelar förenade införandetmed möjlighet återkallaär attsom av en

svenskt medborgarskap så någon ändringvägerett tungt att av
gällande ordning inte borde genomföras. ansågDäremot utredningen

ansträngningar måste läggas ned på förbättra dådetatt stora att
rådande för därigenom i möjliga utsträckningstörstasystemet att
förhindra svenskt medborgarskap förvärvas felaktigapå grunderatt
och i själva verket inte önskvärda medborgareärpersonerav som som
i landet. bakgrund föreslogsMot därav kontrollen utlänningsatt av en
vandel skulle omfattande vad dittills varitgöras änm.m. mer som
fallet några konkreta förslag hur identitetskontrollen skulle kunna-

effektivare framfördes dockgöras

Regeringens5.5 proposition 1994/95: 179, m.m.

Ändringarrubricerade propositionI i utlänningslagen 1989:529- -
behandlades vandelsvillkoret i medborgarskapsärenden bl.a.utöver

Utvisningsutredningens ställningstagande i fråga återkallelseäven om
medborgarskap.av

Inledningsvis i de flestakonstaterades propositionen remiss-att
instanserna anslutit sig till utredningens bedömning någon möjlighetatt
till återkallelse inte borde införas. fanns emellertid undantagDet även
härifrån. Således anförde bl.a. Kammarrätten i Stockholm, Riks-
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fyllaåterkallelseregel skulleRikspolisstyrelsenochåklagaren att enen
begränsadi myckettillämpasskulle kommadenfunktion attäven om

stötandedetvidareanfördeRikspolisstyrelsen äromfattning. attatt en
uppgifterfalskasynnerhetoch detta isaknasåterkallelsemöjlighet om

förflutet.kriminelltdöljaförlämnats ettatt
det "självklart"remissvaranförde i sitt ärinvandrarverkStatens att

beslutförtill grunduppgifter läggsoriktigastötande ett omatt
förbliroriktiga uppgifterlämnaförfarandetochmedborgarskap attatt

intygandeförbrottsbalkenenligtosanktionerat osantän ansvarom-
uttalade vidareinvandrarverkfråga. Statensi attkommakan en

naturligadentyckasmedborgarskapet kanåterkallelse varaav
finnssamtidigt detframhöllfall,i sådant ettattreaktionen ett men

rättsverkningarordning; de ärsådaninvändningarantal mot somen
så enkeltsig intelåtermånga ochmedborgarskapettill ärknutna

dedärvidpekadeinvandrarverkalls. Statensannulleras om
uppstå ochförväntaskundekomplikationerfamiljerättsliga som
sig tillanslötbeklagande"med"om ut-förklarade änatt man --

bordeexpatriering intereglerställningstaganderedarens att om
införas.

finns starkaför sigi ochpropositionen detiuttaladeRegeringen att
talar föraspektenanfördaRikspolisstyrelsendenskäl bl.a. somav --

Rege-medborgarskap.svensktåterkallamöjlighetinföra attatt en
slutsatsen,i denemellertidmynnadeöverväganden motsattaringens ut

f.:följande 56enligt s.motiveradesvilket

talarskälvägandesamtidigt attdock emotfinns"Det tungt som
skulle bl.a.möjlighetsådanåterkallelsemöjlighet. Eninföra en

svenskttvåfinnasskulle kommadetinnebära sortersattatt
svenskblivitför denoåterkalleligtmedborgarskap, ett som

denåterkallas förkanochfödselnvidmedborgare ett somsom
naturalisation.förvärvat medborgarskapet genom

vidareskullemedborgarskapsitt svenskaberövatsEn somperson
dennämligenHuvudprincipenstatslös. ärfall bliflesta atti de som

medborgarskap hansig sitt tidigaremåstenaturaliseras avsäga om
densannoliktautomatiskt. Detdetförlorar ärinte atthoneller som

detfå tillbakaheller kanintemedborgarskapetdet svenskaberövas
givetvismedborgarskapetåterkalla ärmed attAvsiktentidigare. att

tordelandet. Detfrånvederbörandeavlägsnabli möjligtskalldet att
Även andra fallistatslös.blivitmöjligt för denintedock somvara

exempelvisverkställighetshinder,föreliggasällantorde det inte om
dödsstraffellerriskeraskullesig tortyrdet rör person somenom

skullebli detsåledesskulleFöljdenverkställighet. attvid en
statslösabliviti landethärantalfinnaskomma ett somatt personer

självfallethärifrån. Det äravlägsnasskäl inte kanandraeller av
vistasprincip inte hari rättmedotillfredsställande attgrupp somen
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i Sverige grund verkställighetsproblem ändå måstemen som av
tillåtas bli kvar här, åtminstone för tillfället. Det blir exempelvis
tveksamt vilka rättigheter och skyldigheter dessa skallsom personer
ha här i landet.

Som bl.a. Statens invandrarverk påpekat skulle återkallelseen av
svenskt medborgarskap också kunnna leda till familjerättsliga
komplikationer exempelvis barn blivitnär svenska medborgare i
samband med förälder naturaliserades.att en

Vid vägning skälen för och möjlighet återkallaemoten av atten
beslut naturalisation finner regeringenett övervägande skälom att

talar införa sådan möjlighet.emot För i möjligasteatt månatten
undvika svenskt medborgarskap beviljasatt grundval falskaav
uppgifter regeringen, i likhet med utredningen, det äranser att av

vikt beslutstörsta medborgarskap föregåsatt om av en noggrann
utredning sökandens identitet och vandel."om

Den redovisade propositionen behandlades Socialförsäkringsut-nu av
Ändringarskottet i betänkandet 1994/95:16 i utlänningslagen.

Utskottet förklarade sig dela regeringens uppfattning i frågasom om-
expatriering anförde vidare s. 27 f. det vid såväl beviljandeatt av-
uppehållstillstånd vid naturalisation väsentlig betydelseärsom attav
sökandens identitet tillförlitligen kan styrkas och detta siggöratt
gällande med särskild styrka vid ansökan medborgarskap eftersomom

sådant inte kan återkallas. Utskottet framhöllett också särskilt detatt
viktär beslutstörsta uppehållstillstånd och medborgarskapattav om

föregås utredning sökandens identitet.av en noggrann om

Återkallelse5.6 uppehållstillståndav

Kommittén instans- och processordning i utlänningsärendenom ny
NIPU direktiv vid regeringssammanträde denantogs 30vars-

Återkallelsejanuari 1997 i maj 1997 delbetänkandetavgav av uppe--
hållstillstånd SOU 1997:67, bl.a. behandlar frågan åter-som om
kallelse uppehållstillstånd grund utlänningen lämnatattav av
oriktiga uppgifter. Problematiken härvidlag i högsta grad likartadär
den sig gällande vidgör överväganden kring återkallelsesom av
medborgarskap och här skall därför lämnas sammanfattningen av
NIPU:s förslag i aktuell del.nu

2 kap.I 9 § UtlL i den gällande lydelsen föreskrivs attnu- -
visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd skall återkallas om

Återkallelseutlänningen har lämnat oriktiga uppgifter sin identitet.om
skall dock inte ske det kan den oriktiga uppgiften inte harantas attom
inverkat på tillståndsbeslutet eller andra särskilda skäl talarom emot
det. kap.Av 2 10 § UtlL framgår vidare återkallelse får skeävenatt
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uppgifteroriktigaandra änhar lämnatmedvetetutlänningen omom
varitomständigheterförtigitmedvetet harelleridentitetsin avsom

Återkallelse detskefår dessutomfå tillståndet.förbetydelse att om
dock endastuppehållstillståndi frågaskäl,särskildaandrafinns om

Sverige.in iinte harutlänningen ännu restom
ochsjälvklarNIPUidentitetsproblematiken uttalarBeträffande att en

utsträckningsåidentitet iasylsökandesutgångspunktviktig storår att
beviljas.uppehållstillstånd Innaninnanskall klarläggasmöjligtsom

därförvidare måstedet attbeviljas satsastillstånd sägs resurser--
identiteten.utredamöjligtså noggrannt som

möjlighetermåste finnasdagliksom ifastslår det attNIPU att
felutlänningenframkommerdettillstånd uppgettåterkalla attett om

nuvarandeemellertid denuppfattningEnligt NIPU:sidentitet. ger
och dessutomtillämpningenförtillräcklig ledninginteregleringen

föreslås detDärförtolkning.alltförför snäv attlämnas utrymme en
bedöm-vidbestämmelseföras inskallutlänningslagen atti omen -

skall tillhänsynåterkallasuppehållstillstånd bör tasning ettomav -
andratillsamhället ochdet svenskaanknytning tillutlänningens om

Särskildåterkallas.tillståndettalarskälhumanitärastarka mot att
levnadsomständigheter ochutlänningensdärvid tillskallhänsyn tas

Sverige.vistats iutlänningenlängetill hurfamiljeförhållanden samt
1997 ochjanuarideni UtlL 1gjordesändringskall denVidare som -

vidockså gällaskall beaktassärskiltbästabarnetsinnebär attsom -
uppehållstillstånd.återkallelse av

medvistats härutlänning harocksåföreslårNIPU att enom-
få skeskalltillståndetåterkallelsefem åruppehållstillstånd än avmer -

NIPU:sförslag hardettasynnerliga skäl. Motdet finnsendast om
tidsgrän-såvittsigochkd,från fp,ledamöter reserverat avservmp

år.tillstället bördenna i sättas treReservanterna attmenarsen.
anför NIPU utöverfemårsgränseninförandeförhuvudskälSom av -

brottutvisningbeträffandebestämmelser finns attlikartade p.g.a.att -
tidslängreefterutlänningviktigtskälhumanitära ärdet att enenav
inteochtrygghet härkännanormalfallet kanii Sverigebosättning

Förslagetfå kvar. sägsinte längreorolig förbehöver stannaattvara
träda framvågartidefternågrabidra tilltänkasockså kunna att en

identitet.sinunder rätta
uppehållstillståndalltsådåochsynnerliga skälpåexempel ettSom -

förflutitårfem haråterkallas änkunnaskall att angertrots mer -
varitochuppehållstillståndhaftvisserligenutlänningNIPU när en

långaunderlandnågotirealiteten vistatsihärfolkbokförd annatmen
Synnerligahit.anknytningfått någondärför inteoch närmareperioder

utlänning harföreliggavidare kunna närskäl uppe-enanges
tillskeverkställighet kanochlandnågotockså ihållstillstånd annat

landet.det
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Ytterligare förslag läggs fram är regler skallett attsom samma
förgälla återkallelse uppehållstillstånd de oriktigaoavsettav om

uppgifter utlänningen lämnat har identiteten eller någonavsettsom
omständighet.annan

I NIPU:s uppdrag har ingått utredaäven behov finnsatt om av
ändring de regler möjlighetenrör meddela tidsbegränsadeattav som
uppehållstillstånd sökanden inte kan styrka sinnär identitet. NIPU:s
ställningstagande i denna del nuvarande regler tillräckligtär att ger

för i sådana fall bevilja tidsbegränsat uppehållstillståndutrymme att
någonoch lagändring denna punkt föreslås därför inte.

NIPU:s förslag i redovisade delar har remissbehandlats ochovan
regeringen har i oktober 1997 lämnatäven proposition i ämnet,en
1997/98:36, till riksdagen. Förslagen i propositionen överensstämmer
i huvudsak med NIPU:s. En viktig skillnad dock tidsgränsenär att -
efter vilken det skall krävas synnerliga skäl för återkallelse ettav
uppehållstillstånd har ändrats från fem till fyra år. Behandlingen av-
förslaget i riksdagen kommer efter dettaäga betänkandesatt rum
tryckning.
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praxislagstiftning ochländersAndra6

områdetpå

ländervissa andraivaduppgifterinhämtatKommittén har somom -
kraveti frågagällereuropeiskanågraytterligareochnordiskade om-

sammanfattande redo-följandeI detidentitetstyrkt engesm.m.
kommitténsföremål förvaritländeri deförhållandenavisning somav

undersökning.

Norden6.1

Danmark1.1

iuppehållstillstånderhållautlänning förUtgångspunkten är attatt en
reselegitimation.ellerantingenföreteskall kunnaDanmark annanpass

utlänningsmyn-emellertidkandokumentsådanautlänningenSaknar
detärendetiomständigheternagrundpådendigheten, anseravom

stället krävaihuvudregeln,frånundantag attbefogat göra ettattvara
dokumentation,formnågon t.ex.skall företeutlänningen avannan

födelseattest.
generelltdockgällernationaliteterBeträffande vissa mergrupper av

kunnareselegitimation skallellerdet kravställsinte attatt pass
från länder,kommeralltframförgällerDettaföretes. sompersoner

behörig utfärdaredärmedmyndighet och ävencentralsaknarvilka en
påidentitetenfastställsfallhandlingar. I dessaliknandeochav pass

framvuxithar detmedborgaresomaliskaSåvittsätt. t.ex.annat avser
sinlämnarsökandenuppgifterdeinnebärpraxis omatt somsomen

förutsättningunderuppehållstillstånd attärendetigodtasidentitet om
anledningsaknasärendetenskildai detomständigheternautifråndet
efterhandemellertid idet sigVisarriktighet.uppgifternasbetvivlaatt

uppehållstillståndetkanidentitet,oriktigsökanden har uppgettatt
återkallas.

förekommitnationaliteterbeträffande vissahar detDanmarkI
anhörigärenden. I dessaidentitetsuppgifter i s.k.oriktigamedproblem

åberopandeundervarituppgifternaoriktigamed desyftet attfall har
Danmark. Föriuppehållstillståndfå attfamiljesammanföringav

omfattning,imyndigheternalåtermed problemet stortillkomma rätta
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dock i samtliga fall, utföra DNA-undersökningar och åldersunder-
sökningar för fastställa sökandens ålderatt huruvida den påståddasamt
släktrelationen verkligen föreligger.

Den identitet vid utlänningens ankomst till Danmark fastställssom-
utlänningsmyndigheten och inrapporteras tillav det danskasom

folkbokföringsregistret läggs till grund föräven beslutet om-
naturalisation.

generelltfinnsDet inte någon lag möjliggör återkallelsesom av
medborgarskap sådan åtgärd skulle krävautan särskild lagstiftning,en
något såvitt känt hittills aldrig varit aktuellt.som

Medborgarskap, erhållits s.k. förklaring, betraktassom genom som
nullitet och därmed verkningslöst förklaringenen avgivenär påom

grundval falska upplysningar, sökandens identitet.av t.ex. Ettom
beslut naturalisation kan däremot inteom nullitet.anses vara en

6.1.2 Finland

Kravet på styrkt identitet framgår inte uttryckligen den finskaav
medborgarskapslagen. I praktiken har det emellertid ändå varit en
förutsättning sökandens identitetatt styrkt innanär ansökan har
föredragits för presidenten.

Liksom i Sverige identiteten styrkt sökandennär kananses vara
uppvisa hemlandspass i originalett eller fotoförsedd identitetshand-en
ling utfärdad behörig myndighet i hemlandet. Identiteten kanav
emellertid också styrkt vissa andra handlingar,anses vara genom t.ex.
födelsebevis i original och dylikt.

Det förekommer naturligtvis sökandenäven saknar handlingaratt
godtagbaraär i identitetshänseende. I sådana fallsom gäller att

medborgarskap likväl kan beviljas under förutsättning utlänningenatt
i fråga har vidhållit identitetsuppgifter under hela vistelsetidensamma
i Finland och det inte heller i övrigt har uppkommit någon tvekan om
hans eller hennes identitet.

Ännu har det inte i någon större utsträckning förekommit fall där
sökandens identitet varit oklar, något sannolikt beror på in-som
vandringens hittillsvarande struktur. Däremot förväntar sig attman
medborgarskap under de årennärmaste i ökad omfattning kommer att
sökas vilkas identitet inte kan styrkas. Detta hängerav personer

med det under början 1990-taletatt korn mängdersamman störreav
asylsökande till Finland, bl.a. från Somalia.

Det enligt finskär inte möjligträtt återkalla medborgarskap.att ett
detI begränsade antal fall då det framkommit medborgarskapatt

beviljats grundval oriktig identitet har i fråga iav personerna -
enlighet med 13 § i den finska medborgarskapslagen hos presidenten-
ansökt s.k. förklaring. I förekommande fall har presidenten därvidom
fastställt sökanden finsk medborgare.äratt
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Avslutningsvis framhålls det i Finland beredsäven reformatt en av
medborgarskapslagen. arbetetI härmed kommer ställningatt taman
till kravet på styrkt identitet bör skrivas in i lagen.om

6.1.3 Norge

Den norska medborgarskapslagen innehåller inte något uttryckligt krav
på styrkt identitet. Huvudregeln dock sökanden iär medbor-att ett
garskapsärende skall kunna uppvisa antingen födelseattest ellerpass,
dopattest. Finns det inte några sådana dokument har myndigheterna i
stället möjlighet helhetsbedömninggöra identitetsfråganatt en av
varvid lämnade uppgifter övriga omständigheter ivägs ärendetmot
och myndigheternas länderkunskap. Saknas det därvid skälmot att
ifrågasätta den i uppehållstillståndet angivna identiteten, läggs denna
till grund för beslutet i medborgarskapsärendet. Bedömningen kan
emellertid i identitetenäven så tveksamutmynna att attanses som
medborgarskap inte bör beviljas.

Såvitt ärenden uppehållstillstånd gäller bortsett frånavser om -
asylfallen utlänning får avslag sin ansökan, och därmedatt en-
avvisas, det finns grundad anledning ifrågasätta den uppgivnaattom
identiteten. finnsDet vidare möjlighet återkalla uppehållstillståndatt

har meddelats i oriktig identitet.som
Den norska medborgarskapslagen innehåller inte någon bestämmelse

möjliggör återkallelse medborgarskap. Däremot kan sådansom av en
åtgärd vidtas vilket också skett i några fall med stöd 35 §av- -
förvaltningslagen, förvaltningsmyndigheter möjlighet attsom ger en

förutsättningarunder vissa sitt eller underordnatompröva eget organs
beslut. Med stöd detta lagrum kan medborgarskap återkallasettav om

sökanden bättre vetande lämnat oriktiga upplysningar ellert.ex. mot
förtigit omständigheter väsentlig betydelse.av

Vid överväganden medborgarskap skall återkallasett görsav om
regelmässigt helhetsvärdering omständigheterna i det enskildaen av

Även det faktumärendet. utlänningen i fråga återkallelsenatt genom
skulle bli statslös och därmed sannolikt omöjlig utvisa invägsatt- -Återkallasi denna bedömning. emellertid medborgarskapet i sådantett
fall så måste utlänningen ansöka uppehållstillstånd i Norge.nyttom
Huruvida myndigheterna därvid beviljar tidsbegränsat ellerett

sådant beror på för utvisningsbeslut skallpermanent att ettprognosen
verkställas ikunna skede. Sedan frågai beviljatsett senare personen

uppehållstillstånd, åtnjuter han eller hon rättigheter andrasamma som
statslösa med uppehållstillstånd i Norge.personer

Om den återkallelsebeslutet berör har barn så finns det intesom
något hinder beslutet omfattar dessa under förutsättningävenmot att

de härleder sina norska medborgarskap från föräldern i fråga.att
Huruvida så sker i det konkreta falletäven beror på utfallet denav
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förfinns barn med i bildenhelhetsbedömning Att det ärgörs.som
frågandå det gälleromständighet betydelseövrigt även omaven

återkallas.medborgarskap skallförälderns
fattas dennorskt medborgarskapåterkallelseBeslut avavom

överinstansen. Detmedborgarskapet ellerbeviljatmyndighet avsom
medborgarskap kanförnågon bortre tidsgränsfinns inte när ett

åter-bedömningendock in vidåterkallas. Tidsaspekten vägs av om
skall ske.kallelse

6.1.4 Island

beviljandetidentitetsfrågorna i samband medPå Island avgörs av
medborgarskaps-i det efterföljandearbetstillstånd ochuppehålls- och

prövning sökandensnågon särskildsker därför inteärendet av
identitet.

utlänningenuppehållstillstånd beviljasendastHuvudregeln är att om
flyktingardock inteidentitetshandlingar. Det krävsgodtagbarahar att

falldet i sällsyntaidentitet. Vidare förekommerstyrka sinskall kunna
uppehållstillstånd påflyktingar beviljasandra änävenatt personer

inte styrkt.identitetenhumanitära grunder äratttrots
beträffandeoklarheterundantagsfall gällerfrån nämndaBortsett att

ochuppehållstillståndavslag ansökanleder tillidentiteten om
utlänning iefterhand uppdagasavvisning. Om det idärmed ettatt en

återkallassin identitet,ljugituppehållstillståndärende omom
utlänningen utvisas.uppehållstillståndet och

återkallelsemöjliggörgenerelltinte någon lagfinnsDet avsom
lagstiftning,särskildåtgärd skulle krävasådanmedborgarskap utan en

varit aktuellt.hittills aldrignågot som

Övriga Europa6.2

Frankrike6.2. 1

Frankrike måsteuppehållstillstånd iansökerutlänningEn omsom
de falluppvisande Iidentitetstyrka sinnormalt kunna pass.avgenom

regelkrävsansökningstillfället saknarvidutlänningen attsompass,
för försöka fåhemlandsambassadsinhon kontaktarhan eller ettatt

utfärdat.sådant
dockvid behovtillämpasflyktingar och statslösaBeträffande en

ämbetet förfranskafastställer OFPRA detdessa fallordning. Iannan
avseendecivilstatusidentitet ochstatslösaflyktingar ochskydd

handlingarbefintligasig påFastställandet grundarsökanden. t.ex.-
civilstatus ochrörandeeventuella handlingarresehandlingar samt

utlänningens bakgrund,inhämtasvadidentitet samt omsom-
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familjeförhållanden För detta ändamål måste utlänningen besvaram.m.
frågeformulär och dessutom på frågor från tjänsteman.ett svara en

proceduridentitet och civilstatus blir resultatet dennaDen som av
uppehållstillståndtill grund för såväl beslutet iligger somom -

förekommande fall beslutet naturalisation.om-
uppehållstillståndgäller utlänning måste innehaövrigtI ettatt en

identitetshandling för komma i fråga förnormaltoch även atten
sinmedborgarskap. Sökanden måste i princip dessutom hafranskt

sina familjebandsin huvudsakliga yrkesverksamhet och ibostad,
utlänningens identitet, iFrankrike. Sammantaget dettagör att utom

vid försällsynta fall, väl dokumenterad tidpunkten ansökanmycket är
anledningarna till det imedborgarskap. Detta är atten avom

utlänningarsinte uppstår några problem medFrankrike större
Ytterligarei med ansökningar medborgarskap.identiteter samband om

franska myndigheterna i dettaskäl härtill deär attett uppger man --
alltid ställer lika höga krav i Sverige.avseende görmansom

födelseintyg.franska myndigheterna i vissa fallSåledes godtar de t.ex.
medborgarskap.enligt fransk möjlighet återkallafinnsDet rätt att

myndigheterna vid beviljandetSå inledningsvis skekan ettavom
och nödvändigamedborgarskap saknat kännedom de legalaattom

sigför naturalisation inte varit uppfyllda; det kanvillkoren rörat.ex.
fällandevid sitt beslut varit omedvetnamyndigheternaatt om enom

förlängts.brottmål sökandens uppehållstillstånd intei ellerdom attom
förflutit fråni dessa fall återkallas sedan årMedborgarskapet kan ett

förutsättning förtillkännagivande officiel". Enbeslutets i "Journal
franska regeringsrätten förordar sååterkallelse vidare denär attatt

ske.skall
erhållitsfranskt medborgarskap kan dessutom återkallas detEtt om

bedrägligt eller lämnat oriktigasökanden i ärendet ageratattgenom
återkallelse får ske två åruppgifter. I dessa fall gäller änatt senare

Bevisbördan för sökandenupptäckten oegentligheterna.efter attav
vidarebedrägligt eller ljugit ligger på myndigheterna och detäragerat

förutsättning regeringsrät-i dessa situationer tillkommandeäven atten
Skäl talaruttalar sig för återkallelse skall ske. emotattten som

vistats lång tid iåterkallelse kan den berörs häravattvara som
Frankrike.

situationerfranskt medborgarskap i någon deVid återkallelse avav
beslutet aldrig hahittills beskrivits den berörsanses som avsom --

härleder sittfransk medborgare. Detsamma gäller de barnblivit som
frånfranska medborgarskap honom eller henne.

förekommit något fall därde åren intehar underDet senaste
uppgifter identitetåterkallats på grund oriktigamedborgarskapet omav

skedde däremotPå övriga angivna grundercivilstatus.eller ovan
i sammanlagt fall under år 1996.återkallelse 51
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förGemensamt de återkallelsesituationer beskrivits deär attsom nu
kanendast medborgarskap erhållits naturalisation.avse som genom

Oavsett hur utlänning erhållit franskt medborgarskap alltså ävenen -
anmälan kan emellertid återkallelse ske it.ex.genom om personen-

fråga sig skyldig till spioneri, brott riketsgör säkerhet eller dömsmot
Återkallelseför något brott till fängelse i minst fem år. på dessaannat

grunder får ske endast den åberopade gärningen begåtts inom tioom
år från gärningsmannens förvärv franskt medborgarskap. Antaletav
återkallade franska medborgarskap grund brottslighet uppgickav
år 1994 till två, år 1995 till och år 1996 tillett ett.

Vid återkallelse medborgarskap på grund brottslighet påverkasav av
medborgarskapet förinte eventuella barn till den föremål förärsom

beslutet. Blir den sistnårnnde beslutet statslös och måstegenom -
tillåtas bli kvar i Frankrike åtnjuter han eller hon rättighetersamma-

övriga statslösa i landet.som

6.2.2 Nederländerna

Nederländerna med drygt miljoner15 invånare har förhål-en- -
Ärlandevis omfattande invandring. 1996 erhöll 00082änmer

utlänningar nederlänskt medborgarskap och dominerande grupper
bland dessa turkar och marockaner.var

Ansökningar medborgarskap utreds de kommunalaom av myn-
vilka efterdigheterna, färdigställd utredning skickar ärendena vidare

immigrations-till och naturalisationsenheten vid justitiedepartementet.
justitieministern fattarDet det slutliga beslutet och alla beslutär som

kan överklagas.
Det väsentligt det inte råder någon tvekan identitetenär att om

beträffande den ansöker uppehållstillstånd eller medbor-som om
garskap. Fastställandet identiteten grundar sig i ärendetav om
uppehållstillstånd företrädesvis sökandens födelsecertifikat och pass
eller identitetshandling. I det följande medborgarskapsärendet
används dessutom uppgifterna i uppehållstillståndet och folkbok-i
föringsregistret, vilket för övrigt kan samköras med polisregistret i
utlänningens hemland.

andraFör utländska dokument födelsecertifikat, äkten-att typer av
skapsbevis skalletc. beaktas, måste de vidimerade denvara av
behöriga utländska myndigheten och den nederländska beskick-av
ningen i det aktuella landet.

erhållande uppehållstillståndFör i Nederländerna krävs i principav
uppvisande födelsecertifikat nationellt resedokument ellersamtav

Frånhemlandspass. kravet på nationellt resedokument/hemlandspass
undantas emellertid i allmänhet flyktingar samt personer som
visserligen inte uppfyller alla villkor för klassificeras flykting-att som

ligger så flyktingstatus fårde uppehållstillståndnära attsomar, men
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kan förekomma beroendegrunder. Ytterligare undantaghumanitärapå
omständigheterna i det enskilda ärendet.på

utlänning inte kan visaförhållandevis oftahänderDet ettatt uppen
framför allt flyktingar ochfödelsecertifikat. Detta gäller personer som

administration. Underfungerande statligfrån länderkommer utan
Nederländerna finns det ivederbörande bosatt iförutsättning äratt

utfärdat, vilketdokument idomstol fåfall möjlighetdessa ettatt av
för födelsecertifi-ersättninguppehållstillstånd godtasärenden somom

efter sökandencertifikat utfärdas detkanVidarekat. atttypen av
ellernotarius publicusunder ed införförsäkranavgett enenen

domare.
skall leda till avslaghänförliga till identitetenskälFör att en

råder starka tviveluppehållstillstånd krävs detansökan attom
Konsekvensen bliruppgivna identiteten.beträffande den sökandenav

vistas i Nederländerna. Ettfår in i ellerfall sökanden intei så att resa
i efterhand visar sigvidare återkallas detuppehållstillstånd kan attom

identitet. sådantoriktiga uppgifter sin Ilämnatutlänningen har ettom
utvisning.utlänningenfall riskerar även

formellt inskrivennederländsk lag inte någonfinns i rättDet att
justitieministern under demedborgarskap. Likväl haråterkalla ett

sedan detmedborgarskapåterkallat sammanlagt 3-4årensenaste
uppgifter sinoriktigai fråga lämnatuppdagats att ompersonerna

Återkallelsebesluten grundläggande juridiskavilade denidentitet.
korrekt information. Iskall basera sigansökanprincipen ettatt en

därviddomstol,övrigt beslutetprövades förfallen somavav
återkallelsen.godkände

närvarande arbete medpågår förjustitiedepartementetInom ett
möjlighetengenomförs innebärdetlagförslag attattsom om --

nederländska medbor-skrivs in i denmedborgarskapåterkalla ett
kunnamedborgarskapEnligt förslaget skallgarskapslagen. ett

lämnatförfalskningar,i ärendet sigsökandenåterkallas använt avom
omständigheter ellerförtigit relevantainformation, sättfalsk annat

Återkallelsen år efter beviljandetfår ske tolvbedrägligt. senastagerat
sådantfår retroaktiv verkanoch beslutet sättmedborgarskapetav

förvärvat nederländsktaldrig hamed beslutetdenatt ansessom avses
erhållit sinaskall minderåriga barnmedborgarskap. Vidare som-

aktuella föräldernssamband med denmedborgarskap inederländska
skallåterkallelseåterkallelsen. Beslutnaturalisation omfattas omav-

överklagas.alltid kunna
medbor-återkallelsedet sedanfaktumDet att aven person genom-

verkställaomöjligtstatslöshet i principförsatts igarskapet är ettatt-
återkallelsebeslutet. Däremotpåverkar i sig inteutvisningbeslut om

detbeslutet eftersomstatslöshet påverkaförsättandet i ärsjälvakan en
i möjligastestatslöshetmedborgarskapsrättenprincip inomledande att

vederbö-inträffarfall situationen alltundvikas. I de ärmån skall trots
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rande i princip, efter ha in ansökanatt gett en ny om uppe-
hållstillstånd, berättigad kvar i Nederländerna. Personensatt stanna
rättigheter blir då de övriga statslösa i landet åtnjuter.samma som

6.2.3 Schweiz

Utgångspunkten utlänning ansökerär uppehållstillståndatt en som om
i Schweiz måste kunna styrka sin identitet med antingen ellerpass
något tillförlitligt identitetsdokument. flyktingarFör och förannat -
andra beträffande vilka inte rimligen kan kräva depersoner attman
skall kunna förete identitetshandling från hemlandet finns deten -
emellertid möjlighet hos det schweiziska flyktingämbetet erhållaatten

dokument pass eller identitetsdokument för främlingar, vilketett
berättigar innehavaren ansöka uppehållstillstånd. Förutsätt-att om

förningen sådant dokument skall utfärdas den skriftligaatt ett är att
redogörelse utlänningen lämnar bedöms trovärdig. Visar detsom som
sig i efterhand utlänningen lämnat oriktiga uppgifter sinatt om
identitet, kan uppehållstillståndet återkallas.

Vad i föregående stycke identitetsfrågor vid ansökansagtssom om
uppehållstillstånd tillämpligt vid ansökanär schweizisktävenom om

medborgarskap. Således godtas flyktingämbetet utfärdatett av pass
identitetsdokumenteller för främlingar i medborgarskapsärendet.även

Detta regler framgår direkt lagtextenär vuxit framutansom av som
i praxis.

I Schweiz uppstår det inte några problem med identitetpersoners
vid ansökan medborgarskap. Skillnaden härvidlag i förhållande tillom
Sverige bero de schweiziska myndigheterna godtar deantar attman
identitetshandlingar utfärdats flyktingämbetet.som av

enligtDet schweizisk lag möjligt återkallaär medborgarskapatt ett
erhållits sökanden lämnat oriktiga uppgifter ellerattsom genom

förtigit relevanta omständigheter. Någon återkallelse på grund av
oriktiga identitetsuppgifter har dock hittills aldrig skett. Däremot sker
återkallelse på andra grunder i omkring fem-tio fall år.per

omständighetenDen beslut återkallelseatt etten person genom om
skulle bli statslös måste i beaktande vid bedömningentas av om
återkallelse huvud skall ske.över Det kan i sammanhangettaget
konstateras det hittills aldrig inträffatatt att en person genom
återkallelse medborgarskapet försatts i statslöshet. Skulle detav
emellertid inträffa får förmodas vederbörande tillerkännsatt samma
rättigheter andra statslösa, vilka vistas i Schweiz medsom uppe-
hållstillstånd.

Även de barn, härleder sina schweiziska medborgarskap frånsom
den föremål för återkallelsebeslutet, kan omfattasär beslutet.som av
Huruvida så skall ske från fall till fall.avgörs
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naturalisa-fem år eftermeddelasåterkallelse kanBeslut senastom
medborgarskapbeviljarmyndigheterdeoch dettionen är somsom

alltidåterkallelse kanbeslutåterkallelse. Ettbeslutarockså omom
domstol.federaltillöverklagas

Storbritannien6.2.4

måsteStorbritannienivistasin i ellervillutlänningEn resasom
utfärdatidentitetskort,ellergiltigtvisakunnanormalt ettett passupp

i undan-dockförekommeri hemlandet. Detmyndighetbehörigav
godtas.födelsecertiñkat,dokumentation,tagsfall t.ex.ävenatt annan

identitetskortellersig medidentifieravarkenutlänningenKan pass -
han ellerriskerarundantagsfallnågotfrågahellerinteoch det är om -

detföljdenbliLikaså kan avslagansökan.sinavslaghon om
elleruppgifteroriktigaärendet lämnatutlänningen iframkommer att

framhål-skall docksammanhangetomständigheter. Irelevantaförtigit
tillvid inresanidentitetutlänningarskontrollengällervadlas att av-

godtaalternativandrafå änofta hartjänstemännen attStorbritannien -
eller honhan är.uppgifter om vempersonsen

fallfingeravtryck såregelmässigtasylansökningar attVid tas av
fingerav-Tagandedirekt.upptäckaskanansökningarupprepade av

medharflyktingdirektoratet göravidaresäkerställer atttryck att
asylärendetbedömningenden tidhelaunder avsompersonsamma

pågår och även senare.
medproblempåtagligainte någraharStorbritannienI man

heller ifinns intedetmedborgarskapsärenden ochiidentitetsfrågor
medbor-brittisktansökerdennågot kravlagtexten att omsom

för desökandeskallDocksin identitet.styrkaskall kunnagarskap en
lämplighetskra-uppfyllereller honvisa hanbrittiska myndigheterna att

vederbörandeombedsdäravanledningoch iför naturalisationven
äktenskapsbevisregelimed dokumentinkommanormalt pass,att -

förföremålblirvilkaadoptionscertifikatellerfödelse-och en-
äktadokumentenfastställa ärpåbl.a.gårgranskning. Denna attut om

sökandenuppgifterna ärangivnahandlingarnaideoch omom
fastställandebidra tilldokumentenkan sägasPå så ävenenhetliga. sätt

resulterarhandlingargodtagbaraAvsaknadenidentiteten. avav
avslagsbeslutenmedborgarskap;ansökani avslagnormalt om

lämplig-styrkaoförmågandockfallsig i dessa attgrundar snarare
oklar.identitetetenpå ärnaturalisationför änheten att

Återkallelse bl.a.skemedborgarskap kanbrittiskt personom enav
oriktigalämnatbedrägligt,medborgarskapeterhållandet ageratvid av

förutsättning förEnomständigheter.väsentligaförtigitelleruppgifter
enskilda falleti detåtgärdsådanvidareexpatriering är ansesatt en

bästa"."befrämja statens
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En kvarstår brittisk medborgare till den dagperson beslutetsom om
expatriering fattas. Detta får till följd bl.a. det brittiska medbor-att
garskapet för eventuella barn till den berörs beslutet ochsom av som
fötts före dagen för beslutet inte påverkas.-

Den omständigheten återkallelseatt medbor-en person genom av-
garskap blir statslös påverkar normalt inte i sig beslutet om ex--
patriering dettanär grundar sig på i frågaatt personen agerat
bedrägligt eller lämnat uppgifter. En sak förutsätt-ärosanna attannan
ningarna för utvisning i fråga kan relevantav personen vara en
omständighet vid överväganden kring medborgarskapet alls skallom
återkallas. deI fall återkallelse medborgarskap leder till statslöshet,av
och utvisning kan verkställas, erhåller förmånerpersonen samma

andra statslösa vilka vistas i Storbritannien.som personer
I fall bedrägligt förfarande, oriktiga uppgifter eller förtigandeav av

väsentliga omständigheter finns det ingen tidsgräns för återkallelse av
medborgarskap. Den enda tidsgräns finns i detta sammanhang ärsom
hänförlig till återkallelsennär sker på grund brottslighet.av

Återkallelse medborgarskap mycketär sällsynt och det kanav
inte någon brittisk medborgarenoteras att har varit föremål för en

sådan åtgärd sedan år 1973.
Ett beslut brittiskt medborgarskap kan vidare förklarasom vara en

nullitet och därmed ogiltigt det i efterhand visar sig detom att- -
denän åberopar det. Principenavser härvidlagen annan person som

"Mr X" inteär kan åberopaatt naturalisationsbeslutett rätteligensom
varit för "Mr Y". Enavsett blir föremål för nul-person, som ett
litetsbeslut, aldrig ha innehaft brittiskt medborgarskap. Detsam-anses

gäller de barn härleder sitt brittiska medborgarskap frånma densom
berörs beslutet.som av

3 Sammanfattning

Även internationellt identitetsfrågor i medborgarskapsärendenstyrs i
mycket hög utsträckning praxis. Härtill kommer identitetsprob-av att
lematiken mycket komplexär och leder det sagda tillsammantaget att
det förenatär med svårigheter få tydlig bild huratt en av man
hanterar dessa frågor i andra länder. Det därförär också svårt att
utifrån det redovisade materialet dra några exakta slutsatser.mer

Så mycket kan emellertid konstateras inte något de tillfrågadeatt av
länderna har uttryck för några påtagligagett problem såvitt avser
identitetsfrågor i medborgarskapssarmnanhang. Härvidlag råder således

klar skillnad i förhållande till Sverige, vilken i huvudsak förefalleren
bero på övriga länder i de fall då identitetenatt kan styrkas är- -

benägna i medborgarskapsärendetatt godta denmer i uppe-
hållstillståndet angivna identiteten och något absolut krav styrktatt
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skillnaddel kan dennaupprätthålls. Till visssåledes inteidentitet
i tillländernade tillfrågadefleraförklarassannolikt motsatsatt avav
återkallamöjligtdeträttsordningSverige har gör att ettsomen

identitetsupp-oriktigagrundvalbeviljatsmedborgarskap avsom
sådan möjlighetemellertid inteländerna harde andragifter. Alla en

oriktigagrundåterkallelse påkan konstaterasvidareoch att av
mycketmöjligtsåländer där äridentitetsuppgifter i de är en--

europeisktibli Sverigemåste därföråtgärd. Slutsatsensällsynt ettatt
praxis vad gällerförhållandevisupprätthåller strängperspektiv en

sammanhang.identitet i dessastyrkt
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förslaginvandrarverksStatens7

invandrarverkredovisningen har Statenstidigareframgått denSom av
antaletkraftig ökningåren kunnatunder de noterasenaste aven

bifalllämnassvenskt medborgarskapansökningar utansomom
utveckling haridentitet oklar. Dennasökandensgrund ärattav

diskussionerförtinom verketmedförtocksånaturligtvis att omman
problemet.medför komma tillskulle kunna rättagörasvad attsom

identitetsproblematikensynpunkterinvandrarverksStatens
oktoberregeringen den 25tillinkomskrivelseredovisas i somen

i praxis gällerför vadinledningsvisredogörsskrivelsen1996. I som
svenskt medbor-vid ansökanstyrkt identitetkravet påbeträffande om

invandrarverksfråga Statensföljande ianförsDäreftergarskap. om
överväganden:

undermöjlighetendiskuteratsInvandrarverket har"Inom att,
hemvisttid i Sverige,långsökande harförutsättning taatt uppen

styrkt. Detidentiteten intemedborgare ärtill svenskdenne atttrots
styrka sininte kanorimligt allakan att personer, somanses som

naturalisation.frånutestängdaskallall framtididentitet, för vara
identitetshandlin-hemlandflytt från sittfinnsDet utansompersoner

få frammöjlighetsaknarochnågot slag även att senaresomgar av
skullekvaliñkationstid störrelängrehandlingar. Ensådana ge

identitetshandlingar ellerfå framenskildeför denmöjligheter att
bedömaidentitet. Möjligheterna trovär-sinstyrka attsättannat

intei den mån denidentiteten,uppgivnabeträffande dendigheten
vistelsetid. Ommed längreockså ökabordestyrkas,kan personen

såvitt detrovärdighemvisttid bedömsdenna längreefter avsersom
hanpåståendenochsin identitetuppgifter han lämnat attomom

uteslutetskulle det intestyrka densamma,möjlighetsaknar att vara
flykting.bedömdför dennaturalisation i fall ärmed vart somsom

saknarlandfrånkommergälla densak kanSamma ett ensomsom
fungerande statsapparat.

sökandeförvägradesnaturalisationgällaMotsatsvis skulle att en
sin vistelseunderSverige, hanlång tid ivistatshanäven omom

påtrovärdighetenellersin identitetuppgifterolikahär lämnat om
påstårimligtkanifrågasättas. Detkunnat attattsättannat anses

får hansbetydelsei Sverige destovistatstid sökanden störrelängre
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härvarande identitet i förhållande till eventuellt identiteten annan
i hemlandet. långHur tids vistelse skall krävas för erhållaattsom
svenskt medborgarskap identiteten styrkt får bedömasär iutan att
varje enskilt fall. Vistelsetiden bör dock väsentligt längre änvara
fem år. vistelsetidEn cirka tio år kan rimlig tidsgräns.vara en

Möjligheten få bli svensk medborgare betydelse föratt är storav
invandrares integration i det svenska samhället. Ett svenskten

medborgarskap oftast det sista iär integrationskedjan. Detsteget är
därför angeläget finna lösning för deatt utanen personer som egen
förskyllan inte kan få fram de handlingar krävs för svensktettsom
medborgarskap. Invandrarverket därför lösning utifrånattanser en

längre "kvalifikationstid" bör utredas."en

redovisadeDen skrivelsen upprättades i oktober 1996. Statensnu
invandrarverk emellertid uttryck för i allt väsentligt identiskagav
tankegångar redan år 1990 i samband med yttrande tillatt avgavs
regeringen i överklagat ärende. I det följande regeringsbeslutet,ett
daterat den juni6 1991, gjordes vissa uttaladen i fråga identitets-om
problematiken:

"Som invandrarverket framhåller i sitt yttrande det främstär trovär-
dighetsspörsmål olika slag kan hinderutgöra ettav mot attsom

naturalisationsansökan efter det längreacceptera även tidatten en
har förflutit från det utlänningen kom till Sverige och därefter
ansökt svenskt medborgarskap. Det kan gälla dokumentförstö-om
relse, skilda uppgifter identiteten Enligt regeringens meningetc.om

det emellertid vanskligtär för det fall sådanaäven trovär--
dighetsaspekter inte föreligger i ärende efter viss tidett att en-

påstående viss identitet godtagbara bevis.acceptera ett utanom en
Regeringen delar dock invandrarverkets uppfattning det inteatt
rimligt allaär inte kan styrka sin identitet, föratt allpersoner, som

framtid skall utestängda från svenskt medborgarskap. Dettavara
spörsmål bör emellertid inte lösas uppställa i frågaattgenom en om
identiteten villkorslös tidsgräns. En sådan regel skulle lätt kunna
missbrukas olika och leda till berördasätt utlänningar avståratt
från försöka styrka sin identitet.att

Enligt regeringens uppfattning borde det- utlänningen inteäven om
förmår sedvanligt styrka sin identitet i vissa fallsätt kunnaatt -

utlänningen ändå till svensk medborgare. Detaccepteras att tas upp
borde förstai hand fråga bedömtsvara om personer som vara
flyktingar och typiskt inte haft eller har några möjlighetersettsom

skaffa skriftliga dokument. sådantI sammanhang borde ocksåatt ett
längden på vistelsetiden kunna tillmätas betydelse vid bedöm-stor
ningen.



förslag 77invandrarverksStatens1997:162SOU

knappastemellertidslag kandettaförändringEn ses som enav
förändringprincipiellfrågapraxisutveckling. Det ärnaturlig enom

detifrågasättasgrunderpå godaoch det kanväsentlig art omav
lagreglering.fall krävsi dettainte även en

från ändringarheller bortseskan intesammanhanget attI nuav
medborgarskapförökatslag skapardiskuterat utrymmeett

identitet."falskgrundade

avslut-regeringenanförderedovisadedethänvisning tillUnder nu
inte1991sammanhangalltså i dettanärvarande""fördetningsvis att

hänseendet.aktuellai detförändringarnågravidtasborde
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någrafrånSynpunkter8

invandrarorganisationer

tillfälleinvandrarorganisationerSveriges störrehar berettKommittén
identitet. Nedanstyrktkravetrörandesynpunktermedinkommaatt

anledning härav.inkommit idesammanfattningföljer svar somaven
socialdemokratiskaSyrianskafrånsynpunkterredovisasVidare

anmodan.sigföreningvilkenLinköping,i utanföreningen yttrat
någoninteinvandrarna utgörriksförbundet i Sverige:Irakiska

Sverige hartillkommermänniskavarjehomogen utan somnygrupp
denkräverbakgrund. Dettasin attochanledningarsina egenegna

föreliggande såromstän-till dehänsynmyndighetenbeslutande tar
skallmedborgarskapansökanenskilt fall. Envarjeidigheterna om

eller medmisstankarobevisadegrundavslåsord inteandramed av
undantagskaraktär.falltidigarehänvisning till av

detkvarstårmyndighetenbeslutandedenhoskompetensenOavsett-
ochhemlandsittmyndighetensökanden änfaktum vet omatt mer

kravdetbörbakgrund attdenna ettMotförhållandena där. vara
trovärdigochkompetentnågonbiträdeanlitarmyndigheten person,av

svårautredningvidrådochinformationvägledandekan avgesom
ärrolllämpade för denna ärfall. Bästoklaraeller sompersoner

Ettinvandrare.riksförbunden för annatolikadeinomverksamma
finnsdepartementvederbörandeviddetalternativ ärtänkbart att

länder.olikabeträffandesakkunskaptillräckligmedpersoner
undan-uppmärksamhetbörmedborgarskapslag störreEn geny-

kanlegaltSverigeibormänniskordvs.tagsfallen, sommensom
förgälleridentitetstyrkt attfrågaide kravuppfylla somt.ex. om --

invandrarverkför StatensmöjligtbörDetmedborgare.svenskbli vara
tillärendendessaöverlämnaUtlänningsnämndenoch annanenatt

befogen-ministerauktoritet t.ex.tillellermyndighet gessomenen
medborgarskap.svensktbeviljaövertygelsesinutifrånheter att

tillförslaginvandrarverksStatensSverige:riksförbundenSomaliska
tillkommalångtgående. Förtillräckligtintef. att75lösning se ärs.

gällerdå detharsomaliermångaproblem,detmedrätta som
ställetföreslås imedborgarskapsärenden,iidentitetstyrkande av

följande:
ändringmedUtlänningsnämnden bör,ochinvandrarverkStatens-

medborgaresomaliskahandlingardepraxis, godtanuvarande somav
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i förekommande fall kan visa körkort, vigselbevis,upp exa--
mensbevis, yrkeslegitimationer m.m.

En kommitté bestående äldre somalier församtav representanter- -
Statens invandrarverk, Utlänningsnämnden m.fl. kan tillsättas för att-

identitetsfrågor.pröva De somaliska kan därvid bidrarepresentanterna
till avgörandet identitetsfrågor sin kunskap somaliernasav genom om

språk och kultur förde Somaliagemensamma samtursprung, om
typiska klansystemen och släktförhållandena. Av betydelse förstor
bedömningen identitetsfrågan de somaliskaär även attav representan-

kan bidra med kunskap det område i Somaliaterna sökandenom som
kommer från.

Ytterligare alternativ identitetsfråganär domstolprövas elleratt av-
Somaliska riksförbundet fönnedlar kontaktenatt med två svenska

medborgare av somaliskt vilkaursprung kan vittna sökandensom
identitet.

Grekiska ungdomsförbundet: De problem hänger medsom samman
kravet styrkt identitet bör lösas på det Statens invandrarverksätt
föreslagit.

Syrianska socialdemokratiska föreningen i Linköping: Det förekom-
vid ankomsten till Sverige lämnat oriktigaattmer en person som-

uppgifter sin identitet i skede uppgifterna ochrättar iettom senare-
samband därmed också erhåller uppehållstillstånd.ett nytt permanent
Utlänningen bör i sådant fall erhålla svenskt medborgarskap årett tre
efter utfärdandet det uppehållstillståndet. Om såpermanentaav nya
inte blir fallet femårsgränsen alltjämt skall gälla börutan man- -
åtminstone tillse inte barnen drabbas föräldrarnas misstag.att av

börBarnen således i dessa fall inte få vidkännas någon fördröjd väntan
svenskt medborgarskap.

Statslösa saknar helt möjlighet skaffa framatt ettpersoner pass.-
För tillhöriga denna kategori skall kunna erhålla svensktatt personer
medborgarskap bör det därför tillräckligt med uppvisandevara av
någon form dokument från hemlandet.av
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överväganden9 förslagoch

Kommitténs huvuduppgift i aktuell del och föreslåär övervägaattnu
ändringar för komma till med problemet vissa invandrarerättaatt att

möjlighetinte har uppfylla det krav identitetstyrkt gälleratt som
vid ansökan svenskt medborgarskap. Problemet dök slutetmotom upp

1980-talet och det har haft sin nuvarande ungefärliga omfattningav
åralltsedan 1993. Oklar identitet framgått den tidigareär som av-

redogörelsen den jämförelse vanligaste avslagsgrundenutannumera-
i ärenden naturalisation.om

9.1 Skälen för ordningändraden

närvarandeFör gäller det vid naturalisationstillfället inte skall rådaatt
tvekan beträffandenågon sökandens identitet. ståndpunktDenna har

bl.a.sin grund i det åtminstone i förstone kan förefallaatt - -
självklart land skall ha full visshet identiteten hos deatt ett om

landet till sina medborgare. Det vidare såärtar attsompersoner upp
kunskap sökandens identitet grundläggande förutsättningutgörom en
för de myndigheter fattar beslut i medborgarskapsärendet skallatt som
kunna fullgod kontroll övriga naturalisationsvillkor, såsomgöra en av

ålder och vandel. Andra skäl talar för upprätthållandet.ex. som av
kravet dels den inom förvaltningsrätten erkända principenär att
sökandens identitet i s.k. tillståndsärenden skall känd, delsvara
grundlagsstadgandet i 2 kap. regeringsformen7 § vilket omöjliggör
återkallelse svenskt medborgarskap i de fall då medbor-ävenettav
garskapet har meddelats på grundval medvetet uppgiven oriktigav en
identitet. betydelse för det beviskrav upprätthållsAv vidareärsom nu

beslut naturalisation vilar falska identitetsuppgifteratt ett om som
princip inte den grunden kan nulliteti verknings-anses vara en

löst.
Sammantaget leder det sagda till det i medborgarskaps-attnu

inte finns någonhänseende sanktion den ljuger sinmot som om
identitet och därigenom till svensk medborgare. Vad kanupptas som

frågai i stället för intygande i enlighetkomma med 15är osantansvar
§ brottsbalken. Sådana åtal riktade ljugitkap. 11 mot personer som

sin identitet i medborgarskapssarmnanhang emellertidtordeom vara
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mycket ovanliga och inte heller vid fällande dom påverkas medbor-
i sig.garskapet

de skäl således talar för upprätthållandet kravet påMot som av
identitet står det faktum detta villkor under år har fåttstyrkt att senare

följd vissa invandrare, ofta skuld, itill att utangrupper av egen
från möjligheten få svenskt medborgarskapprincip utestängdaär att

de har haft hemvist i Sverige. Avsaknadenhur längeoavsett av
och därmed svenskt innebärsvenskt medborgarskap även attpass --

medborgarskapet exklusivtmänniskor går miste vissa tilldessa om
någon ovillkorligrättigheter och förmåner. Således har de inteknutna

vidin i och vistas i Sverige. saknar vidare valDe rösträtträtt att resa
eftersomriksdagen och till EU-parlamentet, dettill personersenare

heller medborgare i någottillhöriga de aktuella aldrig ärgruppernanu
Ytterligare viktiga konsekvenser de saknar skyddEU-land. är attannat

står inte heller under Sverigesbli utvisade från Sverige och demot att
ieventuellt ingrepp dem under vistelsebeskydd vid ett annatett mot

människor, vilketsammanhanget bör också framhållas dessaland. I att
indirekt följd de saknarbetraktadock är attattsnarast som en av

inför problem då de önskarmedborgarskap, inte sällan ställssvenskt
land.besöka något annat

utvisning liksom frånvaronavsaknaden skyddAtt mot avav -
upplevs mycketvid vistelse utomlandssvenskt beskydd som-

människor tvingats fly från sina hemländerbekymmersam för som
in-utvecklas. Likaså kan konstaterasbehöver inte närmare att

i rörelsefrihetenskränkningar i det politiska inflytandet och är
människor i många fall fått ochförhållanden dessa nog av somsom

flykt hit.med varit bidragande orsaker till deraskanske till och
förmåner medföravsaknaden nämnda rättigheter ochUtöver av

för många påfrestande känslasvenskt medborgarskaphindret mot en
fulltord känsla inteutanförskap eller med andra att ut varaen avav

MångaSverige svenskarna. människoraccepterad del ochsom en av
i landet denupptagandet till medborgare detupplever nya som

integrationbekräftelsen lyckosamt genomförd ochdefinitiva en
tillhörighet till detdärför viktigt för känslanmedborgarskapet är av

samhället.nya
mycket grundläg-konsekvenserna vilkaredovisadeDe är avnu -

minoritetdrabbar inte bara denoch ingripandegande art av-
identitetsuppgifteroriktigautlänningar medvetet lämnar utansom

heltutsträckning de människordrabbas i likadessvärre ärstor som
Såvitt densin identitet.skuld till de kan styrkaattutan avseregen

enligt kommit-nuvarande konsekvensernasistnämnda deärgruppen
angelägetinte rimliga och det därför mycketténs uppfattning är att

tillhöriga dennamöjliggör förfinna lösning även personersomen
medborgarskap.förutsättningar erhålla svensktunder vissaattgrupp
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införa sådanAtt möjlighet viktigt inte enbart förär de människoren
berörs för Sverige. Avslag ansökanäven medbor-utansom en om

får nämligengarskap normalt inte till följd i fråga flyttaratt personen
från Sverige i stället bor han eller hon med den följerrättutan som-

det uppehâllstillståndet kvar här. De redovisadepermanentaav ovan-
blirnackdelarna därmed till förfång inte förendast den enskilde utan

för det svenska samhället i eftersom det fårgenerelltäven stort antas
så lojaliteten det svenska samhället hosär störreatt motvara en

dess medborgare hos visserli-änaccepteratsperson som som en som
härbott länge likväl fått avslag sin ansökangen men som om

Likaså kanmedborgarskap. utgå från det politiska intressetattman -
därmed detoch demokratiska hos människorär störreengagemanget -

anförtrotts till riksdagen hos dem inte harrösträtt änsom som en
sådan rätt.

Ytterligare skäl för införa ändrad ordning Sverigeärett att atten
då sig den identitetsfrågor i naturalisationsärendennärmar syn som
förefaller dominera i övriga Europa. Av de inkommit isvar som
anledning kommitténs undersökning förhållandena i andraav om
länder måste nämligen den slutsatsen Sverigedras i europeisktatt ett
perspektiv upprätthåller förhållandevis praxis vad gällersträngen
styrkt identitet i dessa sammanhang. Detta får gälla medävenanses

flerabeaktande de tillfrågade länderna till skillnad frånattav av
Sverige har rättsordning det möjligt återkallagör att etten som
medborgarskap beviljats på grundval oriktiga identitetsupp-som av
gifter.

finnaI arbetet med lösning på problemet har kommitténatt atten
beakta den utgångspunkt i direktiven, nämligen denattangessom
grundläggande principen styrkt identitet fortsättningvis måsteävenom
ligga fast. utesluter alltförDetta drastiska lättnader i de beviskrav som
för närvarande uppställs i praxis. T.ex. lösning innebärär attsomen

uppställer i fråga identiteten villkorslös tidsgräns inteman en om
tänkbar.

9.2 informationenNågot till utlänningar iom

uppehållstillståndärenden om

Upprätthållandet den generella utlänningskontrollen vilkenav -
omfattar kontroll utlänningars inresa, vistelse och i Sverigearbeteav -
innebär identitetsfrågor aktualiseras långt före tidpunkt då detdenatt

medborgarskap.blivit dags för utlänning ansöka Dåsvensktatten om
ansökansådan in har utlänningen normalt, förutsatt han ellerattgesen

hon inte medborgare i något våra nordiska vistatsgrarmländer,är av
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i Sverige i minst fem år och helst bör naturligtvis identitetsfrågan då
klarlagd sedan länge.vara

Följdriktigt det också utgångspunkten iär ärenden om uppe-
hållstillstånd utlänningens identitet skall styrkt föratt att ettvara
sådant skall beviljas. detNär gäller flyktingar och andra skydds-
behövande, vilka har i princip ovillkorlig tillrättgrupper en uppe-
hållstillstånd i Sverige, minskar emellertid identitetsfrågan i betydelse.
Likaså kan humanitära skäl i vissa andra fall medföra minskaden
fokusering identitetsfrågan. Dessa omständigheter sammantagna-
med det faktum många utlänningar anländer till Sverigeatt numera

identitetshandlingar eller med bristfälliga sådana har medförtutan att-
betydande antal utlänningar med icke styrkt identitet varje årett

beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Det finns inte heller några
omständigheter tyder på problemet under de årennärmasteattsom
skulle minska i omfattning.

Oklara identiteter således problem kommer beståår ochett attsom
kommittén vill därför understryka betydelsen utlänning,attav en som

tillkommer Sverige, redan i tidigt skede erhåller informationett om
vilka konsekvenser oriktiga identitetsuppgifter kan leda till och vilket

utlänningen har därvidlag. Utöver upplysas sittattansvar om
straffansvar vilket redan i dag sker bör således utlänningen redan- -
i tillståndsärendet regelmässigt få information dels att ettom uppe-
hållstillstånd kan återkallas det blir klarlagt tillståndet meddelatsattom
på grundval oriktiga identitetsuppgifter, dels gällande ipraxisav om
fråga identitetsprövningen i medborgarskapsärenden. Risken ärom

dessa upplysningar, de till slut kommer, blirnär mycketattannars en
obehaglig överraskning för sökanden då hunnit acklimatiserasom
sig i det svenska samhället och kanske hela tiden levt i tron attsom
beviljandet uppehållstillstånd innebar identitetsfråganäven attav en
gång för alla avklarad.var

Information det angivna slaget kan dessutom bidra till attav nu en
utlänning avhåller sig från lämna oriktiga uppgifter i tillståndsären-att
det han eller hon tämligen omgående efter sin ankomst tillsamt att -

påbörjarSverige ansträngningarna med få fram handlingaratt av-
betydelse för fastställande identiteten.av
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9.3 Skälen för kommitténs förslag

Kommittén föreslår det vid ansökan svenskt medbor-att om
skall möjligt erhålla dispens från kravetgarskap styrktattvara

identitet.
inteFör utlänning kan styrka sin identitet bör detsomen

tillräckligt utlänningen med beaktandesåledes attvara av-
omständighetersamtliga i ärendet föreliggande bedöms som-

såvitt uppgifter identiteten ochtrovärdig lämnade attavser om om
hon saknar möjlighet styrka densamma. Vid dispenshan eller att

villkor för svenskt medbor-från på styrkt identitet börkravet som
utlänningen fråga hemvist i Sverigegarskap vidare gälla i haratt

åtta år.sedan minst
beträffandeDispensmöjligheten bör kunna tillämpas utlänningar

skuld till inte kan styrka sin identitet.de Denär utan attegensom
förbehållen vissa Avsikten dock i förstabör inte ärvara grupper.

uppstår flyktingar ochhand lösa de problematt attsom genom
fungerande statlig förvaltning generelltfrån länder utanpersoner

identiteten.svårt få fram handlingar styrkerhar att som

Inledning9.3.1

förslag tilldirektiv Statens invandrarverkskommitténsI attanges
identitetsproblematiken vilket redovisats på skalllösning 75s.av --

lösningar skall kunnaoch analyseras, andraävenövervägas attmen
fråga. beaktande för kommittén i de följandei Med häravkomma

kring för- nackdelar med olika alternativaavsnitten diskussion ochen
olika varianterpå problemet. Det sig i huvudsak ochlösningar rör om

förslag i viss månStatens invandrarverkspreciseringar ävenmenav
utgångspunkter.förslag med helt andraom

till problemetValet modell för komma med9.3.2 rättaattav

på styrkt identitetmöjlighet till undantag från det nuvarande kravetEn
inte kommergodtagbar eller identitetshandling längreinnebär att pass-

förutsättning för erhållande svenskti princip nödvändigatt avvara en
naturalisation. emellertid tidigare fram-medborgarskap Somgenom

principen styrkt identitethållits framgår kommitténs direktiv att omav
därför finnafortsättningsvis skall ligga fast och det gälleräven att en

förutsättning. Så intedenna givnalösning är t.ex.motsom svarar
metod innebär samtliga utlänningarfallet med oavsettatten som -

tidsi identitetshänseende efter mycket långomständigheterna en-
uppfyllerbeviljas medborgarskap under förutsättning devistelse här att

direktiven angivnakrävs i fråga ålder och vandel. Den ivad som om
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vidare innebärförutsättningen utesluter lösning Statensatten som
och Utlänningsnämnden vid fastställandet identiteteninvandrarverk av

beviskraven och därmed fler handlingarskulle sänka godta typer av -
dopcertiñkat, födelsebevis och körkort vad fallet iän ärt.ex. som-

handlingar, och mängd andra handdag. Dessa sorterstyper av en
förekommer i naturalisationsärenden, nämligen intelingar ärsom

i primära syftet styrka identitet. Deutfärdade det äratt en persons
identitetssynpunkt tillförlitliga i sådan graddärför inte heller att ettur

principen identitetgodtagande dem skulle innebära styrktatt omav
upprätthölls

uppgiventänkbart alternativ vid bedömningenEtt är att, av om en
fästa vikt vid trovärdigheten i deidentitet skall godtas, avgörande

förordad bl.a.uppgifter utlänningen länmar. Denna metod, avsom
i fallinvandrarverk, skulle innebära naturalisation vissaStatens att

såvitt de uppgifterbeviljas sökanden bedöms trovärdig avserom som
lämnat sin identitet och det saknas möjlighethan eller hon attom om

styrka densamma.att
förslag ibland förs fram i debatten iEtt är attannat mansom

bör låta företrädare för vissa etablerademedborgarskapsärenden
intyga sina medlemmars identitet.invandrarorganisationer Mot en

kommittén vissa principiellasådan lösning finns det emellertid enligt
tillbetänkligheter eftersom invandrarorganisationerna normalt har

intressen. såledessyfte tillvarata sina medlemmars Defrämsta äratt
svårtregel intresseorganisationer och kommittén hari att attserena

många gånger helti sin egenskap lämpadede denna är att ges en- -
i med deras medlemmar ansökeravgörande roll samband att om

jävsliknande situationersvenskt medborgarskap. Risken för är uppen-
bar.

intefråga inställer sig hur företrädarna deEn är omannan som -
från tiden i hemlandet medden aktuella redankänner personen -

identitet.säkerhet skall kunna intyga medlemmens Förutsatträtta att
från företrädarna rimligende inte känner varandra hemlandet har att

handlingar denneutgå från de uppgifter sökanden lämnar desamt som
innebära företrädarnasuppvisar. skulle med andra ordDetta att

identiskt med detunderlag vid identitetsbedömningen i regel är
Utlänningsnämndenbeslutsunderlag Statens invandrarverk ellersom

förhållandetillgång till vid sin prövning. Vid sådanthar vore
med beaktande organisa-bevisvärdet intygandet även attav av-

naturligtvis viss fördel sinationernas harrepresentanter en genom
förklarligahemlandet och det språk talas därkunskaper avom som -

skäl mycket lågt.
Sammanfattningsvis avvisar kommittén lösning skullesomen

invandrarorganisationerna i princip avgörande rollinnebära att ges en
i frågan huruvida identitet styrkt.ären
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innebärde förslagkommittén ställa sig bakomheller kan attsom
skulle överlåtas påtvistiga fallidentitetsfrågorna iavgörandet av
till splittranågon anledningKommittén intedomstol. att uppser
myndigheter vadpå flermedborgarskapsärenden änhandläggningen av

deskäl ifrågasättanämligenfallet. Det saknasi dag är attsom
området och därmedpåbeslutsmyndigheternas kompetensnuvarande

skall ocksåöverflyttning. Detvinna påheller någotintefinns att en
förhål-grund i dethar sinnuvarande problemendeerinras attom

inte ioch såledesupprätthållsbeviskravlandevis hårda myn-som
tillämpa kravet.digheternas sätt att

förordakommitténsagda väljerbeaktande detMed att ennuav
grundarstyrktdå identiteten ärgårlösning attut mansom --

utlänningen lämnar.uppgiftertrovärdigheten i debedömningen som
huruvidavissa följdfrågorocksåsådantEn t.ex.system mansomreser

kräva längreidentitet börstyrktfrån kravetdispensvid en
följdfrågoroch andranormalt gäller. Dennahemvisttid vadän som

följandei detoch vadavsnitt närmastbehandlas i sägs avsersomegna
trovärdighetsbedömningen.självafrämst

trovärdighetsbedömningenutgångspunkter förAllmänna9.3.3

trovärdighetsbedömningar detärövervägandenInför fortsatta om
utlänningskälde olikainledningsvis erinraplatssin att som enom

felaktigSverigeankomst tillvid sinha förtänkaskan att uppge
utlän-detfallen berorövervägande delendenidentitet. I attav

då ökarfå härmöjligheternabedömningenningen stannagör attatt
från landkommerså utlänningenkanbetydligt. Det ettattt.ex. vara

och hanfå asyl i Sverigesvårtnormalt harmedborgare attattsettvars
för-asylsynpunktfrån någotsig kommadärföreller hon uruppger

månligare land.
ljugatill Sverigeutlänning vid ankomstenförAndra skäl att omen

Sverige ochsökt asyl ivederbörande tidigarekanidentitetsin attvara
identitet. kanDetförsök ivarföravslagdå fått görsnästa annanen

uppehållstillstånd ibeviljadutlänningen redansåockså är ettattvara
för inte dettaidentitetfalskeller honoch hanland attattannat uppger

tänkbara orsakerYtterligare äruppdagas.skallförhållande att
kriminellpågåendealltjämttidigare ellergrundutlänningen av

identitet i Sverige.under sininte vill levaverksamhet rätta
skiftande ochalltsåkanidentitetsuppgifterfalskaförSkälen vara

iförekommermissbrukblunda för sådantintesjälvfalletbör attman
utgångspunkten föremellertidmåsteSamtidigtutsträckning.viss

hitutlänningar kommermajoriteten debedömningen att somavvara
uppgivnavad gäller denuppsåt såvälhederligtärligt ochdet igör

Enbart denSverige.med flytten till omstän-syftetidentiteten som
uppgifter hanstyrker dehandlingarsaknardigheten att sompersonen
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eller hon lämnar sitt och får därför inte tillom namn tasursprung
intäkt för misstanke uppgifterna oriktiga.är Tvärtom ligger detattom
många gånger i sakens utlänning inte förmår identifieranatur att atten
sig för svenska myndigheter godtagbartett I synnerhet gällersätt.
detta flyktingar och kommer från länder vilka saknarpersoner som en
fungerande statlig administration två för övrigt oftagrupper som
sammanfaller med varandra.

9.3.4 Trovärdighetsbedömningen såvitt utlänningensavser
uppgifter sin identitetom

Varje enskild människa söker sig till Sverige i syfte bo här harattsom
sin bakgrund och sina skäl till flytta hit. Detta innebäregen attegna
i sin alla ärenden naturalisation unika ochtur att variationer-är attom

tänkbara trovärdighetsspörsmål oändliga. Några klartärna av av-
gränsade och specifika regler för hur trovärdighetsbedömningar skall

till respektive utfalla låter sig därför inte Kommittén skallgöras.
emellertid i det följande några allmänna riktlinjer denange som anser
bör vägledande vid bedömningar detta slag.vara av

En viktig utgångspunkt trovärdighetsbedömningenär skall skeatt
utifrån samtliga i föreliggandeärendet omständigheter. Härmed avses
inledningsvis de handlingar ochutöver uppgifter finns tillgäng-som-
liga i medborgarskapsakten motsvarandeäven dokumentation från de-
ärenden uppehållstillstånd utlänningen i fråga.rör Därigenomom som
möjliggörs kontroll utlänningen under hela sin vistelsetid ien av om
Sverige vidhållit uppgifter i fråga identitet och varfört.ex.samma om
denna inte kan styrkas, bakgrund och familjeförhållanden. Vidare bör
eventuella ärenden med anhöriganknytning ingå i underlaget för den
helhetsbedömning skall i dessa fall. sådanagöras I ärenden harsom
nämligen släktingar till den utlänning föremål förär densom-
trovärdighetsbedömning skall fått lämna uppgiftergörassom om-
denne.

Visar det sig vid genomgång tillgängliga handlingar ochen av
uppgifter utlänningen levt under och identitetatt under helaen samma
sin vistelsetid i Sverige bör detta sådan slutsats inte motsägs-om en-

någon omständighet regel tillräckligt förav annan attsom vara-
utlänningen skall ha uppfyllt vad krävs i trovär-anses som
dighetshänseende. Det bör i dessa situationer, då det alltså frågaär om
dispens från kravet styrkt identitet, inte heller uppställas något krav
på utlänningen skall kunna förete i fall någon formatt skriftligvart av
dokumentation födelsebevis eller dopattest till förstöd dent.ex.- -
uppgivna identiteten. Ett sådant krav skulle nämligen få ickeden
önskvärda effekten antal människor, vilka skuldatt ett stort utan egen
helt saknar dokument vid ankomsten till Sverige, fortsättningsvisäven
skulle i princip uteslutna från möjligheten erhålla svensktvara att
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nämndasak denmedborgarskap. En är att typen avnuannan
styrkandesig inte tillräckliga förvilka ihandlingar är avensamma-

bidrar till ökabetydelse på det dekan ha vissidentitet sättet attatt-
i övrigt.uppgifter sökanden lämnarbeträffande detrovärdigheten som

Även vidhållitsin vistelse i Sverigeutlänning under helaenom
såemellertid likväl detidentitetsuppgifter, kan det attvarasamma

anledningdet finnsomständigheterföreligger andra gör attattsom
medborgarskap börsådantrovärdigheten i gradifrågasätta att

Sverigeanhöriga till isådan situationtänkbarbeviljas. En är när en
uppehållstillstånd och därvidviseringutlänning ansöker ellerbosatt om

identitetsuppgifter vadandraskall besökabeträffande den de änanger
i vissa fall ocksåsin ankomst hit. kanvid Detsjälvdenne uppgett vara

utifrån sineller Utlänningsnämndeninvandrarverkså Statensatt -
bakgrund demedborgarskapslagarandra länderskunskap mot avom -

skall besökassig till denmedborgarskap kan slutaanhörigas att som
intedenne kanskemedborgarskap, någotdet landetsockså har som

angivetsituation härmyndigheterna. Närför de svenskauppgett en av
utifrån samtligabedömninginträffar, måste detslag göras en

torde dock kunnaenskilda ärendet. Generellti detomständigheter
förutsatt det saknasi sådant fallbedömningensägas attettatt -

felaktigaskulle ha lämnatantagande de anhörigaanledning till att
bli den i Sverige bosatteavseende normalt böruppgifter i något att-

han eller hontrovärdighet i sådan graduppgifter brister i attpersonens
svenskt medborgarskap.beviljas

oförändrade identitets-då utlänningtänkbart fallEtt trotsannat en-
i till-då utlänningeni trovärdighetuppgifter kan brista äranses -

eller honskiljer sig från vad hanuppgifterståndsärendet lämnat som
börMarginella avvikelsermedborgarskapsärendet.isenare uppger

väsentliga punkterhar utlänningenfrån,självfallet bortses men
farniljeför-bakgrund eller sinasinuppgifterändrat t.ex. egenom
godtagbarutlänningen har någondet intehållanden, kan om-

medfinnas anledningmotstridiga uppgifternaförklaring till de att-
medborgar-avslå ansökanbristande trovärdighethänvisning till om

skap.
föreliggaundantagsfalltrovärdighet kan för övrigt i ävenBristande

vidhållitmedborgarskapsärendettillstånds-utlänningen i såväl somom
släktskap ochidentitet, bakgrund,uppgifter i fråga m.m.om -samma

uppgifter.framkommit avvikandeanhörigärendeheller i någotdet inte
uppgifterdenågon eller någraåsyftasVad närär somavsom

vidhål-dockorimliga. Normaltuppenbartutlänningen lämnar ärär
ökaallmäntuppgifter i stället trovär-landet ägnat rentattsammaav

någons berättelse.digheten i
sinahar ändrati Sverigedå utlänning under sin vistelsefallI de en

trovärdighetsbedömningensåvittidentitetsuppgifter bör man avser
ändringen skett sedannämligen dåtvå olika situationer,skilja på
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svenska myndigheter konfronterat utlänningen med omständigheter
visar eller tyder den identitet han eller honatt ärsom uppgettsom

oriktig respektive då utlänningen helt frivilligt och påtryckningarutan
ändrat uppgifterna. I den förstnämnda fall börtypen trovär-av
dighetsbedömningen normalt utfalla till utlänningens nackdel. Utlän-
ningen har då ljugit sin identitet vid ankomsten till Sverige ochom
inte heller i efterhand tagit några initiativ till underrättaattegna

förhållandet.svenska myndigheter det Med beaktanderätta däravom
finns det regel inte heller anledning utlänningen ställdnärattsom -
inför besvärande fakta ändrar sina uppgifter tillmäta de nya upp--
gifterna sådant värde i trovärdighetshänseende de bör godtas vidatt en
ansökan svenskt medborgarskap.om

utlänningenHar däremot helt frivilligt ändrat sina identitetsupp-
gifter, finns det enligt kommitténs uppfattning flera skäl till anläggaatt

mindre kategorisk trovärdighetsbedömningen. För det förstaen syn
har utlänningen i dessa situationer, vilket betydelsefull skillnad,är en
efter tids vistelse här vidtagit frivilliga åtgärder för få rättelseen att en
till stånd. Vidare bidrar möjlighet i dessa situationer kunnaävenatten
erhålla medborgarskap till människor i utsträckningstörre vågaratt
ändra sin identitet till den någoträtta, värdefullt inte bara förärsom
de människor därigenom fortsättningsvis slipper den påfrestningsom

det innebär leva under falsk identitet. Att människor dettaattsom
sin identitetsätt nämligen betydelsefullträtta är ävenanger ur sam-

hällssynpunkt eftersom Sverige förklarliga skäl har mycketett stortav
intresse så få människor möjligt lever och verkar här underattav som
oriktig identitet.

Ytterligare viktigt skäl, för mildare på fallde då utlän-ett en syn
ningen frivilligt ändrat sina uppgifter, det angelägna i detär att
föreligger rimlig korrespondens mellan de intentioner liggeren som
till grund för regelsystemen i utlänningslagen respektive medbor-
garskapslagen. Som framgått den tidigare redogörelsen harav
regeringen i oktober 1997 till riksdagen lämnat förslag prop.ett
1997/98:36 innebär bl.a. vid bedömningenattsom ettav om uppe--
hållstillstånd skall återkallas hänsyn skall till utlänningenstas-
anknytning till Sverige liksom till andra humanitära skäl. Särskild
hänsyn skall därvid till utlänningens levnadsomständigheter ochtas
familjeförhållanden till vistelsetiden i Sverige. Har utlänningensamt
vistats här med uppehållstillstånd fyra år, får återkallelseänmer av
tillståndet ske endast det finns synnerliga skäl. I det betänkandeom

Återkallelseligger till förgrund regeringens förslagsom av-
uppehållstillstånd SOU 1997:67 vidare den ordningensägs att nya-
kan tänkas bidra till några efter tid vågar träda fram under sinatt en

identitet.rätta
Regeringens förslag innebär sammanfattningsvis att en mer

balanserad prövning hittills skall i de fallän utlänning igöras en
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enligtidentitet. Detuppehållstillstånd oriktigärendet uppgett voreom
grundsynden humanauppfattning inte rimligtkommitténs somom

sig iskulle återspeglanågotför inte påuttryck sättförslaget ger
tänkbar följdmedborgarskapsfrågor. Enhanteringen annarsvoreav

regerings-enlighet medSverige itids vistelse iefterdenatt ensom -
ocksådärmedidentitetträder fram underintentioner rättförslagets -

medborgare. Dettabli svenskmöjlighetenförlustiggår att vore en
utlänningen,beaktandesynnerhet medkonsekvens iolycklig attav-

haförhållandet, skulledölja detfortsatti stället rättadenne attom
hanförutsattmedborgarebli svenskmöjlighetersina attbevarat att

trovärdighetsbedömningen.sig igenomklaradeeller hon
ändradefrivilligtsagdabakgrund detKommittén attmot nuavanser

uppgifternaändratdensig bör leda tillidentitetsuppgifter inte i att som
frånundantagettillämpningmedmöjlighetenutestängd frånär att av-

medborgarskap.erhålla svensktidentitetpå styrktkravet -
iden-ändrar sinaSverigevistelse iefter tidsutlänningAtt enen

betyda denödvändighetmedemellertid intetitetsuppgifter behöver att
det finnsframgår bl.a.någotkorrekta;uppgifterna attär avsomnya

identitetsuppgiftersina änutlänningar ändratexempel enatt mer
Även bli föremålsjälvfalletdärföruppgifterna skalländradedegång.

sigfall baserarövrigaliksom itrovärdighetsbedömningför somen --
denomständigheterföreliggandesamtliga i ärendet samt
ochinvandrarverkStatensövrig kompetensländerkunskap och som
vaddärvidbörSärskilt intresse ägnasbesitter.Utlänningsnämnden
videller hontill hananledningenfrågaanför iutlänningen attom

enligtfinnsidentitet. Detoriktigtill Sverigeankomsten uppgett
trovärdighetsbedömningen iskäluppfattning vidarekommitténs att

eftersomnoggrannhetochmedsituationer företas störstadessa omsorg
sinljugaSverigetillvid ankomstenutlänningen att omgenom-

negativt påverkahelt allmäntmedverkat tillfår haidentitet attanses-
gällernågotlämnaruppgifter han eller honi detrovärdigheten som
ocksåkravrättmätigtSverige hareftersomflyktingar attettäven

ärendetmål, inått sitthitvid ankomstendessa, uppe-omsom
trovärdig-emellertid utfalletBliridentitet.hållstillstånd rätt avuppger

sinuppgifterändradeutlänningenshetsbedörrmingen sådant att om-
bedömsstyrka densammamöjlighetdet saknasidentitet attsamt attom

medborgarskapsvenskterhållautlänningen kunnabörtrovärdigasom -
naturalisa-övrigauppfyllerocksåeller honförutsättning hanunder att

från kravetdispensgäller vidhemvistkravdettionsvillkor och som
identitet.styrkt

då utlän-tidpunktfrån denfalli dessa räknasHemvisttiden bör
uppgifterna. Enändradeanmälde deinvandrarverktill Statensningen

för beräk-utgångspunktförmånligareför utlänningenochannan --
redanförviktigt incitamentinnebäraskulle nämligenningen attatt ett

hemvisttidensinnebärLikasåidentitet bort.börjanfrån rätt togsuppge
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beräknande från amnälningstidpunkten principiell överensstämmel-att
uppnås med de situationer då utlänning ändrar sina identitetsurp-se en

gifter och dessutom kan styrka de uppgifterna; i dessa fall årnya
utlänningen i medborgarskapsärendet normalt räkna hemvisttid föst
från dagen för styrkandet de uppgifterna.av nya

Det hittills förda oriktiga identitetsuppgifterresonemanget larom
uppsåtliga lögner identiteten.avsett Det kan emellertid i mycletom

sällsynta undantagsfall tänkas förekomma de felaktigt lämnaieatt
uppgifterna har lämnats uppsåt och då skall de förklarligautan slälav
inte heller inverka menligt på trovärdighetsbedömningen. I de fill
sådana omständigheter gällandegörs sökande måste dessaävenav en

inom förprövas den trovärdighetsbedömning Vadramen görs.som
i praktiken torde ligga till hands påståendennärmast ärsom tttom

tolken missuppfattat de uppgifter sökanden lämnat vid änsom
ankomst till Sverige. En omständighet betydelseär idsom av
värderingen sådant påstående huruvidaär sökandenett efterav
förhöret fått förhörsutsagan uppläst för sig och därvid godkänt
densamma. Förhåller det sig emellertid vid samlad bedömning så,en

sökandens påstående inte faller på sinatt orimlighet, förefalleregen
det lämpligt den beslutande myndigheten konsulterar någonatt m:d
goda kunskaper i det aktuella språket och reda på dennes uppfatt-tar
ning i fråga sannolikheten för missuppfattning det slagom en av son

gällande.görs Den uppfattning vederbörande därvid uttrycksom ger
för bör ingå del i underlaget för trovärdighetsbedönminger. isom en
ärendet.

9.3.5 Trovärdighetsbedömningen såvitt utlänningensavser
uppgifter han eller hon kan styrka sin identitetattom

frågan vilka utlänningarsamt börom grupper av som
kunna komma i fråga för undantag från kravet på styrkt
identitet

I det föregående avsnittet har behandlats trovärdighetsbedömningar i
fråga de uppgifter utlänning lämnar sin identitet. Denom som en om
trovärdighetsbedömning bör i dennagöras ärendentypsom av
innefattar emellertid ytterligare led, nämligen bedömningenett vadav
utlänningen beträffande skälen till han eller hon saknarattuppger
möjlighet styrka sin identitet. Det handlar därvid inteatt bara on
varför utlänningen saknar godtagbara eller identitetshandlingirpass-
vid ankomsten till Sverige varför utlänningenäven inte hellerutan om
i skede kan få fram sådana handlingar.ett senare

överväganden kring trovärdighetsbedömningar vad gäller utlän-en
nings uppgifter det saknas möjlighet styrka identitetenatt attom
intimt förknippade med frågan vilka kategorier utlänningarom av SOTD

huvud skallöver kunna komma i fråga för den dispensmöjlighettaget
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huvudalternativenkommittén föreslår. De tänkbara ärtresom
följande:

flyktingar,a
statlig admini-från länder fungerandeflyktingar ochb utanpersoner

ellerstration,
i godtagbara skäl tillutlänningar har sammanhangetsamtligac som

kan styrka sin identitet.de inteatt
lämpligen med beaktandeställningstagandet i denna fråga görs av

förnormalt ligger till grundolika skälde att personer ursom
typomständighetersin identitet.inte kan styrka Derespektive grupp

majoritet utlänningardet följande deni somavanges avsersom
minoritetsin identitet. Från denvill, kan, styrkauppriktigt men

anledningen tillidentitet därmed ocksåsin ochljuger omomsom -
sammanhang.bortses i just dettakan styrka denvarför de -

olika skälflyktingar kan det finnas radinledningsvis gällerVad en
identitetshandlingar. kanDekommer hit godtagbaratill dessa utanatt

och brådskandehemland under så dramatiskasittha lämnatt.ex.
alternativt dehunnit med sig sina handlingardeformer atttaatt

förklaringar de inteflykten. Andra tänkbaraförlorat dem under är att
före flykten ellerlegitimationshandlingar utfärdadefå någrahinner att

hemlandsregimen helt saknati onåd hosgrund dede på ärattav --
beslag-handlingar utfärdade eller dessasådanamöjlighet attatt

efterlysta i sittovanligt flyktingarinte hellertagits. Det ärär att
identitetshandling-någradärför väljer inte bärahemland och de attatt

vilken iframhållas omständighetenSlutligen skall denpå sig.ar -
denkan berovanlig dokumentlöshetenpraktiken mycketär attatt-

destatlig administration ochfungerandede flyr från saknar attstat
utfärdade.identitetshandlingardärför få några godtagbarainte kan

till SverigekommerhuvudgruppenDen andra utanav personer som
frånkommergodtagbara identitetshandlingar utgörs sompersonerav

Problemetstatlig administration.länder, fungerandevilka saknar en
deinte endasti identitetshänseendemänniskordessa utgörsför attav

omständigheter.flyktingliknandehemland undersittlämnarofta
identitetshandlingar,ochhänförligt tilldessutomProblemet är att pass-

de svenskahemland, ofta underkännsi derasutfärdade myn-av
medborgarskapsprövningen.viddigheterna

flyktingar ochslutsatsenkan dra denvadAv attsagts mansom nu
harländer fungerandefrån statsapparatutan gemensamenpersoner

identitet inte kanderasofta skuld tilli de ärnärmare utan attatt egen
uppfattning inte någrakommitténsenligtDärmed finns detstyrkas.

möj-i vadåtskillnad mellan dessatillskäl göraatt avsergrupper
identitet.styrktundantagna från kravetligheten att vara

emellertid,förekommerpå styrkt identitetavseende kravetProblem
andrabeträffande vissaomfattning,begränsadi ävenän merom

statslösasignämnda. Det kande röraän t.ex. personeromgrupper nu
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eller kommer från något land identitetshandlingarpersoner som vars
så enkel beskaffenhetär de i princip inte godtasatt svenskaav av

myndigheter. Ytterligare tänkbar kategori tillhörigaären personer
olika etniska minoriteter under flyktingliknande omständighetersom
lämnar sin hemtrakt dock i Sverige klassificerasutan att som-

Ävenflyktingar. beträffande tillhöriga dessa kategorier tordepersoner
det ofta så problem i aktuellt avseende hänförligaatt tillärvara nu

bristande möjlighet och således ovilja styrkapersonens att- -
identiteten. Därmed finns det inte heller något hållbart skäl till varför
dessa skulle uteslutna från möjligheten erhållapersoner vara att
dispens från kravet på styrkt identitet. Motsvarande bör naturligtvis
gälla för andraäven de tillhöräven någon heltpersoner som, om

kan anföra i sammanhanget godtagbara skäl till deannan grupp, att
kan styrka sin identitet.

Förutsättningen för någon skall kunna erhålla dispens från kravetatt
styrkt identitet bör enligt kommitténs uppfattning således inte vara

i fråga tillhör viss kategori iatt stället vederbö-personen utanen att
rande är skuld till identiteten kan styrkas.utan Förattegen
bedömande denna förutsättning uppfylld skall detär skeav om en
prövning omständigheterna i varje enskilt ärende och det faktumav att

har flyktingstatus innebär därför inte medt.ex. automatiken person
vederbörande skall undantas från kravet på styrktatt identitet. Av

förklarliga skäl kommer dock flyktingar och frånäven personer-
länder fungerande statlig förvaltning generellt hautan lättaresett att-

tillhöriga andraän med framgång hävda deatt ärpersoner attgrupper
skuld till identiteten kan styrkas.utan attegen

Vid tidpunkten för ansökan svenskt medborgarskap kommer detom
i här aktuella fall ha förflutit minst åtta år sedan utlänningenatt ankom
till Sverige. efter såAtt lång tid i varje enskilt fall klarlägga vilkapass
möjligheter utlänning hade vid ankomsten till Sverige medföraatten
godtagbara identitetshandlingar förenat medär svårigheter ochstora
dessutom resurskrävande. Det kan därför ofta vanskligt låtaattvara
omständigheterna vid ankomsttillfället bli avgörande förensamma om

utlänning skall kunna komma i fråga för dispens från kravet påen
styrkt identitet. Vad förevarit vid utlänningens ankomst tillsom
Sverige bör i stället in faktorvägas betydelse för samladsom en av en -
trovärdighetsbedömning avseende huruvida utlänningen är utan egen
skuld till identiteten kan styrkas. Utlänningens uppgifteratt om
varför han eller hon vid ankomsttillfället saknat godtagbara identitets-
handlingar bör bli föremål för trovärdighetsbedömning isomen -
likhet med den bedömning utlänningens uppgifter sinsom avser om
identitet sker med beaktande samtliga i ärendet föreliggandeav-
omständigheter. En viktig del i underlaget för bedömningen utgörs
vidare den kunskap Statens invandrarverk och Utlännings-av som
nämnden har förhållandena i olika länder, kunskap innebärom en som
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lämnadesannolikheten ikorrektare kan värderamyndigheternaatt
bedömningen, i deutlänningen därvidOptimalt föruppgifter. är att

förflutit,den tidslutsats låter sigfall sådan göras trots som mynnaren
bedöms ha gjort vadvid ankomsttillfälletutlänningeni attut som

godtagbara identitets-till Sverige medföraförskäligen kan begäras att
för honom ellersaknats möjlighetalternativt det helthandlingar att

handlingar med sig.ha sådanahenne att
ankomsttillfälletvidfaktiska omständigheterdockIbland kan rent

bör utfalla tilldefinitivttrovärdighetsbedömningenleda till att mer
dokumentförstörelse,därpåtypexempelnackdel. Ettutlänningens är

identitetshandlingar. Deteller förstör sinakastarutlänningendvs. att
eller identitets-flygplatser hittarpåförekommer attt.ex. pass-man

likväldyl.fotot utrivet ellerförstördahandlingar är sommensom --
förfaranden kanviss Sådanahärledas tillkanpå något sätt person.en

händelsen. Acceptablavittnen tilldet finnsuppdagasvidare attgenom
ansökanprövningmyndigheternasföre de svenskatillskäl att av en-

finns inte ochidentitetshandlingarförstöra sinauppehållstillståndom -
förfarandet inte lett tilli måndärför också, denåtgärd börsådanen

uppehållstillstånd, normalt leda tillansökningenpåavslag redan om
styrkt identitet.från kravetbeviljas dispensinteutlänningenatt

med vadi enlighetprincip gällabör iDetta även somsompersoner -
frivilligt ändrari Sverigetids vistelse9.3.4 efteri avsnittangetts en-

börsituationenskisseradeidentitetsuppgifter; i densina mannu
efterhandde ikrävanormalt kunnasådananämligen attpersonerav

förstörda.ersättningshandling för denoch inskaffar fram enger
endast undergällerdokumentförstörelseVad sagts omsom nu

det sigäkta sådan. Rörhandlingenförstördaförutsättning den äratt en
möjliggöravaritenda syftehandlingfalski stället attvarsom en

eftersom handlingeni delvis lägesakenflykten så kommer annatett
identiteten.fastställandetnågot syfte vidhade tjänatdå inte eget av
vanligtrelativtdet i praktikenexempel kan ärSom attnämnas att

gjort sig meddetill Sverigevid sin ankomstflyktingar att avuppger
skullehandlingarnaeftersom de troddehandlingarfalska att annars

påstående intesådant omstän-problem här. Motsägsmedföra ett av
framstårdet såledesenskilda ärendeti detdigheterna utan som-

varit falsk ochverkligenkastatshandlingantagligt denatt som
förstördabör denflyktenför genomförandetnödvändigdessutom av -

för tvivel igrundsig inte heller trovär-ihandlingen utgöraensam
dighetshänseende.

huvudsakligen denförda har omstän-Det avsettresonemangetovan
identitetshandlingar vidsaknar godtagbarautlänningdigheten att en

redanemellertid,Bedömningen skalltill Sverige.ankomsten som
till det inteutlänningenskälockså deanförts, attuppgeravse som

fram och in godtag-möjligt skaffaskede varitiheller attett gesenare
Även i dettauppgifterutlänningensidentitetsdokumentation.bar
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avseende skall i varje enskilt fall bli föremål för trovärdighetsbe-en
dömning och grundkravet bör utlänningen har gjort vadattvara som
skäligen kan begäras honom eller henne för i efterhand styrkaattav
sin identitet. Det bör därvid ankomma på utlänningen styrka deatt
ansträngningar gjorts i detta avseende. Gör utlänningen i ställetsom
gällande det helt saknas möjlighet i efterhandatt fram identitets-att
dokumentation skall skälet därtill Utgörs förklaringen någotanges. av

pågårallmänt känt förhållande, det inbördeskrig i visst.ex. att stat,en
får Statens invandrarverk och Utlänningsnänmden bedöma möjlighet-

få fram handlingar utifrån sin länderkunskap.att Anger utlän-erna
ningen däremot något förhållande inom för vadsom ryms ramen

normalt bör känt för Statens invandrarverk och Utlännings-som vara
nämnden, viss myndighets arkiv brunnitt.ex. att bör det ocksåen ner,
åligga utlänningen styrka detta förhållande.att

I fråga flyktingar kan detsägas interegel rimligtatt ärom attsom
dem kräva de i efterhand kontaktar hemlandsregimenatt och berav

hjälp med få sin identitet styrkt. Inte heller böratt svenskaom
myndigheter i aktuellt syfte kontakta flyktings hemlandsmyndig-nu en
heter och därigenom röja dennes val tillflyktsstat. Därtill kommerav

vederbörande hemlandsstat för övrigt medatt sannolikhetstörsta skulle
ställa sig helt avvisande till biträde i fråga klarlägga flyktingensattom
identitet.

Även från länder fungerande statlig administration harutanpersoner
förklarliga skäl normalt svårt i efterhand ordna fram godtagbaraattav

handlingar. Dock kan det naturligtvis inträffa vilket gäller även-
flyktingar förhållandena i hemlandet förbättras ochatt det då bliratt-
lättare dit eller den statliga administrationenatt åter börjarattresa
utfärda godtagbara identitetshandlingar. Under sådana omständigheter
påverkas naturligtvis också de svenska myndigheternas bedömning av
vederbörande utlännings möjlighet i efterhand styrka sin identitet.att

Beträffande tillhöriga andra föreligger i regel intepersoner grupper
några hinder den karaktär i föregående stycken.angettsav som
Generellt bör det därför finnas något möjligheter försett större dessa

i skede vid ankomsten tillatt än Sverige kunnaettpersoner senare
styrka sin identitet. Huruvida utlänningen härvidlag gjort vad som
skäligen kan begäras honom eller henne får från fall tillavgörasav
fall.

Som tidigare skall det i slutänden sedan det skettangetts en-
värdering vad utlänningen i fråga varför identitetshand-uppgettav om
lingar saknats vid ankomsten till Sverige och varför det inte heller i

skede varit möjligt få fram sådana handlingarett skeattsenare en-
trovärdighetsbedömning avseende huruvidasammantagen utlänningen

uppfyller den för dispens gällande förutsättningen, nämligen hanatt
eller hon skuld till identitetenär kan styrkas. Generelltutan attegen
kan i fråga den bedömningen skälsägas regel-sammantagnaom att
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mässigt saknas till avkall pågöra utlänningen skall ha gjortatt vadatt
skäligen kan begäras honom eller henne för i efterhandsom attav

styrka sin identitet. Bedömningen härvidlag bör inte heller ställa till
nämnvärda problem för myndigheterna. Vad däremot gäller om-
ständigheterna vid ankomsttillfället kan det, tidigare berörts,som av
förklarliga skäl förenat med svårigheter bedöma vilkastora attvara
möjligheter utlänning hade åtta år tidigare medföra godtagbaraatten
identitetshandlingar till Sverige. Svårigheterna härvidlag manar
naturligtvis också till försiktighet vad gäller låta omständigheteratt
hänförliga till ankomsttillfället påverka utfallet trovärdig-ensamma av
hetsbedömningen i negativ riktning. Helt uteslutet detta emellertidär
inte och vad då ligger till hands fallnärmast dokumentför-ärsom av
störelse. Såvitt situationer i övrigt då utfallet bedömningen,avser av

den tid förflutit, blir utlänningen ha brustit i dettrots attsom anses
första ledet dvs. inte medfört identitetshandlingar till Sverige fastän-
möjlighet till funnitsdet bör förfaringssättet normalt utlän-attvara-
ningen i efterhand skaffa fram och in de befintligaattuppmanas ge
handlingarna. Det också rimligtär utlänningen i flertaletatt anta att
fall kommer kunna infria vad således begärs och dispens-att attsom
förfarandet därför behöver komma till användning. Misslyckas
emellertid utlänningen med i efterhand fram handlingarna, böratt
detta inte med automatik medföra vederbörandes möjligheter tillatt
dispens borta. En sakär utlänningenär inte haatt attannan genom-
med sig de befintliga handlingarna vid ankomsten till Sverige kan ha-
medverkat till helt allmänt negativt påverka trovärdigheten i deatt
uppgifter han eller hon lämnar.

9.3.6 Formulering trovärdighetsvillkorettav

Kommittén har i föregåendedet vissa riktlinjer denangett som anser
bör vägledande vid de bedömningar skall i degörasvara som nu
aktuella ärendena. Med hänvisning till vad således anförts kansom
kommitténs ståndpunkt sammanfattas i följande villkor avseende
trovärdighet: För utlänning inte kan styrka sin identitet bör deten som

tillräckligt utlänningen med beaktande samtliga i ärendetattvara av-
föreliggande omständigheter bedöms trovärdig såvittsom avser-
lämnade uppgifter identiteten och han eller hon saknarattom om
möjlighet styrka densamma.att

Som i avsnitt 9.3.4 ärenden naturalisation tillär sinangetts om
karaktär sådana några klart avgränsade och specifika regler föratt
trovärdighetsbedömningar inte låter sig uppställas. Det får därför i
betydande utsträckning överlåtas på de tillämpande myndigheterna att,
med utgångspunkt i angivna riktlinjer och trovärdighetsvillkor,ovan
med tiden skapa väl avvägd och ändamålsenlig praxis på området.en



överväganden 1997:162SOUförslagoch98

framhållakommittén viktentill det sagda villanslutningI avnyss
dåi de falli ärenden dennabeslutande myndigheternade typatt av -

iandra riktningeni den elleruppenbarutgången inte är ena -
ihandläggning ingår delmuntligmån tillsermöjligaste att som en

bakgrund trovärdig-ärendet.handläggningen Detta attsagt mot avav
muntligai samband medgenerellt bästhetsbedömningar görssett

omedelbaramöjlighet ställautfrågaren då hareftersomförhör att
reaktioner.del sökandenskanföljdfrågor och dessutom spontanata av

förförutsättningarna myndig-således tillförhör bidrarMuntliga att
någotså möjligt,trovärdighetsbedömningar blir braheternas somsom

bedömningarnaeftersom utfalleti dessa fallangelägetmycketär av
möjlig-för de aktuellaavgörandeheltkommer att personernasvara

svenskt medborgarskap.erhållaheter att

från påvid kravethemvisttid undantagpå längreKrav9.3.7
identitetstyrkt

i 6§naturalisationgrundförutsättningar fördeEn angessomav
Hemvistvillkorethemvist.på viss tidsmedborgarskapslagen kravär

Sverige för kunnavarit iutlänning skall haminsta tidden attenanger
denna tidmedborgareför icke nordiskamedborgare och ärsvenskbli

identitet finnsstyrktfrån kravetfem år. Vid dispensbestämd till
uppställatalar förkommittén flera skälenligtemellertiddet attsom

föreskriver.den lagenhemvisttidlängrekrav än
hemvisttid vidförlängdkravInledningsvis kan konstateras att en

innebära delvisskulleaktuellanaturalisation för de engruppernanu
kravetför upprätthâllandettill grundliggerpå de skäl avsomsynny

härtill varithuvudmotivethemvisttid. Hittills harminstapå viss atten
i det svenskaoch integreradkunskaperbör ha varaompersonen

vidare hamedborgarskap. Det harfå svensktförsamhället ansettsatt
blilämplighetutlänningsbedömaför möjlighetenbetydelse attatt en

således i vissabli aktuelltkanVad ärsvensk medborgare. attsom nu
förförutsättningarna detillhemvisttidens längdkopplafall även

beträffande dentrovärdighetenbedömamyndigheternabeslutande att
utlänningensrespektive tilluppgivna identitetenutlänningenav

eller honför hanstödfram handlingarmöjlighet fåatt vemsom ger
ar.

hemvisttid för deför på längretalar kravstarkt skälEtt nusom
trovärdighetenbedömamöjligheternaaktuella är attattpersonerna

vistelsetid.med längre Haridentiteten ökaruppgivnabeträffande den
i landetidentitet vistats härsinkan styrkat.ex. somen person --
förtyngdår, det medi åtta talaridentitet störreunder attsamma

år.vistats här femvederbörande barariktigauppgifterna änär om
hemvisti kravetåtskillnadförskälYtterligare göraattett en-

å andra sidanidentitet ochstyrka sinkansidanför å personer somena
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för inte kan detta sådan skillnadär utgöratt ettpersoner som en-
förincitament sökanden allt vad han eller hon kan för fågöraatt att

infram och befintliga handlingar styrker identiteten eftersomge som
svenskt medborgarskap därigenom erhålls inom kortare tid. Frånvaron

skillnad skulle däremot innebärasådan mindre nogräknadeattenav
dispensförfarandetmed i åtanke, kunde möjlighet attpersoner, se en

i leva under helt och falsk identitet och såledesSverige dettany - -
fördröjd svenskt intemedborgarskap. Det hellerväntan ärutan

ordningotänkbart sådan allmänt skulle öka Sverigesatt renten
dragningskraft på människor önskvärda här och vilka medärsom

inte erhållituppgivande identitet skulle ha svenskt med-rättav
på terroristanknytning. iborgarskap, grund Det angelägnat.ex. attav

undvika utveckling i nänmda riktningar talar för sig själv.en nu
bieffektEn positiv förlängd hemvisttid skulle vidare attav vara

får tid på sig få fram godtagbara identitetshand-utlänningar längre att
hemvisttid kan således i vissa fall bidra tilllingar. En längre att en

sökande på regelrätt kan styrka sin identitet och därmed intesättett
utnyttja möjligheten till dispens. utlänning först ibehöver Att etten

relativt skede förmår styrka sin identitet kan inträffa dåt.ex.sent att
få sig identitetshandlingar flytt från land mednågon medutan att ett

släktingarkaotiska inre förhållanden, vederbörandes dettaatt trotsmen
flera på något lyckas sända handlingarna till tillflykts-år sättsenare

möjlighet situationen i flyktlandet förändrasadressen. En är attannan
identitetshandlingar då åter börjatill det bättre och godtagbara kanatt

utfärdas eller det blir möjligt för utlänningen åka dit och hämtaattatt
befintliga handlingar. kan också så utlänningens hem-Det attvara

Vietnamesiskalandsambassad såsom varit fallet med den och den-
etiopiska ambassaden i Stockholm börjar utfärda intyg till styrkande-

sina medborgares identitet.av
fall år, då utlänningen först efterNormalt kan antalet änper mer

förmår identitet, inte förväntas blifem års vistelse i Sverige styrka sin
förbättradesärskilt de båda sistnämnda situationerna dvs. vidIstort. -

börjar utfärda intyg tillförhållanden i flyktlandet eller då ambassaden
identiteten kan dock styrkta identiteter blistyrkande antalet sentav -

relativt praktiska betydelsen denna bieffekt skall därförDenstort. av
underskattas.inte

underkan naturligtvis också tänkas de handlingarDet att som
så skedemotsvarande förutsättningar kommer fram i ett sentpass

för identitet,visserligen inte tillräckliga styrka sökandensär att men
för lärrmar härom.de likväl stöd de uppgifter han eller honettatt ger

hemvisttiden haft deVid sådant förhållande har den förlängda
utgångslägesökanden ytterligare förbättrat sittverkningarna haratt

trovärdighetsbedömning skall i ärendetinför den göras samt attsom
erhållit underlag för denna.myndigheterna bättreett
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finns flerasammanfattningsvis det beal-Kommittén attmenar
föruppställa krav längre hemvist demtansvärda skäl till att son

Skillnaden i tid bör inte heller endaststyrka sin identitet.inte kan vara
åtskillnad inte innebäradet första skulle mindremarginell. För aten

förbättradesför trovärdighetsbedömningarmyndigheternas underlag
finns risk förnämnvärd utsträckning. Vidare deti någon atten en

på hemvist i likhet med ingmsnålt tilltagen skillnad i kravetalltför -
människor förtiga sinskillnad alls ökar benägenheten hos rätaatt-

medborgarskap i falskoch i stället försöka erhållaidentitet ett
identitet.

sidan saken. andranämnda omständigheterna DenDe är ena avnu
hitflertalet de människor kommersidan är att som uppger snav

ärligt uppsåt med sin flyttsanningsenligt och i övrigt haridentitet även
tillhörigasjälvfallet angeläget demaSverige. Dettill är att personer

sitt medborgarskaporimligt längemajoritet inte skall behöva vänta
förväntas försökaminoritet kanden anledningen utnyttaatt enav

i slutändenotillbörligt syfte. handlarsmå tidsskillnader i Detalltför ett
vid bedömnirghitta rimlig avvägning och sammantagenatt enenom

vid åtta år. Dettakommittén börfinner är gräisgränsen sättasatt en
skälen för förläng-harmonierar väl med de bakomliggande ensom

bedömningar i trovärdighet;-Underlaget för myndigheternasning.
år hinna bli förbättrat och utläm-hänseende bör under åtta avsevärt

få fram någon formvidare klart längre tid signingen att avges
för den identitet han eller hondokumentation till stöd uppger.

förtidsskillnaden tillräcklig verkaSlutligen bör den föreslagna attvara
utnyttjande dispens-människors benägenhet medavhållande att av

falskförsöka erhålla svenskt medborgarskap i identitet;möjligheten
angelägen snabbt kunnaår lång tid föråtta ärär attperson som omen
medborgarskap.under såväl identitetleva nyttsomny

åtta år skall minimigränsfråga tidsgränsenEn är om vara enannan
myndigheterna skall oförhindrade ieller de beslutande attvaraom

hemvisttid. Och hurärenden kunna mildra kravet på myck:tenskilda
år eller i vistai så fall myndigheterna få töja påskulle gränsen ett-

ända till den ordinarie femårsgränsenfall nästan ner
fast minimigräns flera. det första dåFördelarna med Förären ges

mycket tydliga signaler i dettapresumtiva svenska medborgarealla
hit och förmår styrka sin identitetavseende de kommer attsom-

påde får minst åtta år sitt svenska med-med bestämdhet väntavet att
miri-blir därigenom förutsägbart. En fastborgarskap. Systemet

försöktill undvika tidigare berörda oönskademigräns bidrar vidare att
Äridentitet. tänjbarfå svenskt medborgarskap i falsk gränsenettatt

otillbörligt chansa på i relativtfår nämligen benägenheten att att ett
falsk identitettidigt skede erhålla svenskt medborgarskap i allmänt sett

minimigräns.det finns orubblig Härvidlagstörre änantas vara om en
frågansig således hänsyn gällande vid det övergör omsamma som
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hemvisttid.någon skillnad i kravet Dehuvud skall finnastaget nu
enligt kommitténssådan tyngd tidsgränsennämnda skälen är attav

absolut minimigräns.uppfattning bör vara en
myndigheterna ikommittén inte något hinderDäremot mot attser

Sverige åtta år förfordrar längre tids hemvist ienskilda ärenden än att
rådersådant fall kan detmedborgarskap. Ett tänkbartbevilja närvara

trovärdigheten i de uppgiftersmå tvivel rörandeendast som en person
medborgarskap skalltillräckliga för ansökanlikvällämnar att ommen

möjligt eftersådant förhållandeavslås. bör vidDet attatt manvara -
år bedömer denytterligare något eller några härvistats attpersonen -

i sammanhangethemvisttiden sådan betydelsetillkommande är attav
vederbörandebristen i trovärdighet ochden tidigareden läker att

dettamedborgarskap. Vilka situationerbeviljas svensktdärför bör
fårdettaaktuellt i går intebliskall kunna närmare utanatt ange

praxis med tiden kommerför deninom växaavgöras attsomramen
givetvis det underförutsättning bör dockpå området. Enfram attvara

några omständigheterinte framkommer"förlängningsperioden" nya
riktning.trovärdigheten i negativpåverkaägnadeär attsom

hemvist-tagit ställning till huri avsnitt 9.3.4Kommittén har redan
efter tids vistelse ifall då utlänningberäknas i detiden skall enen

hemvistti-identitetsuppgifter. där börsina SomSverige ändrar angetts
då utlänningen till Statensfall från den tidpunktden i sådant räknasett

uppgifterna.de ändradeinvandrarverk anmälde
frågafall då det intehemvisttidens beräknande i deLiksom vid är

aktuella fallenidentitet, gäller i defrån styrktdispens kravet nuom
Sverigehemvist ipå hemvist oavbrutetdet angivna kravetatt avser

finns inte heller,för naturalisationen. Detfrån tidpunktenräknat bakåt
hemvist eller vadkriterierna för oavbrutetvarken i fråga somom

hemvisttiden,till avbrott igäller beträffande dispenser i anslutning
vad gäller iaktuella fallen annorlundaskäl bedöma de änatt somnu

övrigt.
uppfattningenligt kommitténsskall detAvslutningsvis nämnas att

påverkaoförmåga sin identitet skulleskäl till styrkasaknashelt att att
medborgarskapsärendet.iför ålder och vandelvillkorenäven

i praxisinnefattande bl.a. devandelsvillkorOrdinarie ålders- och -
därför gällanågon dömts för brott börkarenstiderna dåtillämpade -

påfrån kraveti fråga för undantagkan kommaföräven personer som
identitet.styrkt
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Lagreglering praxisförändring9.4 eller

Kommittén föreslår kravet på styrkt identitet och möjlighetenatt -
dispens härifrån skrivs in i 6 § medborgarskapslagen.till -

två alternativ vad gäller för genomförandefinns tänkbaraDet sättet av
föreslår. ändringförändringar kommittén Detde ärena genom ensom

alternativet låtamedborgarskapslagen. Det andra6 § är attav
form ändrad praxis, lösning vilkenförändringarna ta genom en en

meningskulle innebära kommittén sin uttalarnärmast att attsom
förändras i enlighet med de riktlinjerpraxis bör angetts.som ovan

grundförutsättningar för naturalisation i 6 § medbor-De som anges
sökandengarskapslagen är att

fyllt år,1 arton
år i fråga medborgare i nordiskt landsedan fem eller2 annatom --

landet,två år har hemvist här isedan samt
förväntas komma föra hederlig vandel.fört och kan3 att en

tillkommer således identiteten skall styrktdessa kravUtöver att vara
beviljas medborgarskap. Till skillnad från övrigasökanden skallför att

emellertid kravet på styrkt identitet inte lagregleratvillkor är utantre
den praxis vuxit fram på områdeti stället resultatdet är ett av som
tillkomst. Frånvaron detta krav imedborgarskapslagenssedan av

sannolikt identitetsproblematiken inte hadeberorlagtexten ännuatt
vid tidpunkten för tillkomsten den gällandeaktualiserats av nu

och därför helt enkelt för givetmedborgarskapslagen det togs attatt
tillståndsärendenliksom i alla andra skulleidentiteten typer varaav --

styrkt.
mellan kravet på styrkt identitet och övrigaskillnadEn annan

naturalisation det förstnämnda kravet tillämpasvillkor för är utanatt
Övriga ochvillkor däremot särskilt de avseende ålderundantag. -

försedda med rad dispensmöjligheter, vilka kräverhemvist är en en-
för bild Enbartingående kännedom praxis ha samlad över.attom en

lagtexten nämligen intryck årsstudium närmast att artonav ger av
fem års hemvist avseende icke nordiska medborgareålder liksom är

obligatoriska förutsättningar för medborgarskap skalli princip att
praxisbeviljas. i själva verket förhåller det sig alltså såkunna Men att

i fråga lagfästamycket hög grad vad gäller dei styr tresom om
naturalisationsvillkoren, något möjliggörs det i 6 § andraattsom av

naturalisation kan1-3 vissa förutsättningar under vilkastycket anges
beviljas grundvillkoren inte uppfyllda.äratttrots

belysande det här dispens frånTill sagda kan nämnas attav
beviljas utländskt barn under åråldersvillkoret normaltt.ex. ett arton

svensk medborgare under förutsättning adop-adopterats attavsom
gällande i Sverige de fall då svenskt medborgarskaptionen avserär
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medbor-enlighet med §automatik i linträder medinte a
då någondispens meddelasvidareförekommergarskapslagen. Det att

och antingensvensk medborgarebiologiska föräldrarbarnets ärav -
vårdnadenföräldern harmed den andreeller gemensamt omensam -

någonfallsituationen i dessavanligaste ärbarnet. Den att av
födelsemedborgarskap efter barnetsförvärvat svensktföräldrarna utan

svensk medborgare.samtidigt blivitbarnetatt
medborgarskap för denkanhemvistvillkoretBeträffande nämnas att

Sverige.års vistelse ibeviljas efter fyranormaltflyktingårsom
från dettaförekommande dispenservanligtpåYtterligare exempel

gift svenskmedmedborgare,utomnordisk ärvillkor är att ensomen
äktenskapetårs hemvistnaturaliseras efterregelimedborgare, tre om

exempel skulle kunnaMånga flertvå år.minstsedan gesvarat
naturalisationsvillkorhemvistvillkoret detjust äreftersom omgessom

dispensmöjligheter.flestav
dispenservandelsvillkoret så lämnasslutligen gällerVad mer

naturalisationsvillkor. Då detövrigadispenser frånrestriktivt än
Sverigekommit tillregelförekommit har det i avsett sompersoner

dentill hälftendå meddispens harochmycket getts avuppungasom
gällande karenstiden.normalt

naturalisationvillkoret fördet endakan konstaterasSammantaget att
styrktkravetdvs.helt undantag,närvarande tillämpasför utansom

Dettainskrivet i lagtexten.enda inte ärockså detidentitet, ärär som
troligentidigare konstaterats,vilken dock,paradoxnågot somenav

Enligtuppkomst.problemets relativtförklaring isinhar sena
i synnerhetemellertidsaknas detuppfattningkommitténs som-

ibetydelsefått mycketårenidentitetsfrågor deunder storsenaste
fortsättningsvis hållaskälmedborgarskapssammanhang ävenatt-

utanför lagtexten.styrkt identitetpåkravet
medbor-identitet i 6 §styrktin kravetskrivaGenom att

dettaläsarenfördelendessutom dengarskapslagen uppnås att av
naturalisa-förutsättningar församtligaupplysesi klartextlagrum om

sammanhangbetydelsefull i dettasärskilttydlighettion. Lagtextens är
medborgaresvenskapresumtivamångafår förmodaseftersom det att -

förstå lagtexterläsa ochvidinte någonflertalet harvilka attvanaav -
denna.eller delarmedborgarskapslagenläseri intresse aveget

inte längrekommitténs förslagenligtskallstyrkt identitetpåKravet
utifrån dehärifrån skall kunnaobligatoriskt dispensutan gesvara

till dispensMöjlighetenbetänkande. ärdettairiktlinjer angetts avsom
in idärför skrivasden börochbetydelsegrundläggande även

lagtexten.
utformning i övrigtförslagetsföreslagna lagtextensåväl denAv som

detstyrktskallidentitetenhuvudregelnframgår attär att menatt vara
från detta krav.dispensmöjlighet tillfinnsförutsättningarvissaunder

den grundläg-direktivenförutsätts ivilketligger ocksåDärmed --
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gande principen styrkt identitet i medborgarskapsärenden alltjämtom
fast.

9.5 Medborgarskap bör inte heller
fortsättningsvis kunna återkallas

Kommittén det inte heller fortsättningsvis skallattanser vara
möjligt återkalla medborgarskap har beviljats påatt ett som
grundval oriktiga uppgifter identiteten.av om

Kommittén har i det föregående föreslagit ordning innebär atten som
det under vissa förutsättningar skall möjligt erhålla dispensattvara
från kravet på styrkt identitet i naturalisationsärenden. Enligt kommit-
téns bedömning kommer den ordningen såsom den utformatsnya -
med krav förlängd vistelsetid och på lämnade uppgifter skallatt

trovärdiga inte medföra någon nämnvärd ökning antaletattvara av-
medborgarskap beviljas grundval falsk identitet. heltAttsom av
gardera sig missbruk i detta avseende låter sig emellertid knappastmot

och blotta risken för vissgöras ökning antalet medborgarskap,en av
vilka meddelats i fel identitet, torde många uppfattas ettav som

för införandet möjlighet under vissa förutsättningarargument attav en
kunna återkalla medborgarskap s.k. expatriering, förändringett en

skulle kräva grundlagsändring eftersom svenska medborgaressom en
skydd för sådan åtgärd inskriven iutsättas 2 kap.är 7 §mot att en
andra stycket regeringsformen.

Frågan expatriering har varit till bedömning i tidigareom uppe
lagstiftningsärenden. Något förslag införa återkallelsemöj-attom en
lighet har dock aldrig förelagts riksdagen. De skäl legat till grundsom
för så inte skett i huvudsak följande. För det förstaär innebäratt en
möjlighet till återkallelse vi i Sverige skulle få två olikaatt sorters
medborgarskap, oåterkalleligt för den blivit svensk medbor-ett som

födseln och går återkalla endast i vissaänett attgare genom som om-
klart angivna fall för den erhållit medborgarskapetsom genom-
naturalisation. Härigenom skulle de naturaliserade försättas i en
negativ särklass i förhållande till övriga medborgare, omständigheten

i sigredan tala starkt möjlighet till expatriering.ansetts emotsom en
Därtill kommer beslut naturalisation har mycket långtgåendeatt ett om
rättsverkningar och det försättande i statslöshet i de flesta fallatt som-
skulle bli resultatet återkallelse medför mycket kännbaraav en -
verkningar för den enskilde. sådanI situation kan nackdelaren
dessutom förväntas uppstå för Sverige i form verkstäl-t.ex.av
lighetshinder eftersom knappast någon skulle bereddstatannan vara

expatriering blivit statslös. Slutresul-att ta emot en person som genom
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tillhöriga dennamånga fall blidärför iskulle atttatet personer
egentliga vilja blilandetsi Sverigetilläts bli kvarkategori atttrots av

expatrieringframhållitshar ärYtterligare skålmed dem. motett som
familjerättsligaradmedföraskulle kommasådant beslut attettatt en

medbor-sitt svenskahärlederför de barnkomplikationer, t.ex. som
återkallas.medborgarskapförälderfrån dengarskap vars

ställningstagandet dvs.för detHuvudskälet attmotsatta ex--
stötandedetuppleverde flestamöjligtpatriering bör är att somvara -

medborgarskapssam-sanktion ihelstnågonutanatt somperson,en
grundläg-långtgående ochsååtnjutandeimanhang, kan komma enav

falskaanvända sigmedborgarskaprättighetgande att avgenomsom
falskasynnerhet denuppgifter, ibedrägligaochhandlingar om

ellerkriminellt förflutetför döljatillskapatsidentiteten att ett en
anföraskanytterligareterroristanknytning. Som attargument en

måttoi såpreventiv verkanockså kan haåterkallelsetillmöjlighet en
identitet blirsinljugafunderarvissa attatt omsompersoner --

sina planer.verkställa dessabenägnamindre att
grundtillskäl liggerför devisserligen respektharKommittén som

tillmöjlighetbör finnasi svenskuppfattningen det rättför att ex-en
bedömningsamladvidkommitténansluter sigDockpatriering. en-

uppfattning ihittillsvarandetill lagstiftarensför ochskälen emotav -
deemellertid tyngdenkanredan berörtsfrågan. Som argument somav

måni vissmedborgarskapåterkalla sägasmöjlighetförtalar atten
vissskeframöver kan kommadetdet faktumförstärkas attatt enav

dåFråganidentitet.i oriktigmedborgarskap ärantaletökning omav
denförtillräcklig styrka övergetillkommande ärdetta attargument av

medborgarskap.återkallelsebeträffandeståndpunktenrådande avnu
vilka villkoravhängigtviss månistyrkaArgumentets är somav

identitet skallstyrka sinvilka kanförskall gälla att personer --
inneburitkommitténs förslagnaturaliseras. Om attkunna t.ex.

påkraveti beviskravetlättnader skalldrastiska göras attsamt
hadeövriga,gäller förfrån vadskilja siginte skallhemvisttid som

återkallelsetillmöjlighetinförandetskälen förnaturligthelt enav
innebärförslagframlagdaKommitténsdelvis dager.kommit i annan

kanintenaturalisation för denförförutsättningemellertid att somen
Sverige ihaft hemvist iharvederbörandeidentitetstyrka sin är att

anledningnågonfinnsi princip intedetåtta år och attminst att
kommerdet förstariktighet. Föridentitetsuppgifternasifrågasätta

pååterhållandeverkaallmänthemvisttidförlängdkravet att rent
erhållai syftetill Sverigesöka sigbenägenhetmänniskors attatt

imyndigheternaidentitet. Vidare kommeri falskmedborgarskap att
omsorgsfullföretamedborgarskapsärenden dennaalla typ enav

med beaktandenågottrovärdigheten,prövning myn-avsomav -
bidrar tillytterligareerfarenhetochkompetensdigheternas att-

bliförväntasidentitet kani falskmedborgarskapantaletökningen av
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relativt marginell. Av betydelse för detta antagande dessutom denår
omständigheten fokuseringen identitetsfrågor i tillståndsärendenatt
ökat under år. Således kan räkna med de från 1t.ex. attsenare man
januari 1997 gällande reglerna tagande fingeravtryck 5 kap.om av
5 § UtlL kommer bidra till ökade förutsättningar för upptäcktatt av
oriktig identitet redan i ärendet uppehållstillstånd.om

Till det sagda kommer på goda grunder kan antaletatt anta attman
anfördafall då det lyckats i sitt uppsåt eftertrots atten person som-

åtta års vistelse här erhålla medborgarskap i oriktig identitetett -
avslöjas i skede, kommerännu synnerligenett attsenare vara
begränsat. Detta innebär i sin eventuell lagstiftningtur att en om
expatriering sannolikt skulle tillämpas sällan, något inte ärytterst som

betydelse vid övervägandet sådan.utan av en
Kommittén således den bedömningen ökningengör antaletatt av

medborgarskap i falsk identitet kommer bli förhållandevisatt
marginell så allt skett förutsättningarna förnärsamt att trots ett- -
uppdagande det verkliga förhållandet kommer synnerligenattav vara
små. Med beaktande härav finner kommittén det inte helleratt
fortsättningsvis kommer föreligga sådana extraordinära skälatt som
bör absolut minimikrav för Sverige skall övervägaett att attvara
införa möjlighet till återkallelse medborgarskap. Kommitténsen av
slutsats därför expatriering skall förbli otillåtetär enligt svensk rätt.att
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kommittédirektivGenerella10

Inledning10.1

regeringen hardirektivgenerellagäller dearbetekommitténsFör som
dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisningutfärdat avom

1994:23,dir.åtagandenoffentligaprövning1992:50, omavom
redovisning124dir. 1994:aspekterjämställdhetspolitiska samt avom

l996:49.brottslighetenförkonsekvenser

konsekvenserRegionalpolitiska10.2

regionalpolitiskabelysa dekommitténskalldirektivdettaEnligt
fram.läggslagstiftningförslag tilldetkonsekvenserna somav

regionalpolitis-någramedförabedömaskan inteförslagKommitténs
konsekvenser.ka

åtagandenOffentliga10.3

utgiftsöknin-innebärförslagendetinnebär bl.a.direktivDetta att om-
dessahurredovisningskall skeinkomstminskningareller avengar -

besparingartillmöjligheteranalysföretasfinansierasskall samt aven
effektiviseringar.och

År ansökningar2 600invandrarverk drygtavslog Statens1996 om
konstateratstidigareidentitet. Somoklargrundpåmedborgarskap av

intenormaltmedborgarskappå ansökanavslagemellertidfår omen
hanstället boriSverigefrånfråga flyttariföljd utantill att personen

detföljermed den permanentahon rätteller uppe-avsom-
antalheller,skulle inteDärmedhär. ettkvarhållstillståndet avom-

respektiveutgifterbifallits,stället hadeiansökningar statensdessa
riktning.i någonpåverkatshainkomster

kommeri sigordningenkommittén denbedömerhellerInte att nya
får detSåledesSverige.tillinvandringökad t.ex.innebära avatt en

nuvarandedetframgå1996avslag årantalet attrelativtdet stora anses
inte harnaturalisationsärendenidentitet istyrktobligatoriska kravet

därmed intefinnsSverige. Detsig tillsökafrånmänniskoravhållit att
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heller anledning införandet möjlighet tillatt anta att svensktav en
medborgarskap obestyrkt identitet efter åttatrots års hemvistmen- -

i sig skulle öka Sveriges dragningskraftensamt på invandrare.
I sammanhanget skall också konstateras den kommitténatt av

föreslagna ordningen med beaktandeäven ärenden denattav av-
aktuella generellt kommer bli någottypen arbetskrävandesett att mer

förut bedöms kunnaän hanteras inom Statens invandrarverks och-
Utlänningsnärnndens nuvarande resursramar.

Kommittén således den bedömningengör förslaget inte kommeratt
medföra några konstaterbara utgiftsökningar eller inkomstminsknin-att

gar.

10.4 Jämställdhetspolitiska konsekvenser

dettaI direktiv föreskrivs de förslag läggs fram skall åtföljasatt som
redovisning hur förslagen direkt eller indirekt kanav en av - -

förväntas påverka kvinnors respektive villkor och därmedmäns
förutsättningarna för jämställdhet mellan könen.

Kommitténs förslag innebär vissa utlänningar, bl.a.att grupper av
flyktingar, möjligheterstörre erhålla svenskt medborgarskap.attges
Däremot medför förslaget inte några jämställdhetspolitiska konsekven-

såvitt förhållandet mellan kvinnor och män.ser avser

10.5 Konsekvenser för brottsligheten m.m.

Enligt detta direktiv skall förslagen slutligen analyseras och redovisas
utifrån hur de, direkt eller indirekt, kan förväntas påverka brotts-
ligheten och det brottsförebyggande arbetet.

Kommittén föreslår det vid dispens från kravet styrkt identitetatt
skall uppställas krav på minst års längre hemvisttid i Sverigetre än
vad normalt gäller. Skälet härför bl.a. sådanär skillnadsom att en

incitament för sökandenutgör allt vad hanett göra eller hon kanatt
för få fram och in handlingar styrker identitetenatt eftersomge som
svenskt medborgarskap därigenom erhålls inom kortare tid. Frånvaron

sådan skillnad skulle däremot innebära mindre nogräknadeattav en
med dispensmöjligheten i åtanke, kunde möjlighetpersoner, attse en

i Sverige leva under och falsk identitet och detta såledesny utan
fördröjd på svensktväntan medborgarskap. Det inte heller otänkbartär

sådan ordning allmänt skulle öka Sverigesatt dragningskraftrenten
människor önskvärda här och vilkaär med uppgivandesom av

identitet inte skulle ha erhålliträtt svenskt medborgarskap, påt.ex.
grund anknytning till kriminell verksamhet.av
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åttaårsgränsenföreslagnadenbedömning börkommitténsEnligt -
Statensföretasskalltrovärdighetsbedömningdenjämte avsom

för dentillräckligUtlänningsnämndeninvandrarverk och att nyavara-
uppsåt tillkriminelltmedmänniskorlockasig skallinte iordningen

påverkaförslag förväntaskommitténskani övrigthellerSverige. Inte
brottsförebyggande arbetet.detochbrottsligheten
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Författningskommentarll

medborgarskapslagenändring itill lagFörslaget om

6 §

medborgar-svenskterhållandeförvillkorenparagrafen reglerasI av
naturalisation.skap genom

tydliggörsstycketförsta ävenändringen iföreslagna attdenGenom
styrktnaturalisation. Kravetförförutsättningidentitetstyrkt är en

frånsindärmed tillsigskiljeroch detformkrav artidentitet är rentett
knyterhederlig vandelhemvist ochålder,dvs.övriga krav. Dessa --

personligahur dereglerarochsökandenstilli stället personan
vederbörande skallförsökande skallhosförhållandena attvaraen

härtillMed hänsynmedborgarskap.svensktföri frågakommakunna
punktvisaioch intesärskiltidentitetpå styrktbör kravet sammaanges

villkor.övrigauppräkning tresom
Ändringen i dettademarkeraförhar gjortsstycketi andra attatt

kravetbeträffandetillämpligadispensgrunderna ärangivnastycke
identitet.styrktpå

inte längrekommitténs förslagenligtidentitet skallstyrktpåKravet
utifrån dekunnahärifrån skalldispensobligatoriskt utan gesvara

tillmöjlighetenföreslagnaavsnitt 9.3. Deniriktlinjer angettssom
redande i lagtextenskild frånväsentligtsintilldispens är natur

sikte på demedavfattatsdispens, vilkatillmöjligheternaangivna
Även fråndispensmöjligheten tillnaturalisationsvillkoren.materiella

sig.särskilt fördärför i lagtextenidentitet börpå styrktkravet anges
frånundantagvaritredje stycketföreslagnai detsker attDetta anges

åtta årminstsedanutlänningenidentitet fårstyrktpå göraskravet om
vadmarkerasordalydelsenSverige. Genomhemvist i atthar som

principfall, ii övrigaberäknandehemvisttidensvidliksomär,avses
naturalisa-tidpunkten förfrånbakåtSverige räknatihemvistoavbrutet

tionen.
ytterligaregälleridentitetstyrktfrån kravetdispensFör som

i ärendetsamtligabeaktandemedutlänningenförutsättning att av-
desåvitttrovärdigbedömsomständigheterföreliggande avsersom-

eller honhanochsin identitetutlänningen lämnatuppgifter attomom
utlänningeninnefattande ärstyrka densammamöjlighetsaknar attatt
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skuld till identiteten kan styrkas.utan De bedömningarattegen
såvitt dessagörs ytterligare dispensförutsättningar kommersom avser

utpräglat diskretionär och variationernaatt trovärdig-artvara av av
hetsspörsmål myndigheterna ställs inför i ärendena kommersom
dessutom i princip oändliga. Utrymmet för myndigheternasatt vara
s.k. fria prövningsrätt kommer således till följd dessa ärendensav
särpräglade Med hänsyn härtill och tillnatur att de däravstort.vara -

tydlighetföljande svårigheterna i lagtext med uttrycka de angivnaatt
förutsättningarnas verkliga innebörd bör dessa i lagtexten.anges-

Ändringarna i paragrafen bör tillämpas så utlänningar,att som
kommer i fråga för dispens från kravet styrkt identitet, får
tillgodoräkna sig den del hemvisttidenäven i Sverige ärav som
hänförlig till tiden före ändringarnas ikraftträdande.
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StigReservation Alexandersson mav

jag mig bakom kommitténs betänkande. tvåallt väsentligt ställer II
avvikande uppfattning. förstahar jag dock För detavseenden en anser

krävasvid dispens från kravet styrkt identitet skalljag detatt
majoritetenSverige sedan minst tio år, inte åtta århemvist i som

utlänning efter tidsföreslår. det andra jagFör attmenar om en en
uppgifter identitet typisktSverige ändrar sina sin dettavistelse i ärom

utlänningens trovärdighet i identitetsfrågan dåminskaägnat attsett en
sedermera Skälen till dessaansökan medborgarskap prövas.om

utvecklas nedan.ståndpunkter närmare

årsedan minst tioHemvist

möjligheternakommitténs majoritet jaglikhet medI att attanser
beträffande uppgivna identitet ökartrovärdigheten sökandensbedöma

på vistelsetid. ligger i sakensmed krav längre Det natur attett
minst år i stället förförbättras tiden bestäms till tiomöjligheterna om

tidår. hemvisttid vidare sökanden längreminst åtta En längre ger
identitetshandlingar. Till detta skallför få fram godtagbarasig att

vistelsetiden ägnadmig förordade längrefogas den är änatt merav
människors benägenhetförslag verka avhållandekommitténs attatt

med falsk identitet. Slutligenerhålla svenskt medborgarskapförsöka
tankeninstans ursprungligen väckteförtjänar dennämnasatt att som

tio årvistelsetid Statens invandrarverk fannmed förlängd varaen --
vistelsetiden bordetidsgräns. Verket betonaderimlig att varaen

år.väsentligt längre femän

trovärdighet ändrade uppgifter identitetMinskad om om

åberopar kommitténsutlännings trovärdighetdet gällerNär en
de fall då utlänningenflera skäl för mildaremajoritet synen

sig vitsordasina uppgifter. kan i och förfrivilligt ändrat Jag att
jagvisst fog för sig. Samtidigtmajoritetens ståndpunkt har menar

förhållandetfår undanskymma detemellertid detta inte attatt
till Sverige.ljugit sin identitet vid ankomstenmedvetetutlänningen om

svenskt medborgar-vid tidpunkt ansökerDå utlänningen omen senare
de skiftande identitets-enligt min mening oundvikligtdetskap är att

trovärdighet. Situa-minska vederbörandesuppgifterna ägnadeär att
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tionen kan jämföras med det läget utlänning konsekvent uppgivitatt en
och identitet under hela vistelsen i Sverige. Jag atten samma menar

det uppenbart trovärdigheten i det fallet.är är störreatt senare
Då olika upplysningar identitet har lämnats måste utlänningensom

uppgifter bli föremål för ingående prövning ansökannären om
blirmedborgarskap aktuell. För öka säkerheten vid bedömningenatt

sådana fallbör det i ligga till hands förlängdnära övervägaatt en
vistelsetid alltså tio år innan medborgarskap beviljas. Såutöver- -

framgår betänkandet finns det inget hindrar sådansom av som en
förlängning tiden tvivel identiteten kvarstår.närav om
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Reservation Lena Olsson mpav

stårJag helt bakom kommitténs förslag utlänning inte kanatt en som
styrka sin identitet skuld och bedömsär utanmen som egen som
trovärdig skall kunna bli svensk medborgare efter åtta års hemvist. Jag
står också bakom förslaget svenskt medborgarskap inte skall kunnaatt
återkallas.

Min reservation gäller åttaårsgränsen absolut minimigräns.äratt en
jagHär de beslutande myndigheterna skall oförhindradeattmenar vara

i enskilda ärenden kunna mildra kravet på hemvisttiden. Jämförbartatt
möjligheten mildra den ordinarie femårsgränsen i enskilda fall.är att
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Kommittédirektiv

Översyn lagen svenskt medborgar-av om Dir.

skap 1997:5

Beslut vid regeringssammanträde den 16 januari 1997

Sammanfattning uppdragetav

kommittéEn tillkallas med uppgift lagen 1950:382överatt se om
svenskt medborgarskap utreda vissa speciella frågeställningarsamt

medborgarskapslagstiftningen.rör Kommittén skall ocksåsom
åtgärder kan stärkaöverväga medborgarskapets status.som

Kommittén skall
genomföra allmän lagen svensktöversyn medborgarskap,en av om

vilka åtgärderöverväga kan vidtas för stärka medbor-attsom
garskapets status,
undersöka tillämpningen kravet sökerattav en person som
medborgarskap måste kunna styrka sin identitet ochövervägasamt
föreslå regeländringar för komma till med problemeträttaatt att

möjlighetvissa invandrare inte har uppfylla vad normaltatt som
krävs i detta avseende,
analysera för- och nackdelar med erbjuda svenskt medborgarskapatt
för barn föds i Sverige föräldrarna har permanentsom om uppe-
hållstillstånd,
analysera med s.k. villkorat medborgarskap och vid behovsystemet
föreslå ändring reglerna,av

medborgarskapsärendenöverväga i dag regerin-prövasom som av
i stället kan Statens invandrarverk,prövas Utlänningsnänm-gen av

den, domstol eller någon myndighet,-annan
analysera medborgarskapslagstiftningen i nordiskt och europeisktett
perspektiv vilka ändringar i medborgarskaps-övervägasamt
lagstiftningen bör föranledas det pågående arbetet inomsom av
Europarådet med konvention medborgarskap.en ny om

Bakgrund

De svenska medborgarskapsreglerna finns i lagen 1950:382 om
svenskt medborgarskap omtryckt 1984:682 och medborgarskapskun-
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görelsen 1969:235, omtryckt 1979:140. Lagen svenskt medbor-om
garskap har hittills inte varit föremål för någon genomgripandemer

modernisering och anpassningdärför i behovLagen äröversyn. av en
förhållanden.till nya

svenskt medborgarskapHuvudregler för förvärv och förlust av

den s.k. härstam-medborgarskapslagstiftning byggerSveriges
medborgarskap bestämmandeningsprincipen, dvs. föräldrarnas äratt

föds. viktigdet Enför barns medborgarskap oavsettett annanvar
uppkomsten dubbeltlagstiftningen söka förhindraprincip i är att av

medborgarskap.

födelsen modernmedborgare vidblir barn svenskEnligt lagen ett om
svensk medborgare. Omföräldrarna gifta, faderneller, ärärom

födelse och moderngifta varandra vid barnetsföräldrarna inte medår
medbor-blir barnet svenskfadern svensk medborgareutländsk ochär

innangifter sig med varandralegitimation föräldrarnaomgare genom
till utländskt barnfarfyller 18 år. En svenskbarnet är ettman som

förutsättningar barnetkan också under vissaäktenskaputom ge
anmälan.svenskt medborgarskap genom

för nordiskasedan fem år, ellerfyllt 18 år ochDen somsom
hederlighar förttvå år, hemvist i Sverige ochmedborgare har som en

naturalisation. Sombli svensk medborgarevandel kan genom
styrka han ellerdå utlänningen måste kunnahuvudregel gäller attatt

sitt utländska medborgarskap.förlorarhon

anmälanförvärvaskan svenskt medborgarskapSlutligen genom av
sådanaellervarit svenska medborgaretidigare avpersoner som

haft hemvistår härmellan 21 och 23utlänningar med ålder somen
år. intei minst fem Denårs ålder och dessförinnan ärfrån 16 som

skulle förloraeller honstyrker hanmedborgare i någon eller attstat
medbor-förvärva svensktutländska medborgarskapsitt attgenom

ålder.vid 18 års Försådan anmälan redankan dockgarskap göra att
anmälan krävsmedborgarskaptidigare svensktåtervinna ett genom

medborgarskapet.befrielse från det utländskaalltid

föreskrivs i 2 kap.detmedborgarskapgäller förlust svensktdetNär av
varit bosatteller harregeringsformen ingen medborgare§ är7 att som

fall då han ellerimedborgarskapSverige får berövas sitt äni annat
inträda isamtycke ellersamtidigt, efter uttryckligthon attgenom

får dock föreskri-i Dettjänst, blir medborgareallmän stat.en annan
medborgarskap skall följasittunder 18 år i frågabarnatt omvas
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föräldrarna eller dem. Vidare får föreskrivasdet i enlighetatt,en av
med överenskommelse med den sedan födelsenstat, ärannan som
medborgare i den andraäven och varaktigt bosatt där förlorarärstaten
sitt svenska medborgarskap vid 18 års ålder eller Enligt lagensenare.

svenskt medborgarskap förlorar den frivilligt förvärvarom ettsom
utländskt medborgarskap efter ansökan eller uttryckligt samtycke sitt
svenska medborgarskap. Vidare förlorar den född utomlandsärsom
och aldrig haft hemvist eller liknande här sitt svenska medborgarskap,

han eller hon inte före 22 års ålder ansöker få behålla det.om attom

Ansökningar medborgarskap i första hand Statensprövasom av
invandrarverk. Invandrarverkets beslut kan överklagas till Utlän-
ningsnänmden. Invandrarverket eller Utlänningsnämnden får överläm-

naturalisationsärende till regeringen, bl.a. ärendet bedömsettna om
ha betydelse för rikets säkerhet eller för allmän säkerhet.annars

Anmälningsärenden Invandrarverket eller,prövas i frågaav om
nordiska medborgare, länsstyrelsen. Beslut i sådana ärenden fårav
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Medborgarskapsregleri övriga nordiska länder

De svenska, danska och norska medborgarskapslagarna har tillkommit
Äveni samarbete mellan de länderna. de ändringartre som genom-

förts därefter har föregåtts överläggningar mellan Destaterna. treav
ländernas regelsystem i sakligtöverensstämmer hänseende med

Ävenvarandra. medborgarskapslagarna i Finland och Island överens-
i med destämmer bestämmelser gäller i de andrastort sett som

nordiska Det nordiska samarbetet i medborgarskapsfrågor harstaterna.
också kommit till uttryck i 1962 års sarnarbetsöverenskommelse

SÖmellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige 1962:14.
I överenskommelsen bl.a. de fördragsslutandesägs skallatt parterna
underlätta för medborgare i nordiskt land förvärva medbor-ett att
garskap i nordiskt land.ett annat

Behovet översynav en

Lagen svenskt medborgarskap har tidigare hittills intesagtsom som
varit föremål för någon genomgripande Utredningar iöversyn.mer
vissa avgränsade frågor har lett till del ändringar, helheten men som

lagen i behov moderniseringär och anpassning till förhål-av nya
landen.
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medbor-kan stärkaåtgärderockså skälfinns övervägaDet att som
ochmedborgarenuvarande svenskablandbådegarskapets status,

blir svenskinvandraremedborgare. Enblivande svenska som
betraktashon därmedhan ellermåste kunna kännamedborgare att som

ländersamhället. Andrasvenskafullt detsvensk och accepteras ut av
medbor-erhållandetvidceremonierexempelvis särskildahar av

ocksåordnasmedborgarenyblivna svenskaförCeremoniergarskap.
deltar i dessaStockholm. Mångadel kommuner, t.ex. ceremo-enav

Åtgärder dettauppskattning dem.uttryckt sinoch har övernier av
påinnebärmedborgarskapet rättvisa att ettslag är sätt att attett en

intressegemenskap.samhälletsdelta ifullvärdigt sätt

det svenskavad gällerkunskapskravvissavidare hävdatsharDet att
medborgarskapetsskulle stärkasamhälletsvenskaoch detspråket

reglerställdes enligtspråketdet svenskaipå kunskaperKravstatus.
medborgarskapslagen.nuvarandedentillkomstengällde före avsom

Även sökandensuttaladesnuvarande lagvid tillkomsten attav
vidbetydelsetillmätasspråket bordei svenskakunskaper stor

ocksåingick1980-talettill börjannaturalisationsprövningen. Fram av
svensktansökanbilaga tillobligatoriskspråkintyg omett som

praktikenspråkkunskaper isökandensDärefter harmedborgarskap.
betydelse.helt saknakommit att

ikunskaperingasåledes i dagfordrasbli svensk medborgareFör att
dockdag förssamhället. Idet svenskaellersvenska språketdet enom
enskildedenförkunskapersådanabetydelsendiskussion attavom

och förskyldigheterochrättigheterförstå sina attkunnaskall
integrationsprocessen.underlätta

orsakasårundertydligtblivit alltmerproblemEtt avsenaresom
medborgarskap.få svensktförvillkoridentitetstyrktkravet attsom
tveksamhetråda någoninteskall detnaturalisationstillfälletVid om

bl.a. medhängersökandes identitet. Kravet att ettden samman
svensktinteåterkallas,inte kanmedborgarskapsvenskt ens om

identitet.felaktignågonmedborgarskap förvärvats uppgett enav som
följdfått tillidentitet harpå styrktkravetpraxis uppställda attiDet

gällermedborgarskap. Dettafå svensktkani dag inteinvandrarevissa
från länderkommeroch invandrareflyktingarsärskilt vissa somsom

Afghanistan.Somalia ochadministration,fungerandesaknar t.ex.en
naturalisationsären-avslagsgrunden ivanligasteidentitet denOklar är

rimligtdetanledning ärsituation överväga attden. Denna att omger
skallall framtidförsin identitetstyrkainte kan varapersoner som
synnerhetmedborgarskap. Ifå svensktutestängda från möjligheten att

kanidentitetshandlingarhemlandfrån sittflyktingar flyttför utansom
handlingar. Statensskaffa fram sådanasvårtdet att senarevara
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i skrivelse till oktoberinvandrarverk har regeringen den 23 1996en
på detta problem. föreslår det utredspekat Invandrarverket att om

problemet kan lösas längre kvalifikationstid.genom en

problemområde kravet befrielse från tidigare medbor-Ett ärannat
inte förlorargarskap. Om sökande med utländskt medborgarskapen

i sin naturalisation för sådan verkan krävsdet och med detutan
någonmedgivande den utländska regering ellerstatensav annan

det villkor för medborgarskapmyndighet, kan svenskt attsom anges
sådantsökanden hos Invandrarverket inom viss tid styrker att ett

villkorat frånmedgivande länmats, s.k. medborgarskap. Undantag ett
sådant villkor kan för den sökt fått avslag singöras t.ex. som men

frånbefrielseansökan och den överhuvudtaget inte får något svarsom
enligt praxishemlandets myndigheter. I det sistnämnda fallet läggs en

styrkabevisbörda på den sökande. Han eller hon måste kunna attstor
fullständig ansökan lämnats in till hemlandets myndigheter. Fören

utlänningar har högst påtagligtvissa detta varit ettgrupper av
problem.

föds föräldrar medborgarskapi Sverige har utländsktBarn som vars
gällerfår i inte automatiskt svenskt medborgarskap.dag Detta även

föräldrarna har uppehållstillstånd här. Det kanpermanentom
dessa barn.diskuteras vilken signal samhället härmed förmedlar till

i mångafödda ochBarnen räknas utlänningar de härärtrots attsom
visserligen hävdasfall kommer leva sitt liv här. kanDetatt resten av

utländskaföräldrarna i de förblirdet val och medär göratt ett attsom
väljer sina barn demedborgare, desätt omsamma som

kanskebestämmer sig för bli svenska medborgare. barnenMenatt
få de vissteskulle starkare känsla samhörighet med Sverigeav omen

medborgarskapde accepterades fullt dvs. de erbjöds svensktattatt ut,
1996/97:Sf608från föräldrarnas medborgarskap. motionbortsett I en

föreslås födsför närvarande behandlas i riksdagen barnatt somsom
uppehållstillstånd skalli Sverige och har förälder med permanenten

erbjudas medborgarskap vid födseln. finns densvenskt Det mot nu
och nackdelarangivna bakgrunden skäl analysera fördelarnärmareatt

dettamed erbjuda svenskt medborgarskap i sådana situationer. Iatt
också konventionsammanhang bör det i artikel 7 i FN:snämnas att

skallrättigheter, Sverige ratificerat, barnbarnets bl.a. sägs attom som
med-ha från födelsen till och förvärvarätt rätt ettett attnamn

borgarskap.

regeringenUtlänningsnämnden inrättades ansågs det lämpligtNär att
naturalisationsärenden,i fortsättningen prövade vissaäven grupper av

förarbetena tillbl.a. fall innefattade vissa säkerhetsaspekter. Avsom
framgårdå i medborgarskapslagstiftningende ändringar gjordessom



SOU 1997: 162122 Bilaga

till betydelse1991/92:30 29 med hänsyn dendet prop. atts.
naturalisationsärenden bör överlämnande såsäkerhetsaspekterna har i

framkommit uppgifterundantagslöst ske det i ärendenär ettgott som
på ärendet kan rikets säkerhet eller allmän säkerhettyder röraattsom

omständigheterna inte sådana det står klart ansökningenoch är att att
avslås oberoende dessa aspekter. Det finns anledningskall attav

regeringens medverkan nödvändig det gällerär näröverväga enom
ärenden eller de kan slutligt domstoldel dessa avgörasstor av om av

någon myndighet.eller annanav

medEuroparådet pågår för närvarande arbeteInom ett en ny euro-
konvention medborgarskap. Arbetet inne i slutskedet.peisk ärom nu

principer för medbor-lägga fast vissa grundläggandeSyftet är att
finnas anledningförhindra statslöshet. kangarskap och Det attatt se

medborgarskapslagstiftning vissa punkter medsvensköver
konventionsarbetet, svensk lag i huvudsak ståranledning även omav

med preliminära konventionstexti överensstämmelse den som
föreligger.

Uppdraget

kommitté lagen 1950:382parlamentarisk skallEn överse om
speciella frågeställningarsvenskt medborgarskap utreda vissasamt
Kommittén skall ocksåmedborgarskapslagstiftningen.rörsom

åtgärder kan stärka medborgarskapetsöverväga status.som

genomföra allmän lagen svensktKommittén skall översynen av om
med hänsyn till det behov modernisering finnsmedborgarskap av som

till lagstiftning området.lämna förslagsamt ny

Dubbelt medborgarskap och statslöshet bör undvikas

fortsättningsvissvenska medborgarskapslagstiftningen börDen även
princippå härstamningsprincipen. Dubbelt medborgarskap bör ibygga

finns ytterligare situationerundvikas. Det kan dock tänkas det änatt
dubbelt medborgarskap börde för närvarande gäller där ac-som

Kommittén omfattningen dubbelt medbor-bör undersökacepteras. av
i dag.garskap

viktig utgångspunkt undvika statslöshet. KommitténEn är attannan
ytterligare åtgärder kan vidtas för underlätta förbör överväga attom

statslösa bli svenska medborgare.attpersoner
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börMedborgarskapets stärkasstatus

skall utreda och behovet åtgärder kanKommittén överväga av som
för stärka medborgarskapets led i in-vidtas status ettatt som

utgångspunkt bör kartläggningtegrationsprocessen. Som görasen en
medborgarskap innebär i olika avseenden. Kommit-vad svensktettav

lagstiftning och praxis området.bör också studera andra länderstén
gjorda överväganden skallbakgrund inhämtade kunskaper ochMot av

fördjupad frågankommittén lägga fram de förslag analyssom en av
Ömsesidighetentill. i integrationsprocessen skall beaktasanledningger

i sammanhanget.

fråga olika åtgärdersamband med kommitténs utredning iI om som
kommitténstärka medborgarskapets skallkan även övervägastatus om

språket eller svenskakunskaper i det svenska detkrav om
samhället bör ställas för beviljande medborgarskap. Omavupp
kommittén kommer fram till sådana krav skulle stärka in-att

medborgarskapets skall kommitténtegrationsprocessen och status,
bedöms lämpliga.föreslå de regler som

på styrkt identitetKravet

tillämpningen kravetKommittén skall skyndsamt undersöka attav
medborgarskap måste kunna styrka sin identitetsökersomen person

och föreslå regeländringar för komma till medrättaöverväga attsamt
uppfyllavissa invandrare inte har möjlighet vadproblemet attatt som

i detta avseende och därmed riskerar för all framtidnormalt krävs att
grundläg-ställas utanför möjligheten bli svenska medborgare. Denatt

identitet vid ansökangande principen skall kunna styrka sinatt man
medborgarskap måste dock ligga fast. förslagsvenskt Det somom

fram skall analyserasInvandrarverket lagt och övervägas, ävenmen
fråga.lösningar skall kunna komma iandra

föds i SverigeBarn som

föds i Sverige föräldrar har utländsktdet gäller barnNär som vars
för- nackdelarmedborgarskap skall kommittén analysera och med

förutsättningaralternativ till reglering under vissa skulleolika som
svenskt medborgarskap. Analysen bör omfattaerbjuda möjlighet till

skulle underlätta för sådana barn bli svenskaolika lösningar attsom
uppehållstillstånd.föräldrarna harmedborgare permanentom

grundläggandedeKommittén skall i sina överväganden beakta
medborgarskapslagstiftningen.för den svenskaprinciper gällersom
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Om kommitténs överväganden föranleder det, skall förslag till
lagregler läggas fram.

S.k. villkorat medborgarskap

Systemet med s.k. villkorat medborgarskap har tidigare nämntssom
till vissa problem förlett sökande har svårigheter få befrielseattsom

från tidigare medborgarskap. Kommittén skall analysera dessa problem
vid behov föreslå ändringaroch i reglerna.

Ärenden regeringenprövassom av

Utlänningsnämnden inrättadesNär ansågs det viktigt regeringenatt
i fortsättningen skulle bl.a. medborgarskapsärendenäven pröva som

innefattar olika säkerhetsaspekter. Kommittén skall analysera frågan
och i vilken mån dessa medborgarskapsärenden verkligen behöverom

regeringen de i stället kanövervägaprövas prövassamtav om av
Utlänningsnämnden,Invandrarverket, domstol eller någon annan

utgångspunktmyndighet. En bör regeringens prövningattvara av
iärenden första instans skall undvikas. viktigt skäl söka efterEtt att

lösningarandra det saknas möjlighet överklaga regeringensär att att
beslut.

Nordiskt och europeiskt perspektiv

Kommittén skall analysera medborgarskapslagstiftningen i nordisktett
europeiskt perspektiv följa arbetet inom Europarådet medoch samt en

europeisk konvention medborgarskap. den mån det behövs förIomny
svensk lagstiftning skall stå i överensstämmelse konventionen,medatt

skall kommittén och föreslå ändringar i medborgarskaps-överväga
lagstiftningen. Med hänsyn till det nordiska samarbete hittills harsom
kännetecknat området skall kommittén inrikta sitt arbete på iävenatt
fortsättningen i nordisk utgångspunkt förstort setten gemensam
medborgarskapslagstiftningen skall upprätthâllas.

Övriga frågor

får frågorKommittén i utredningsarbetet andra gälleräventa somupp
medborgarskapslagstiftningen de har berörts.än som nu
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arbetetUppläggningen av

1998.septemberden lavslutatskallUtredningsarbetet vara

kommitténsskallidentitetstyrkandegäller kravetdeldenI avsom
1997.decemberden 1redovisasförslagochöverväganden senast

detpåutredningarpågåendemed andrasamrådabörKommittén
särskiltgällerområdet. Detmigrationspolitiskaochintegrations-

invandrarenyanländaför samtintroduktionutredningen nyom
1997:03området Inintegrationspolitiskaför detmyndighetsstruktur

vidprocessordningochinstans-utredningkommandeoch om nyen
medborgarskapslagstiftningen,ochutlännings-tillämpning m.m.av

nordiskaövrigamedkontakthållakommitténbörgångarbetetsUnder
länder.

kommit-samtligatilldirektivregeringensgällerutredningsarbetetFör
regionalpolitiskaredovisningutredaresärskildaochtéer avom

åtagandenoffentligaprövning1992:50,dir.konsekvenser avom
124dir. 1994:aspekterjämställdhetspolitiska samt1994:23,dir. om

1996:49.dir.brottslighetenförkonsekvenserredovisning avom

Inrikesdepartementet
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