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Till statsrådet Pierre Schori

Genom beslut den januari30 1997 bemyndigade regeringen statsrådet
Schori ledamöter i parlamentarisk kommitté UD 1997:04att utse en
med uppdrag ställning till instans- och processordning vidatt ta en ny
tillämpning utlännings- och medborgarskapslagstiftningen visssamtav

utlänningslagen. Med stöd bemyndigandet förordnadesöversyn av av
februariden 12 Siv Helmer1997 ordförande och Maudsom

Bjömemalm Sigrids, Bolkéus s, Sten Geer ErikDe v Arthur
Egervärn c, Gustaf Essen rn Lena Isaksson fp, Helena Karlénvon
kd och Ragnhild Pohanka mp ledamöter i kommittén. Genomsom
beslut den augusti entledigades12 1997 Helena Karlén och förordnades
Magda Ayoub kd ledamot kommittén.som av

Som sakkunniga förordnades den 4 1997 rättschefen Larsmars
generaldirektörernaMagnuson HällLena Eriksson och Johansamt

Fischerström. beslutGenom den 3 1998 entledigades Johanmars
Fischerström och förordnades stf generaldirektören Håkan Sandesjö

sakkunnig.som
förordnadesSom den 4 kanslirådet1997 Evaexperter mars

Nordqvist, kammarrättsassessorn Ann-Jeanette Eriksson, polisinten-
denten Stefan ordförandenCarp, Eva Norström, sakkunniga Eva
Ulfvebrand och advokaten Stadig.Per Vidare förordnades expertersom
i kommittén beslut den 26 1997 hovrättsassessorn Ulfgenom mars
Wallentheim, den juli1 1997 språkexperten Gertrud Berglund med-att
verka vid den språkliga utformningen lagtexten, den 26 1998av mars
kanslirådet Påhlsson ochLars den 23 november 1998 departementsrå-
det Gunnar fr.o.m. denHermanson 16 oktober 1998. Genom beslut
den 19 november entledigades1997 Ann-Jeanette Eriksson och förord-
nades hovrättsassessorn Anders Norin t.o.m. den okto-15expertsom
ber 1998.

sekreterare förordnadesSom den februari12 kanslirådet1997 Bengt
Ranland, bitr. sekreterare den 14 april Kerstin1997 Sjeldrup ochsom

sekreterare den juni1 1997 Margareta Landerholm.som
Kommittén har antagit Kommittén instans- ochnamnet om ny pro-

cessordning i utlänningsärenden, NIPU.
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Sammanfattning

processordningEn instans- ochny

Behovet processordningav en ny

kommitténs direktiv påpekas handläggningen asylärendenI underatt av
lång följd har kritiserats för handläggningstidemaår varitatten av

långa och insynen i från såväl allmänhet varitatt parterprocessen som
dålig. Kommittén har haft införande tvåpartsprocessprövaatt ettom av
kan medföra sådana förbättringar processordningen för såväl utlän-att
ningsärenden medborgarskapsärenden bör ändras. Om kommitténsom

bör införas,tvåpartsprocess innebär sådant ställningsta-att ettanser
gande ytterligare anledning utformningen den framtidaprövaatten av
instansordningen.

våpartsförfarandeT

Kommittén förfarandet i utlänningsärenden bör betydligtattanser ge
för tvåpartsprocess. Fördelarna blir särskilt tydligastörre utrymme en

vid muntlig förhandling. möjlighet till tvåpartsförfarandeEn med
muntlig förhandling enligt kommitténs uppfattning avgörandeär av
betydelse för tilltron till främst asylprövningssystemet skall kunnaatt
förbättras.

t

asylnämnd InvandrarverketEj inom

Kommittén har fördelarna med tvåpartsförfarande skulleövervägt om
kunna nås förändringar beslutsfattandet inom Invandrarver-genom av
ket.

Beslutsfattandet skulle kunna byggas asylnämnd in-ut attgenom en
Invandrarverket.hos Nämnden skulle kunna delta i vissa beslut.rättas

tvåpartskaraktärförfarande skulle kunna åstadkommasEtt attav genom
olika inom verket utreder och fattar preliminärt beslut respektiveorgan

beslutet. Omprövningen skulle ske begäran denomprövar av en-
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hänskjutande den fattat det preliminära beslutetskilde, efter somav
underställning allaautomatisk eller vissa besluteller av om av-genom
Vid omprövningen skulle den fattatvisning eller utvisning. detsom

särskild allmän ombudsenhet inom verketpreliminära beslutet eller en
till sökanden.få uppträda motpartsom

sådan modell med omprövning asylnämnd inomFör att av enen
meningsfull de två olikaskall krävs verksorganen godtasverket attvara

Kommittén har funnit modellen inte tillgo-skilda intressenter. attsom
tydlig till den enskilde. Omprövningdoser önskemålet motpartom en
tillgodoser inte hellerinom myndighet kravet asyl-att ensamma

ansökan skall kunna i två instanser. Ytterligare minst instansprövas en
behövas. Modellen kan inte sådantskulle ändå komma ersättaatt ett

tvåpartsförfarande kännetecknar i domstolar.tydligare som processen

Överprövning och kammarrättlänsrätti

i de allmänna förvalt-införda reglerna tvåpartsprocessDe år 1996 om
enligt kommitténs uppfattning utmärkt före-ningsdomstolarna utgör en
utlänningsärenden bör in-bild för i gå till. reglerhur Dessaprocessen

förvaltningsmyndighet får överklagas till läns-nebär beslutatt en enav
myndighetens beslut ändraslänsrättens beslut innebär påOmrätt. att ett

felaktigt, får myndigheten överklaga läns-myndighetensätt ansersom
Myndigheten blir därför till den enskilde redanbeslut.rättens motpart

utredning föroch lägger där fram och kanhos länsrätten argumentera
sin uppfattning.

därför Invandrarverket central utlän-Kommittén föreslår att som
förvaltningsmyndighet fatta beslut i förstaningsmyndighet och skall

skall kunna överklagas till länsrätt,instans. Invandrarverkets beslut en
får till prövningoch länsrättens beslut överklagas kammarrätt. Fören

krävas prövningstillstånd enligt de vanligahos kammarrätten skall
gäller hos kammarrättema. Någon möj-regler sådant tillstånd somom

föreslås inte,lighet till överprövning kammarrättens beslut utanav
kammarrätten blir slutinstans.

alternativ där InvandrarverketKommittén har också övervägt ett
eller utvisning i stället efterinte skall få fatta beslut avvisning utanom

med avvisningsin utredning få vända sig till länsrätten ansökanen om
utlänningens ansökan asyl ellereller utvisning och att annatom om

Kommitténs majoritet har dock föredra-uppehållstillstånd skall avslås.
med hur den vanliga för-git den modell bättre överensstämmersom

valtningsprocessen då enskild ansöker något.ut, omser en
vid och inteUtlänningsärenden skall inte handläggas alla länsrätter

Behovet domstolar i asylärenden börheller vid alla kammarrätter. av
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skall handläggaoch vilka länsrätterför hur mångastyrande somvara
beslutsorganisa-Invandrarverkets nuvarandeMedutlänningsärenden.

hosasylärendenfinnas någradet intetion kommer överprövaattatt
Regeringen bör få bestämmaplatser i landet.länsrätter än tremer

utlänningsärenden. Enligt kom-handläggaskallvilka länsrätter som
skäl för det skall länsrät-dock starkauppfattning talarmitténs att vara

och i Göteborg.i Skåne länStockholms län,iterna
hand-inskränka antalet länsrätter skallförskälEtt attannat som

ärendena, liksom ärenden andrautlänningsärendenlägga är att om-
från juridiska kunskaperdesärskild kompetens. Bortsettråden, kräver

allmänkunskap förhållanden i andrakrävs ocksåkrävs, större omsom
information domstolar i allmän-till sådanbättre tillgångländer änsamt

erfaren-också byggasbehöverhet behöver. Kompetensen genomupp
sprids alltför många länsrätterärendenarättsområdet. Omhet utav

bygga dennaenskild domstolför varjeskulle det svårt att uppvara
kompetens.

Invandrarverkets beslut hosöverprövningenläggaGenom att av
flexibilitet dåkommittén behovetbefintliga domstolar att an-avanser

specialorgan.kan tillgodoses inomväxlar lättaretalet ärenden än ett
främst förändring i antalet asylsö-ärenden beror påVäxlingen i antalet

med förändringar i vår omvärldhängerkande, vilket i sin tur samman
förutse.svåraär attsom

fördelarna med lägga utlän-i övrigtKommittén även att attanser
med hadomstolar fördelarnabefintliganingsärendena hos överväger att

specialdomstol. skäl dom-eller Ettspecialorgandem hos ärett en
bör det tydligaretill etablerade domstolarknytningstolsmiljön. En göra

statsmakternarättsområde hardettabeslutsfattandet ävenatt av
hålla sig inom.givna attramar

också bättre med fleramuntlig förhandling blirtillMöjligheterna
landet.finns i olika delardomstolar avsom

alltförutlänningsärenden läggas hosbörKommittén inte attanser
inombli dominerande ärendegruppriskerar dåsmå länsrätter. De att en

flexibilitet för dessabehovetTill detta kommerdomstolen. ären-att av
liten domstol.tillgodoses inomden inte kan en

utlänningsärenden.inte handlägga Kammar-skallAlla kammarrätter
åstadkommasprejudikatinstans, och detta kan inteskallrätten omvara

Överinstansema bör intekammarrätter.på fleraärendena delas upp
Kommittén föreslårantalet underinstanser.mångaheller lika somvara

skall överinstans.i StockholmKammarrättenatt vara
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Utlänningsdomstolar

Utlänningsärenden kräver särskilda kunskaper, bl.a. i fråga förhål-om
landen i olika främst flyktingproducerande länder. Alla regler som- -

allmänna förvaltningsdomstolar blir inte tillämpliga. Framför alltavser
blir instansordningen och kortare i andra mål.än Nämnde-en annan

i domstolarna kan med hänsyn till domkretsarnamännen inte heller
i val övriga nämndemän i länsrätterna ochutses kammar-samma som

Kommittén föreslår de länsrätterrätterna. och den kammarrättatt som
handlägga utlänningsmål, på särskilt utseddautses att sättsamma som

tingsrätter fastighetsdomstolar eller miljödomstolar,utgör då de hand-
lägger dessa mål skall det utlänningsdomstolargöra respektivesom
Utlänningsöverdomstol.

Processordningen

För i domstolarna bör förvaltningsprocesslagens vanligaprocessen
regler gälla. innebär i frågaDet muntlig förhandling sådan fårattom
hållas det kan till fördel för utredningennär eller främjaantas ettvara
snabbt avgörande målet. Muntlig förhandling skall vidare hållasav om
den enskilde begär det och förhandlingen inte obehövlig inteochär
heller särskilda skäl talar det.emot

Kommittén understryker muntlig förhandling i förvaltningsdom-att
stolarna avsedd komplement till den skriftligaär handlägg-ettsom
ningen och förhandlingen inte allt processmaterial. Självklartatt avser
kan förhandling ändå, särskilt det fråga trovärdighet, kommanär är om

beröra det skriftliga materialet.att
vanligaDe reglerna för förvaltningsdomstolarna domförhet fö-om

reslås också gälla.
Mål avvisning eller utvisning skall förtursmålrör i dom-utgörasom

stolarna.

Medborgarskapsärenden och tillståndsärenden

Övriga ärenden, medborgarskap, tillståndsfrågor eller flyk-som avser
tingförklaring och resedokument, föreslås följa instansordningsamma

asylärenden och andra ärenden avlägsnande från landet. För-som om
valtningsprocesslagens vanliga regler skall således gälla för dem.även
Andelen mål där muntlig förhandling behöver hållas bedöms dock bli
betydligt lägre i målen avlägsnande.än om
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Processuella frågor

Även föreslagnaskall handläggas inom denprocessuella frågorbeslut i
förvar och biträdesfrågor.gäller bl.a. beslutinstansordningen. Det om

Även skall handläggas ikostnadsansvar förfrågor transportörom
denna ordning.

Handläggningstider

särskilt möjligheterna tillförbättras, ochGenom att genomprocessen
kommittén handläggningsti-förhandling, bedömereffektiv muntlig att

avlägsnandemål gällerasylärenden kan förkortas. Deförderna ursom
förtursmål inom ochhandläggaslandet kommer störreatt en merasom

närvarande.organisation förflexibel än
skallkommittén behovet InvandrarverketpåSamtidigt pekar attav

avslutas inom rimligasylutredningar så dessa kanprioriterakunna att
betydelse föravgörandeåtgärd kantid. sådanEn attantas vara av

påverkakortas. Möjligheternaskall kunnahandläggningstiderna att
kommitténs uppdrag.legat inomdetta har dock inte

Snabbprocessen

s.k.förändringar bör i dennågraKommittén har görasövervägt om
gäller asylansökningarförfarandet detsnabbprocessen, dvs. när som

nödvändigtogrundade. Kommittén detuppenbartbedöms attansersom
det inteverkställas,avvisningsbeslut kandärha ordning ävenett omen

tillgodoseöverklagas.och det Förkrafthar vunnit laga även attom
minimigarantiresolution föreslås emellertidkrav i bl.a. EU:s att en an-

avvisningsbeslutverkställbartomedelbartsökan inhibition ettavom
verkställas, förrän domstol harbeslutet inte fårskall medföra prövatatt

beviljas.inhibition skallom
länsrättensåledes överklagas till länsrätt. OmAvvisningsbeslutet får

ogrundad,ansökan uppenbartbedömningdelar Invandrarverkets äratt
tillinte få överklagas Kammarrätten.skall beslutlänsrättens

tredje län-dock för avvisning till vissaordning föreslåssärskildEn
asylland. densäkert första Förtypiskt kander, attsett anses varasom

regeringen ha förttillämpas, skallskall kunnasärskilda ordningen upp
förteckning. asylsökandesärskild Omfråga pålandet i reserenen

landet,avvisas direkt till detsökanden kunnaland, skallfrån sådantett
inhibitionsansökanbeslutDomstolensinhibition söks. överäven om

själva ansök-fall inte avvaktas. innebäri dessa Detsåledesbehöver att
uppskovseffekt.någoninhibition inteningen gesom
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land skall föras på förteckningen skallFör grundläg-ettatt upp en
gande förutsättning landet har tillanslutit sig och tillämparattvara

flyktingkonvention och EuropakonventionenFN:s eller FN-konventio-
medborgerliga och politiska rättigheter i landetdetsamt attnen om ges

möjlighet söka och erhålla asyl. således fråga etableradeDet äratt om
demokratier enligt den västerländska uppfattningen.

Biträde

biträde väsentlig deltill offentligt rättssäker asyl-Rätten utgör en av en
förändringar föreslås inte i denna KommitténNågra rätt.process. anser

Invandrarverket fortsätter sina strävanden förordnadet angeläget att att
biträde så tidigt stadium möjligt och därmed också kunnapå ett attsom

asylutredningen fort möjligt.påbörja och avsluta så som

Sekretess

inte heller ändringarKommittén föreslår några i sekretesslagen. Kom-
mittén förutsätter dock öppenheten blir då förläggsstörreatt processen
till domstol och Invandrarverket där får uppträdaatt part.genom som
Olika länderinformation kommer på detta blislags sätt att processmate-

Ävenrial tydligare i den informationpå mån sekretessbeläggs,sätt.ett
kommer det kunna bli tydligare sådan information fmns.att att

Regeringens styrning

Kommittén föreslår möjligheten lämna enskilda ärenden tillöveratt att
regeringen för vägledande beslut slopas. Regeringens styrning får i
stället förordning.ske genom

Säkerhetsärenden

undantag från den ordinarie instansordningenEtt föreslås beträffande
s.k. säkerhetsärenden. möjligheter till tvåinstansprövningFör att ge en
skall fattaInvandrarverket alltid beslut i sådana ärenden. Verkets beslut

Ävenskall kunna överklagas till regeringen. Rikspolisstyrelsen skall
kunna överklaga beslutet, det styrelsengår emot.om

Regeringen skall hämta yttrande från Högsta domstolen, innan
fattarden beslut utvisning skall ske. Finner domstolenHögsta detatt att

finns hinder utvisning, fårabsolut någon utvisning inte ske.mot
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utlänningslagEn ny

utlänningslagBehovet av en ny

i kraft den juliutlänningslagen 1989:529 trädde lnuvarandeDen
framhållssedan dess ändrats tjugo gånger. Som ihar1989. Den änmer

medförtde ändringar redan gjorts la-direktiv harkommitténs attsom
uppfattas svårtillgänglig. ändringaravseenden kan Dei vissa somgen

detta betänkande främst det gäller instans-kommittén föreslår i närsom
följd förslag lagtsockså deoch processordningen som en av sommen

i betänkandetAnknytningsutredningen SOU 1997:152 Uppe-fram av
nödvän-anhöriga ytterligare omfattande ändringarhållstillstånd för gör

möjligt arbeta dessa ändringar i denskulle intediga. Det attvara nu-
överskådlighet skulle gådess heltvarande utlänningslagen utan att

förlorad.
lagen har kommittén också detsamband medI översynen settav

språket i lagen enklare och lättfatt-försökaangeläget göraatt mersom
lagtexten könsneutral.samband därmed ocksåligt och i göra

äktenskap/sammanboendeAnknytning genom

Anknytnings-förslagen isig bakom delarKommittén ställer stora av
Uppehållstillstånd på grundbetänkande 1997:152utredningens SOU

får leda tillKommittén betonar förslagen inteanknytning. attattav
försvåras för de seriösa anknyt-få uppehållstillståndmöjligheterna att

anknytningar.allaningarna, utgör merparten avsom
Anknytningsutredningens förslaginstämmer iKommittén att syste-

invandringsprövning bör behållas och såuppskjutenmed attmet en
direkt lagen.princip skall framgåcentral av

grundmed bra utredning be-Utgångspunkten bör att somvara en
inte. normalfal-seriöst förhållande ellerdöma, det fråga Iär ettomom

hörassåväl sökanden referenspersonen måstelet kräver det att som
muntligt.

ha sin bak-förhållanden kan konstaterasdet frågaNär är somom
uppehållstillstånd kunna be-traditionellt kulturmönster börgrund i ett

begränsad omfattning och kan-träffats i mycketviljas, trots att parterna
Kommittén pekar dock viktenvarandra.ske saknar kunskap avom

det fråga så-grundliga muntliga utredningarsärskilt görs när äratt om
arrangerade äktenskap.dana

tillstånd skall ansökansärskilda skäl talarEndast attmot ges av-om
framstår seriöst. sådant skäl kanförhållandet i sig Ettslås, trots att som

sökanden kommerpåtaglig risk fördet finns utsättasatt attattvara en
riskbe-kränkning i förhållandet. någonallvarlig Förför våld eller att
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dömning skall kunna krävs det kontrollen framför allt refe-göras, att av
ökar.renspersonerna

Referenspersoner i Sverige bör i samband med utredningen alltid
tillfrågas äktenskap/samboförhållandentidigare och eventuellaom om

Utdrag polisregister bör alltiddomar för brott. kunna hämtas rö-ur
rande invandrarverk fåreferenspersonen. Statens bör till termi-rätt

uppgiftennalåtkomst till polisregister såvitt före-avser om en person
kommer registret eller inte och vederbörande dömts för brotti motom

brottsbalken.4 eller 6 kap.
uppehållstillstånd skall kunna beviljas förhållandetFortsatt trots att

upphört, sökanden eller sökandens barn för våld refe-utsattsom av
innefattareller för handlingar allvarlig kränkningrenspersonen som av

frihet eller frid. reglering skall framgåsökandens eller barnets Denna
utlänningslagen.av

sannolikt sökanden eller dennesde fall det barn förI görs utsattsatt
allvarlig under sammanboendet och förhållandetövergrepp artav upp-

främst skall uppehållstillståndhört på grund detta, i regel beviljas.av
inteförutsätter dock dels sammanboendet varit helt kortvarigt,Detta att

varit fråga seriöst förhållande.dels det från början ettatt om
Gällande regler partsinsyn och kommunikation sammantagetom ger

sökandena tillfredsställande skydd det i ärendet förekommerett mot att
uppgifter betydelse för tillståndsprövningen och sökan-är av somsom
dena inte till.känner

utgångspunkt bör Sverige i fortsättningenEn skall haävenattvara
principiellt uppehållstillstånd förkrav andra skyddsberätti-änattett

gade skall ha beviljats före inresan. Undantag skall dock kunna göras
anknytning till iutlänningen har stark Sverige bosatt ochen personom

det skäligen inte kan krävas utlänningen återvänder till landatt ett annat
för ansökan där.att ge

a
Omprövning beslut laga kraftvunnitav som

enligt kommittén nödvändigt ha regler möjligtDet detär göratt attsom
ändra lagakraftvunnet beslut avvisning eller utvisning. Det ärett om
samtidigt angeläget minskningmycket uppnå antalet ompröv-att en av
ningar lagakraftvunna beslut, i dag kräver orimligt storasom resur-av
ser.

möjlig det kommit framOmprövning skall endast vara om nya om-
tidigare i ärendetständigheter inte ochprövats gör attsom som en

verkställighet inte framstår rimlig. Omprövning bör möjligsom vara
främst finns hinder verkställigheten därför detdet kommitmot attom
fram eller verkställigheten praktiskapolitiska skäl skäl inte ärnya av
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möjlig genomföra. Likaså måste omprövning möjlig detatt vara om
genomföraskulle strida humanitetens krav verkställigheten. Iattmot

fallet omständigheternadet enskilda kan sådana det skulleattvara
humanitetens krav genomföra verkställighetenstrida sökan-närattmot
stark anknytning till någon här i landet, särskilt i fallden har en person
berörda. finns dock i princip inte skäldär barn Det be-är omprövaatt

därför tidigare åberopad anknytningslutet enbart kommit be-attatt en
längre tid vad falletstå under något ärendetän när senasten som var

principen uppehållstillstånd för andraprövades. allmännaDen är änatt
ha beviljats före inresan i landet. finnsskyddsberättigade skall När det

beslut avvisning eller utvisning skälenlagakraftvunnet är änett om
uppehållstillstånd inte bör beviljas länge sökandenstarkare för så äratt

kvar i landet.
ordningen med ansökan for omprövningnuvarande NUTDen ny

lagakraftvunna beslut avvisning och utvisning medersättsav om en
ordning invandrarverk det finns något hinderdär Statens prövar om

hinder verkställighet i dag i lag-verkställighet. De motmot som anges
kompletteras med bestämmelse hinder verkställighettext att motomen

det skulle strida humanitetens kravockså föreligger mot attom genom-
föra verkställigheten.

de hinder verkställighet åberopas i sin helhetOm prövatsmot som
får Invandrarverket besluta verkställigheten skall genomfö-tidigare, att

hinder verkställighet praktisk åberopas fårOm mot naturras. av
såväl bifallsbeslut avslagsbeslut. Invandrar-Invandrarverket fatta som

får också upphäva beslutet avvisning eller utvisning detverket om om
klart det politiska eller humanitära skäl finns hinderstår att motav

verkställigheten. Invandrarverkets beslut i dessa fall får inte överklagas.
Åberopar utlänningen det finns hinder verkställighetenatt mot av

humanitära skäl och har dessa skäl inte tidigarepolitiska eller iprövats
Invandrarverket anmäla ärendet till utlänningsdom-sin helhet måste

stolen. Anmälan behöver dock inte ske det fråga ärendeär ettom om
ske inom tiden.där verkställighet inte planerad denär närmasteatt

beslut får inte överklagas till Utlännings-Utlänningsdomstolens
överdomstolen.

verkställighetsärenden förordnasOffentligt biträde i skall enligt
biträderegler i andra utlänningsärenden, dvs. offentligtsamma som

skall förordnas det inte måste behov biträde saknas. Detantas attom av
främstinnebär offentligt biträde torde komma förordnas i deatt att

invandrarverk utlänningsdomstolen.ärenden Statens anmäler tillsom
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betydelse vid ärendenLevnadssättets prövningen av om
ochuppehållstillstånd, avvisning utvisning

möjlighet hindra den kan tänkas begå brottmåste finnasDet att som
Misstankama framtida brottslighet måstefrån i landet.att omresa

och det måste finnas någon påtaglig grund förobjektivt grundadevara
misstankarna.

uppehållstillstånd för denfinnas möjlighetDet måste vägraatt som
det igen. Misskötsamhetenoch kan kommabegått brott göraattantas

skäl sökanden har for beviljas uppehållstillståndbör devägas attmot
för uppehållstillstånd destoi starkare skälenhär landet. Ju är, grövre

krävas för tillstånd skallmisskötsamhet måste vägras.att
uppehållstillståndfinnas möjlighet upphäva beviljatmåsteDet att ett

i dessa fall tillfor den har misskött sig Hänsyn måste tasgrovt.som
vistelse Sverige och till levnadsomständig-längden utlänningens iav

heterna i övrigt.
alla vill in i Sverige,Bestämmelserna avvisningom avser som resa

avvisa utlänning bör det till-tillfälliga besökare. Föräven att en vara
misskötsamhet vad krävs förräckligt med mindre mått än attett av som

uppehållstillstånd för den enligt regler och praxis har någonvägra som
uppehållstillstånd.form tillrättav

lagakraftvunna imisskötsamhet domar skallOm än vägasannan
lagstiftningen klarare i dag framgå vilkenbedömningen, bör det änav

misskötsamhet det kan frågaform som vara om.av
föreslår kommitténMed ovanstående utgångspunkter grundsom
fästas vidföljande det gäller den vikt skall levnads-ändringar när som

uppehållstillstånd, avvisning ochvid prövningen ärendensättet omav
utvisning.

kunna sådant särskilt skäl kanEndast brottslighet skall utgöra som
uppehållstillstånd för dem behöver skydd påleda till vägrasatt som

innebär principgrund eller miljökatastrof. i lagtextenkrig Det attenav
verkligheten, eftersom uttalanden i tidigare förarbetentillanpassas

uppehållstillstånd grunddet möjligt påknappast vägra ängör att annan
brottslighet.

förVid ansökan uppehållstillstånd andra till-prövningen av en om
brottslighetståndssökande skyddsbehövande skall beaktas ellerän

förening med omständighet. Liksom hittillsbrottslighet i någon annan
sökanden kan åberopa för få tillstånd deskall de skäl vägasatt motsom

skälen förtillstånd beviljas. starkare tillståndskäl talar Juattmotsom
misskötsamhet det fråga för tillstånddesto måsteär, grövre attvara om

skall regeln förs i lagtexten.Denvägras.
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Möjligheterna återkalla uppehållstillstånd på grund utlänning-att av
nuvarande bestämmelsen harlevnadssätt bort. såvitt käntDentasens

aldrig tillämpats.
Vid återkallelse uppehållstillstånd skall alltid gälla hänsynattav

skall till utlänningens levnadsomständigheter.tas

Preskription beslut laga kraft och verkställighetvunnitav som ny

beslut avvisning eller utvisning inte preskriberatEtt skallärom som
alltid kunna verkställas på utlänningen återvänder till Sverigenytt, om

särskilt tillstånd. skall gälla det finns gällandeDet oavsett ettutan om
återreseförbud eller inte.

utlänning återvänder till Sverige och tidigare beslutOm etten om
utvisning kan verkställas böravvisning eller på ansökannytt, en om

uppehållstillstånd handläggas verkställighetsärende enligtettsom
tillbestämmelserna i kap. förslaget utlänningslag.9 ny

Straffbestämmelser

Straffbestämmelserna i kap. och UtlL har funnits med10 1 2 sedan
utlänningslag i huvudsak i oförändrat skick. har1945 års De utan

förts först tillnågon kommentar 1954 års utlänningslagövernärmare
radoch därefter till och 1989 års lagar. Samtidigt har1980 nyaen

finnsstraffbestämmelser införts i utlänningslagen. därför skälDet att
straffbestämmelsernaövernu se

nuvarande straffbestämmelserna i kap. och UtlLDe 10 2 3
i lagförslaget.systematiseras på klarare sättett

Straffbestämmelsen behålls i kap. första stycket UtlL för10 1 § l en
utlänning inte ansökt uppehållstillstånd inom föreskriven tid.som om
Möjlighet införs dock i ringa fall inte väcka åtal, det inte äratt om mo-
tiverat från allmän synpunkt.

Straffbestämmelsen bort i kap. UtlL för utlänninglO 2 § 1tas en
det gäller skyldighet ha visering,i avseende än när attannat pass,som

uppehållstillstånd eller arbetstillstånd överträder bestämmelser i utlän-
införsningslagen eller vad föreskrivits med stöd lagen. ställetIsom av

försärskild straffbestämmelse utlänning på otillåtet sättetten somen
gräns.yttrepasserar en .bort i kap. för utlänningStraffbestämmelsen 10 3 §2tas en som

överträder föreskrifter innebär skyldighet endast vistas inomattsom en
del landet. Med de förslag kommittén lägger fram i övriga delarav som

finnas möjlighet meddela föreskrifterkommer det inte längre att att
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vistas inom delutlänning endastskyldighet förinnebär att en avensom
landet.

politiska skäl åberopasBeslut avvisning inganärom

avvisning inga poli-beslutamöjlighetPolismyndighetens näratt om
för invand-införs Statensbehålls. Möjlighettiska skäl åberopas även

fall.avvisning i sådanabeslutararverk att om

skall fattasbeslutvilkenTiden avvisninginom om

frånfall fattas inom månaderi samtligaavvisning måsteBeslut treom
tilluppehållstillstånd efter ankomstenförsta ansökanden görssomom

från ansökanefter månaderfattasSverige. Beslut än tresenaresom
kallas utvisning.

geografisktuppehållaskyldighetUppsikt form sig inom vissti attav
område

utlänningenåläggande föruppsikt formenlåtaMöjligheten etttaatt av
Uppsikt kan däref-geografiskt område bort.visstvistas inom tasettatt
åläggs anmälautlänningenanvändas antingenendast attattter genom

utlänningensvissa tider ellerpolisensig hos tasatt pass omgenom
hand.
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Författningsförslag

Förslag till utlänningslag

Härigenom föreskrivs följande.

innehåll1 kap. Lagens tillämpningoch

innehållLagens

1 § I denna lag finns föreskrifter om
krav för utlänningar skall få in i och vistasatt i Sverigeresa-

kap.,2
visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd och3 4 kap.,-
skyddsbehövande 5 kap.,-
avvisning och utvisning kap.,6-
kontroll- och tvångsåtgärder 7 kap.,-
förvar och uppsikt 8 kap.,-
verkställighet beslut avvisning och utvisning kap.,9av om-
verkställighet beslut förvar 10 kap.,av om-
överklagande 11 kap.,-
domstolar i utlänningsmål kap.,12-
handläggningen ärenden 13 kap.,av-
skyldighet lämna uppgifter 14 kap.,att-
offentligt biträde l kap.,5-
kostnadsansvar kap.,16-
straffbestämmelser kap.,17-
särskilda bemyndiganden kap..18-

Lagens tillämpning

2 § skallLagen tillämpas så, utlänningars frihet inte begränsasatt mer
vad nödvändigt i varje enskilt fall.än ärsom
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inteunder 18 år,utlänningari denna lagMed barn är§3 omsomavses
sägs.annat

till bar-vad hänsynensärskilt beaktasskallbarnfallI4 § rör ettsom
övrigt kräver.bästa ibarnetsutvecklinghälsa och samtnets

och barnskall bedömasdenna lagtillstånd enligtfrågor ettNär om
förstolämpligt,det inteskall det,i ärendetbeslut ärberörs ett omav

till det bar-den hänsynskallhar Detklarläggas vad barnet säga. tasatt
mognad motiverar.ochålderhar barnetssagtnet som

lag endast i dendennatillämpasföljandefråga ut-§ I5 personerom
föreskriver:regeringensträckning som

tjänstemänkonsuläraoch avlönadediplomatiska tjänstemän som-
familjer ochderasfrämmandeSverigeanställda i stater samtär av

ochanställda,deras
kurirer.främmande staters-

enligtberättigade till förmånerutlänningarandrafrågaI ärsomom
skall devissa fallprivilegier iimmunitet och1976:661lagen om

följer den lagen.iakttasinskränkningar avsom

Inresa

utlänningi denna lag över grän-inresaMed6 § att passerarenavses
landterritorium.för svensktsen

utlänningarföreskrifterfår meddelaRegeringen när§7 som passerarom,
haeller luftrum skallsjöterritoriumsvensktför restin över gränsen anses

i landet.in

Utresa

utlänninglagi denna över grän-§ Med ut8 attutresa passerarenavses
landterritorium.för svensktsen

lämnarutlänningarföreskrifterfår meddelaRegeringen när9 § somom,
landet.skall haeller luftrumsjöterritoriumsvenskt rest utanses ur
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2 kap. Kraven för fåutlänningar skallatt in iresa
vistas i Sverigeoch

Pass

l § Utlänningar i eller vistas i Sverige skall ha gällandesom reser
pass.

2 § Regeringen får föreskriva undantag från kravet innehav av pass.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens invand-

rarverk får föreskriva vilka handlingar får godtas Rege-som som pass.
ringen får vidare föreskriva i vilka fall svenska myndigheter får utfärda

för utlänningar.pass

Visering

3 § Utlänningar i eller vistas i Sverige skall ha visering,som reser
de inte har uppehållstillstånd.om

Uppehållstillstånd

4 § Utlänningar vistas i Sverige månader skall haän tresom mer
uppehållstillstånd, de inte har gällande visering.om

5 § Regeringen får föreskriva krav på uppehållstillstånd i Sverige
redan efter kortare vistelsetid i Sverige månader.än treen

Arbetstillstånd

6 § Utlänningar skall ha tillstånd för arbeta i Sverigeatt
arbetstillstånd, de inte har uppehållstillstånd.permanentom

från påUndantag kraven uppehållstillståndvisering, och
arbetstillstånd

7 § Kraven på visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd enligt 4
och för6 inresa, vistelse och arbete gäller inte medborgare i Dan-
mark, Finland, Island eller Norge. Medborgare i dessa länder har rätt att

särskilt tillstånd i Sverige och vistasutan och arbeta här.attresa
För medborgare i land ingår i Europeiska ekonomiskaett som sam-

arbetsområdet gäller särskilda bestämmelser för till inresa, vis-rätten
telse och arbete.
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medbor-andra utlänningarföreskrivafår änRegeringen8 § ävenatt
tillstånd fårsärskiltochFinland, Island Norgei Danmark, utangare

arbeta här.vistas ochochi Sverigeresa
till inresa, vis-föreskriftermeddelaocksåfår rättenRegeringen om

i Europeiska eko-land ingårimedborgarearbete förtelse och ett som
samarbetsområdet.nomiska

uppehållstillstånd ochVisering,3 kap.
arbetstillstånd

Visering

undervistas i Sverigei ochtillståndinnebärVisering§1 att resa
tid.viss kortare

kanbegränsningarvillkor ochmed defår förenasVisering som
behövas.

föreskrifter visering.meddelafårRegeringen§2 om

Uppehållstillstånd

i Sverigei och vistastillståndUppehållstillstånd innebär3 § att resa
tidsbegräns-uppehållstillstånd ellertid tidsbegränsatunder viss utan

uppehållstillstånd.ning permanent

i kap.enligt bestämmelserna 5Sverige skallUppehållstillstånd i4 §
iskyddsbehövande utlänningartillflyktingar ochtilli vissa fall4 § ges

övrigt.
tillföljer kap. 4 §vad 5Uppehållstillstånd får utöver gessom av

beslutförSverige inomiutlänningar ettemottas som rege-ramensom
till Sverigeskyddsbehövandeöverföringmeddelatringen har avom

flyktingkvot.

tillfår ocksåUppehållstillstånd5 § ges
sambo till någonmaka ellermake,utlänningar ärär somsom

bosättning här,uppehållstillstånd förfåtteller harbosatt i Sverige om
utomlands,sammanbottstadigvarandeeller sambornamakarna

liemmavarande barn tillvariteller harogiftabarn ärär samtsom
uppehållstillståndbeviljatseller hari Sverigebosattnågon är somsom

bosättning här,för
under ochl 2någotpå ärutlänningar änsättannat avsessomsom

beviljatseller hari Sverigebosattanhöriga till någon ärnära somsom
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ingåttde i hushållbosättning här, haruppehållstillstånd för om samma
densom personen,

särskild anknytning till Sverige,harutlänningar som annars
humanitära skäl bör få bosätta sig i Sverige,utlänningar som av

sin försörj-arbetstillstånd eller harhar fåttutlänningar somsom
ochordnad på någotning sätt,annat

landet för studier eller besök.önskar vistas här iutlänningar som

utlänningarfår också tillUppehållstillstånd6 § somges
bosatt i Sverige ellersambo till någonmaka ellermake, ärär som

makarna elleruppehållstillstånd för bosättning härhar fått utan attsom
ellersammanbott utomlands,stadigvarandesamborna

inleda samboförhållandeäktenskap elleravsikt ingåhar för ettatt
uppehållstill-Sverige eller har fåttbosatt imed är somsomen person

förhållandetbedöms sannoliktdetstånd för bosättning här, attsomom
inte talar tillståndsärskilda skälseriöst och mot attär ges.

uppehållstillstånd be-det, skallskäl talarinte synnerligaOm7 § mot
anslutit sigavtal Sverigeinternationelltföljerviljas, det ett somavom

klagomålinternationellt hartill, eller prövarätt attett somorganom
riktats Sverige.klagomål harbifallerfrån enskilda motett som

föreskrifterfår meddelaRegeringen8 § om
humanitära skäl, ochuppehållstillstånd av-
studier och besök.uppehållstillstånd för-

ansökanföreskrifterockså meddelaRegeringen får att en omom
överenskommelsebeviljas, det följeruppehållstillstånd får av enom

med främmande stat.

enligt skalluppehållstillstånd 5-7ansökan9 § prövasNär ettomen
uppehållstillståndbeviljafinns skäl intedetdet beaktas, attom

förening medbrottslighet ibrottslighet ellerutlänningensgrund av
utlänningen.hänger med Omomständighetnågon sammansomannan

de skäl utlänningenskall definns sådana skäldet vägas mot anger som
uppehållstillstånd.grund för

uppehållstillstånd fårNär tidsbegränsat ges

levnadssätt råderutlännings förväntadegrunddet10 § Om enav
beviljas, får utlänningenuppehållstillstånd börtveksamhet ettgesom

uppehållstillstånd.tidsbegränsat

Ökad2 19-0303 rättssäkerhet
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beviljasmed stöd 6 uppehållstillståndUtlänningar §11 § som av
första beslutstillfälletfamiljeanknytning skall vid tids-grund ettgesav

uppehållstillstånd.begränsat

uppehållstillstånd får barn behövertidsbegränsat§12 Ett ettges som
särskilda bestämmelservård lagen 1990:52 med vårdenligt om av

unga.

uppehållstillstånd får barn ellertidsbegränsat13 § Ett ettges en man,
i Sverige nödvändig förellerbarnets närvaro är attmannens enom

kunna genomföras.faderskapsutredning skall

enligttidsbegränsat uppehållstillstånd barn 12§ Om14 ett getts ett
barnetstidsbegränsat uppehållstillstånd också tilleller får13 ett ges

vårdnadshavare.

uppehållstillståndFortsatt

har fått tidsbegränsatutlänning med stöd 6 §§15 En ettav uppe-som
familjeanknytning får tidsbegrän-grundhållstillstånd ett nyttgesav

uppehållstillstånd endast förhållandet består.ellersat permanent om
enligt haft tids-Utlänningar med familjeanknytning 6 § harsom

uppehållstillstånd i två får uppehållstill-begränsat år ett permanentges
uppehållstillståndfinns särskilda skäl, fårstånd. detOm permanent ges

före tvåårsperiodens slut.
upphört får uppehållstillstånd ändåförhållandeHar ett ges, om

har särskild anknytning till Sverige,utlänningen
förhållandetupphört främst grund iförhållandet har2. attav

för våld eller för all-utlänningen, eller utlänningens barn, utsatts annan
frihet eller frid, ellervarlig kränkning sinav
talar för utlänningen skall fortsattandra starka skäl att ges uppe-

hållstillstånd.

uppehållstillstånd skall ha beviljatsNär

Utlänningar får inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige efter16 §
inresan i landet.

gäller dock inteDetta om
flykting eller skyddsbehövande i övrigt harutlänning rättsomen

uppehållstillstånd enligt kap.,till 5
humanitära skäl bör få bosätta sig här i landet,utlänning aven
uppehållstillstånd förlängning tids-ansökan ettom avser aven

utlänninguppehållstillstånd med familjeanknyt-begränsat gettssom en
ning stöd ellermed 6av
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synnerliga skäl.finnsdet4. annars
uppehållstillstånd vad i förstabeviljasUtlänningar får sägstrots som

stycket
har stark anknytning tilleller 4de enligt 5 § 3 personenom-

Sverige, ochbosatt iärsom
de återvänder till landskäligen inte kan krävasdet att ett annatom-

där.ansökanför att ge

förlängninguppehållstillståndansökan§17 En ettavsom avserom
landet får beviljastidsbegränsad vistelse här ibesök eller någon annan

utlänningen kanförsta stycket,föreskrivs i 16 §vadtrots om angesom
förlängningen.förvägande skäl

utvisas enligt beslutskall avvisas ellerutlänningOm18 § ett somen
från utlänningenansökan uppehållstillståndkraft, fårvunnit laga omen

utvisning har upphävtsbeslutet avvisning ellerendastbeviljas omom
enligt eller 199 kap. 18

vad före-uppehållstillstånd får beviljasansökanEn trots somom
i första stycket,skrivs

enligtföreskrifter regeringen meddelat 8 §det följer somav-om
stycket,andra

Europeiskaanslutning till avtaletSverigesdet följer omav-om
samarbetsområdet, ellerekonomiska

klagomål fråninternationellt har rätt prövaattett organ somom-
klagomål riktat Sverige.tagitenskilda har motettupp

enligt andra stycket, upphör beslutetuppehållstillståndBeviljas om
utvisning gälla.avvisning eller att

Arbetstillstånd

visst slagför viss tid. fårArbetstillstånd skall Det19 § ett avavseges
villkor behövs.med de övrigaarbete och förenas som

skall hauppehållstillståndföreskrivs i och16 17Det attomsom
ändå fåroch uppehållstillståndinresan i landetbeviljats före närom

arbetstillstånd.också förbeviljas gäller

har principiellfrågor arbetstillståndVid prövning20 § somav om
arbetsgivar-vikt skall berördai övrigtbetydelse eller är störreavsom

sig.arbetstagarorganisationer få tillfälleoch yttraatt

föreskrifter arbetstillstånd.får meddelaRegeringen§21 om
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Beslutande myndigheter

och arbetstillstånd medde-visering, uppehållstillståndBeslut22 § om
visering och uppehållstillståndinvandrarverk. Beslutlas Statens omav

Utrikesdepartementet.får meddelas också av

utsträckning regeringen föreskriver,Regeringen och, i den Sta-§23
får andra myndigheter besluta vise-invandrarverk rätt atttens omge

uppehållstillstånd och arbetstillstånd.ring,
till Sveriges exportrådfår knutetRegeringen är rättett organ somge

besluta visering.att om
avvisningöverklagande beslutden instansAtt prövar av omsom

besluta uppehållstillstånd och arbetstillståndutvisning fåroch om
framgår kap.11 7av

Återkallelse tillstånd4 kap. av

fåruppehållstillstånd och arbetstillstånd återkallas förVisering,l §
uppgifter medvetetmedvetet har lämnat oriktiga ellerutlänningar som

omständigheter. gäller uppgifterna ellerhar förtigit Detta omstän-om
fordigheterna varit betydelse få tillståndet.attav

har vistats här i landet i fyra år medOm utlänningen änmer uppe-
frågan återkallelse den myndighethållstillstånd när prövasom av som

i saken, får beslut återkallelse uppehållstillståndförst beslutar om av
fattas endast det finns synnerliga skäl för det.enligt första stycket om

arbetstillstånd får återkallas,Visering, uppehållstillstånd och också2 §
särskilda skäl för det idet finns andra län som angesom

förUppehållstillstånd får dock återkallas enligt första stycket endast
i Sverige.utlänningar inte har inännu restsom

Uppehållstillstånd får återkallas for utlänningar i landet3 § restsom
arbetstillstånd bedriver verksamhet kräverde utan ettom som

sådant tillstånd, eller
tidigare verksamhet eller i övrigt kandet grund derasavom

under-de kommer bedriva sabotage, spioneri eller olovligatt attantas
rättelseverksamhet i Sverige eller i nordiskt land.något annat

fåråterkallelse uppehållstillstånd enligt första stycketBeslut om av
fattas utlänningen har vistats här i landet i årdock inte än treom mer

uppehållstillstånd frågan återkallelse denmed prövasnär om av myn-
först beslutar i saken.dighet som
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uppehållstillstånd skall återkallas för utlänningar4 § Permanent som
Sverige.inte längre bosatta iär

utlänningar har vistats här skyddsbehövande får dockFör som som
uppehållstillstånd återkallas tidigast två år har förflutit efter detnär att

upphörde.deras bosättning här i landet gäller de har återväntDetta om
till land där de tidigare har varit bosatta därför de politiska för-ett att
hållandena i landet har ändrats.

uppehållstillståndetVid bedömning bör återkallas enligt5 § lav om
utlänning har i landet skalleller för hänsyn till3 § rest tasen som

utlänningen tillden anknytning har det svenska samhället och tillsom
andra humanitära skäl talar tillståndet återkallas. Därvidmot attom

utlänningens Ievnadsomständigheterskall särskilt beaktas och familje-
förhållanden utlänningenhur länge har vistats i Sverige.samt

Återkallelse uppehållstillstånd och arbetstillstånd beslutas6 § av av
Återkallelseinvandrarverk. visering beslutasStatens denav av myn-

dighet har beviljat viseringen eller Invandrarverket.som av
Uppehållstillstånd eller visering har beviljats Utrikesdepar-som av

får återkallas endast departementet.tementet av

Regeringen får meddela föreskrifter uppehållstillstånd får7 § attom
återkallas i andra fall de i och för de utlän-l 3även än som anges
ningar omfattas avtalet Europeiska ekonomiska samarbets-som av om
området.

Skyddsbehövande5 kap.

Definitioner

Med asyl i denna lag uppehållstillstånd beviljas utlän-1 § avses som
ningar därför de flyktingar.äratt

Med asylansökan ansökan uppehållstillståndavses en om som grun-
das skäl i ellerpå 2 3som avses

Med flyktingar i denna lag utlänningar2 § avses som
befinner sig utanför det land de medborgare därför deär attsom-

för förföljelsekänner välgrundad fruktan på grund sin nationa-av ras,
litet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller på grund sin reli-en av
giösa eller politiska uppfattning, och

inte kan, eller grund sin fruktan inte vill, begagna sigav av-
detta lands skydd.
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det landets myndigheteroberoendegällerDetta är ärsomav om
de inte kanför förföljelse ellerflyktingenansvariga för utsattsatt om

enskilda.förföljelse fråntryggheterbjuda motantas
utlänningar statslösa ochskallflyktingarSom äräven somanses

som
tidigareutanför det land där de harbefinner sigskälsammaav-

ochvistelseort,haft sin vanliga
fruktan inte vill, återvända dit.grund sineller påinte kan, av-

utlänningar i övrigt i denna lag utlän-skyddsbehövandeMed3 § avses
utanföri befinner sig det landfall 2 §i andraningar än som avsessom

dedärförde medborgare attärsom
för straffas med döden ellervälgrundad fruktankänner att att

förnedrandeomänsklig ellerkroppsstraff, ellerförutsättas tortyr annan
bestraffning,ellerbehandling

konflikteller inre väpnadgrundbehöver skydd på yttreav en
miljökatastrof,hemland på grundåtervända till sitteller inte kan av en

eller
för förföljelse grund sitt könfruktanvälgrundadkänner av

homosexualitet.eller
utlänningar statslösaskyddsbehövande skallSom äräven somanses

och som
haft sin vanligaland där de tidigare harskäl lämnat detsammaav-

vistelseort, och
inte kan eller på grundförsta stycket eller 3enligt 2på grunder-

dit.vill återvändasin fruktan inteav

uppehållstillståndRätten till

skyddsbehövande övrigt befinner sig i Sveri-iochFlyktingar4 § som
uppehållstillstånd.har tillrättge

Uppehållstillstånd får dock vägras
förstaskyddsbehövande enligt 3 §ochflyktingar enligt 2 §

inte bevilja demfinns synnerliga skäldetstycket och2 att uppe-om
deras tidigare verksamhetvad käntgrundhållstillstånd på är omav som

säkerhet,till riketseller med hänsyn
grundförsta stycket det påskyddsbehövande enligt §3 om av

uppehållstillstånd,inte bevilja demsärskilda skälbrottslighet finns att
från Danmark, Finland, Island ellerinharutlänningar restsom

i enlighet meddessa ländersändas tillbaka till någotoch kanNorge av
Sverige och det landet, det intemellanöverenskommelse äromen

där,beviljas uppehållstillståndkommerde inteuppenbart attatt
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utlänningar kan sändas till land tillträtt konventionenettsom som
den rörande15 juni 1990 bestämmandet den ansvariga förstatenav
prövningen ansökan asyl framställts i medlems-av en om som en av

i de europeiska gemenskapema Dublinkonventionen ochstaterna som
i det landet skyddade förföljelse och sändas till hemlan-är mot mot att
det eller land där de inte har motsvarande skydd,ett annat

utlänningar i andra fall i och före3 4än ankoms-som som avses
till Sverige har uppehållit sig i land hemlandet och därten änett annat

skyddade på det i ochär sätt som anges
utlänningar har särskild anknytning till land och därett annatsom

skyddade det ipåär sätt som anges

När flyktingskap upphör

Flyktingar upphör flyktingar5 § deatt vara om
fri vilja använder sigpå det lands skydd där de med-nytt ärav av

borgare,
vilja skaffarfri på sig det medborgarskap de tidigarenyttav som

hade förlorat,
förvärvar medborgarskap i land och får det landets skydd,ett nytt

fri vilja återvänder för bosätta4. sig i det land där de med-att ärav
borgare eller där de statslösa tidigare hade sin vistelseort, ellersom

inte längre befinner sig i sådan situation de kanatten anses som
flyktingar och därför inte fortsättakan använda sig detvägraatt av
lands skydd där de medborgare eller där de statslösa tidigareär som
hade sin vistelseort.

Flyktingförklaring

6 § Om flykting begär det, skall Statens invandrarverk antingen ien
samband med uppehållstillstånd beviljas eller därefter förklaraatt att
utlänningen flykting flyktingförklaring.är

flyktingförklaring skallEn återkallas Invandrarverket, detav om
kommer fram utlänningen inte längre kan flykting.att anses som

Resedokument

flyktingar7 § och statslösa fårFör Statens invandrarverk utfärda en
särskild passhandling för utanför Sverige resedokument enligtresor
de föreskrifter regeringen meddelar.som
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Bemyndiganden

Regeringen får i fråga viss utlänningar meddela8 § om en grupp av
föreskrifter den söker uppehållstillstånd med stöd kap.5attom som av
och bedöms ha tillfälligt behov skydd här i landet får tids-ett ettgesav

uppehållstillstånd.begränsat
uppehållstillstånd får beviljas försådant tidsbegränsatEtt en sam-

högst två år. för återvändande harmanlagd tid Om ettav program
två år, får uppehållstillståndet förlängas med högstinletts inom dessa

två år.
uppehållstillstånd har utlänning medOm tidsbegränsat gettsett en

stöd första stycket får tidsbegränsat uppehållstillstånd ocksåett gesav
make, maka, sambo eller barn till dentill utlänning ären som person

beviljats tillstånd. gäller förälder, barnetförst Detsammasom en om
tillstånd enligt första stycket.getts

skall anmäla föreskrifter tidsbegränsat uppehålls-9 § Regeringen om
tillstånd till riksdagen särskild skrivelse inomenligt 8 § tregenom en
månader.

Regeringen får i fråga viss utlänningar meddela10 § om en grupp av
därförföreskrifter uppehållstillstånd de skydds-ärpermanent attom

första stycket grund väpnad konfliktbehövande enligt 3 § 2 på av en
miljökatastrof.eller en

Regeringen får meddela föreskrifter uppehållstillstånd inte11 § attom
skyddsbehövande enligt förstafår beviljas för 3 § stycket detom

möjligheter utlänningarbehövs därför Sveriges har blivitatt att ta emot
begränsade.

skall anmäla sådana föreskrifter till riksdagenRegeringen genom en
särskild skrivelse inom månader.tre

får meddela föreskrifter undantag från andraRegeringen 4 §12 § om
till Sverigestycket utlänningens anknytning sådanär art attavom

inte bör nekas få sin ansökan asyl prövad här iutlänningen att om
landet.

6 Avvisning utvisningkap. och

Avvisning

Utlänningar får avvisas1 §
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eller vistelse iför inresadet krävssaknarde när passpassom
Sverige,

eller något till-uppehållstillståndvisering,de saknar annatom
arbete i Sverige,vistelse ellerför inresa,stånd krävssom

fram de tänkerSverige kommertillvid ankomstendet attom
tillstånd krävs försaknar detnordiskt landbesöka något annat sommen

ellerinresa där,
uppgifter, medvetetlämna begärdaundvikerde vid inresan attom

för ibetydelseuppgifteroriktigalämnar rättenär att resasom av
betydelseomständighetförtiger någoneller medvetetSverige ärsom av

för den rätten.

avvisasfår vidareUtlänningar2 §
tillräckliga medelsaknade kommerdet kan attattantasom

nordiskt land dei någoti Sverige ellervistelsenantingen för annat som
eller för hemresan,besökatänker

eller i någotvistelsen i Sverigede underdet kan2. attantasom
sig ärligtförsörja påinte kommerland antingennordiskt ettattannat

arbetstillstånd,kräververksamhetbedrivakommereller attsätt som
tillstånd,sådantharde ettattutan

särskildfrihetsstraff eller någontidigaregrundde på annanavom
Sverige eller i någotbegå brott ikommaomständighet kan attantas

nordiskt land,annat
i övrigt kanverksamhet ellertidigaregrundde på antasavom
underrättelseverk-olovligspioneri ellersabotage,bedrivakomma att

nordiskt land, ellereller i någotsamhet i Sverige annat
internationellavissa1996:95stöd lagendet med omavom

de får avvisas.föreskrivitsharsanktioner att
, dendet har begärtsandra fallavvisas iUtlänningar får näräven av

och det kannordiskt landiutlänningsmyndighetencentrala annatett
sig till det landet.begerdeantas att annars

avvisningärendeninvandrarverk skallStatens3 § pröva omom
här,söker asylutlänningen

ellersöker asyl här,familjemedlemutlänningen har nära somen
andra stycket.med stöd §avvisas 2kan kommautlänningen att av

avvisning.fråganpolismyndighetenfårfallI andra prövaäven om
utlänning bör avvi-det tveksamtpolismyndighetenOm om enanser

till Invandrarverket.ärendet lämnasskall översas,

månader efter deninte fattasavvisning fårBeslut än4 § tresenareom
till Sverige.efter ankomstenuppehållstillståndansökanförsta om
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de vid ankomsten till hadefår inte avvisas, SverigeUtlänningar om
haft uppehållstillstånd harunder tid därefter hareller ett som upp-en

hört gälla.att

invandrarverk får förordna verkets beslut avvisning5 § Statens att om
inte har vunnit laga kraft avvisning medfår verkställas detäven om

omedelbar verkställighet om
inte asyl här, ellerutlänningen söker

inte finns grund föruppenbart det asyl ochdet2. är att attannars
beviljasinte heller skall på någon grund.uppehållstillstånd annan

finns bestämmelser verkställighetenkap. 7§I 9 närmare om av
omedelbar verkställighet enligt förstaavvisning med stycket.beslut om

tillståndellerUtvisning utlänning saknarnär passen

Sverige de uppehåller sigUtlänningar får utvisas här6 § ur om men
tillstånd krävs för få uppehålla sig i landet.saknar eller de attsompass

påUtvisning grund brottav

förUtlänningar får utvisas Sverige, de döms brott§7 ettom somur
Utlänningar får också utvisas, domstolkan leda till fängelse. om en

skyddstillsynvillkorlig dom eller de har dömts tillundanröjer somen
och dömer till påföljd.annan

får dock utvisas endast de döms till svårareUtlänningar på-om en
följd böter ochän

grund gämingens och övriga omständigheter kandet på artom av-
skyldigakommer sig till fortsatt brottslighet här ide göraatt attantas

landet, eller
hänsyn till den skada, fara eller kränkning detbrottet medom som-

har inneburit för enskilda eller allmänna intressen så allvarligt deär att
inte bör få kvar.stanna

beslutas den domstol handläg-Utvisning på grund brott8 § av av som
brottmålet.ger

brottsbalkendomstol enligt 34 kap. beslutar ändra9 § När atten en
påföljd utlänning har dömts till utvisning, får domstolenutöversom en

det beslut utvisningen förändringen påföljdmeddelaäven om som av
anledning till.ger

domstol utlänning bör utvisas enligt10 § När 7övervägeren om en
till utlänningens anknytning till det svenskaskall den hänsynta sam-

skall domstolen särskilt beakta utlänningenshället. Därvid levnads-
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familjeförhållandenoch hur länge utlänningenomständigheter harsamt
vistats i Sverige.

Utlänningar flyktingar och behöver fristad i Sverigeärsom som en
får utvisas endast de har begått synnerligen brott och detett grovtom

förmedföra allvarlig fara allmän ordning och säkerhetskulle låtaatt
får också utvisas de i Sverigedem här. eller utomlandsDestanna om

har inneburit fara förhar bedrivit verksamhet rikets säkerhet ochsom
de skulle fortsätta sådandet finns anledning verksamhet här.anta attatt

flyktingförklaringUtlänningar har skall flyktingaransessom som
i Sverige, det intemed behov fristad uppenbart de inteär attav om

längre flyktingar med sådant behov.är ett

utvisas finnsUtlänningar får endast det synnerliga skäl, de11 § om om
hade vistats i Sverige med uppehållstillstånd sedan minstpermanent

eller varit bosattafyra åtal väcktes de då i Sverige sedanår när om
gäller för medborgare i nordiskt landminst fem år. Detsamma ett annat

sedan minst år åtalet väcktes.hade varit bosatta här två närsom
får inte utvisas, de kom till Sverige innan de fylltUtlänningar om

femton de vistats här sedan minst fem år åtal väcktes.år och närom

eller beslut utvisning på grund brott skall inne-§ dom12 En ett om av
utlänningen återvända till Sverige under viss tidhålla förbud för att

tidsbegränsning. dom eller beslut med tidsbegräns-eller I ettutan en
skall utlänningen upplysas vilken dag förbudet upphörning attom

skallgälla. domen eller beslutet utlänningen också upplysas denI om
överträdelse förbudet kan medförapåföljd enligt kap.17avsom

Bestämmelser utvisning hänsyn till rikets säkerhet och13 § påom av
befarad brottslighet innefattar våld, hot eller förgrund tvångsomav

särskildpolitiska syften finns i lagen 1991:572 utlänningskontroll.om

bådegäller avvisning och utvisningBestämmelser som

ansökan uppehållstillstånd avslås eller14 Om återkallas§ en om
befinner sigmedan utlänningen i Sverige, skall det samtidigt meddelas

beslut avvisning eller utvisning, inte särskilda skäl talar det.motom om

avvisning utvisning hänsynfråga eller skall15 § När prövas tasen om
till utlänningen grund bestämmelserna i kap. intepå 9 kan sän-om av

till visst land eller det finns särskilda hinderdas ett mot attom annars
avgörandet verkställs.

eller utvisningbeslut avvisning skall det de anvisningarI igesom
verkställigheten den prövningen kan ledafråga till.somom
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invandrarverk beslutar avvisning16 § eller utvisning,När Statens om
får beslutet med förbud för utlänningen viss tidförenas under åter-att

Sverige ha tillstånd Invandrarverket.vända till utan att av

Utlänningar med stöd eller eller kap.17 § 12 16 § eller11 7som av
till Sverige16 § har förbjudits återvända under viss tid eller för all-att

tid får särskilt tillstånd invandrarverkStatens kortgöraatt ettges av
besök i landet, besöket gäller synnerligen viktigahär angelägenhe-om

det finns särskilda skäl, får sådant tillstånd ocksåOm påettter. ges an-
sökan utlänningen.någon änav annan

tvångsåtgärder7 kap. Kontroll- och

Kontroll samband inresai med och utresa

Vid inresa eller skall utlänningar visa sitt1 § förutresa upp pass
polismyndigheten, inte följer föreskrifter regeringenannatom av som
har meddelat. Utlänningarna skall också lämna polismyndigheten de
upplysningar och visa de handlingar betydelse förärupp som av
bedömningen deras i och vistas i Sverige.rätt attav resa

Tullmyndigheten och Kustbevakningen skyldiga hjälpa polis-är att
myndigheten den kontrollerar utlänningar ellernär utsom reser reser
enligt Kustbevakningen skall medverka i polismyndighetensdenna lag.
kontrollverksamhet kontroll sjötrañken.utövaattgenom av

Polismän får i samband med inresekontroll kroppsvisitera utlän-2 §
handresgods,ningar och undersöka deras bagage, handväskor och lik-

nande utsträckning nödvändigt föri den det reda på utlän-är att tasom
ningarnas identitet. Sådana undersökningar får också förgöras att ta
reda utlänningarnas till Sverige, den betydelsepå förresväg ärom av

i och vistas här i landet. Polismännen får i sambandrätten att resa
med inresekontrollen undersöka bagageutrymmen och övrigaäven
slutna i bilar och andra transportmedel i syfte förhindrautrymmen att

utlänningar in i Sverige i strid med bestämmelserna i denna lagatt reser
eller författning har utfärdats med stöd denna lag.en som av

inresekontrollen sköts särskilt förordnadeNär passkontrollanter,av
tulltjänstemän eller tjänstemän vid Kustbevakningen, skall ochpass
andra handlingar visas för dem. har under sådanaDe omständig-upp
heter befogenheter polismän har enligt första stycket.samma som

föras kroppsvisitation.Protokoll skall protokollet skallIöver anges
vad förekommit vid visitationen.harsom
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handRätten att ta passom

tillkommerdeuppehållstillstånd näransökerutlänningarOm3 § om
ellerinvandrarverkdomstol, Statensfårdärefter,ellerSverige en

identitetshand-andraellerderashandpolismyndigheten ta passom
eller lämnarlandetihärtillståndfårde att stannapåilingar attväntan

det.

denfårverkställas,skallutvisningelleravvisningbeslutNär4 § ett om
utvisadeselleravvisadesdenhandmyndighetenverkställande ta om

verkställas.kanbeslutettillsidentitetshandlingeller annanpass

biljetterhandRätten att ta om

handfårSverigefrånfor tasbiljetter avomUtlänningars§5 resan
utlänning-påipolismyndigheten attväntanellerinvandrarverkStatens
gällerlandet. Dettade lämnarellerhär omvistastillstånd attfår attarna

arbetstillståndeller näruppehållstillståndvisering,saknarde pass,
ellerSverige,ivistelseellerinresaförkrävsdetta

uppehållstillstånd.ansökakomma attde kan antas om
endasthandfårbiljettEn tas omom

till-fåkommerinteutlänningen attsannoliktframstår attdet som-
ochhär,vistasstånd att

medsigutlänningen göranledning avattfinns anta annarsdet att- Sverige.frånsinförkostnadenbetalakansjälvinteoch resabiljetten

biljett,inlösafårpolismyndighetenellerinvandrarverk enStatens6 §
iskallin,lösesbiljettenvärde. Omsittförloraskulleden annarsom

betalasdåhand ut.stället de tas somompengar

fingeravtryckFotografi och

utlän-fotograferafårpolismyndighetenellerinvandrarverk§ Statens7
fingeravtryckderas14 år,fylltdeoch, ta omningar om

Sverige,tillde kommeridentitetsinstyrka närinte kande
skydds-ellerflyktingaruppehållstillståndansökerde2. somom
ellereller 3i kap. 25skälochövrigtibehövande avsessomanger

förvar.beslutagrund forfinnsdet att om

SverigeivistelsenunderKontroll

på begäranskyldigaSverigei attvistas är av enUtlänningar§8 som
de harvisar rätthandlingarandra attellervisapolisman sompassupp
kallelseefterskyldigaockså attSverige. Dei ärsiguppehålla avatt
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Statens invandrarverk eller polismyndigheten komma till verket eller
myndigheten och lämna uppgifter sin vistelse här i landet. Om detom
på grund utlännings personliga förhållanden eller någonav en av annan
anledning kan utlänningen inte skulleantas att följa kallelsen, får utlän-
ningen hämtas föregående kallelse.utan

Kontroll enligt första stycket får vidtas endast det finns grundadom
anledning utlänningen saknaratt anta att uppehålla sigrätt här i lan-att
det eller det finns särskild anledning till kontroll.om annars

9 § Om utlänning följa beslutvägrar att Statens invandrar-etten som
verk har fattat med stöd 5 eller får7 verket begära hjälpav av
polismyndigheten för genomföra beslutet.att

8 kap. Förvar och uppsikt

Skyldighet kvar föratt stanna utredning

l § Utlänningar skyldigaär kvar för utredningatt stanna i samband
med inresa eller eller i sambandutresa med kallelse eller hämtning
enligt kap.7 8 dock inte längre nödvändigtän och inte i något fall
längre timmar.än Detta gäller inte beslut har meddelats för-sex om om

enligt eller2 3var
En utlänning kvarvägrar får hållas kvar.att stannasom

Förvar

2 § Utlänningar har fyllt 18 år får i förvartassom om
deras identitet oklar vidär ankomsten till Sverige eller de där-när

efter ansöker uppehållstillstånd,om
de inte kan sannoliktgöra den identitet deatt riktig, ochäruppger
deras få irätt eller vistasatt i Sverige inte kan bedömasresa

ändå.
Utlänningar har fyllt får18 år också i förvartassom om

det nödvändigt förär utredning derasatt irätten att stannaom
Sverige skall kunna genomföras,

det sannoliktär de kommer avvisasatt eller utvisasatt enligt
kap.6 eller2 6 eller

det frågaär verkställa beslutatt avvisningett eller utvis-om om
ning.

Beslut förvar utlänning enligt andra stycket 2om och 3 fårav en
meddelas endast det på grund utlänningens personliga förhållan-om av
den eller övriga omständigheter finns anledning utlänningenatt anta att
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brottslig verksamhet ieller bedrivahålla sig undankommer attannars
Sverige.

förvar endastfår i3 § Barn tas om
omedelbar verk-avvisas medsannolikt de kommerdet attär att

verkställa beslutdet frågakap. ellerställighet enligt 6 5 § är att ettom
verkställighet,med omedelbaravvisningom

undan och därigenomhåller siguppenbar derisken är att annars
ochinte bör fördröjas,verkställighetäventyrar somen

uppsikt enligt bestämmel-de ställs undertillräckligtintedet är att
i 8serna

i förvarfår ocksåBarn tas om
i andra fall enligtverkställas avvisningskallbeslut änett om

ochenligt kap. 6 ellerutvisning 6 7stycket ellerförsta om
visat sig till-verkställa beslutet inteförsökvid tidigaredet2. attett

bestämmelserna i andrauppsikt enligt 8 §ställts underräckligt deatt
stycket.

vårdnadshavare, eller demfrån sinfår inte skiljas4 § Barn en av om
vårdnadshavaren ibarnet ellerflera,vårdnadshavarna tasär attgenom

i Sverige får ivårdnadshavareinte har någonförvar. barnEtt tassom
synnerliga skäl.det finnsförvar endast om

med stödförvar för utredning 2 §inte hållas iutlänning får5 § En av
timmar.längre tid 48andra stycket 1 än

förvarinte hållas iutlänning fyllt 18 årfårövrigt änI mersomen
tid.synnerliga skäl for längre Ominte finnsveckor, dettvå ettenom

får utlänningen hål-utvisning har meddelats,avvisning ellerbeslut om
synnerliga skäl förmånader, det inte finnsi förvar högst tvålas enom

längre tid.

dettid timmar eller,i förvar längre 72får inte hållas6 § Barn än om
timmar.skäl, ytterligare 72synnerligafinns

Uppsikt

förutsättningarkan, under dehar fyllt 18 årUtlänningar§7 somsom
ställas under uppsikt, dettai förvari stället föri är2 tasatt omanges

tillräckligt.

första stycket,förutsättningar i 3 §under dekan,8 § Barn som anges
uppsikt.ställas under
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Barn kan dessutom ställas under uppsikt beslut harnär meddelats
avvisning i andra fall än i första3 §om stycket ellersom avses när

beslut har meddelats utvisning enligt 6 kap. 6om

9 § Uppsikt innebär utlänningen skyldigatt är vissa tideratt anmäla
sig hos polismyndigheten i eller hos Statens invandrarverkorten eller
lämna ifrån sig sitt eller legitimationshandling.pass annan

Ny prövning beslut förvar och uppsiktav om

10 § Beslut enligt 5 § andra stycket förvar skall påprövasom nytt
inom två veckor från den dag då det verkställdes. deI fall det finns
beslut avvisning eller utvisning skall beslutet förvarom påprövasom

inom två månader från dennytt dag då det verkställdes.
Beslut uppsikt skall på inomprövas månader frånom nytt sex

beslutet.
Om utlänning hålls kvar i förvar eller fortfarande skall ståen under

uppsikt, skall beslutet fortlöpande inomprövas tider.samma

11 § Beslut förvar eller uppsikt inte inom föreskrivenprövasom som
tid upphör gälla.att

12 § Varje prövning beslut förvarett skall föregås för-ny av om av en
handling. Detta gäller prövningäven beslut uppsikt,etten ny av om om
det inte med hänsyn till utredningens eller andraart omständigheter
framstår uppenbart förhandling saknaratt betydelse.som en

13 § Om det inte längre finns skäl hålla utlänning i förvaratt elleren
under uppsikt, skall åtgärden omedelbart upphävas.

Beslutande myndigheter

14 § Beslut förvar eller uppsikt fattas den myndighetom av som
handlägger ärendet.

Handläggande myndigheter enligt 15 § polismyndigheten,är Statens
invandrarverk, utlänningsdomstolen och Utlänningsöverdomstolen. Att
regeringen i vissa fall skall handläggande myndighet fram-anses som
går 16av

Om utlänning har tagits i förvar eller står underen uppsiktsom av-
visas eller utvisas, skall den myndighet eller domstol fattar beslutetsom

utlänningenpröva fortfarande skall hållas i förvarom eller stå under
uppsikt.

15 § Polismyndigheten handläggandeär myndighet
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och till dessi landetfåutlänning begärdetfrån atta att resaen
invandrarverkStatensskall emottasärende prövas avatt ett avsom

landet,lämnatharutlänningenverket eller
elleravvisningbeslutmyndighetendet emot ettb från taratt om
ellerskett,verkställighet hartill dessochverkställighetförutvisning att

enligt kap. 17Invandrarverket 9tilllämnasärendet över
myndighethandläggandeinvandrarverk ärStatens

ochskallverketärende prövaverketfrån det etta emottaratt som
eller,landetlämnatutlänningen harbeslut ellerfattarverketdesstill att

vunnit lagadet inteverkställaseller fåröverklagas atttrotsbeslutetom
ellerutlänningsdomstolenärendettill desskraft, emottasatt avav

enligtpolismyndighetentillärendet lämnas överpolismyndigheten, om
16kap.9

utvisningavvisning ellerbeslutverketfrån detb emot etttaratt om
ärendetverkställts ellerharbeslutetdessoch tillverkställighetför att

kap. 16enligt 9polismyndighetentilllämnas över
handläg-Utlänningsöverdomstolen ärellerUtlänningsdomstolen

och till dessärendetdomstolendetfrånmyndighet emotgande taratt
utvisning,avvisning ellerinnebärbeslutetoch,beslutden fattaratt om

polismyndigheteninvandrarverk eller emottarStatenstill dess att
det.verkställaforbeslutet att

detmyndighethandläggande närskallRegeringen16 § somanses
det.tagitärendet harberedauppgift emottillhar attdepartement som

skallstatsråddetfattasuppsiktochforvarfrågorBeslut i somavom
ärendet.föredra

ikvar någonhållaellerbeslutfattafår inte att taRegeringen om
får däremotRegeringenuppsikt.undernågonställaellerförvar attom

uppsikt.ellerforvarbeslutupphäva ett om
med stödmeddelasinhibition kanbeslutdärärendeI avett om

handläggandeinteregeringenskallstycketförstakap. 12 §9 somanses
meddelats.harinhibitionbeslutinnanmyndighet om

utlänningar itillfälligtbeslutfattafår taPolismyndigheten att17 § om
avvaktatidfinnsdet inteuppsikt,underdem attställaellerförvar om
skynd-beslut skallsådantbeslut. Ettmyndighetenshandläggandeden
dennaochärendet,handläggermyndighettill denanmälassamt som

ellerförvarbeslutetomedelbartdärefterskall prövamyndighet omom
gälla.skall fortsättauppsikt att

avvaktanutlänning ihandfårfalli vissapolisman taAtt enomen
polislagen11 §framgårförvarbeslutpolismyndighetenspå avom

1984:387.
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Samma handrätt utlänning har ocksåatt ta tulltjänstemanom en en
eller tjänsteman vid Kustbevakningen har medverkat vid kon-en som
trollen utlänningar eller särskilt förordnad passkontrollantav en som
kontrollerar utlänningar. Omhändertagandet skall så skyndsamt som
möjligt anmälas till polisman för prövning åtgärden skallen av om
bestå.

Förhandling förvar eller uppsiktom

18 § Förhandling förvar eller uppsikt skall hållas inför den myndig-om
het beslutar åtgärden.som om

Myndigheten får bestämma någonäven utlänningenatt änannan
skall höras vid förhandlingen.

ärendenI uppehållstillstånd, avvisning eller utvisningom som
handläggs regeringen får det statsråd har till uppgift föredraav attsom
ärenden enligt denna lag eller den tjänsteman statsrådet bestäm-som

besluta förhandlingen och förvaltningsmyndighetutsemer, om atten
hålla den. Vid sådana förhandlingar skall andra stycket tillämpas på
motsvarande sätt.

19 § Utlänningen och andra skall höras skall kallas tillpersoner som
förhandlingen. Om utlänningen hålls i förvar, skall den myndighet eller
domstol håller förhandlingen besluta utlänningen skallattsom om
inställa sig.

Om den skall höras har delgetts kallelsen minst fyra dagar föresom
förhandlingen och giltigt skäl uteblir, får myndighetenutan besluta att
han eller hon skall hämtas polismyndighetens försorg. Andragenom

utlänningen får dock hämtas endastän det finns synnerligapersoner om
skäl

20 § Vid förhandlingen skall de omständigheter utredas kannoga som
inverka på ärendets avgörande. Utlänningen skall få tillfälle redo-att

för sin ståndpunkt ochgöra uttala sig de omständigheteratt om som
åberopas i ärendet.

Förhandling vid förvaltningsmyndighet skall hållas enligt bestäm-
melserna muntlig förhandling i förvaltningsprocesslagenom
1971:291.

21 § När utlänningar inställer sig vid förhandling skall de få ersätt-en
ning allmänna medel för och uppehälle, det bedöms skäligtav resa om
med hänsyn till deras ekonomiska förhållanden, den tid de har vistats i
Sverige övriga omständigheter. Förskott fårsamt beviljas ersätt-
ningen.
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har kallats till och inställt sig vid förhand-Andra personer som en
allmännahar till skälig ersättning medel förling för höras rättatt av

anledning inställelsen. fåroch tidsspillan med Förskottkostnader av
för och uppehälle.ersättningbeviljas på resa

och förskott beslutas den myndighet håller för-Ersättning22 § av som
handlingen.

ersättningmeddelar bestämmelser och för-Regeringen närmare om
skott.

Verkställighet avvisningbeslut och9 kap. av om

utvisning

verkställa avvisning och utvisningHinder attmot

utlänning får aldrig verkställas tillAvvisning och utvisning§1 ettenav
land

skälig anledning utlänningen där skulledet finns att tro att-om
för kroppsstraff,straffas med döden elleri fara utsättas tor-attattvara

omänsklig förnedrande behandling eller bestraff-ellerellertyr annan
ning, eller

i det landet inte skyddad sändas vidareutlänningen är mot attom-
fara.utlänningen skulle i sådantill land därett vara

avvisning eller utvisning får heller inte verkställasbeslutEtt omom
strida humanitetens krav.det skulle mot

verkställas tillAvvisning utvisning utlänning får inteoch2 § ettav en
land

för förföljelse,utlänningen i det landet riskerar utsättasatt-om
eller

utlänningen i det landet inte skyddad sändas vidareär mot attom-
förföljelse.till land där utlänningen löper risk förett

utlänning får dock sändas till sådant land, det inte möj-En ärett om
ligt verkställa avvisningen eller utvisningen till något land ochatt annat

synnerligen brott detutlänningen har visat skulleett grovt attgenom
förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet låtaattvara

utlänningen i Sverige. gäller dock inte den förföljelseDettastanna om
andra landet fara förhotar i det innebär utlänningens liv ellersom

särskilt svårär art.annars av
Likaså får utlänning sändas till sådant land, utlänningenetten om

har bedrivit verksamhet inneburit fara för rikets säkerhet och detsom
finns anledning utlänningen skulle fortsätta verksamhetenatt anta att
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tillinte möjligt sända utlänningen någotoch dethär i landet är annatatt
land.

första får intei kap. § stycket 2 sändasUtlänningar 5 33 § som avses
till land där de riskerar sändas vidare tillhemland ellertill sitt attett

detta.de har synnerliga skälhemlandet, motom

fårutvisning verkställasVart avvisning eller

enligt verkställigheten,finns något hinder l-3det inte4 § Om mot
utvisas sändas till sitt hemlandavvisas ellerskall utlänning somen

tilltill det land från vilket utlänningen kornmöjligt,eller, det ärom
Sverige.

avvisningverkställa beslutet ellermöjligtdet inteOm är att ut-om
det finns andra särskilda skäl, får utlän-ellervisning på detta sätt om

land dit utlänningen kan avvisassändas till någotningen i stället annat
eller utvisas.

med fartyg ellerhar kommit till Sverigeutlänning§5 En ett ettsom
eller eller förstaavvisas enligt 6 kap. § 1 2 2 §luftfartyg och lsom

eller luftfartyget. Utlänningen fårtillbaka till fartygetstycket får förasl
luftfartyg medombord fartyg ellerockså sättas ett annat samma

skyldig platstransportören.eller brukare Transportören är attägare ge
bevakningspersonal, detluftfartyget ocksåfartyget eller ärom

personal följer med.nödvändigt sådanatt
luftfartyget utlän-på fartyget ellerbefälhavarenVägrar att ta emot

föreläggabevakningspersonalen, får polismyndighetenningen eller
befälhavaren vite.

luftfartyget skall tillfartyget eller avgåstycket gäller inteFörsta om
utlänningen inte får sändas enligt §§.land dit l-3ett

vunnit laga kraftbeslut inteVerkställighet somav

avvisning skall verkställaspolismyndighets beslut6 § En även omom
det har överklagats.

utvisninginvandrarverks beslut avvisning eller får7 § Statens om
inte vunnit laga kraftverkställas beslutet haräven omom

förklarat sig nöjd med beslutet nöjdförklaring,utlänningen har
eller

Invandrarverket enligt kap. har förordnat verkets beslut6 5 § att
det inte vunnit laga kraft.avvisning får verkställas atttrotsom

Invandrarverket har meddelat beslut avvisning enligt kap.Om 6om
och utlänningen ansöker hos utlänningsdomstolenförsta stycket 25 §
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får beslutet dock inte verkställasverkställigheten,inhibition avom
inhibition.fråganförrän domstolen har prövat om

andra stycket får beslutet verkställasvad iTrots ävensägssom
inhibition haransökaninnan prövats, omomen

till land regeringen med stödskall verkställasbeslutet ett som av
särskild förteckning, ellerfört påbemyndigandet i 8 § enupp

inhibition i ärendet.har ansökandomstolen redan prövat en om

beslut enligt 6 kap. § förstafår föreskriva 5Regeringen8 § att ett
fåromedelbar verkställighet verkställasavvisning medstycket 2 om

beslutet skall verk-inhibition haransökan prövats,utan att omomen
stycket elleri kap. 4 § andra 4till land 5ställas ett som avses

förteckning föra länder ditsärskildRegeringen skall uppen
verkställas enligt första stycket.avvisning eller utvisning kanbeslut om

utvisning grund brott fåreller beslutdomstols dom§ En9 avom
nöjdförklaring och åklagarenutlänningen harverkställas, avgettom

verkställighet får ske.medger att

fårutvisa utlänning inte verkstäl-avvisa ellerbeslut10 § Ett att enom
ådömt fängelsestraff eller verk-har avtjänatlas förrän utlänningen ett

till land.fängelsestraffet har flyttatsställigheten över ett annatav
avvisningutlänningen, får beslutåtal väcktsallmäntHar mot ett om

slutligt ellerverkställas förrän åtalet harutvisning inteeller prövats
åtalet har lagts ned.

verkställighet inhibitionAtt avbryta

avvisas medöverklagat beslututlänning11 § Har attett ome-omen
invandrarverkskall Statensverkställighet enligt 6 kap. 5§delbar

skall avbrytasbeslutet tills vidareverkställighetenpröva, avom
avvisnings-lnvandrarverketinhibition. Samtidigt omprövarsom
tills vidareverkställigheten beslutetskall verketbeslutet, pröva om av

skall avbrytas.

upphäva domstols domregeringen fråga12 § När prövar attom enen
får den besluta inhibi-grund brott,eller beslut utvisning på omavom

meddelade beslutet.tion det tidigareav
fåruppgift föredra dessa ärenden beslutastatsråd har tillDet attsom

avvisning eller utvisningverkställigheten beslutinhibition omavom av
ärendet.för tiden till dess regeringen avgör

särskilda skäl till det får Statens invandrar-i andra fall finnsOm det
inhibition.verk besluta om
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13 § Riktar internationelltett har klagomålrätt att prövaorgan som
från enskilda begäran till Sverige verkställighetenatten ettom av
beslut avvisning eller utvisning skall avbrytas, skall inhibition med-om
delas, inte synnerliga skäl talar detta.motom

Verkställande myndighet

14 § Beslut avvisning eller utvisning skall verkställas Statensom av
invandrarverk, inte i andra eller tredjesägs stycket.annatom

Polismyndigheten skall verkställa
polismyndighets beslut avvisning,en om
domstols dom eller beslut utvisning på grund brotten om av

enligt kap.6 7
beslut avvisning eller utvisning i ärenden där frågor riketsom om

säkerhet eller allmän säkerhet regeringenprövats, bestämmer det.om
Invandrarverket får lämna avvisnings-över eller utvisnings-ett

ärende till polismyndigheten för verkställighet enligt de förutsättningar
i 16som anges

15 § En polismyndighets beslut avvisning, Statens invandrarverksom
beslut avvisning med omedelbar verkställighet och domstolsom en
dom eller beslut utvisning på grund brott skall verkställasom snarastav
möjligt.

I andra fall skall utlänning avvisas lämna landet inom tvåen som
veckor och utlänning utvisas lämna landet inom fyra veckoren som
efter det beslutet laga kraft, inteatt bestäms i beslutet.annatvann om

Om utlänningen inte lämnar landet inom den föreskrivna tiden eller
det med säkerhet måste utlänningen inte har förantas att avsikt fri-att
villigt lämna landet inom denna tid, skall beslutet verkställas snarast
möjligt den myndighet enligt 14 ansvarig§ för verkställig-ärav som
heten.

16 § Statens invandrarverk får lämna avvisnings- elleröver utvis-ett
ningsärende för verkställighet till polismyndigheten, den skallom som
avvisas eller utvisas håller sig undan och inte går få iatt tag utan
polismyndighetens medverkan eller det kan tvång kommerantas attom

behövas för verkställa beslutet.att att

Åtgärder vid hinder verkställighetmot

17 § Om verkställande polismyndighet finner den inte kan verk-en att
ställa avvisning eller utvisning eller den behöver ytterligareen atten
besked, skall myndigheten lämna ärendet tillöver Statens invandrar-
verk.
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ärende tillskall skyndsamt lämnaInvandrarverket över ett rege-
domstolsverkställigheten dom ellerprövning,ringen för avserom en

och antingen verkställighetengrund brottbeslut utvisning på omavom
kan det finns sådana hindergenomföras eller detinte kan antas attom

Ärendet skallverkställigheten.eller §i 2 3 mot-motavsessom
verkställighetentill regeringenlämnassvarande över ettsätt om avser

frågor rikets säkerhet ellereller utvisning däravvisningbeslut omom
regeringen.säkerhet tidigareallmän prövats av

verkställighetsärende enligtlämnatpolismyndigheten§18 Har över ett
fråganinvandrarverk enligt 14 §har§ eller Statens17 prövaattannars

avvisning eller utvisning, får Invand-beslutverkställighet ett omavom
avvisning eller utvisning eller vidta debeslutetupphävararverket om

övrigt behövs.åtgärder i som
ärendet till utlänningsdom-skyndsamt anmälaInvandrarverket skall

kanförestående verkställighet och detfrågastolen, det är omom enom
enligt eller verkställigheten ochfinns hinder 2 3 §det motantas att

utvisning inte upphävs enligt första stycket.avvisning ellerbeslutet om
omständigheter åberopasdebehöver dock inteAnmälan göras somom

tidigare i ärendet.prövats
innanutvisning får inte verkställasavvisning ellerBeslutet om

eller inte.den skall ärendetutlänningsdomstolen beslutat, övertaom

verkställighetsärendeskallUtlänningsdomstolen§19 överta ett som
det inte finnsinte finner det uppenbartenligt denanmälts 18 attom

tidigare iomständigheternaeller ellerhinder enligt 2 3 § prövatsatt
ärendet.

beslutatutlänningsdomstolen enligt första stycket överHar att ta ett
ellerbeslutet avvisningverkställighetsärende, får den upphäva om

övrigt behövs.vidta de åtgärder iutvisning eller som

utvisning i vissa fallavvisning ochUpphävande beslut omav

beviljar utlänninginvandrarverk efter omprövningOm Statens20 § en
avvisningsamtidigt upphäva beslutfår verketuppehållstillstånd, ett om

meddelar tidsbegränsatInvandrarverketeller utvisning. Om ett uppe-
fåravvisning eller utvisning,beslutethållstillstånd upphävautan att om

gäller.verkställas medan tillståndetbeslutet inte

utvisningdom eller beslut påregeringen finner21 § Om att ett omen
finns särskildaverkställas eller detbrott inte kangrund annarsomav
upphävaskall gälla, får regeringenbeslutet inte längreskäl för avgö-att
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randet helt eller delvis. Regeringen får då också fatta beslut i fråga om
uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

beslutet upphävs, fårOm domen eller utvisning inte regeringen iom
första stycket tidsbegränsatfall i meddela uppehållstill-ettsom avses

stånd och arbetstillstånd. Beslutet utvisning får inte verkställasom
gäller.medan tillståndet

När beslut skall verkställtett anses

beslut avvisning eller utvisning skall verkställt,22 § Ett om anses om
utlänningen landet och beslutet har vunnithar lämnat laga kraft.

När preskriberasbeslutett

avvisning eller utvisning§ beslut inte har meddelats23 Ett om som av
upphör gälla efter fyra år från beslutetallmän domstol detatt att vann

laga kraft.

inteNy verkställighet beslut preskriberatssomav

utlänning har avvisats eller utvisats anträffas24 § Om här ien som
avvisa eller utvisalandet och beslutet utlänningen inte ärattom pre-
beslutet verkställas.skriberat enligt skall gäller23 Detta även om

beslutet tidigare verkställts och utlänningen därefter återvänt till Sve-
tillstånd tillrige ha fått särskilt kort besök här enligt 6 kap.utan att ett

efter giltighetstideneller kvar här det för17 § sådantatt sär-stannat ett
skilt tillstånd har gått ut.

utlänning har avvisats eller utvisats återkommerOm till Sve-en som
förbud återvända hit,rige gällande tillämpas första stycket.atttrots ett

Verkställighet10 kap. förvarbeslutav om

invandrarverk for beslut förvar verkställs.1 § Statens attansvarar om

2 § På begäran Statens invandrarverk eller den myndighet harav som
fattat beslut förvar lämna den hjälpskall polismyndighetenett om som
behövs för genomföra beslutet.att

Invandrarverket begär skall polismyndigheten lämnaOm det, även
hjälp for förvar.den behövs förflytta utlänning hålls iattsom somen

hålls i förvar humant3 § Utlänningar skall behandlas och derassom
värdighet respekteras.skall
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Verksamhet förvar skall utformas på innebärrör sättettsom som
minsta möjliga intrång i den enskildes integritet och rättigheter.

4 Utlänningar hålls i förvar§ enligt denna lag skall vistas i lokalersom
har ordnats särskilt för dem. Statens invandrarverk har föransvaretsom

sådana lokaler och för behandlingen de utlänningar vistas där.av som
utlänningarAtt hålls i förvar i vissa fall kan placeras i krimi-som

nalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest framgår 16av

hållsBehandlingen utlänningar i förvar i särskilda lokalerav som

§ Utlänningar hålls i förvar5 skall tillfälle till aktiviteter, för-som ges
ströelse, fysisk träning och vistelse utomhus.

6 § Utlänningar hålls i förvar skall möjlighet besökatt ta emotsom ges
och på ha kontakt med utanför lokalensättannat utompersoner om
besöket eller kontakten i särskilt fall skulle hindra verksamhetenett

forvaret.rörsom
Om det nödvändigt med hänsyn till säkerheten, fårär besökett

övervakas. besök offentligtEtt biträde eller advokat fårett över-av en
vakas endast biträdet eller advokaten själv begär det.om

§ Utlänningar7 hålls i förvar skall ha tillgång till hälso- och sjuk-som
vård i omfattning den ansökt uppehållstillståndsamma som som om
enligt kap.5 2 eller 3 § de inte har ansökt sådantäven till-ettom om
stånd.

Om utlänningar hålls i förvar behöver sjukhusvård under densom
tid de hålls i förvar, skall de tillfälle till sådan vård.ges

Verksamhetschefen för den sjukhusenhet där utlänning vårdasen
skall till invandrarverkStatens eller den forestår den lokalattse som
där utlänningen skall vistas underrättas, utlänningen önskargenast om
lämna eller redan har lämnat sjukhuset.

8 § Utlänningar hålls i förvar får hindras lämna lokalen där deattsom
vistas och de får i övrigt underkastas den begränsning rörelsefrihe-av

krävs för ändamålet med de tagits i förvar skallten tillgodo-att attsom
eller nödvändig för ordningen ochär säkerheten i lokalen.ses som

Deras rörelsefrihet får också begränsas, de allvarlig farautgörom en
för sig själva eller andra.

9 Utlänningar§ hålls i förvar och har fyllt får18 år hållas avskildasom
från andra tagits i förvar, det nödvändigt för ordningenär ochsom om
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fara för sig självaallvarligeller dei lokalensäkerheten utgörom en
andra.eller

invandrarverk.avskild fattashålla någon StatensBeslut att avom
dock minstanledning till det,ofta det finnssåBeslutet skall omprövas

tredje dag.var
fara för sigdeavskilda därförhållsUtlänningar utgöratt ensom

möjligt.läkare såundersökasskallsjälva snart somav

alko-tillstånd innehaförvar får intehålls iUtlänningar§10 utansom
berusningsmedel eller någoteller andradryckerholhaltiga annat som

inom lokalen.för ordningentillskada ellerkan någon menvara

utlänningtill misstankeskälig anledningfinnsdet§ Om11 att en som
enligtutlänningen inte får innehasig någotförvar bär påhålls i som

får utlänningen kropps-narkotikastrafflagen 1968:64,enligteller10 §
visiteras.

ingående vad krävsfår inteKroppsvisitation ängöras sommer
omständighe-den hänsynåtgärden. Allmedändamåletgrund somav

vittnemöjligt skallskall iakttas. Ommedger närvara.ettterna
andraeller ikroppsvisiterasfår inte närvaro män änKvinnor avav

innebärvisitationsjuksköterskor. Omlegitimeradeläkare eller atten
får visitatio-med sig undersöks,kvinna harföremålenbart ett ensom

bevittnasgenomföras ochdock man.av ennen

försändelsefår intehålls i förvarUtlänningar12 § emot utanta ensom
finns skälig misstanke den inne-detundersökts,först harden attatt om

narkotika-enligt eller enligtinnehas 10§inte fårhåller sådant som
1968:64.strafflagen

försändelsen i hans ellerinte medgerutlänning öppnasOm atten
utlänningens räk-försändelsen hand forskallhennes närvaro, tas om

får intening, den öppnas.men
innehållet i brev ellerskriftligafår inteUndersökningen detavse

advokater,biträden,Försändelser från offentligahandlingar.andra
klagomål frånhar behörighetinternationella emotatt tasomorgan

flyktingkommissarie får aldrigfrån nationernasenskilda eller Förenta
undersökas.

eller hosutlänningar hålls i förvarinom lokal därPåträffas13 § enen
får innehas enligtförvar egendom inte lO §hålls iutlänning somsom

hand.får egendomennarkotikastrafflagen l968:64,eller enligt tas om
inneha eller sådanutlänningdetKan att ta emotantas att genomen

känd skallskyldig till brott eller saknassigegendom gjort ägare, egen-
till polisen.överlämnasdomen skyndsamt
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fall skall egendomenI hand för utlänningens räkning.annat tas om

14 § Egendom har tagits hand enligt 12 § andra stycket ellersom om
13 § tredje stycket skall återlämnas till utlänningen, beslutetnär attom
hålla utlänningen i förvar har upphört gälla.att

§ Utlänningar hålls förvar15 i har få sådan dagersättningrätt attsom
och sådant särskilt bidrag i 17 och lagen18 1994:137som avses

mottagande asylsökande m.fl.om av

kriminalvårdsanstalt,Placering i häkte eller polisarrest

16 invandrarverk får§ Statens besluta utlänning hålls i for-att en som
skall placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest,var om

utlänningen har utvisats grund brott enligt 6 kap. 7av
utlänningen hålls avskild enligt 9 och§ säkerhetsskäl inte kanav

vistas i sådan särskild lokal i 4 elleren som avses
det finns synnerliga skäl.annars

hålls i förvar får inte placerasBarn i kriminalvårdsanstalt, häktesom
eller polisarrest.

utlänningar enligtFör första stycket placerats i kriminalvårds-som
anstalt, häkte eller polisarrest gäller lagen 1976:371 behandlingenom

häktade och anhållna m.fl. skallDessutom de beviljas de lättnaderav
och förmåner kan medges med hänsyn till ordningen och säker-som
heten inom anstalten, häktet eller arresten.

Överklagande11 kap.

Rätten överklagaatt

1 § och beslut iDomar mål och ärenden enligt denna lag får Överkla-
endast det i detta kapitel.gas om anges

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till Utlänningsöverdom-
stolen.

2 § Regeringen får ansökningar upphävande avvisningpröva om av en
eller utvisning endast i de fall i detta kapitel.som anges
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uppehållstillståndutvisningavvisning och samtBeslut omom

beslutPolismyndighetens

tillöverklagas Statensavvisning fårbeslutpolismyndighets3 § En om
invandrarverk.

beslutInvandrarverkets

utlänningsdomstol,tillöverklagasfårbeslutinvandrarverks§ Statens4
innebärbeslutetom

utvisning,elleravvisning-
uppehållstillstånd,ansökanavslag på omen-

uppehållstillstånd, elleråterkallelse ettav-
återkallelseellerarbetstillståndansökanpåavslag avomen-

sambandihar behandlatstillståndfall fråganarbetstillstånd i de om
utvisning.elleravvisningbeslutmed ett om

dock tillöverklagasstycketförstaenligtbeslutInvandrarverkets
fårsådant beslutsäkerhetsärende. Ett över-detregeringen, rör ettom

styrelsendet gårRikspolisstyrelsen, emot.klagas även omav
Invandrar-Rikspolisstyrelsen hosärenden därSäkerhetsärenden är
har begärtallmän säkerhetellersäkerhetriketsskälverket rörsomav

förordatyttrandeeller i
utvisas,elleravvisasutlänningatt en-

avslås, elleruppehållstillståndansökanutlänningsatt omen-
återkallas.uppehållstillståndutlänningsatt en-

beslutUtlänningsdomstolens

fårfråga i 4 §iutlänningsdomstols beslut över-§5 En som avsesen
Utlänningsöverdomstolen.klagas till

beslut Statensfastställerutlänningsdomstols beslut ettEn avsom
sitt beslut hariverketdock inte överklagas,invandrarverk får om

ellerverkställighet,omedelbaravvisning medförordnat om-
avvisning.polismyndighets beslutfastställt omen-

får dockasylärende,stycketandraibeslut rör ettOm ett som avses
intei sitt beslutdomstolenöverklagas,utlänningsdomstolens beslut om

ogrundad.uppenbartansökanbedömningendelar somav

resedokumentilyktingförldaring ochBeslut om

flyktingförklaring ellerfrågabeslut iinvandrarverks6 § Statens om
överklagasflyktingförklaring fåråterkallelseresedokument samt avom

utlänningsdomstol.till
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beslut får överklagas till Utlänningsöverdom-Utlänningsdomstolens
stolen.

beslut avvisning eller utvisningBeslut vid sidan av om

Utlännings-invandrarverk, utlänningsdomstol eller§ När Statens7 en
ärende eller mål avvisning elleröverklagatöverdomstolen avgör ett om

fatta beslut i frågaeller domstolen ocksåutvisning, får verket om uppe-
denna fråga inte har tagitshållstillstånd. gällerDetta även avom upp

utlänningen.
fåroch Utlänningsöverdomstolen vidutlänningsdomstolEn pröv-

besluta utlänningenavvisning eller utvisningning beslut attett omav
återvända till Sverige, ingen lägreförbjudsför viss tid ävenatt om

sådant Förbud.instans meddelathar ett
utlänningsdomstol eller Utlänningsöver-Invandrarverket,När en

utvisning, får verketbeslut avvisning ellerdomstolen prövar ett om
meddela sådant beslut barn under 16domstolen samtidigteller ett om

ingenvårdnad. gällerunder utlänningens Dettaår står även omsom
utlänningsdomstoldenna fråga. mål hosinstans har Ilägre prövat en

inte, det för barnetUtlänningsöverdomstolen gäller detta dockeller om
i kap. såvida detomständigheter 5 2har åberopats sådana som avses

asyl.inte finns grund föruppenbart detinte är att
enligt överklagats dit, gäl-regeringen ärende 4 §När avgör ett som

domstolarna iställetförsta-tredje styckenabestämmelserna iler om
regeringen.

förvarBeslut om

överklagasförvar fårbeslut8 § Ett om
polismyndighethar fattatsutlänningsdomstol, det-till av enom

invandrarverk,eller Statensav
fattats eller fastställtsUtlänningsöverdomstolen, det hartill avom-

utlänningsdomstol.en
uppgift föredradet statsråd har tillhar fattatsOm beslutet attav som

framställningRegeringsrättenlag,ärenden enligt denna prövar av
skall bestå.åtgärdenutlänningen om

ärendet i övrigtsamband medförvar får överklagasBeslut9 § utanom
tid.begränsning till vissoch utan

förvari särskilda fall i frågorinvandrarverks beslut§ Statens10 om
utlänningsdomstol.får överklagas tillenligt kap. 5-1610

till Utlänningsöverdom-beslut får överklagasUtlänningsdomstolens
stolen.
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biljetterhandBeslut att ta om

enligtbeslutinvandrarverkseller Statenspolismyndighets11 § En
utlänningsdomstol.tillöverklagasfårbiljetterhandkap. 5 §7 att ta om

Utlänningsöverdom-överklagas tillfårbeslutUtlänningsdomstolens
stolen.

för transportörkostnadsansvarBeslut om

åläggabeslutinvandrarverksellerpolismyndighets Statens att12 § En
tillfår överklagaskap. §enligt 16 3betalningsskyldighettransportören

utlänningsdomstol.
Utlänningsöverdom-tillfår överklagasbeslutUtlänningsdomstolens

stolen.

jävombud ellerersättning,biträde,offentligtBeslut om

tillöverklagasfårförvaltningsmyndighetbeslutFöljande§13 enav
utlänningsdomstol

biträde,offentligti frågabeslut om
lagenligt dennahandläggsärendeiersättningbeslut ett somom

ellerbiträde,ellerombudavvisabeslut ettatt
jävsfråga.ibeslut4. en 4

Utlänningsöverdom-tillöverklagasfårbeslutUtlänningsdomstolens
stolen.

medsambandöverklagasfårparagrafi denna utanBeslut avsessom
övrigt.ärendet i

på brottgrundutvisningbeslutellerDom avom

brott fårgrundutvisning över-beslutellerdom14 § En ett avom
domstols domallmänöverklagandegällervadenligtklagas avomsom

brottmål.beslut ieller

Överlämnande domstoltillärendenav

ärendeyttrande lämnafår med överinvandrarverk ett§ Statens eget15
förUtlänningsöverdomstolen avgö-tillutlänningsdomstol ellertill en

någonfamiljeanknytning ellergrundärendetrande, annanavavom
lagenligt dennaärende prö-samband medorsak harliknande ett som

Överlämnande denskeendastfår dock motta-domstolen. omvas av
medger det.utlänningenochdomstolengande

förutsättningar lämnamotsvarandefår underutlänningsdomstolEn
avgörande.förUtlänningsöverdomstolentillärendeöver ett



SOU 1999:16 Författningjörslag 63

Överlämnande ärenden till regeringenav

16 § Statens invandrarverk får med yttrande lämnaeget ärendeöver ett
till regeringen för avgörande, ärendet på grund familjeanknyt-om av
ning eller någon liknande orsak har samband med ärendeav annan ett
enligt denna lag regeringen.prövas En utlänningsdomstol ellersom av
Utlänningsöverdomstolen får skäl lämna mål tillöver ettav samma

Överlämnanderegeringen for avgörande. får dock endast ske utlän-om
ningen medger det.

Vad föreskrivs i §7 for Invandrarverketrätt och domsto-som om
larna meddela beslut vid sidan domatt eller beslut avvisningav om
eller utvisning gäller också regeringen, dennär överlämnatavgör ett
ärende.

Återförvisning mål till Invandrarverketav

17 § Finner utlänningsdomstolen vid prövning beslut avvis-ettav om
ning med omedelbar verkställighet fattats med stöd kap.5 4 §som av
andra stycket eller4 5 sådant beslut inte borde ha fattats,att ett skall
domstolen visa målet åter till Statens invandrarverk för prövning.ny

18 § Om det under handläggningen mål i utlänningsdomstolett ellerav
i Utlänningsöverdomstolen visar sig målet bör handläggasatt ettsom
säkerhetsärende, skall domstolen visa målet åter till Statens invandrar-
verk för prövning.ny

Nöjdförklaring

19 § Utlänningar har överklagarätt dom elleratt beslutsom etten om
avvisning eller utvisning kan förklara de avstår från överklagaatt att
beslutet eller domen i den delen nöjdförklaring.

20 § Nöjdförklaring får inför den myndighet har meddelatavges som
beslutet eller domen.

Nöjdförklaring får också införavges
polismyndighet inte har meddelat beslutet, elleren som

chefen2. för kriminalvårdsanstalt eller chefen för häkte elleretten
någon tjänsteman där har förordnats sådanannan att ta emotsom en
förklaring.

Om nöjdförklaringen inför myndighet denänavges en annan som
har meddelat beslutet eller domen, krävs dock vittnes Vida-ett närvaro.

krävs den förklaringenatt har tillgångtar tillemot utskriftre som en av
beslutet eller domen eller bevis vad avgörandetett innehåller.om
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nöjdförklaring21 § kan inte tillbaka. utlänningen harEn Om över-tas
klagat eller domenbeslutet nöjdförklaringen skall utlän-när avges,
ningen nöjdförklaringen ha tagit tillbaka sitt överklagandegenom anses

avvisningen eller utvisningen. utlänningen har ansöktOmav om uppe-
hållstillstånd, arbetstillstånd, resedokument, flyktingforklaring eller
främlingspass, skall utlänningen nöjdforklaringen ha tagitgenom anses
tillbaka sin ansökan.

Handläggningen ärenden hos regeringenav

regeringen22 § Innan ärende, skall yttrande inhämtas frånavgör ett
domstolen, inteHögsta sådant yttrande särskilda skälett ärom av

obehövligt.
domstolen skall sig samtligaHögsta omständigheteröveryttra av

betydelse i ärendet. yttrandet skall särskilt finnsI det hinderanges om
enligt kap.verkställighet 9 1-3 §§.mot

Finner domstolen finnsdet hinder verkställighetHögsta att mot
enligt kap. första stycket får verkställighet9 § beslutet inte1 ske.av
Om ärendet gäller utlänning omfattas avtalet Europeiskaen som av om
ekonomiska samarbetsområdet EES domstolens yttrande ocksåär
bindande för regeringen.

domstolen skall innanHögsta den yttrande hålla förhandling iavger
ärendet.

23 § Vid förhandling enligt 22 § i domstolenHögsta skall utlänningen
höras. Rikspolisstyrelsen skall utlänningens motpart.vara

domstolen får bestämma andraHögsta utlänningen skalläven änatt
höras vid förhandlingen. Om någon åberopar muntlig ellerparternaav
skriftlig bevisning, bevisningen skall tillåtas. Därvidrättenprövar om
tillämpas kap. rättegångsbalken.35 7 §

fråga inställelse till förhandlingenI tillämpas kap.8 19om
beslutOm lnvandrarverket enligt har överklagats till4 §ett av

regeringen, skall förhandling hållas vidi 8 kap. §12 Högstasom avses
domstolen.

Vid förhandlingen24 § skall utredas omständigheterde kannoga som
inverka på hur ärendet blir avgjort.

Rikspolisstyrelsen skall redogöra för omständigheterna i ärendet och
tillfälle ställa frågor till utlänningen och andra hörs iatt ären-ges som

det. Rikspolisstyrelsen skall lämna andra upplysningaräven som
behövs för genomföra förhandlingen. Utlänningen skall få tillfälleatt

sin ståndpunkt och uttala sig de omständigheteratt attange om som
åberopas i ärendet.
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frågor ochGenom påpekanden skall försöka avhjälpa otyd-rätten
ligheter och ofullständigheter i de uppgifter lämnas.som

vadUtöver följer kap.5 1 § rättegångsbalken får Högstasom av
domstolen besluta förhandlingen skall hållas inom stängda dörrar,att

det kan det vid förhandlingen kommer fram uppgifter, förantas attom
vilka i domstolen gäller sekretess i sekretesslagensom anges

övrigt gäller1980:100. 8 kap. ochI 21 22 §§.
domstolens yttrandeHögsta enligt får22 § grundas påäven

handlingar eller material enligt kap. första14 § stycket5annat som
sekretesslagen inte får lämnas tillut parter.

utlänningsmål12 ikap. Domstolar

Utlänningsdomstolama

länsrätter regeringen1 § De bestämmer skall utlänningsdom-som vara
stolar. Regeringen föreskriver domkretsen för varje utlänningsdomstol.

Kammarrätten i Stockholm skall Utlänningsöverdomstol.vara

Utlänningsdomstolama och2 § Utlänningsöverdomstolen handlägger
mål enligt vad föreskrivs i denna lag eller i lag eller i för-som annan
fattning regeringen.beslutatssom av

Domkretsar

beslut förvaltningsmyndighet3 § Ett enligt denna lag överklagasav en
till den utlänningsdomstol inom domkrets ärendet först prövats,vars

inte regeringen för visst slag mål föreskriver någotett annat.om av

Domförhet

Nämndemän skall delta i4 § avgörandet mål i Utlänningsöverdom-av
stolen avvisning eller utvisning och efter muntligrör avgörssom som
förhandling, nämndemän har deltagit i handläggningen i utlän-om
ningsdomstolen.

Om inte följernågot denna lag eller lag eller för-annat av annan av
fattning har beslutats regeringen, gäller utlänningsdomsto-som av om
larna och Utlänningsöverdomstolen i tillämpliga delar vad före-ärsom
skrivet i lagen 1971:289 allmänna förvaltningsdomstolar läns-om om

och kammarrätt.rätt

Ökad19-0303 rättssäkerhet3
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Förfarandet i utlänningsmål

§5 Mål avvisning ellerrör utvisning skall handläggas skyndsamt.som
Om inte något följer denna lag eller författningannat harav av som

beslutats regeringen, gäller förfarandet i utlänningsmål i tillämp-av om
liga delar vad föreskrivet i förvaltningsprocesslagenär 1971:291som

rättskipningen i länsrätt och kammarrätt.om

Nämndemän

6 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
fastställa hur många nämndemän skall finnas i Utlänningsöver-som
domstolens domkrets för tjänstgöring i domstolen. Regeringen eller
myndigheten skall vidare för varje län fastställa det antal nämndemän

skall utses.som
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom

fastställa hur många nämndemän skall finnas i domkretsen försom
varje utlänningsdomstol för tjänstgöring i domstolen. Regeringen eller
myndigheten skall vidare för varje län fastställa det antal nämndemän

skall utses.som

13 kap. Handläggningen ärendenav

Muntlig handläggning

1 § När utlänningar har ansökt asyl i Sverige får de avvisas ellerom
utvisas endast muntlig handläggning har ingått i Statens invandrar-om
verks handläggning deras ärende. Asylärenden skall också handläg-av

muntligen, utlänningen begär det och sådan handlägg-gas om om en
ning inte saknar betydelse för ärendet skall kunnaatt avgöras.

2 § Statens invandrarverk får bestämma andraävenatt änpersoner
utlänningen skall höras vid muntlig handläggning.

Andra på kallelse har inställt sig vid handläggningenpersoner som
för höras har till skäligatt rätt ersättning allmänna medel för kostna-av
der och tidsspillan med anledning inställelsen. Förskott får beviljasav
på ersättning för och uppehälle.resa

3 § Ersättning och förskott beslutas den myndighet genomförav som
den muntliga handläggningen.

4 § Regeringen får meddela bestämmelsernärmare ersättning ochom
förskott.
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fåParts del uppgifterrätt att av

ärenden visering, tidsbegränsat uppehållstillstånd,5 § I arbetstill-om
stånd och återkallelse uppehållstillstånd tillämpaspermanentav
bestämmelserna i förvaltningslagen17 § 1986:223 förrätt partom en

få del uppgifter endast utlänningen bosatt eller vis-när äratt av annars
i Sverige.tas

Motivering beslutav

6 ärenden enligt lag tillämpas§ I denna bestämmelserna i 20 § förvalt-
ningslagen 1986:223 motivering beslut med de undantagom av som
följer 7av

beslut fråga7 § Ett i uppehållstillstånd skall alltid innehålla de skälom
ligger till grund för beslutet.som

Vid beslut visering eller arbetstillstånd får skälen ligger tillom som
förgrund beslutet utelämnas. utlänning har dockEn alltid till moti-rätt

vering visering,beslut utlänningen omfattas avtaletettav om om av om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES med-utan att vara
borgare i EES-land och beslutet går utlänningenett emot.om

Tolkersättning

tolk vid handläggning8 § Den ärende enligt denna lagär ettsom av
inför förvaltningsmyndighet har allmänna medel få arvoderätt atten av
och ersättning för kostnader och tidsspillan. gäller dock inteDetta om
uppdraget har fullgjorts i tjänsten.

Frågan ersättning den myndighet handläggerprövasom av som
ärendet.

Närmare bestämmelser ersättning meddelas regeringen ellerom av
den myndighet regeringen bestämmer.som

Rättelse beslutav

9 myndighet får besluta rättelse sitt§ En beslutom av
utlänning har lämnat oriktig uppgift sitt sinom en om namn,-

nationalitet eller någon omständighet betydelse för utlän-attannan av
ningens identitet skall kunna fastställas, och

den oriktiga uppgiften tagits i myndighetens beslut.om-
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14 kap. Skyldighet lämna uppgifteratt

§ Socialnämnden1 skall lämna uppgifter utlänningsut om en person-
liga förhållanden

polismyndighet, Statens invandrarverk, utlänningsdom--om en en
stol, Utlänningsöverdomstolen eller regeringen begär det, och

uppgifterna behövs för ärendeavgöra uppehållstill-att ettom om-
stånd eller för verkställa beslut avvisning elleratt utvisning.ett om

2 § Om utlänning i ärende enligt denna lag åberoparett intygetten om
sin psykiska eller fysiska hälsa, skall hälso- och sjukvårdsmyndigheten

begäran den myndighet eller domstol handlägger ärendetav som
lämna de upplysningar behövs för bedöma uppgifterna i inty-attsom
get.

15 kap. Offentligt biträde

1 § Ett offentligt biträde skall i följande slag ärenden förordnas förav
den ärendet gäller, det inte måste det inte behövsantas attsom om
något biträde:

Avvisning. ärendenI handläggs polismyndighet skallsom av en
dock offentligt biträde förordnas endast utlänningen enligt kap.8 2om
eller hållits3 § i förvar sedan dagar.än tremer

Utvisning enligt 6 kap. 6
Verkställighet beslut avvisning eller utvisning enligt dennaav om

lag, Statens invandrarverk enligt kap.9 18 § anmält ärendet tillom
utlänningsdomstolen eller utlänningen hållits i förvar enligt 8 kap. 2om
eller 3 sedan§ dagar.än tremer

Hemsändande enligt kap.18 2
Offentligt biträde skall alltid förordnas för barn hålls i förvarsom

enligt kap.8 barnet3 saknar vårdnadshavare här i landet.om

2 § ärendenI skall regeringen frågoravgöras prövassom av om
offentligt biträde den departementstjänsteman regeringenav som
bestämmer.

3 § Den förordnad offentligtär biträde för barn sak-ettsom som som
vårdnadshavare här i landet särskilt förordnande barnetsär utannar

ställföreträdare i det ärende förordnandetsom avser.
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Kostnadsansvar16 kap.

sinbetala förskyldigautvisaselleravvisas är attUtlänningar1 § som
åläggssänds ellerdit detill den attort resa.egen resa

fartyg ellermedtill Sverigekommitharutlänning ettOm2 § somen
tillståndeller deutlänningen saknardärföravvisasluftfartyg att pass

hemresan,medel förelleri landet ärin transpor-forkrävs att resasom
Sverige.frånutlänningensförkostnadernaskyldig ersättatören att resa
Sverigefrånreskostnadernaskyldigockså ersättaattTransportören är

följa med.behöverbevakningspersonaldentillbaka föroch som

betalningsskyl-blikommerdet kan transportör att3 § Om attantas en
utlänningenpolisdistrikt däri detpolismyndighetenskallenligt 2dig

sigoch transportörenskrävsutredning överdenin yttragörareste som
sig.tillfälleskall yttraTransportören attbetalningsansvar. ges

invandrarverk ellerbeslutas StatensskallBetalningsskyldighet avav
avvisningen.verkställerpolismyndighetden som

betalningsskyldig-fråndelvis befriashelt ellerkan4 § Transportören
enligt 2 §heten om

anledningskälighafteller honhan antavisar attatttransportören
ellerSverige,ihadeutlänningen rätt attatt resa

skäl framstårandrastorlek ellerkostnadenstillmed hänsyndet av
kostnaden.krävaoskäligtuppenbart utattsom

luft-ellerfartygombordanställd ettutlänning ettOm är5 § somen
iolovligenochi Sverigeuppehålldessunderdetfartyg lämnar reser

eller brukareluftfartygetsellerfartygets ägareavvisas,Sverige och är
skyldig att

Sverige, ochfrånutlänningensförkostnadernaersätta resa-
uppehälle för deutlänningensför närmastekostnadernaförsvara-

från inresan.månadernatre
fartyganställd ombord påutlänning ettärDet sägs somenomsom

tillåtelseutlänningi frågaocksågäller utanluftfartygeller somom en
fartyg.med sådantföljthar ett

befäl-brukare,ellerutländskluftfartyget äreller ägarefartygetHar
för kostna-eller brukarens vägnarskyldig påhavaren ägarensatt svara

oskäligt.uppenbartintedetstycket,första ärder enligt om
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17 kap. Straffbestämmelser

§ Till böterl döms
utlänningar uppehåller sig i Sverige föreskrivet tillståndutansom

och de inom föreskriven tid har ansöktutan sådantatt tillstånd,ettom
utlänningar har anställning eller bedriver verksamhetsom som

kräver arbetstillstånd, de har sådant tillstånd, ochutan att ett
utlänningar på otillåtetett sätt gräns.yttresom passerar en

Med i första stycket 3 integränsyttre gräns mot statavses annan
anslutit sig till Schengenkonventionen.som
ringa fall skallI åtal för brott enligt denna paragraf inte väckas annat

det motiverat från allmänän synpunkt.ärom

2 § Till böter döms
den har anställt utlänning utlänningen inte hartrots attsom en

föreskrivet arbetstillstånd,
den inte anmälan föreskrivs i författninggör harsom som en som

utfärdats med stöd denna lag.av
När omständigheterna försvårande döms för brottär enligt första

stycket till fängelse1 i högst år.ett
Att det skall betalas särskild avgift vid brott enligt förstaen

stycket framgår1 10-11 §§.av

3 § Till böter döms den i anmälan eller ansökningsärendeettsom en
enligt denna lag eller enligt författning har utfärdats med stöden som

denna lag medvetet lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet låter bliav
tala något förhållande betydelse.att om av
När omständigheterna försvårande döms förär brott enligt första

stycket till fängelse i högst månader.sex

4 Till§ fängelse i högst dömsår utlänning uppehåller sig iett en som
Sverige utlänningen enligt verkställt besluttrots utvisningatt ett om
enligt 6 kap. inte7 § har haft återvända hit. Detta gäller dockrätt att
inte utlänningen har flytt hit för undgå förföljelse.attom

När omständigheterna mildrande döms för brottär enligt första
stycket till böter.

ringaI fall skall åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat
det motiverat frånän allmänär synpunkt.om

5 § Till fängelse i högst år döms den dölja utlän-ett attsom genom en
ning eller någon åtgärd försöker hindra beslutatt ettgenom annan om
avvisning eller utvisning verkställs, detta i vinstsyfte.görsom
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förstaenligtdöms för brottmildrandeomständigheternaNär är
till böter.stycket

omständigheternamånader eller, äri högstfängelse närTill6 § sex
iutlänning kommahjälperdenböter dömstill attmildrande, ensom

hari författninglag ellerföreskrifter i dennastrid medSverige i somen
lagen.stödutfärdats med av

till fängelseÄr dömsstycketenligt förstabrott grovtattett anse som
särskiltskallbrottetbedömandeVid är grovttvå år.i högst omav

gärningenbeaktas om
ersättning,utförts mot

ellerantal2. stortavsett ett personer,
former.hänsynslösaunderutförts

tillparagraf dömsdennaenligtförberedelse till brottellerförsökFör
brottsbalken.kap.enligt 23ansvar

vinstsyfte planläggeridendömsfyra åri högstfängelseTill§7 som
utlänningarfrämjainriktad påverksamhet attorganiserar attäroch som

iför inresakrävstillstånddeellerSverigetill utanutan sompassreser
Sverige.

böterdöms tillallvarligtmindrestycketförstaenligtbrott ärOm ett
månader.i högstfängelseeller sex

hjälperdendömsförsta stycketenligttill brottmedhjälpFör som en
tillstånd krävsdeellerSverigetillutlänning utanutanatt sompassresa

eller hade skä-insågmedhjälparengällerSverige.inresa i Dettaför om
verksamhetvinstsyfteianordnatsanledninglig attatt anta genomresan

första stycket.enligt

Förverkande

skalleller 7 §enligt 6begått brotthartill denErsättning8 § som
oskäligt.uppenbartintedetförverkad,förklaras ärom

förver-fårenligt eller §brott 6 7vidTransportmedel använtssom
inågoneller ägarensbefálhavarenellerkas, ägaren som varannanom

förförverkandet behövstill det ochmedverkatellerbrottetställe begått
till detta.särskilda skäl Trans-finnseller detbrottförebyggaatt annars
oskäligt.uppenbartdetförverkasdock inteportmedlet får ärom

andra stycketförverkas enligt 8 §kanfartygtillOm9 § ägaren ett som
förver-Sverige får talanhemvist ikänteller saknarkändinte är om

fartyget.påbefálhavarenföraskande mot
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Avgifter

10 § Fysiska eller juridiska har anställt utlänningar trotspersoner som
dessa inte har arbetstillstånd skall betalaatt särskild avgift oavsetten

krävs enligt 2 § eller inte. Avgiften tillfallerutom ansvar staten.
För varje utlänning avgiften hälften det basbelopputgör enligtav

lagen 1962:381 allmän försäkring gällde överträdelsennärom som
upphörde. Om överträdelsen har pågått under längre tid än treen
månader, avgiften för varje utlänningutgör i stället hela basbeloppet.
Avgiften får minskas eller efterskänkas särskilda skäl talar för det.om

11 § Allmän domstol efter ansökan,prövar särskild avgift skall tasom
enligt eller inte.10 § Ansökan skallut allmän åklagaregöras inomav

två år från det överträdelsen upphörde. frågaatt I sådan talan till-om
lämpas bestämmelserna i rättegångsbalken åtal för brott på vilketom
inte kan följa svårare straff böter och bestämmelsernaän kvarstad iom
brottmål.

Avgift får inte fem år har gått efternär dettas ut överträdelsenatt
upphörde.

12 § särskildaDen avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två
månader från det allmänna domstolens beslutatt laga kraft. Envann
upplysning detta skall in i beslutet. Om avgiftentas inte betalasom
inom denna tid, skall dröjsmålsavgift enligt lagen 1997:484tas ut om
dröjsmålsavgift. Den obetalda avgiften och dröjsmålsavgift skall läm-

för indrivning.nas
Regeringen får föreskriva indrivning inte behöveratt begäras för ett

ringa belopp. Bestämmelserna indrivning finns i lagen 1993:891om
indrivning statliga fordringarom av m.m.

Avgiften får inte drivas fem år har eftergått detnär beslutetatt
laga kraft.vann

18 kap. Särskilda bemyndiganden

1 § Regeringen får, vad förut harutöver i denna lag, med-angettssom
dela föreskrifter om

skyldighet anmäla utlänningars vistelse elleratt anställning i
Sverige,

sådana inskränkningar i utlänningars anställda irätt att ettvara
visst företag eller i företag visst slag nödvändiga medär hänsynav som
till rikets säkerhet.
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hem utlänningarföreskrifter sändameddelafårRegeringen2 § attom
hand enligt lagenhar tagitsochflyktingarinte är omsomsom

lagenbestämmelser vårdmed särskilda1990:52 av unga,om
eller lagen 1991:1129tvångsvårdpsykiatrisk1991:1128 omom

rättspsykiatrisk vård.
fårbehandling fripassagerarelandavtal medEfter annat avom

i denna lag ochbestämmelsernaavvikelser frånföreskrivaregeringen
för tillämpningenbehövsi övrigtföreskrifterdemeddela avsom

avtalet.

krigsfaraKrig och

vidskall gälla i krig,föreskriftermeddelafårRegeringen3 § som
för-utomordentliga förhållandensådana ärunderkrigsfara eller som

befunnit sig Före-Sverige harkrigsfaraellerkriganledda somav
utlänningarsgällafårskrifterna

landet,ioch vistelseinresa
landet,utresa ur

här i lan-förtroendeuppdragoffentligaelleranställningharätt att
det,

ochfrån landet,avlägsnande
förläggning.anstalt elleromhändertagande i

falli andrahar meddelatsellerenligt 4 5 änföreskrift 3 §4 § En som
månad fråninomför riksdagenframkrig skall läggasidå Sverige är en

ikraftträdandet.
riksdagen ifram förinte läggsgälla, denFöreskriften upphör att om

frånmånaderden inom tvågodkännerinteriksdagentid ellerrätt om
fram.ladesdå denden dag

utlänningslagendåjuli 2001,kraft den 1träder ilagDenna
ochgälla frånskall dockochgälla. 4 5upphöraskall1989:529 att

regeringen bestämmer.dagmed den

hänvisas till bestäm-författninglag eller någoniOm det2. annanen
skall i ställetlag,bestämmelser i dennaharmelser ersatts genomsom

tillämpas.bestämmelsernade nya

ellerdomstolhoshar inlettsärendemål ellerOm ett en annanen
ellerskall domstoleni kraft,harlaginnan dennamyndighet trätt myn-
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digheten slutföra målet eller ärendet enligt äldre föreskrifter, inteom
följer denna lag.annat av

Mål och ärenden har kommit till allmän förvaltningsdom-som en
stol och inte avgjorts innan denna lag har i kraftännu handläggsträtt
enligt äldre föreskrifter.

Ärenden har kommit till Utlänningsnämnden och intesom av-
gjorts innan denna lag har i kraft skall överlämnas till denträtt utlän-
ningsdomstol behörig enligt 12 kap. 3 Om ärendetärsom avser en
ansökan enligt 2 kap. b utlänningslagen5 § 1989:529, skall det i stäl-
let överlämnas till Invandrarverket för prövning enligt kap.9 18 § av
frågan verkställighet avvisnings- eller utvisningsbeslutet.om av

Ärenden har överlämnats till regeringen enligt 7 kap. l l § andrasom
stycket eller3 utlänningslagen4 1989:529 och inte avgjortsännu
innan denna lag har i kraft skall överlämnas till denträtt utlännings-
domstol behörig enligt kap.12 3 § denna lag.ärsom

Ärenden har överlämnats till regeringen enligt kap.7 11 § andrasom
stycket 2 utlänningslagen 1989:529 och inte avgjorts innanännu
denna lag har i kraft handläggs enligt äldre föreskrifter.trätt
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i lagenändringtill lagFörslag om

medborgarskapsvenskt1950:382 om

1950:382lagenoch 14129 ll,föreskrivsHärigenom att aa,
lydelse.följandeskall hamedborgarskapsvensktom

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

9a§
fårinvandrarverkStatensellerinvandrarverkStatens

iärendeöverlämnafårutlänningsnämnden ettöver- avsessom
eller 9§stycketförsta8§6i 6ärendelämna ett avsessom

be-ärendetregeringen,tilltilleller 9 §stycketförsta§8 om
riketsförbetydelseha sä-dömsregeringen, om

för allmänkerhet ellerbetydel-haärendet bedöms annars
förhål-för riketsellersäkerhetellersäkerhetför rikets annarsse

ellermaktfrämmandetilllanderi-förellersäkerhetför allmän
organisation.mellanfolkligfrämmandetillförhållandekets

organi-mellanfolkligmakt eller
sation,

bedömsdet sär-avvara
tillämp-ledningförskild vikt av
ärendetlagdennaningen attav

ellerregeringen,prövas av
skälsynnerliga ta-annars

prövning.förlar regeringens
invandrarverket över-Har

ifallärendelämnat ett avsessom
skallellerstycket 2förstai

hinder inte möterregeringen, om
ärendetgrundpå ärattav

hörabrådskande,synnerligen
denutlänningsnämnden innan
fårärendet. Regeringenavgör
tillärendesådantöverlämna ett

avgörande.nämnden för

1991:1574.lydelseSenaste
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11§2
Anmälan enligt 2 4 eller skall7 a§ hos invand-Statensgörasa,

Ãrrarverk. utlänningen medborgare i Danmark, Finland, Island eller
skallNorge anmälan dock hos länsstyrelsen i det län där hangöras är

folkbokförd. åliggerDet den myndighet till vilken anmälningen sålunda
eller enligt 10 meddela§ beslut huruvida grundgörs anmälanatt av
svenskt medborgarskap förvärvats eller

Utlänningsnämnden får efter Invandrarverket får efter an-
ansökan meddela förklaring sökan meddela förklaringatt att
någon svensk medborgare. någon svensk medborgare.är är
Härvid får dock inte Härvid får dock inteprövas prövas
fråga i första stycket. fråga i första stycket.som avses som avses

12§3
Statens invandrarverks beslut Statens invandrarverks beslut

enligt denna lag får överklagas enligt denna lag får överklagas
till Utlänningsnämnden till utlänningsdomstol.iutom
fall andra stycket.isom avses

Beslut länsstyrelse, Beslut länsstyrelse ellerav en av en
Statens invandrarverk eller Ut- Statens invandrarverk enligt
länningsnämnden enligt får11 § fårll§ överklagas till utlän-
överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.
ningsdomstol.

Utlänningsnämndens beslut utlänningsdomstolsEn dom
får överklagas andra fall eller beslutinte fåri överklagas till

andra stycket. Utlänningsöverdomstolen.iän Pröv-som avses
ningstillstånd krävs vid sådant
överklagande.

Bestämmelser Utlän- Bestämmelser utlän-om om
ningsnämnden finns i kap.7 ningsdomstolar och3 § Utlännings-
andra stycket utlänningslagen överdomstolen finns i kap.12
1989:529. utlänningslagen 2000:000.

14a§4
Socialnämnden skall på begä- Socialnämnden skall begä-på

regeringen, utlännings- regeringen, utlän-ran av ran av en
nämnden, invandrarverk ningsdomstol, Utlänningsöver-statens

2 Senaste lydelse 1991 1574.:
3 Senaste lydelse 1991:1574.
4 Senaste lydelse 1991:1574.
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invandrar-domstolen, Statenslämnapolismyndigheteller uten
polismyndighetverk ellerutlänningsuppgifter enper-enom

utlän-uppgifterlämnaförhållanden, utsonliga enomupp-om
förhållanden,personliganingsärendeibehövsgifterna ett om

ibehövsuppgifterna ettmedborgarskap.svenskt om
medborgar-svensktärende om

skap.

ochgälla fråndockskalljuli 2001. 3denkraft lträder ilagDenna
bestämmer.regeringenmed den dag

domstol ellerhosinlettsärende harmål ellerOm annanenett en
domstolen ellerskallkraft,iharlagdennainnan trättmyndighet myn-

inteföreskrifter,äldreärendet enligtellermåletslutföradigheten om
lag.dennaföljerannat av

förvaltningsdom-allmäntillkommitharärendenMål och ensom
handläggsi kraftharlagdennainnan trättavgjortsinteochstol ännu

föreskrifter.enligt äldre

och inteUtlänningsnämndenÄrenden tillkommithar av-som
utlän-till denskall överlämnaskraftiharlagdennainnan trättgjorts

utlänningslagenkap. 3 §enligt 12behörigningsdomstol ärsom
2000:000.
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Förslag till lag ändring i lagenom

1991 1572 särskild utlänningskontrollom

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1991:572 särskildom om
utlänningskontroll

dels l-7, 9-13, 18, 24, 25, 27 och 28 skallatt ha följande lydelse,
dels det i lagen skall införas paragraf,att 2 följandeen ny a av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§
utlänningEn inte avvisas En utlänning inte avvisassom som

eller utvisas enligt utlänningsla- eller utvisas enligt utlänningsla-
l989s529, får utvisas 2000:000, får utvisasgen ur gen ur

landet enligt denna lag, det landet enligt denna lag, detom om
behövs hänsyn till rikets säkerhet, ellerav
med hänsyn till vad känt utlänningensär tidigare verk-som om

samhet och övriga omständigheter kan befaras han kommer begåatt att
eller medverka till brottslig gärning innefattar våld, hot eller tvångsom
för politiska syften.

Första stycket gäller2 inte fara föreligger för sådannär gärning i
har övervägande karaktär politiskt brott.statannan som av

2§
Beslut utvisning medde- Beslut utvisning enligtom om

las Frågan dennaregeringen. lag meddelastas Statensav av
på ansökan rikspolis- invandrarverk. Fråganupp tasav upp

styrelsen eller regeringen på ansökan Rikspolisstyrel-av av
självmant. sen.

Om polismyndighet, Om polismyndighet,en en en en
länsstyrelse eller invand- länsstyrelsestatens eller Statens invand-
rarverk finner anledning finnerrarverk anledningatt anta att anta

beslut utvisning enligtatt ett beslut utvisning enligtatt ettom om
l bör§ meddelas, skall myndig- bör1 § meddelas, skall myndig-
heten anmäla detta till rikspolis- heten anmäla detta till Rikspolis-
styrelsen. styrelsen.
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§2 a
invandrarverks beslutStatens

överklagasfårlagdennaenligt
till regeringen.

fårRikspolisstyrelsen över-
styrel-det gårbeslutet,klaga om

emot.sen

3§
regeringenInnan avgörsynnerli- ettärendet inteOm är

inhämtasyttrandeskallärende,yttrandeskallbrådskandegen
domstolen, intefrån Högstainvand-fråninhämtas omstatens

särskildayttrandesådanthållasförhandling ioch ettrarverk av
obehövligt.skäl ärvid innanärendet tingsrätt,en

skalldomstolenHögsta yttrabeslutmeddelarregeringen om
omständighe-samtligasig överutvisning.

ärendet. Ibetydelse idet, ytt-förskälfinnsdet terOm av
särskiltskallrandetinhämtasyttrandeskall även omanges

verkställig-hinderfinnsdethåller motdenfrån tingsrätt som
utlänningslagenenligthetförhandlingen.

2000:000.ochförhandlingBeslut om
domstolenHögstadet Finner attfattasyttrande får avom

verkställig-hinderfinnsdetuppgift mottillharstatsråd attsom
§ förstakap. 1enligt 9hetlagenenligtärendenföredra

fårutlänningslagen,stycketdeneller tjänsteman stats-som
beslutet inteverkställighetbestämmer.rådet av

gällerärendetske. Om en
omfattasutlänning avsom

Europeiska eko-avtalet om
samarbetsområdetnomiska

yttrandedomstolensEES är
förbindande regeringen.också

skalldomstolen innanHögsta
för-yttrande hålladen avger

ärendet.handling i

4§
skall för-utvisningBeslutskall för-utvisningBeslut omom

utlänningenförförbudmedutlänningenförförbudmed enasenas
Statenstillstånd in-tillstånd regeringen att utan avutanatt av

till Sve-återvändavandrarverkFörbudetSverige.tillåtervända
förmeddelasFörbudetrige.ellertidvissför enmeddelas en

tidsbegräns-tid ellervissbeslutet utantidsbegränsning. Iutan
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tidsbegränsat, upplysasär förbudet tidsbegränsat,ärom en, om
vilken dag förbudet upphör upplysas vilken dag förbudetatt om
gälla. skallHan vidare upplysas upphör gälla. skallHan vi-att

den påföljd dare upplysasöverträ- den påföljdom som en om
delse förbudet kan medföra överträdelse förbudetav som en av
enligt 24 kan medföra enligt 24

§5
I ärenden enligt denna lag I ärenden enligt denna lag

gäller i tillämpliga delar kap.4 gäller i tillämpliga delar kap.6
15§, kap. 5§,5 6 kap. 4§ 17§, 7 kap. 7§, 8 kap. 5§
andra stycket, §5 andra stycket andra stycket, 9-17 §§, kap.9
och §§,6-11 kap.7 7 8 kap. 1-5, 22 och 24 §§, 11 kap. 8
1-6, 14 och §§, kap.16 9 §§1-3 13 kap. 8 kap.14 §§,1-2 15

11 kap. och §§5 6 utlän- kap. §2 ochsamt 16 kap. 1-5 §§
ningslagen 1989:529. utlänningslagen 2000:000.

När Statens invandrarverk
beslutar förvar eller uppsiktom
gäller 8 kap. 18-22 §§även ut-
länningslagen.

6§
Förhandling enligt §3 och

6 kap. § utlänningslagen7
1989:529 skall hållas vid
Stockholms eller,tingsrätt om
särskilda skäl talar för-mot att
handlingen hålls där, vid en an-

tingsrätt.nan
Vid förhandlingen skall Vid förhandling enligt §ut- 3 i

länningen höras. Högsta domstolen skall utlän-
Rikspolisstyrelsen skall vid ningen höras. Rikspolisstyrelsen

förhandlingen utlänningens skall utlänningensvara motpart.vara
motpart.

Tingsrätten får bestämma Högsta domstolen får betäm-att
andra utlänningenäven skallän andra utlänningenävenatt änma

höras vid förhandlingen. Om skall höras vid förhandlingen.
någon åberopar Om någonparterna åberoparparternaav av
muntlig eller skriftlig bevisning, muntlig eller skriftlig bevisning,

bevisningenprövar rätten bevisningenprövar rättenom om
skall tillåtas. Därvid tillämpas 35 skall tillåtas. Därvid tillämpas 35
kap. 7 § rättegångsbalken. kap. §7 rättegångsbalken.

frågaI inställelse till för- frågaI inställelse till för-om om
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§tillämpas kap. 19handlingen 8§kap. 13tillämpas 6handlingen
utlänningslagen 2000:000.utlänningslagen.

Invandrar-beslutOm ett av
har§ denna lagverket enligt 2

skalltillöverklagats regeringen,
kap.8förhandling isom avses

vidutlänningslagen hållas§12
domstolen.Högsta

§7
kanomständigheterutredas deskallförhandlingenVid somnoga

avgjort.ärendet blirinverka på hur
ochi ärendetför omständigheternaskall redogöraRikspolisstyrelsen

hörs iutlänningen och andratillfrågor ären-ställatillfälle att somges
upplysningar be-andralämnaskallRikspolisstyrelsendet. även som

skall få tillfälleUtlänningenförhandlingen.genomföra attförhövs att
åbero-omständigheterdeuttala sigochståndpunktsin att somomange

i ärendet.pas
avhjälpa otyd-försökapåpekanden skallochfrågor rättenGenom

uppgifter lämnas.i deofullständigheterochligheter som
följervad 5tillämpas UtöverförhandlingenVid avsom

rättegångsbalken får§kap.och 1stycket 15§ andrakap.6 14
beslutadomstolenHögsta1989:529.utlänningslagen§ att

skall hållasförhandlingen inom
det kandörrar,stängda om

förhandlingendet vidantas att
vilkauppgifter, förframkommer

domstolen gäller sekretessi som
sekretesslagenianges

gäller1980:100. 1 övrigt
§§ utlännings-ochkap. 228 21

2000:000.lagen
domstolens yttrandefårenligt § Högstayttrande 3Rättens

påfår grundasenligt §handlingar eller 3 ävengrundas påäven
materialellerhandlingarenligt 14material annatannat som

förstakap. §enligt 14 5sekretess-stycketförstakap. 5 § som
inte fårsekretesslagenstycketfår lämnasinte1980:100lagen

tilllämnastill parter.utut parter.

9§
utvisningfråganutvisning OmfråganOm omom

har förts tillinte Statensförts tillharinte ännuännu rege-
Rikspolis-invandrarverk, fårrikspolisstyrelsenfårringen,
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besluta utlänningen skall i styrelsen besluta utlänningenatt tas att
förvar eller ställas under uppsikt, skall i förvar eller ställastas un-

förutsättningarna i 8 § der uppsikt,även förutsätt-ävenom om
inte för handen. Ett sådant ningarna i inteär 8 § för handen.är
beslut skall anmälas till Ett sådant beslut skallgenast genast

statsrådDet anmälasregeringen. till Invandrarverket.som
har till uppgift föredra Verket skallären-att prövasnarast om
den enligt denna lag skall åtgärden skall bestå.sna-

åtgärden skall be-prövarast om
stå.

10§5
Om har beslutatregeringen Om har beslutatsutvisning

enligt denna lag enligtutvisning denna lag hinderom men som
hinder i 98 kap. i kap. 2eller §3men som anges anges

eller2 § utlänningslagen4 utlänningslagen 2000:000
1989:529 beslu- beslutetmöter verkställsmot att möter mot att

verkställs eller beslutet eller beslutettet någonom av om av annan
någon särskild anledning särskild anledning inte bör verk-annan
inte bör verkställas, skall ställas, skall den beslutanderege-

förordna verkställighetringen myndigheten förordna verk-att att
tills vidare inte får ske ställighet tills vidare inte får ske
inhibition. inhibition.

Utvisningsbeslutet och för- Utvisningsbeslutet och för-
ordnandet inhibition skall ordnandet inhibition skallom om

på det finns skälprövas pånär Statensnytt prövas in-nytt av
till det. Så länge utvisnings- vandrarverk det finns skälnär
beslutet fortfarande gäller till det. Så länge utvisnings-men
inte har kunnat verkställas, skall beslutet fortfarande gäller men
Rikspolisstyrelsen före utgången harinte kunnat verkställas, skall

varje kalenderår efter det då Rikspolisstyrelsen före utgångenav
beslutet meddelades anmäla hos varje kalenderår efter det dåav

huruvida det finnsregeringen beslutet meddelades anmäla hos
skäl för prövning beslutet. Invandrarverket huruvida detav

skälfinns för prövning be-av
slutet.

11 §
Regeringen får besluta Den myndighet beslutatatt som

utlänningen på vissa tider skall får beslutautvisning att ut-om
anmäla sig hos polismyndig- länningen på vissa tider skallen

5 Senaste lydelse 1996: 1382.
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polismyndig-anmäla sig hosanmälningsplikt,het ett enom
anmälningsplikt,hetenligt denna ettutvisningbeslut omom

enligt dennautvisningbeslutverk-skallintevidaretillslag om
skall verk-vidare intetillslaginhibition.grundställas på av
inhibition.grundställasgrundasutvisningsbeslutetOm av

utvisningsbeslutet grundasOmfårstycketförsta§på l rege-
fårstycketförstapå §19- 1beslutaockså attringen

också beslutamyndighetutlän-tillämpasskall22 samma
tillämpasskall19-22ningen. att

utlänningen.
tillämpasstyckettillämpas FörstastycketFörsta

avvis-beslutockså,avvis-beslut ettockså, ett omomomom
utlän-utvisning enligtellerningutlän-enligtutvisningellerning

inte kan2000:000ningslageninte kan1989:529ningslagen
föreliggeroch detverkställasföreliggeroch detverkställas

beträf-omständighetersådanabeträf-omständighetersådana
iutlänningeni fandeutlänningenfande som avsessom avses

eller Omstycketförsta 1§leller Innanstycket lförsta§l
invandrar-beslut Statensförhand-skallmeddelasbeslutet ett av

tillöverklagasverk regeringen,skäl förfinnsdethållas. Omling
fråninhämtasyttrandeskallinhämtasyttrandeskalldet, även
skalldomstolenHögstaförhandlingenVidenligt 3 som

ärendet,förhandlinghålla ioch §§.tillämpas 6 7 om
skälsärskildadet ärinte av

förhandlingenVidobehövligt.
och §§.tillämpas 6 7

12§
enligtbeslut ll §Ettbeslut regeringenEtt om an-en-av

eller tillämpningmälningspliktårlängstgäller iligt 1l§ tre
i längst år§§ gäller19-22beslutetför trefrån dagenräknat av

beslutetfördagenräknat frånavlägsnande.om
avlägsnande.om

13§
inte har för-inhibitionför- Ominte harOm regeringen

beslutskallordnats,skallinhibition, ett ut-ordnat ett omom
verk-enligt denna lagvisningenligt dennautvisningbeslut om

kan ske.detställas sådet kanverkställas sålag snartsnart
förRikspolisstyrelsen skallskallRikspolisstyrelsenske. svara

beslutandeverkställigheten. Denverkställigheten. Rege-försvara
förordnamyndigheten får dockförordnadockfårringen att en

myndighet skallombe-skallmyndighet att annanenannan
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sörja verkställigheten. För verk- ombesörja verkställigheten. För
ställighet beslut utvis- verkställighetett beslutav ettom av om
ning skall meddelaregeringen utvisning skall myndigheten
sådana anvisningar i 4 meddela sådana anvisningarsom avses som
kap. 12 § andra stycket utlän- i 6 kap. 15 § andra stycketavses
ningslagen 1989:529. utlänningslagen 2000:000.

Om den verkställande Om den verkställandemyn- myn-
digheten finner verkställig- digheten finneratt verkställig-att
heten inte kan genomföras eller heten inte kan genomföras eller

ytterligare besked behövs,att ytterligare besked behövs,att
skall myndigheten underrätta skall myndigheten underrätta

detta.regeringen Det Invandrarverket detta.stats-om om
råd har till uppgift före-attsom
dra ärenden enligt denna lag får
besluta verkställighet inteatt
skall ske innan harregeringen

huruvida förordnandeprövat om
inhibition skall meddelas.

1s§
Bestämmelserna i 19-22 Bestämmelserna i 19-22

tillämpas i fråga utlänning tillämpas i fråga utlänningom en om en
i den mån regeringen eller dom- i den mån Statens invandrarverk
stolen har bestämt det enligt eller regeringen eller domstolen
denna lag har bestämt det enligt denna lag

24§
Till fängelse i högst år el- Till fängelse i högstett år el-ett

ler, brottet ringa, till böter ler,är brottet ringa, till böterärom om
döms utlänning döms utlänningen som uppe- en som uppe-
håller sig i Sverige fastän han håller sig i Sverige fastän han
enligt verkställt beslut enligtett verkställt beslutettom om
utvisning enligt denna lag inte utvisning enligt denna lag inte
har haft återvända hit.rätt har haftatt återvändarätt hit.att
Detta gäller dock inte utlän- Detta gäller dock inte utlän-om om
ningen har flytt hit för undgå ningen har flytt hit föratt undgåatt
förföljelse i3 kap. §2 förföljelse i5 kap. §2som avses som avses
utlänningslagen 1989:529. utlänningslagen 2000:000.

I ringa fall skall åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat
det påkallat frånän allmän synpunkt.ärom

25§
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handläggningenMedanhandlägger ettOm regeringen av
enligt dennautvisningsärendeenligtärende utvisningett om

åtal intefårlag pågår,åtal inte utanlag, fårdenna utan rege-re-
medgivande väckasringensväckasmedgivande motgeringens

ärendetinnanutlänningeninnanutlänningen av-mot rege-
gjorts.ärendet.avgjortringen

27§
utvisningangåendeärendeutvisning langåendeärendel

enligtanmälningspliktellerenligtanmälningsplikteller
hosi ärendedenna laghosi ärende samtlagdenna samt re-

ellerinvandrarverkenligt Statensbeslutangåendegeringen rege-
enligtbeslutangåenderingenbiträde för-offentligtskall§ll

för-biträdeoffentligtskall§åtgärden 11för denordnas som
åtgärdenför denordnasinte måstedet attantas somavser, om

inte måstedet attsaknas. antasbiträdebehov avser, omav
saknas.biträdebehov av

28
fat-ärende hos regeringenI

biträdeoffentligtbesluttas om
departementstjänsteman somav

regeringen utser.
förvaltnings-Beslutförvaltningsmyn-Beslut av enav

offentligtfrågormyndighet ibi-offentligtfrågordighet i omom
Utlän-tillöverklagasbiträdeUtlännings-tillträde överklagas

ningsdomstolen.nämnden.
beslutUtlänningsdomstolensbeslutUtlänningsnämndens i

till Utlännings-överklagasfårbiträde fåroffentligtfrågor om
Prövningstill-överdomstolen.överklagas.inte

överklagande tillvidstånd krävs
Utlänningsöverdomstolen.

juli 2001.kraft den lträder ilagDenna

6 1996:1649.lydelseSenaste
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Om ärende har inletts hos regeringen innan denna lag har iett trätt
kraft, skall ärendet slutföras enligt äldre föreskrifter.
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ändring itill lagFörslag om

70928kommunalskattelagen 1

skall hakommunalskattelagenkap. 20 §föreskrivs 3Härigenom att
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3 kap.
20

skallförvärvskälla allasärskildfråninkomstenberäkningenVid av
förvärvande ochför intäktemasbeskattningsåretunderomkostnader

elleriintäkterfrån samtligabibehållande avräknas pengarspengar
under beskatt-förvärvskällaninflutit iharbruttointäktvärde som

ningsåret.
levnadskostnader ochskattskyldigesför: denfår inteAvdrag göras

ellergåvaskattskyldigvadutgifter, såsomhänförliga utgettdärtill som
utbetalningperiodiskjämförligdärmedunderstöd ellerperiodisktsom

hushåll;i sitttill person
växande bär ochviltplockningsamband medkostnader i svam-av

intäkteröverstiger deintekostnadernaden deltilleller kottar sompar
skattefria enligt 19är

förvärvsverksamhetskattskyldigesi denarbete,värdet somav
skatt-eller denandre makensjälv ellerskattskyldigedenutförts avav

fyllt 16 år;skyldiges barn som
för-nedlagts i hansharkapitalskattskyldigesden egetränta som

värvsverksamhet;
skatter;svenska allmänna

skuld;kapitalavbetalning på
och521973:349, 52,studiestödslagenkap. 1 §enligt 8ränta a

lagengåvoskatt, kap. 12 §och 5arvsskatt1941:416lagen55 §§ om
tullagenprisregleringsavgifter, 31 §ochpunktskatter1984:151 om

lagen36 §1988:327,fordonsskattelagen60 §1994:1550,
skattebetal-ochkap. 4-9underhållsstöd och 19 21996:1030 om

enligt lagenberäknaddröjsmålsavgift1997:483ningslagen samt
dröjsmålsavgift;1997:484 om

överlastavgift;1972:435enligt lagenavgift om
10;bygglagen 1987:plan- ochkap.avgift enligt 10

7 1998:816.lydelseSenaste
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avgift enligt 10 kap. 7§ avgift enligt kap.17 10§ut- ut-
länningslagen 1989.529; länningslagen 2000:000;

avgift enligt kap.8 arbetsmiljölagen5 § 1977: 1160;
avgift enligt 26 § arbetstidslagen l982:673;
avgift enligt insiderlagen21 § 1990: 1342;
avgift enligt § tredje stycket22 lagen 1993:737 bostadsbidrag;om
skadestånd, grundas lagen 1976:580 medbestämmandesom om

i arbetslivet eller lag gäller förhållandet mellan arbetsgivareannan som
och arbetstagare, skadeståndet ekonomisknär skada;änannatavser

företagsbot enligt 36 kap. brottsbalken;
straffavgift enligt 8 kap. tredje7 § stycket rättegångsbalken;
skatteavdrag för vilket arbetsgivare betalningsskyldig enligtär

skattebetalningslagen l997:483;
avgift enligt lagen 1976:206 felparkeringsavgift;om
kontrollavgift enligt lagen 1984:318 kontrollavgift vid olovligom

parkering;
överforbrukningsavgift enligt ransoneringslagen 1978:268;
miljösanktionsavgift enligt kap.30 miljöbalken;
vattenföroreningsavgift enligt lagen 1980:424 åtgärder motom

förorening från fartyg;
avgift enligt § lagen3 1975:85 med bemyndigande meddelaatt

föreskrifter in- eller utförselom av varor;
lagringsavgift enligt lagen 1984:1049 beredskapslagringom av

olja och kol eller lagen 1985:635 försörjningsberedskap på natur-om
gasområdet;

avgift enligt lagen18§ l902:71 1, innefattande vissa bestäm-s.
melser elektriska anläggningar;om

avgift enligt kap. lagen10 5 § 1994:1776 skatt på energi;om
ingående skatt enligt mervärdesskattelagen 1994:200 för vilken

det finns till avdrag enligt 8 kap. eller till återbetalningrätt enligträtt
kap.l0 nämnda lag;
avgift enligt kap.11 16 § och kap.13 6 aktiebolagslagen§a

1975:1385.

Denna lag träder i kraft den juli1 2001.
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lagenFörslag till lag ändring iom

allmän försäkring1962:381 om

föreskrivs kap. och lagenHärigenom 5 6 7 1962:381att om
försäkring skall ha följande lydelse.allmän

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

5 kap.
6

Sverige tillgodoräknasbosättningstid iSom
folkbokförd folk-tid under vilken varit i Sverige enligta en person

bokföringslagen vid flyttning till utlandet skall hänsyn1991:481;
enligt nämnda skalldock till tid efter laginte utresantas personenom

utflyttad,avregistreras som
b tid under vilken härb tid under vilken hären en

före tid- folkbokförd före tid-folkbokförd person person
för folkbokföringenför folkbokföringen punktenpunkten

efter oavbrutet vistats i Sverige efteroavbrutet vistats i Sverige
uppehållstill- ha ansökt uppehållstill-ha ansökt attatt omom

§ stånd enligt kap. § utlän-stånd enligt kap. utlän- 21 4 4
eller ningslagen ellerningslagen 1989:529 2000:000

föreskriftföreskrift enligt motsvarande enligtmotsvarande
äldre lag, äldre lag,

medborgare svenska kyrkan,tid under vilken svenskc ettaven
samfundtrossamfund, knutet till sådantsvenskt ärett ettorgan som

organisation bedriver biståndsverksamheteller svensk ideell somen
för tidland for arbete för arbetsgivarens räkning;varit sänd till annatett

utlandsvistelsenskall vad gälla endastefter år 1992 sägs omsom nu
i följd,längst årvarat tre

anställning in-d tid under vilken försäkrad haft inkomst elleraven
förvärvsarbete i kap. lagenkomst 2 1998:674annat som avses omav
ålderspension,inkomstgrundad

under vilken svensk medborgare haft anställ-e tid före år 1993 en
ning land grundat till svensk statligt regleradi rättett annat som pen-
sion, dock tid för vilken till pension grundad på bosättning iinte deträtt

pension kan utbetalas till denandra landet föreligger sådan ärom som
bosatt i Sverige,

8 omtryckt 1982:120.Lagen
9 lydelse 1998:677.Senaste
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f regeringen förordnari den mån så tid under vilken en person som
inte fyllt bedriver studier i land.26 år annat

Som bosättningstid i Sverige tillgodoräknas tid i 7även som avses
och 9 §§.

bosättningstid i Sverige förstaSom enligt stycket tillgodoräknasa
inte tid då enligt förordnandenågon regeringen med stöd kap.1av av

§ fjärde stycket inte skall bosatt i Sverige.3 anses
Vad i första stycket folkbokföring enligt folkbokfö-sägssom om

ringslagen skall gälla också i fråga kyrkobokföring enligt lagom som
folkbokföringslagen eller enligt motsvarande äldre författ-ersatts av

ning.
Bestämmelserna i första stycket c gäller medföljande makeäven

barn under år till där18samt person som avses.
Bestämmelserna i första stycket d, såvitt tidgäller före år för1993

vilken försäkrade tillgodoräknatsden pensionspoäng enligt kap.11 i
kapitlets lydelse före den januari första1 1999, och stycket gällere

medföljande make barn under 18 år till däräven samt person som av-
Som bosättningstid tillgodoräknas dock inte tid för vilken makenses.

eller barnet har till pension grundad bosättningstid i det andrarätt
pensionlandet sådan kan utbetalas till den bosatt i Sverige.ärom som

Vid bestämmelsernatillämpningen i femte och sjätte styckenaav
skall med make likställas den gift med denutan attsom, vara person

första stycketi c, d eller e levt tillsammans med denne,som avses
de tidigare har varit gifta eller har eller har haft barn.gemensamtom

§107
den försäkrade harOm Om den försäkrade har

beviljats uppehållstillstånd i beviljats uppehållstillstånd iSve- Sve-
rige stöd kap. eller rigemed 3 2 med stöd kap. eller5 2av av
3 § utlänningslagen § utlänningslagen1989:529 3 2000:000
skall bosättningstid skall bosättningstidäven ävensom som
tillgodoräknas tid då han eller tillgodoräknas tid då han eller
hon har varit bosatt i sitt tidigare hon har varit bosatt i sitt tidigare
hemland från och med det då hemland frånår och med det år då
den försäkrade fyllde till försäkrade fyllde16 år den 16 år till
tidpunkten förstdå han eller hon tidpunkten då han eller hon först
ankom till Sverige. Därvid skall ankom till Sverige. Därvid skall

andel tiden i hem-så så andel tiden i hem-stor storen av en av
landet tillgodoräknas landet tillgodoräknassom svarar som svarar

förhållandet mellan den tid förhållandet mellan den tidmot mot
under vilken den försäkrade har under vilken den försäkrade har

° lydelseSenaste 1998:704.
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varit i Sverige från den varit bosatt i Sverige från denbosatt
till landet till första ankomsten till landet tillförsta ankomsten

eller hon och med det då han eller honoch med det år då han år
tidsrymden fyllde och hela tidsrymdenfyllde och hela 64 år64 år

den försäkrade förstaförsäkrade första från detfrån det den attatt
kom till landet till ochlandet till och gångenkorn tillgången

eller hon med det år då han eller honmed det år då han
förtids- fyllde år. fråga förtids-fråga 64 Ifyllde 64 år. I om om

pension eller efterlevandepen-eller efterlevandepen-pension
sion skall i stället för då deni stället för året då den åretsion skall
försäkrade skulle fyllaskulle fylla 64 år 64 årförsäkrade som som

före utgångspunkt året föreutgångspunkt året tastas pen- pen-
sionsfallet. Vid beräkningensionsfallet. Vid beräkningen en- en-

från tid ligt detta stycke bortses från tiddetta stycke bortsesligt
vilken den försäkrade,försäkrade, vid för vidför vilken den

till bosättning i Sverige, har tillbosättning i Sverige, har rätträtt
pension från hemlandet.pension från hemlandet.

bosättning i hemlandet likställs tid då den försäkradeMed tid för
till Sverige befunnit sig i land där hanföre den första ankomsten annat

fristad.beretts tillfälligeller hon en
Vad i första stycketi första stycketVad sägssägs somsom

uppehålls- den beviljats uppehålls-den beviljats om somom som
kap. tillstånd med stöd kap.tillstånd med stöd 3 2 5 2av av

§ utlänningslagen eller § utlänningslageneller 33
gällaskall gälla 2000:000 skall1989:529 även ävenen en

försäkradförsäkrad somsom
uppehållstillstånd grund han eller honbeviljats påa attavannars

konventionen juli angående flyk-flykting enligt 28 1951ansetts som
ellertingars rättsliga ställning,

uppehållstillstånd b beviljats uppehållstillståndbeviljatsb
med stöd kap. eller §kap. § eller 2 3med stöd 1 2 3 53 avav
utlänningslagen el-utlänningslagen paragrafens 2000:000i

motsvarande äldreler enligtlydelse före den 19971 januari
motsvarande äldre bestämmelser.eller enligt

bestämmelser.

i kraft den julilag träder 1 2001.Denna
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ändring i lagentill lagFörslag om

förvaltningsdomstolarallmänna1971:289 om

allmännaoch lagen 1971:289föreskrivs 2 18Härigenom att om
ha följande lydelse.forvaltningsdomstolar skall

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

2
Regeringsrätten prövar

enligt förvaltningsprocessla-kammarrätts beslutöverklagande av
gen1971:291.

förvaltningsärende enligt lagbeslut iöverklagande annat somav
hos domstolen.instruktion for kammarrätternaeller enligt görs

RegeringsrättenRegeringsrätten prövarprövar an-an-
ochsökningar resning åter-resning och åter-sökningar omom

tid iandra ställande forsutten andraförsutten tid iställande avav
i kap.kap. fall 8 11i 8 Ifall I 7 änän som angessom anges

§ utlänningslagen 2000:000stycket utlännings- 8§ tredje7
bestämmelservidare finns vidarefinnslagen 1989:529 attom

fallbestämmelser regeringsrätten i vissaregerings- prö-attom
beslut förvar skallbe-fallvissai prövarrätten omom var om

bestå.förvar skall bestå.slut om

§1218
med lagfaren domaredomförLänsrätt är ensamen

beredande vidtages,endast målsåtgärdnär som avser
sakkunnig begärtsmed vittne ellervid sådant förhör som av

länsrätt,annan
felräkning, felskrivningrättelsevid beslut endast avsom avser

förbiseende,eller uppenbartannat
mål.inte innefattar slutligt avgörandevid beslutannat avsom

anledning måletpåkallat särskilddet inteOm prövasär att avav
lagfaren domare vidlänsrätt domför medfullsutten rätt, är ensamen

innefattar prövning målet i sak.beslut inte avsom
Åtgärder mål och inteendast beredandet ärettav som avsom avser

utföraslagfarna domare fårde bör förbehållassådant slag att av en
tillräcklig kunskap och erfa-vid länsrätten hartjänsteman somannan

meddelas regeringen.bestämmelser dettarenhet. Närmare avom

" lydelse 1995:21.Senaste
Z lydelse 1997:516.Senaste
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Vad i andra stycket gäller vid avgörande isägs sakävensom av
mål enkel beskaffenhet,av
mål enligt lagen 1994:466 särskilda tvångsåtgärder i be-om

skattningsförfarandet, enligt lagen 1978:880 betalningssäkring förom
skatter, tullar och avgifter, besiktning enligt fastighetstaxerings-om
lagen 1979:1152, handlings undantagande från taxeringsrevision,om
skatterevision eller granskning och befrielse från skyldighetannan om

lämna upplysningar, visa handling eller lämna kontrolluppgiftatt upp
enligt skatteförfattningarna,

3.mål omedelbart 3.mål omedelbartom om- om om-
händertagande enligt 6§ lagen händertagande enligt 6§ lagen
1990:52 med särskilda be- 1990:52 med särskilda be-
stämmelser vård stämmelser vårdom av unga, om av unga,
mål tillfälligt flyttningsför- mål tillfälligt flyttningsför-om om
bud enligt 27 § lag, mål bud enligt 27 § lag, målsamma samma

omedelbart omhändertagan- omedelbart omhändertagan-om om
de enligt 13 § lagen 1988:870 de enligt 13 § lagen 1988:870

vård missbrukare i vissa vård missbrukare i vissaom av om av
fall, mål tillfälligt omhän- fall, mål tillfälligt omhän-om om
dertagande enligt smitt-37§ dertagande enligt 37§ smitt-
skyddslagen 1988:1472, mål skyddslagen 1988:1472, mål
enligt lagen33§ 1991:1128 enligt 33§ lagen 1991:1128

psykiatrisk tvångsvård, mål psykiatrisk tvångsvård, målom om
enligt 18§ första stycket 2-4 enligt första18§ stycket 2-4
såvitt de fall då vården inte såvitt de fall då vården inteavser avser
har förenats med särskild har förenats med särskildut- ut-
skrivningsprövning eller lagen skrivningsprövning5 eller lagen5
1991:1 129 rättspsykiatrisk 1991 129 rättspsykiatriskom om
vård, förvarmål och uppsikt vård, mål förvar och uppsiktom om
enligt utlänningslagen enligt utlänningslagen
1989:529, mål enligt lagen 2000:000, mål enligt lagen
1974:202 beräkning 1974:202 beräkningom av om av
strafftid mål enligt lagen strafftid mål enligt lagenm.m., m.m.,
1974:203 kriminalvård i 1974:203 kriminalvård iom om
anstalt mål enligt lagen anstalt mål enligt lagensamt samt
1963:193 samarbete med 1963:193 samarbete medom om
Danmark, Finland, Island och Danmark, Finland, Island och

angåendeNorge verkställighet Norge angående verkställighet
straff straffav m.m., av m.m.,

mål enligt folkbokforingsförfattningarna, mål rörande preliminär
skatt eller anstånd med betala skatt eller avgifter enligt skatteför-attom
fattnin garna,

mål enligt lagen 1992:1528 offentlig upphandling,om
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inkomstbeskattningen,betydelse förfrågamål avavser ensom
översti-målet uppenbart intevad yrkas ivärdetdock endast av somom

försäk-1962:381 allmänbasbeloppet enligt lagenhälften omavger
ring.

kraft den juli 2001.träder i llagDenna
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Förslag till lag ändring iom

kreditupplysningslagen 1973: 1 173

Härigenom föreskrivs 6§ Kreditupplysningslagen 1973:1173att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§13
Uppgifter etniska politiska uppfatt-om en persons ras, ursprung,

ning, religiösa eller filosofiska övertygelse eller sexualliv får inte sam-
las in, lagras eller lämnas i kreditupplysningsverksamhet.ut

Uppgifter sjukdom, häl- Uppgifter sjukdom, häl-om om
sotillstånd eller liknande får inte sotillstånd eller liknande får inte

medgivande Datain- medgivandeutan Datain-utanav av
spektionen samlas in, lagras eller spektionen samlas in, lagras eller
lämnas i kreditupplysnings- lämnas i kreditupplysnings-ut ut
verksamhet. gällerDetsamma verksamhet. Detsamma gäller
uppgifter miss-någon uppgifter någon miss-att attom om
tänks eller har dömts för brott tänks eller har dömts för brott
eller har avtjänat straff eller eller har avtjänat straff ellerun- un-
dergått någon påföljd för dergått någon påföljd förannan annan
brott eller har varit föremål för brott eller har varit föremål för
någon åtgärd enligt socialtjänst- någon åtgärd enligt socialtjänst-
lagen 1980:620, lagen lagen 1980:620, lagen
1990:52 med särskilda be- 1990:52 med särskilda be-
stämmelser vård stämmelser vårdom av unga, om av unga,
lagen 1988:870 vård lagen 1988:870 vårdom av om av
missbrukare i vissa fall, lagen missbrukare i vissa fall, lagen
1991:1128 psykiatrisk 1991:1128 psykiatriskom om
tvångsvård, lagen 1991:1 129 tvångsvård, lagen 1991:1 129

rättspsykiatrisk vård, lagen rättspsykiatrisk vård, lagenom om
1993:387 stöd och service 1993:387 stöd och serviceom om
till vissa funktionshindrade, 11- till vissa funktionshindrade, 11-
14 polislagen 1984:387, polislagen14 1984:387,
lagen 1976:511 omhän- lagen 1976:511 omhän-om om
dertagande berusade dertagande berusadeav personer av personer

eller utlänningslagen eller utlänningslagenm.m. m.m.
1989:529. 2000:000.

3 lydelseSenaste 1997:556.
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i andra stycket får lämnas endast detmedgivandeEtt omsom avses
finns synnerliga skäl.

uppgifterandra stycket hindrar inte betal-Vad i att omangessom
eller näringsförbud samlas in, lag-ningsförsummelser, kreditmissbruk

kreditupplysningsverksamhet.ieller lämnas utras

kraft juliträder i den 2001.lag 1Denna
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1990:52i lagenändringtill lagFörslag om

vårdbestämmelsersärskildamed ungaom av

med särskilda§ lagen 1990:52föreskrivs 21Härigenom att a
ha följande lydelse.skallvårdbestämmelser ungaavom

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§421 a
inte beslutdenna lag hindrarmed stödvårdBeslut omavom

eller utvisningavvisningutvisningavvisning eller
utlänningslagenenligtutlänningslagenenligt

2000:000,1989:529,
utlänningskontroll,särskildenligt lagen 1991:572utvisning om

utlämning för brott,lagen 1957:668utlämning enligt om
för brott tillutlämning1959:254enligt lagenutlämning om

ellerIsland eller Norge,Finland,Danmark,
Danmark,utlämning tillenligt lagen 1970:375utlämning om

beslut vård ellerverkställighetförellerFinland, Island Norge omav
behandling.

enligt förstabeslutupphördenna lagmed stödVård när ettav
verkställts.stycket har

juli 2001.i kraft den 1lag träderDenna

4 lydelse 1996: 1381.Senaste

Ökadrättssäkerhet19-03034
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Förslag till lag ändring i lagenom

1991 128 psykiatrisk tvångsvårdom

Härigenom föreskrivs lagen29§ 1991:1128 psykiatriskatt om
tvångsvård skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

29 §
beträffande någon vårdas enligtHar denna lag beslut meddelatssom

om
avvisning eller utvisning avvisning eller utvisning

enligt utlänningslagen enligt utlänningslagen
1989:529, 2000:000,

utvisning enligt lagen särskild1991:572 utlänningskontroll,om
utlämning enligt lagen utlämning för1957:668 brott,om
utlämning enligt lagen4. 1959:254 utlämning för brott tillom

Danmark, Finland, Island och ellerNorge,
utlämning enligt lagen 1970:375 utlämning till Danmark,om

Finland,
Island eller för verkställighetNorge beslut vård eller behand-av om

ling,
skall tvångsvården upphöra, det begärs den myndighetom av som

skall verkställa beslutet och chefsöverläkaren finner patientens till-att
tillåterstånd detta verkställs.att

fråga patientI frågaI patientär ärom en som om en som
utlänning upphör tvångsvården utlänning upphör tvångsvården
vid verkställighet beslut vid verkställighet beslutett ettav av

hemsändande har med- hemsändande har med-om som om som
delats med stöd kap. § delats12 3 med stöd 18 kap. §2av av
utlänningslagen. utlänningslagen.

lagDenna träder i kraft den juli1 2001.
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i lagenändringtill lagFörslag10. om

Vårdrättspsykiatrisk1291991 om

rättspsykiatrisk129lagen 1991föreskrivs 17 §Härigenom att om
lydelse.följandeskall havård

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

17.§
medsambandrättspsykiatrisk vård iupphörandefrågaI av-avom

i förstabestämmelserna 29 §gällerutlämningutvisning ochvisning,
tvångsvård.psykiatrisk1991:1128stycket lagen om

patientfrågaI ärpatientfråga ärI en somomsomom en
rättspsyki-upphör denutlänningrättspsyki-upphör denutlänning

verkställighetvården vidatriskaverkställighetvården vidatriska
hemsändandebesluthemsändandebeslut ettett omavomav

stödmedhar meddelatsstödmedmeddelatshar avsomavsom
utlänningslagen§kap.18 2utlänningslagen§kap. 312

2000:000.1989:529.
in-påföljdverkställighetenmeddelatsharbeslutOm att somenav

rättspsykiatrisktillbrottsbalkenkap. §enligt 31 3överlämnandenebär
internationellt1972:260stöd lagenmedförasvård skall över omav

tillbrottsmålsdomverkställighetrörande stat,samarbete en annanav
beslutet.verkställighetvården vidrättspsykiatriskadenupphör av

julikraft den 2001.träder i 1lagDenna
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11. Förslag till lag ändring i lagenom

1992:1068 introduktionsersättning förom

flyktingar och vissa andra utlänningar

Härigenom föreskrivs lagen2 § 1992:1068 introduktions-att om
ersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§152
Introduktionsersättning får beviljas

utlänningar överförts till Sverige med stöd särskiltettsom av
regeringsbeslut,

2. utlänningar har fått uppehållstillstånd efter ha varit regi-attsom
strerade vid förläggning för asylsökande,en

andra utlänningar har andra utlänningar harsom som
fått uppehållstillstånd med till- fått uppehållstillstånd med till-
lämpning kap. § eller2 3 §4 lämpning kap. 4§3 eller §5av av

första stycket utlänningslagen5 utlänningslagen5 2000:000
1989:529 eller motsvarande eller motsvarande äldre be-
äldre bestämmelser, stämmelser,

utlänningar har fått uppehållstillstånd på grund sinsom av an-
knytning till utlänning under 1-3.en som avses

Ersättning enligt får4 lämnas endast för utlänning ansökten som
uppehållstillstånd inom två frånår det den han ellerattom person som

hon har anknytning till först i kommun.togs emot en

Denna lag träder i kraft den juli1 2001.

5 Senaste lydelse 1996:1383.
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ändring i lagenFörslag till lag12. om

asylsökande m.fl.mottagande1994:137 avom

mottagandelagen 1994:137föreskrivs l §Härigenom att avom
följande lydelse.skall haasylsökande m.fl.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

IG1 §
bistånd tillsysselsättning för ochbestämmelserlagdennaI omges

utlänningar som
uppehålls-ansöktuppehålls- 1.haransökthar omom

Sverige enligt5 kap.tillstånd i 2kap.Sverige enligt3 2tillstånd i
utlänningslagen§utlänningslagen eller 3§eller 3

asylsökande,2000:000asylsökande,1989:529
tidsbegränsathar beviljatsbeviljats tidsbegränsathar

stöduppehållstillstånd medmed stöduppehållstillstånd avav
§i kap.bestämmelserna 5 8kap. §ibestämmelserna 2 4 ut-a

länningslagen, ellerellerutlänningslagen,
särskilda skäli Sverige ochuppehållstillståndhar ansökt avom

ansökanmedanvistas härmedgetts prövas.rätt att
enligttill bistånd 6 §lag har intedennaomfattas rättDen avsom

karaktär.motsvarandeför förmåner1980:620socialtjänstlagen av
inte vistasuppehållstillstånd ochsaknarunder 18 årBarn somsom

hos vård-lag, de boromfattas inte dennaförläggningpå enav omen
uppehållstillstånd.harnadshavare som

julii kraft den l 2001.lag träderDenna

° lydelse 1996: 1384.Senaste
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Förslag till lag13. ändring i lagenom

1994:459 arbetsförmedlingsregisterom

Härigenom föreskrivs lagen8§ 1994:459 arbetsförmed-att om
lingsregister skall ha Följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§178
registrering enligtEn någon får inte innehålla5-7 uppgifterav
den arbetssökande misstänks eller har dömts för brott eller harattom

avtjänat straff eller har fått påföljd för brott eller har varit före-annan
mål för tvångsingripande enligt lagen l990:52 med särskilda be-
stämmelser vård lagen 1988:870 vård missbrukareom av unga, om av
i vissa fall, lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård, lagenom
1991:1129 rättspsykiatrisk vård eller smittskyddslagenom
1988:1472.

Registreringen får inte heller Registreringen får inte heller
innehålla uppgift den innehålla uppgift denatt attom om
arbetssökande har vårdats med arbetssökande har vårdats med
stöd socialtjänstlagen stöd socialtjänstlagenav av
1980:620 eller varit föremål 1980:620 eller varit föremål
för åtgärd enligt utlänningslagen för åtgärd enligt utlänningslagen
1989:529. 2000:000.

lag kraftDenna träder i den juli1 2001.

17 Senaste lydelse 1997:729.
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1996:95ändring i lagenlagtillFörslag14. om

internationella sanktionervissaom

vissa internatio-1996:95lagenföreskrivs 13 §Härigenom att om
följande lydelse.skall hasanktionernella

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

13§
genomföra sanktionersanktioner FörgenomföraFör attatt

förordnandei enlighet medförordnandemedenlighet etti ett
stycket fårenligt första3 §fårförsta stycketenligt 3 § rege-rege-
föreskrifterringen meddelaföreskriftermeddelaringen omom

avvisasutlänning kanavvisaskanutlänning attatt en-en- enen
utlänningslagen 2000:000,ligt1989:529,utlänningslagenligt

omom
i eller tillhöraha hemvistkanskäligenutlänningen antas en

ochblockerad stat,
handling står ibegåellerhar begåttutlänningen att somenavser

förbud i sådan Europe-ellerförbud enligt 4 §med antingenstrid aven
stycket.andrai 8 §förordningbeslutadgemenskapeniska som avses

juli 2001.i kraft den llag träderDenna
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15. Förslag till lag ändring i lagenom

1998:544 vårdregisterom

Härigenom föreskrivs § lagen7 1998:544 vårdregister skallatt om
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§
Personuppgifter i Personuppgifter isom avses som avses

13 eller 21§ personuppgifts- eller13 21§ personuppgifts-
lagen 1998:204 får inte lagen 1998:204 får inteanvän- använ-
das sökbegrepp i vård- das sökbegrepp i vård-ett ettsom som
register. hellerInte får uppgifter register. heller fårInte uppgifter

någon fått ekonomisk någon fått ekonomiskatt attom om
hjälp eller inomvård social- hjälp eller vård inom social-
tjänsten eller varit föremål för tjänsten eller föremålvarit för
åtgärd enligt utlänningslagen åtgärd enligt utlänningslagen
1989:529 användas sök- 2000:000 användas sök-som som
begrepp. begrepp.

förbudetDet i första stycket tillåtetär sökbegrepptrots att som an-
vända uppgifter sjukdom och hälsotillstånd uppgiftersamt attom om
någon varit föremål för tvångsingripande enligt lagen 1991 128 om
psykiatrisk tvångsvård eller lagen 1991:1129 rättspsykiatriskom
vård.

Denna lag träder i kraft den juli1 2001.
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i lagenändringlagtillFörslag16. om

garantipension1998:702 om

garanti-1998:702lagenkap. 3 §föreskrivs 2Härigenom att om
lydelse.följandepension skall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2kap.
3§

beviljatsharDenbeviljatsharDen uppe-somuppe-som
stöd kap.hållstillstånd med 5stöd kap.med 3hållstillstånd avav

utlänningslagen§eller 3utlänningslagen 2§eller 32
försäk-skall som2000:000försäk-skall1989:529 som

garantipensionförringstid ävengarantipensionringstid för även
vilkentid undertillgodoräknasvilkenundertidtillgodoräknas

ivarit bosatthon harhan ellerivarit bosatthareller honhan
från ochhemlandtidigaresittfrån ochhemlandsitt tidigare
denkalenderår dåmed detdendåkalenderårmed det pen-pen-

tillfyllde år25sionssökandetillårfyllde 25sionssökande
försteller hontidpunkten då hanförsteller hondå hantidpunkten
skallDärvidSverige.tillankomDärvid skallSverige.tillankom
hem-andel tiden isåtiden i hem-andel storså avstor enaven

tillgodoräknaslandettillgodoräknaslandet svararsomsvararsom
tidmellan denförhållandetden tidmellanförhållandet motmot

pensions-denunder vilkenpensions-denunder vilken
i Sve-varit bosattsökande haribosatt Sve-varitsökande har

ankomstenden förstarige frånankomstenförstadenrige från
det kalen-och medlandet tilltillkalen-med detochlandet tilltill
fyllde 64eller hondå handerårfyllde 64honellerdå handerår

dettidsrymden frånhelaochdet årfråntidsrymdenhelaochår
pensionssökande förstadenförstapensionssökandeden attatt

ochtilltill landetkomgångenochlandet tilltillkomgången
ellerdå hankalenderårmed detellerhandåkalenderårmed det

beräkning-Vidfyllde 64 år.honberäkning-Vidfyllde 64 år.hon
vil-tid förfrånskall bortsesvil-tid förfrånbortsesskall enen

bosättning ividkenibosättningvidken personen,personen,
frånpensiontillharSverige,frånpension rätttillharSverige, rätt

hemlandet.hemlandet.
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Med tid i hemlandet skall likställas tid då den pensionssökande före
den första ankomsten till Sverige har befunnit sig i land därett annat
han eller hon har beretts tillfällig fristad.en

Denna lag träder i kraft den julil 2001.
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och arbeteuppdragKommitténsl

processord-ochinstans-direktivenenligt överskallKommittén se
utlännings-särskildlagenutlänningslagen,enligtärendeniningen om

bl.a.skallKommitténmedborgarskapslagen. pröva ettochkontroll om
förbättringarsådanamedförakan atttvåpartsprocessinförande pro-av

medborgarskapsärenden börutlännings-såvälförcessordningen som
ochspråklighandi förstavidareskallKommittén göraändras. re-en

kommit-skalldirektivenEnligtutlänningslagen.daktionell översyn av
åter-reglernaändrabehovfinnsdetutreda attmed förturtén omavom

uppehållstillståndvilka fallireglernauppehållstillstånd,kallelse omav
möjligheternai landet attutlänning samtbeviljasskall restsomen

styrkakansökanden inteuppehållstillståndtidsbegränsade närbevilja
kommitténskallutlänningslagenVididentitet.sin översynen varaav

innehålletsakligai detändringarvissaföreslåoförhindrad även omatt
behov.sådantuppmärksammarvid sinden ettöversyn

betänkandet.tillbilaga 1tagits inharhelheti sinDirektiven som
kommitténtillbeslutatfebruari 1998den 5 attharRegeringen

Uppehållstillstånd på1997:152betänkandet SOUdelsöverlämna
betänkandet SOUidels avsnittbeaktande, 5föranknytninggrund av

behand-förutlänningsärendenikontrollochVerkställighet1997:128
ling.

1997:67SOUdelbetänkandetlämnatmaji 1997harKommittén
dessfunnitKommittén harÅterkallelse uppehållstillstånd. att upp-av

fåmöjligtutsträckning det börvilken atttill iställninggift ta varaatt
ochefter inresanansökangrundval görsuppehållstillstånd på somenav

samband medfamiljeanknytning har näraansökan ettskälet fördär är
betänkandettillställningstagandefrämstuppdraget,delarövriga av

därför iredovisasdelenanknytning. DengrundUppehållstillstånd på
fram.läggerkommitténslutbetänkandedet nusom

1997. Kom-sammanträde den 5förstahade sittKommittén mars
medkombineratssammanträden,haftdärefter 34 ettharmittén varav

hösten 1997harKommitténUtlänningsnämnden.studiebesök påett
Tyskland förochNederländerna attDanmark,tillstudieresagjort en

i dessautlänningsärendenhandläggningendiskuteraochstudera av
invandrawerksbesök på StatensgjortvidareharKommittén ettländer.
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kontor i Solna och där fått information och demonstrationom av ver-
kets datoriserade länderinformations- och dokumentationssystem,
Lifos.

Kommittén har sammanträffat med företrädare för Svea hovrätt,
Stockholms tingsrätt, Kammarrätten i Stockholm, Länsrätten i Stock-
holms Återforeningen.län, Säkerhetspolisen for Föreningensamt
Kommitténs sekretariat har vidare besökt Invandrarverkets enhet på
Arlanda flygplats.
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processordningenochInstans-
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Invandringsregleringen2

vistelseochinresaforKrav2.1"

inskall fåutlänninginvandring. Förreglerad attharSverige resaenen
grundläggandeuppfyllda. Dekravskall vissaSverigeioch vistasi vara

och i utlän-UtlL,1989:529,utlänningslageniangivnafinnskraven
utlänningar haskallSålundaUtlF.1989:547,ningsforordningen pass,

arbetstill-här,skall arbetadeuppehållstillstånd och,ellervisering om
nordborforbl.a.undantag,åtskilligafinnsgrundreglernaFrånstånd.
kan intekravBestämmelsernaEU-medborgare.och pass m.m.om
Såledesutlänningslagen.ibestämmelserövrigafrånisoleradeheller ses

ellerflyktingarskydd, dvs.behoviutlänningar ärkan avt.ex. som
enbarthärvistasochövrigt, inteiskyddsbehövande vägras att resa

visering.ellersaknardeskäletdet att passav
Sverigevistas iellerin iutlänningGrundregeln att resersomen

frånUndantagUtlL.stycketförstalkap. 2§ifinnsskall ha pass
medbor-Utlänningarutlänningsforordningen. ärifinnspasskravet som

direkt frånSverigetillkommerochlandnordiskti annatett somgare
Sverige.ivistelseellervid inresainte habehöverlandsådantett pass

hellerinteuppehållstillstånd behöverharUtlänningar permanentsom
Sverige.vistelse ividha pass

tillståndUtlLstycketförstakap. l § ettenligt 2Med visering avses
beviljasViseringtid.viss kortareunderSverigeivistasi ochatt resa

tids-förochsläktingarhosbesök äventuristbesöksåväl for somrena
frånundantagenviseringgällandehar ärarbete. Denbegränsat ensom

övrigaländerna,nordiskadeiMedborgareuppehållstillstånd.kravet
undantagnaländerandraantal ärochländervästeuropeiska stortett

visering.påkravetfrån
tillståndUtlL§kap. 2enligt 2 attinnebärUppehållstillstånd resa
uppehållstillstånd,tid tidsbegränsatvissunderSverigeivistasi och

PUT.uppehållstillstånd,tidsbegränsning permanentellerTUT utan
skall hamånaderiSverigeivistas än tre uppe-Utlänningar mersom

IslandFinland,Danmark,imedborgareintedehållstillstånd, ärom
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eller Norge. Sedan år 1985 gäller den beviljas tillstånd föratt bo-som
sättning i Sverige normalt beviljas uppehållstillstånd frånpermanent
början. Liksom tidigare har dock lnvandrarverket alltid frihet väljaatt

utfärda tidsbegränsat uppehållstillståndatt ett utlänningenäven om
bosätta sig här prop. 1983/841144att 88. Särskilda regleravser s. om

tidsbegränsat uppehållstillstånd i kap.2 4 §§.ges a-c
kap.Av 1 UtlL5 § framgår utlänningar skall ha arbetstillståndatt

för arbeta i Sverige, de inte haratt uppehållstillståndpermanentom
eller medborgare iär Danmark, Finland, Island eller Norge. Ytterligare
undantag har föreskrivits regeringen, bl.a. avseende utlänningarav som
omfattas EES-avtalet.av

2.2 Förutsättningar för uppehållstillstånd

Utlänningar inte medborgare iär någon de nordiskasom staternaav
skall framgår föregående avsnitt ha uppehållstillstånd för fåsom av att
vistas i Sverige. Uppehållstillstånd skall i vissa fall, medanges uppe-
hållstillstånd i andra fall får ges.

Avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avta-om
let, trädde i kraft den januaril 1994, innebär bl.a. särskildasom att
regler för uppehållstillstånd gäller för utlänningar omfattassom av
EES-avtalet. friaDen rörligheten för för medborgarerätt ipersoner ger

EES-stat anställning, verksamhet,att ta tillhandahållastartaen egen
eller tjänster, studera eller levata emot medel i EES-av egna en annan

Något krav på arbetstillståndstat. ställs inte. En medborgare i EES-en
visar giltigt ellerstat identitetskortett och dessutomsom upp pass upp-

fyller något vissa andra villkor beviljas uppehållstillstånd för fem årav
i flertalet fall. En make eller maka till utlänning fått uppehålls-en som
tillstånd i Sverige på grund medborgarskap i EES-statav en ges samma

tillstånd EES-statsmedborgarentyp medborgar-av oavsettsom eget
skap. Detsamma gäller barn under 21 år och andra familjemedlemmar
under vissa villkor.

Förutsättningarna för få uppehållstillstånd flykting,att grundsom
skyddsbehov i övrigt eller andra skäl följande.ärav av
Både flyktingar och skyddsbehövande i övrigt har enligt kap.3 4 §

UtlL principiellt till uppehållstillstånd.rätt Medflykting utlän-avses en
ning befinner sig utanför det land där han eller hon medborgare,ärsom
därför han eller hon känner välgrundad fruktanatt för förföljelse på
grund sin nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp ellerav ras, en
på grund sin religiösa eller politiska uppfattning och inte kanav som
eller på grund sin fruktan inte vill begagna sig medborgarskaps-av av
landets skydd. Som flykting denäven statslös ochäranses som som av
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harhon tidigarehan ellerland därutanför detsigskäl befinnersamma
fruk-grund sinellerkaninteochvistelseortvanligahaft sin avsom

uppehålls-utlänningslageniMed asyldit.återvändainte villtan avses
flykting.eller honhandärförutlänning ärbeviljas atttillstånd ensom

falli andrautlänningskyddsbehövande övrigtMed i somavses en
honhan ellerdärförmedborgarehonhan ellerland där attärlämnat det

eller meddödenstraffas medförfruktanvälgrundadkänner att
för-omänsklig ellerellerförkroppsstraff eller utsättas tortyratt annan

bestraffning,ellerbehandlingnedrande
skyddbehöverkonfliktväpnadinreellergrundpå yttreenav

hemland,till sittåtervändamiljökatastrof inte kangrundeller på enav
eller

välgrundadkännerhomosexualitetellersitt köngrundpå av
förföljelse.förfruktan

detsig utanförbefinnerochstatslösgäller denMotsvarande ärsom
vistelseort.vanligahaft sintidigareeller hondär hanland

både flyktingarundantagmedUppehållstillstånd får visst vägras
känttill vadmed hänsyndet ärövrigtskyddsbehövande ioch somom

säker-riketstillmed hänsynellerverksamhettidigareutlänningensom
Skydds-uppehållstillstånd.beviljainteskälsynnerligafinnshet att

miljökatastrof får dess-ellerkonfliktväpnadgrundpåbehövande av
ellerbrottslighetgrunddet påuppehållstillståndvägras avutom om

skyddsbehövandestill denhänför sigomständighetnågon somannan
uppehållstillstånd.beviljainteskälsärskildafinns attperson

frånharutlänningenfår vidare restUppehållstillstånd vägras om
mellanöverenskommelsemedi enlighetland ochnordisktannatett en

uppenbartintesåvida detdit,sändas åter ärkanlandetoch detSverige
där.uppehållstillstånd Uppe-beviljaskommerinteutlänningen attatt

förefalliutlänningenockså annatfårhållstillstånd vägras om
hemlandetlandiuppehållit sig änharSverige annattill ettankomsten

förföljel-skyddadlandet,till detåtersänds är moteller honhanoch, om
tillsändas vidareochhemlandettill ettsändas atteller motmot attse

utlänningenskyddmotsvarandeharhan inte samtland där omannat
detskyddaddärland ochtill äranknytningsärskildhar annatett

utlänningenslutligenUppehållstillstånd får vägrasangivna sättet. om
och utlän-Dublinkonventionentillträttlandtillsändaskan ett som

skyddad.därningen är
anknytning.grundutlänning påbeviljasUppehållstillstånd får aven
eller sambomake/makabosatti SverigeAnknytningen kan avse en

beviljasvidareUppehållstillstånd kanUtlL.stycket 1förstakap. 4 §2
varit hemmava-harellerochogiftochunder 18 år ärden är somsom

beviljatsharellerSverigeibosattnågonbarn tillrande är somsom
ocksåUppehållstillstånd kanhär.bosättninguppehållstillstånd för
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beviljas anhörig i hemlandetnära har ingått i hushållen som samma
den i Sverige bosatta Utlänningar har särskildsom personen. som

anknytning till Sverige kan beviljas uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 §
första stycket 4 UtlL. kanDet sig utlänningar medröra svensktt.ex. om
påbrå och utlänningar tidigare vistats i Sverige.som

Enligt kap.2 4§ första stycket UtlL kan5 utlänning fåen uppe-
hållstillstånd i Sverige humanitära skäl. Före den januari1 1997av
beviljades uppehållstillstånd humanitära skäl dels politisk-huma-av av
nitära skäl, dels humanitära skäl. Uppehållstillstånd politisk-rentav av
humanitära skäl beviljades bl.a. flytt undan krigpersoner som m.m.
Sedan den januari1 1997 får emellertid de flyr undanpersoner som
krig och miljökatastrofer särskilt skydd i kap.3 första3 § stycketett 2
UtlL. Därmed bestämmelsen uppehållstillstånd humanitäraavser om av
skäl främst har renodlat humanitära skäl prop.numera personer som
1996/97:25 285, bet. l996/97zSfU5 54.s. s.

finns inteDet någon uppräkning vad humanitära skäl.utgörav som
Enligt förarbetena till 1989 års utlänningslag prop. 1988/89:86 147s.
kan det fråga grund sjukdom ellervara om personer som av person-
liga förhållanden inte bör nekas uppehållstillstånd. I antal beslutett
under år slog1994 regeringen fast uppehållstillstånd på grundatt av
sjukdom endast kan meddelas i undantagsfall, det fråganärt.ex. är om

livshotande sjukdom för vilken vård inte kan beredas i hemlandet,en
eller det föreligger handikappnär synnerligen allvarligett Iart.av
besluten framhålls de humanitära aspekterna måsteatt devägas mot
ekonomiska åtaganden kan bli följden uppehållstillståndattsom av
beviljas. Det också det i princip bör krävassägs vårdenatt elleratt
behandlingen kan leda till förbättring eller behandlingen livsnöd-att är
vändig. Enbart den omständigheten vården i Sverige håller högreatt en
kvalitetsnivå kan inte grund för uppehållstillstånd.utgöra

Uppehållstillstånd skall enligt regeln i kap.2 UtlL ha5 § sökts och
beviljats före inresan i Sverige, och ansökan uppehållstillstånden om
får inte beviljas efter inresan. Undantag gäller dock bl.a. för flyktingar
och andra skyddsbehövande för dem humanitära skäl börsamt som av
få bosätta sig här.

Det kan slutligen också påpekas utlänningslagen innehålleratt
bestämmelser verkställighetshinder kap.8 och2 4 §§. Sådanaom
hinder utlänningar hargör kommit hit i vissa fall inteatt avvisassom
eller utvisas, det skulle finnas skäläven uppehållstillståndvägraattom
till flyktingar eller skyddsbehövande eller det i övrigt inte finnsom
tillräckliga skäl uppehållstillstånd.att ge
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Avvisningsgrunder2.3

UtlL. §och I l2i kap. 1behandlas 4avvisningsgrundernaolikaDe
enligtfårUtlänningaravvisningsgrunderna.formellas.k.deanges

uppehållstill-visering,de saknarbl.a.paragraf avvisasdenna pass,om
arbete iellervistelseinresa,förkrävstillståndstånd eller annat som

denEnligtavvisningsgrunderna.materiellas.k.de§Sverige. 2I anges
kommakandebl.a.avvisas attantasutlänningarfårparagrafen om

eller kansin hemresaeller förförsörjningsinmedel försakna egna
föreliggerpraktikenärligt Isig påförsörja sätt.komma ettinte attantas

avvisningsgrund.materiellformellsåvälofta som

olikaRättsverkningar2.4 av

statusbedömningar

skyddsbehö-ochFlyktingarslag.olikakanUppehållstillstånd avvara
starkareinte barahar rättutlänningslagenenligt kap.3i övrigtvande en

skäl.andra Entillståndsökermångauppehållstillstånd äntill avsom
i vissabeviljatsuppehållstillstånddetefterocksåharflykting att en

uppehållstillståndfåtthardenställningförmånligare änavseenden som
skäl.andraav

jämställasflyktingkonventionenligtskall FN:sflyktingDen ärsom
rättigheter.socialaradfrågaimedborgarelandetsmed enomegna

förmånliga-avseendeni vissaÄven hari övrigt""skyddsbehövande en
exempelvisuppehållstillståndfåttharutlänningarställning än avsomre

skäl.humanitära
ellerkap. 2stöd 3uppehållstillstånd medbeviljatsharDe avsom

vidsålundafåri övrigt,skyddsbehövandeochflyktingarUtlL, dvs.3 §
andra.ställning änpensionsrättigheterberäkning gynnsammareenav

1984:936förordningenenligtbidragfåocksåkanFlyktingar om
Sverige.tillanhörigaskostnader förförflyktingartillbidrag resor

efter kortaremedborgarskapsvensktfåmöjlighetharFlyktingar att
skäl.andrauppehållstillståndhardentid här än avsom

påflyktingarutvisningförocksågällerbegränsningarSärskilda av
grund brott.av

resedokument.ochflyktingförklaringfåmöjlighetharFlyktingar att
i kap. 6finns 3resedokumentochflyktingförklaringBestämmelser om

flyktingför den attUtlL. ärRättenkap. 4§i 7och 7 somsamt
Enligtflyktingkonvention.i FN:sinskrivenresedokumenterhålla är

utfärdaskyldigafördragsslutande attdeartikel staterna28 rese-är
territorium.vistaslagligen statensflyktingartilldokument som
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Undantag bara tvingande skälgörs med hänsyn till nationell säker-om
het eller allmän ordning kräver annat.

2.5 Svenskt medborgarskap
Bestämmelser svenskt medborgarskap finns i lagen 1950:382om om
svenskt medborgarskap.

En kan bli svensk medborgare födelse, adop-person genom genom
tion, legitimation eller naturalisation efter ansökan ellergenom genom

anmälan. Legitimation sker då barn till utländsk kvinnagenom ett en
och svensk vid barnets födelse inte gifta medär varandraen man som

erhåller faderns svenska medborgarskap då föräldrarna gifter sigsenare
med varandra.

Naturalisation innebär kan bli svenskatt medborgare efteren person
ha ansökt det. bliFöratt naturaliserad svensk medborgareatt måsteom

enligt lagen uppfylla villkor avseende ålder, hemvisttrepersonen resp.
vandel. Personen måste således ha fyllt 18 år, bosatt i Sverigevara
sedan minst fem år ha fört och kunna förväntassamt föra hederligen

Ävenvandel. villkoren inte uppfyllda kanär naturalisation i vissaom-
fall beviljas. kanSå ske det till för landet,är sökandenom gagn om
tidigare har varit svensk medborgare eller gift medär svensk med-en
borgare, eller det med hänsyn till sökandens förhållandenom annars
finns särskilda skäl för det. Den statslös eller bedömdär flyk-som som
ting kan således bli naturaliserad redan efter fyra års vistelse i landet.

Svenskt medborgarskap skall i vissa fall erhållas efter anmälan.
Denna möjlighet med sådan tidigare anknytning till Sve-avser personer
rige de därför har till medborgarskap.att rätt Det gäller dem vidsom
födelsen har blivit svenska medborgare och har bott här oavbrutet till
dess de har fyllt år18 och förlorat medborgarskapet desom senare om
sedan minst två år åter bor i landet. Det gäller också utlänningar som
har fyllt i vissa21 fall 18 inte 23 år, har bott i Sverige oavbrutetmen
sedan 16 års ålder och dessutom tidigare har vistats i Sverige eller
Danmark, Norge eller Finland under sammanlagt fem år. Det gäller
vidare i vissa fall för barn till utländsk och svensk faren mor en som
inte gift med barnetsär Härutöver i lagen svenskt med-mor. ges om
borgarskap också särskilda möjligheter för medborgareärpersoner som
i Danmark, Finland eller Norge bli svenska medborgareatt genom
anmälan.

Svenska medborgare kan i visst fall förlora detta medborgarskap
s.k. preskription, de inte ansöker få behålla det.genom Detattom om

gäller svenska medborgare födda utomlands ochär aldrig harsom som
bott här eller vistats här under förhållanden tyder på samhörighetsom



Invandringsregleringen 11516SOU 1999:

medborgarskapetsvenskabehålla detfåAnsökanmed Sverige. attom
ålder.årsföre 22skall göras

främstockså förloraskan sätt,medborgarskap annatSvenskt
ansökan ellereftermedborgarskaputländsktförvärv sam-avgenom

svenska med-sittbefrias frånocksåkanmedborgareSvenskatycke.
medborgare.utländskabliönskarellerdeborgarskap, ärom

svenskasittförloratharoklartdetIbland kan personom envara
för-bindandefåoklarhet kansådanVidmedborgarskap. personen en

medborgare.svenskhonellerklaring han äratt
medborgarskapskommitté Inårskommitté, 1997särskildEn

medborgarskapsvensktlagenuppdraghar i över1997:04, att omse
medborgarskaps-frågeställningarspeciella rörutreda vissasamt som

lagstiftningen.
bl.a.dir. 1997:5direktivursprungligasinaenligtskulleKommittén

medborgar-svensktlagenallmän-genomföra översyn omaven
skap,

sökerpåkravettillämpningenundersöka att sompersonenav-
ochidentitetsin övervägastyrkakunnamåste samtmedborgarskap

vissaproblemetmedtillkomma attförregeländringar rättaföreslå att
i dettakrävsnormaltvaduppfyllamöjlighetharinteinvandrare att som

avseende,
medborgar-svenskterbjudamednackdelarochför-analysera att-

harföräldrarnaSverige permanentföds iför barnskap uppe-omsom
hållstillstånd,

i dagmedborgarskapsärenden prövas rege-överväga avsomom-
Utlänningsnämn-invandrarverk,Statensstället kaniringen prövas av

myndighet.eller någondomstolden, annan
förutsätt-1998:50dir.tilläggsdirektivenligtskallKommittén

medborgarskap.dubbeltfråganutredaningslöst om
Medbor-1997:162SOUdelbetänkandethar avlämnatKommittén

ändringar itilllettbetänkandet harFörslagen iidentitet.ochgarskap
rskr.SfU3,1997/98:bet.1997/982178,medborgarskapslagen prop.

1998:1453.SFS1997/98:27,
1999.den 1sitt arbeteavslutaskallKommittén mars
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ochutlännings-Förfarandet i3

medborgarskapsärenden

iförvaltningsärendenHandläggning3.1 av

allmänhet

förstaregleras iärendenhandläggningFörvaltningsmyndighetemas av
förvalt-iBestämmelserna1986:223, FL.förvaltningslagenihand

inne-förordningellerlagdock integällerningslagen enannanom en
bestämmelse.avvikandehåller en

intresse ärförvaltningslagen äri närmastbestämmelserDe avsom
ochbeslutmotivering ompröv-handläggning,muntliggällerde avsom

beslut.ning av
villgällerFL14 §handläggning partmuntlig attOm somen

myndighetsutövningärendeimuntligtuppgifterlämna ett avsersom
detförutsättningundertill det,tillfälle attskall fåenskild,någonmot

fall bestämmerandrabehöriga gång. Itill arbetetsmed hänsynskekan
skallMyndighetenmuntlig.skallhandläggningenmyndigheten varaom

enskildaför denunderlättakanhandläggningmuntligbeaktasärskilt att
myndighetenmed göra.ha attatt

for-baraintemeningförvaltningslagensmuntlighet iMed enavses
tele-kontakterinformellaocksåförhandlingmuntligmell utan sommer

inteBestämmelsen rättsammanträffanden. attpartenochfonsamtal ger
hellerintekanförhandling.eller Partensammanträdeformelltkräva ett

myndig-ärendet,beslutsfattare iden utanmedfå tala ärkräva att som
lämpligtill någonhenneellerhänvisa honomprincipiheten kan annan

detden hardock närmaste ansvaretnaturliga ärtjänsteman. Det att som
Förvalt-medkontakternahand parten.handläggningenför tar om

grund försakligharpåkravinte någotuppställer partenattningslagen
Skälen förmyndigheten.medmuntligtsigmeddelafåönskemålet att
betydelsesåledeshandläggning saknarmuntligönskemålpartens om

tillämpning.bestämmelsensför
beslut varigenomgäller§ FL20 ettbeslutsmotivering attOm en

någonmyndighetsutövningärende motmyndighet avgör ett avsersom
fall fårvissautgången. Ibestämtharskälinnehålla deenskild skall som
någoninte gårbeslutetdelvis, bl.a.helt ellerutelämnasdock skälen om
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eller det någon anledningpart emot uppenbart obehöv-ärom av annan
ligt upplysa skälen. Andra anledningaratt utelämna skälen kanattom

det nödvändigt med hänsynär till rikets säkerhet, skyddet förvara om
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något jämför-
bart förhållande, eller ärendet brådskandesåär det inte finns tidattom

utforma skälen. Har skälen utelämnats,att bör myndigheten på begäran
möjligt upplysa honom eller hennepart dem i efterhand.av en om om

Om beslutomprövning 27 § FL gäller myndigheten skallattav
ändra beslut den har meddelat förstaett instans, den finnersom som om

beslutet uppenbart oriktigtär på grundatt omständigheter ellerav nya
någon anledning, det kan ske snabbt och enkelt ochav annan om utan
det blir till nackdel för någon enskildatt Skyldighetenpart. att ompröva

gäller inte, myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet tillom
högre instans eller det i fall finns särskilda skälannaten om mot att

myndigheten ändrar beslutet.
I promemoria Ds 1998:42 Effektivare omprövning förvalt-en av

ningsbeslut, utarbetats inom Justitiedepartementet, lämnas förslagsom
till omprövningsregler. Förslaget innebär bl.a. följande. Ennya myn-
dighet skall skyldig beslut denatt ompröva har meddelatettvara som

första instans, det begärs enskild berörs beslutet.som om av en som av
beslutEtt kan skall enskild inteomprövas få överklaga hos all-som en

förvaltningsdomstol.män Om den enskilde ändå det, skall överkla-gör
gandet begäran omprövning. Först sedananses som en ompröv-om
ningen skett leda till det den enskildeutan att önskade resultatet,av
skall den enskilde få överklaga. Förslaget bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.

3.2 Handläggning utlännings- ochav

medborgarskapsärenden
Ärenden visering, uppehållstillståndrör och arbetstillstånd prövassom
enligt huvudregeln i 2 kap. 7§ UtlL Statens invandrarverk SIV.av
Ärenden kan också i vissa fall Regeringskanslietprövas av
Utrikesdepartementet Äveneller andra myndigheter. frågorav om
avvisning och utvisning enligt huvudregelnprövas Invandrar-om av
verket 4 kap. och4 UtlL.5 Här bortses från frågor utvisningom

påföljd för brott, där beslut fattas den domstol dömer isom av som
brottmålet, och från frågor avvisning anknytning till asylfrå-utanom

då frågan polismyndigheten.prövas Verket beslutar vidare igor, av
ärenden flyktingförklaring och främlingspass enligt utlänningslagenom

medborgarskap enligt lagen svensktsamt medborgarskap. Vissaom om
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ärendes gång. gällerverket under Detbeslut fattas också ett exem-av
offentligt biträde.förvar ochpelvis beslut omom

för ärendenflyttades hela utredningsansvaretoktober 1997Den l
till Invandrarverket.från polismyndighetenuppehållstillstånd överom

inställningen ärendenprincipiellaför beslutet denGrunden är att som
Sverige skall handläggas Invandrar-vistas iutlänningars rättrör att av
överföring utredningsansvaret harpolisen.och inte Enverket avav

sikt.rationaliseringsvinster påockså ansetts ge
januari också fått huvud-har fr.o.m. den 1999Invandrarverket l

avvisning eller utvisning.verkställighetföransvaret av
avvisning och utvisning kan överklagasbeslutInvandrarverkets om
den januari kan beslut avslagUtlänningsnämnden. Sedan 1 1997till om

in-uppehållstillstånd överklagas, de inteansökningar även omom
utvisas. Till Utlänningsnämndenutlänningen avvisas ellernebär att

i ärenden flyktingförklaring ochverkets beslutöverklagas också om
beslutmedborgarskapsärenden. Vissa andrairesedokument över-samt

förvaltningsdomstol.till allmänklagas
.

Utlänningsnämnden inrättades den januariinnan lRegeringen, som
Invandrarverkets beslut,samtliga överklagandenprövade1992, prö-av

utlänningsärenden och medborgarskaps-mindre antalalltjämt ettvar
enskilt ärende enligt utlännings-förutsättning förärenden. En ettatt

skall komma under regeringensmedborgarskapslagenlagen eller pröv-
dit Invandrarverket ellerärendet lämnas frånning dock överär att

Utlänningsnämnden.

ansvariga myndigheterna3.2.1 De

SIVinvandrarverkStatens

verkautlänningsmyndighet och skallinvandrarverk centralStatens är
utlännings- och medborgar-handläggningen ärenden enligtför att av

och effektiv. Bestämmelserskapslagstiftningen rättssäkerär om
och i förordningenfrämst i utlänningslagenInvandrarverket finns

invandrarverk.instruktion förmed Statens1988:429
general-fattas efter delegering frånInvandrarverketBeslut hos

beslutandeordning,relativt detaljeraddirektören. finnsDet som an-en
olika ärenden. enklarebeslut får fattas i Ivilken nivåpå typer avger

handläggare/beslutsfattare. ärendenfattas beslut Iärenden en ensamav
fattas beslut tjänsteman påavvisning eller utvisningrörande av en

all-handläggare lägre nivå.efter föredragning Enhögre nivå av en
skall föras på högreärendenregel tveksamma närmastärmän att upp

föras till generaldirek-ärenden kan på såbeslutsnivå. Enstaka sätt upp
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ÖvrigaalltidDet för beslutet.tören. är en person som ensam ansvarar
deltagit i handläggningen har dock få skiljaktig meningrätt attsom en

antecknad.
Statens invandrarverk har regionaliserad organisation och beslut ien

asylärenden fattas regelmässigt på regional nivå, nämligen i Stockholm,
ÄvenGöteborg och Malmö. ärenden har anhängiggjorts på regio-som

nal nivå kan dock föras till generaldirektören. innebärDetta be-attupp
slutsordningen för asylärenden i första instans uppfyller rekommenda-
tionen från exekutivkommitté rekommendationUNHCR:s från8 årnr
1977 beslut i asylärenden skall fattas myndighet.att av en

Beslut i andra ärenden asylärenden fattas andra platser iän även
landet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Beslut i medborgarskaps-än
ärenden fattas endast vid huvudkontoret i Norrköping.

ansökanEn uppehållstillstånd här i landet skallgörsom som ges
till Invandrarverket. ocksåDet verket utredning i ärendetär görsom
och förordnar offentligt biträde i ärenden avvisning eller utvis-som om
ning. Utredningen form muntlig handläggning. Därigenomär en av
följer verket föreskriften i kap. UtlL11 1 § utlänningatt ansö-en som
ker asyl får avvisas endast muntlig handläggning ingått iom om
Invandrarverkets handläggning ärendet. Det dock inte säkertär attav
den tjänsteman hos Invandrarverket gjort utredningen också kom-som

delta i beslutet i ärendet.attmer
Vid överklagande skall Invandrarverket överklagandetpröva om

kommit i tid och finnsdet skäl beslutet enligträtt omprövaattom
bestämmelserna i 27 § förvaltningslagen.

Utlänningsnämnden

Utlänningsnämnden förvaltningsmyndighet med domstolslik-är en
nande uppgifter. handläggerDen ärenden enligt utlänningslagen och
lagen svenskt medborgarskap överklagas till nämnden frånom som

invandrarverkStatens eller överlämnas till nämnden verket försom av
avgörande. Sedan halvårsskiftet 1994 handlägger nämnden också nya
ansökningar s.k. NUT-ärenden. Bestämmelser Utlänningsnämn-om
den finns främst i kap. utlänningslagen7 och i förordningen
1991:1817 med instruktion för Utlänningsnämnden.

Utlänningsnämnden består enligt kap.7 3 § andra stycket UtlL av
ordförande och övriga ledamöter till det antal regeringen bestämmer.

skall också finnasDet för ordförande. Utöver generaldirektö-ersättare
skall det enligt nämndens instruktion finnas minst två ordförande,ren

för ordförande och femton andra ledamöter.ersättaretre
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ordförande och för ordförandekvalifikationskrav förSom ersättare
tjänstgöringjurister och ha erfarenhetskallgäller deatt av somvara

erfarenhet. förarbetenalikvärdig I prop.ellerdomare annan
l99l/92zSfU4 diskuterades fråganoch bet. 91991/92:30 44,32 s.s.

varit ordinarieordförandena eller hadekrävasdet borde att varom
kvalifikationskravsådantDärvid uttaladesdomare. onö-syntesatt ett

förgäller finna lämpade ochurvalet detbegränsadigt när att personer
slag. borde det krä-tjänstgöring aktuellt Däremotintresserade avav en

domarerfarenhet, och kvalifi-normaltutbildning ochjuridisk ävenvas
huvudsakligt vadfonnulerats efterhadekationskravet mönster somav

Med likvärdig erfarenhet kundesammanhang.liknandegällde i andra
förvaltningsrätt ellermeritering inomvetenskapligexempelvisavses

jurister hadekunde kvalificeradeVidareinternationell rätt. somavses
inte hadeifrågavarande ärendenpraktisk erfarenhetstor men somav

domarutbildning.genomgått
förslag de poli-regeringen efterledamöternaövrigaDe utses avav

partierna.tiska
Huvud-i olika sammansättningar.beslutförUtlänningsnämnden är

andramed ordförande och tvåbeslutförnämndenregeln ärär att en
principiell betydelse ifrågauppkommerdetledamöter. Om etten av
praxis får det beslutasändra nämndensfrågaärende eller attatten om

fyra andraordförande och minstminst tvåskallärendet avgöras av
skall generaldirektörensammansättningutökadeledamöter. dennaI

bl.a. frågorordförande fåravgörandet.normalt delta i En avgöraensam
s.k.eller uppsikt, ärendenförvarinhibition, frågor ansö-om nyomom

instruk-prövningen enkelt slag" 7 §frågor,kan och "andra ärom av
tionen.

regleringsbrevet för budgetåret 1998Utlänningsnämnden iSedan
arbetsformer ochsinauppdragfått regeringens överatt resurs-se

omorganisation.nämnden i oktobergenomfördeanvändningen, en
efter ärendeslagindelad i tio arbetsgruppersakenhetTidigare var en

varje arbetsgruppkommer ifrån, ochsökandenaoch efter de länder som
fyraombildad tillsakenhetengruppchef.hade sin Numera är

med medborgarskapsärenden. Påskall arbetasakenheter, envarav
geografisk tillhö-utifrån i första handfördelas ärendenaövriga enheter

Ären-jämn arbetsfördelning.flexibilitet för uppnåmedrighet attmen
ärende har kommit tillsakenhetema.dena handläggs inom När ett

Ärendet utreds och komplette-handläggare.nämnden, lottas det på en
enhetschefen eller handläg-samråd medhandläggaren i annanras av

till sakenhetema påockså knutitsOrdförandena har närmarenugare.
princip endasttid fyra veckor iordförande förfyradet sättet att aven

Övriga handläggerordförandevardera enhet.ärenden från ären-tar en
koppling till enheterna skerOrdförandenasfrån samtliga enheter.den
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efter rullande schema. Tidigare föredrog handläggaren ärendet förett
sin chef innan ärendet föredrogs för ordförande. Efternärmaste en om-
organisationen de flesta föredragningar direkt för ordförande.görs nu

Ordföranden beslutar i ärendet eller det skall föredrasavgör om
för lekmannaledamöter. vissa fall kallasI utlänningen ochäven även

andra till muntlig handläggning.personer
Efter ändringar i Utlänningsnämndens instruktion gäller också attnu

nämnden får lämna avgörandet i vissa ärenden till andraöver än en
ordförande. gällerDet ärenden svenskt medborgarskap ochom om
uppehållstillstånd i anknytningsfall, prövningen enkelt slagärom av
och ansökan från land och inte omfattas EES-avtalet.görs Enannat av
förutsättning vidare den tjänsteman får ärendetär avgöraatt ärsom
jurist och har särskild erfarenhet verksamheten.av

Om muntlig handläggning gäller sådan skall ingå, det kanatt om
till fördel för utredningen eller bidra tillsättannat ettanses vara

snabbt avgörande. Muntlig handläggning skall företas påäven annars
utlänningens begäran, det inte klartstår sådan handläggningattom en

obehövlig i asylärendet. Beträffande utlänningar omfattasär som av
EES-avtalet skall muntlig handläggning hållas i ärenden utvisningom
eller förnya uppehållstillstånd huvudregel,vägran att ett samt som om
utlänningen begär det, i ärenden avvisning eller be-rör vägran attsom
vilja uppehållstillstånd.

Utlänningsnämnden har besluta formen för den muntligarätt att om
handläggningen från fall till fall. förarbetena till regelnsI nuvarande
lydelse påpekar dock regeringen 1996/97:25prop. det201 äratts.
lämpligt den nämndsammansättning ärendet deltar i denavgöratt som
muntliga handläggningen. Sedan bestämmelserna muntlig hand-om
läggning i asylärenden ändrades den januari1 har antalet1997 munt-
liga handläggningar i sammansättning med ordförande och andra leda-

enligt uppgift från nämnden ökat väsentligt. behovetFörmöter mötaatt
ökad muntlighet har nämnden ställt i ordning särskilda förhand-av

lingslokaler.
fråga beslutsmotiveringar gällerI regler vid Invand-om samma som

rarverket, dvs. i huvudsak förvaltningslagens regler.

Regeringen

Ett mindre antal utlänningsärenden alltjämt regeringen.prövas av
Regeringens prövning förutsätter det enskilda ärendet överlämnasatt
dit från Invandrarverket eller Utlänningsnämnden. Sådant överläm-
nande får ske dels det bedöms särskild vikt för ledningom vara av av
tillämpningen utlänningslagen ärendet regeringen ellerprövasattav av
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för regeringenssynnerliga skäl talar prövning, dels ären-annarsom om
betydelse för rikets säkerhet ellerdet bedöms ha för allmänannars

säkerhet eller för rikets förhållande till främmande makt eller mellan-
folklig organisation.

Metoderna för regeringens styrning behandlas i avsnitt 3.5.närmare

Snabbprocessen3.2.2

vissa andra länder finns särskilda processuella regler för förfarandet iI
ärenden där asylansökan uppenbart ogrundad. Reglernaansesen avser
möjligheterna överklaga och i landet i avvaktan påatt att stanna
överprövning avvisningsbeslutet.av

Sverige har inte någon särskild procedur för sådana ärenden, men
invandrarverk kan i vissa fall förordna dess beslut fårStatens verk-att

vunnit kraftställas fastän det inte har laga omedelbar verkställighet.
Enligt huvudregeln skall beslut ha vunnit laga kraft innan det fårett

verkställas. Vissa beslut dock omedelbart verkställbara. Invandrar-är
förordnaverket får sålunda enligt 8 kap. 8 § UtlL verkets beslutatt om

avvisning får verkställas det inte har vunnit laga kraft, detäven om om
uppenbart det inte finns grund för asyl och uppehållstillståndär att att

inte heller skall beviljas på någon grund.annan
Även omedelbart verkställbara avvisningsbeslut kan överklagas till

Utlänningsnämnden. sådant överklagande har i sig inte någonEtt upp-
skovseffekt, inhibition kan meddelas.men

Ärenden ansökan3.2.3 rör ny omsom

uppehållstillstånd

institutet ansökan uppehållstillstånd innebärsärskilda NUTDet ny om
avvisas utvisas beslututlänningar skall eller enligt harettatt som som

kraft kan ansöka prövning de befinner sig ivunnit laga trots attom ny
Institutet infördes utlänningslag. Samtidigtlandet. 1989 årsgenom av-

överklaga särskilt iskaffades möjligheten verkställighetsärendet.att
frånMöjligheten in ansökan innebär huvud-ett avstegatt nyge en

uppehållstillstånd skall sökas före inresan i landet.regeln En ansö-att
uppehållstillstånd får enligt huvudregeln i kap. UtlL intekan 2 5 §om

bifallas efter inresan. Från huvudregeln finns undantag för bl.a. flyk-
skyddsbehövande för dem humanitäratingar och andra samt som av

skäl bör få bosätta sig här. Möjligheten innebär vidare frånett avsteg
principen lagakraftvunna beslut skall verkställas. Förutsättningen föratt

grundar sig omständigheteransökan skall bifallas denär attatt en ny
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förutinte har i ärendet och utlänningen antingen harprövats att rättsom
till uppehållstillstånd här flykting eller skyddsbehövande i övrigtsom
eller det skulle strida humanitetens krav verkställaatt mot attannars
beslutet avvisning eller utvisning.om

NUT-ansökningar sedan den juli1 1994 Utlännings-prövas av
nämnden.

beskrivning handläggningenEn NUT-ärenden ochnärmare av av
därmed sammanhängande frågor i kapitel 22.ges

Medborgarskapsärenden3.2.4

Frågor naturalisation efter ansökan normalt Statensprövasom av
invandrarverk. gäller frågor bibehållandeDetsamma svensktom av

befrielsemedborgarskap och från sådant medborgarskap. grundenOm
för ansökan svenskt medborgarskap det skulle tillär attom vara gagn
För landet sökanden blir svensk medborgare, frågan dockprövasatt av
regeringen.

Invandrarverket får, liksom Utlänningsnämnden, under vissa förut-
sättningar lämna ärenden naturalisation, bibehållandeöver om av
svenskt medborgarskap och befrielse från svenskt medborgarskapom
till regeringen. gäller ärendet bedöms ha betydelseDet för riketsom
säkerhet eller för allmän säkerhet eller För rikets förhållande tillannars
främmande makt eller mellanfolklig organisation, det bedömsom vara

särskild vikt för ledning tillämpningen medborgarskapslagenav av av
ärendet regeringen, eller synnerliga skäl talarprövasatt av om annars

för regeringens prövning.
Invandrarverket har överlämnatOm ärende för praxisbildningett

eller synnerliga skäl, skall regeringen höra Utlänningsnämndenav
innan den ärendet. Undantag får hinder på grundavgör göras möterom

ärendet synnerligen brådskande.ärattav
Invandrarverkets beslut i ansökningsärenden får överklagas till

Utlänningsnämnden. Nämndens beslut får inte överklagas.
Anmälan grund för förvärv svenskt medborgarskap skallsom av

normalt hos Invandrarverket. den medborgare iFör Dan-göras ärsom
mark, Finland, Island eller skall anmälanNorge dock hos länssty-göras
relsen.

Förklaring någon svensk medborgare meddelas Utlän-äratt av
ningsnämnden.

Beslut i anmälningsärenden, har fattats länsstyrelse ellersom av en
Invandrarverket, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol dvs.av

gällerlänsrätten. Utlänningsnämndens beslut i förklarings-Detsamma
ärenden. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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Ärenden3.2.5 särskild utlänningskontrollom

utlänning inteEn avvisas eller utvisas enligt utlänningslagen fårsom
utvisas landet enligt lagen 1991:572 särskild utlänningskon-ur om
troll, detom

behövs hänsyn till rikets säkerhet, ellerav
med hänsyn till vad känt utlänningens tidigare verk-ärsom om

samhet och övriga omständigheter kan befaras han kommer begåatt att
eller medverka till brottslig gärning innefattar våld, hot eller tvångsom
för politiska syften.

Beslut utvisning meddelas regeringen enda instans. Frå-om av som
på ansökan Rikspolisstyrelsen RPS eller regeringentasgan upp av av

självmant. polismyndighet, länsstyrelseEn eller Statens invandrar-en
verk skall anmäla till Rikspolisstyrelsen, myndigheten finner anled-om
ning beslut utvisning bör meddelas.att anta att ett om

Om ärendet inte synnerligen brådskande, skall yttrande inhämtasär
från Invandrarverket och förhandling hållas i ärendet vid tingsrätt,en
innan regeringen meddelar beslut utvisning. Om det finns skäl förom
det, skall yttrande inhämtas från den tingsrätt håller förhand-även som
lingen. Förhandling skall hållas vid Stockholms tingsrätt eller, sär-om
skilda skäl talar förhandlingen hålls där, vid tingsrätt.mot att en annan
Rikspolisstyrelsen skall vid förhandlingen utlänningens motpart.vara

3.3 Myndigheternas länderkunskap

3.3.1 Inhämtande informationav

Uppgifter i enskilda ärenden

tillståndsgivandeDe myndigheterna, Invandrarverket och Utlännings-
nämnden, ber i relativt utsträckning utlandsmyndigheternasstor om
hjälp med kontroll uppgifter asylsökande lämnat. kanDet gällaav som
exempelvis uppgifter tidigare okänd oppositionsgrupp,om en om en
åberopad händelse inträffat och i massmedia uppgivitsrapporterats som
eller åberopad handling kan bedömas äkta.om en vara

vissa fallI kan förfrågningama besvaras direkt utlandsmyndig-av
hetema med den allmänna kunskap finns där. Många gånger måstesom
dock utlandsmyndigheten förfrågningar. Förutsättningarna förgöra att
få fram korrekta uppgifter varierar starkt mellan olika länder. länderDe

asylsökande kommer från ofta relativt slutna. inteDomar all-är ärsom
tid offentliga. Rapporteringen i massmedierna kan otillförlitlig. Envara
förfrågan kan inte ställas direkt till myndigheterna i landet, eftersom det
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såväl för sökanden själv återkomstskulle kunna innebära risk vid en
finns kvarför repressalier släktingar i landet. Utlands-mot somsom

stället få vända sig till advokat och be honommyndigheten kan i en
reda de efterfrågade uppgifterna. Kontaktereller henne försöka påta
kan också förekomma.med andra ambassader

enskilda ärenden regelmässigt sekre-hämtas in iUppgifter ärsom
Uppgifterenligt kap. § sekretesslagen 1980:100.tessbelagda 7 14 om

för hämta underlaget kan sek-de källor ambassaden använt att vara
enligt kap. sekretesslagen s.k. utrikessekretess.retessbelagda 2 l §

för uppgifter i enskilda ärenden varierar, framförTillförlitligheten
varierande möjligheterna få fram säkraallt beroende på de uppgif-att

ter.

länderkunskapAllmän

utlandsmyndighetemasvenskaDe

utlandsmyndighetema regelbundet de poli-svenskaDe rapporterar om
och läget det gäller mänskliga rättigheter itiska förhållandena närom
bevaka. Lönade svenska utlandsmyndigheter finns ide länder de har att

Rapporteringen givetvis utförligare från länderdag i drygt länder.80 är
utlandsmyndighet på plats från länder där ambassadörenmed svensk än

sidoackrediterad.är
Rapporteringen samlas i första hand på Utrikesdepartementets geo-

bedöms intresse för asylprövningengrafiska enheter. Allt ha någotsom
tillhandahålls emellertid också den migrationspolitiska enheten på

invandrarverk och Utlänningsnämnden.departementet Statenssamt
läggs ned vid utformningenStor Rapporte-rapporterna.omsorg av

ringen emellertid i första hand avsedd för utrikesförvaltningens all-är
kännedom olika förhållanden. därför intebehov Denmänna äromav

särskilda ställer.alltid tillräcklig för de krav asylprövningensom
regelmässigtRapporteringen sekretessbelagd enligt 2 kap. 1 §är

innebär sekretess gäller för uppgiftsekretesslagen. angårDet att som
i övrigtSveriges förbindelser med eller mel-rörstat stat,annan annan

myndighet, medborgare juridisklanfolklig organisation, eller iperson
eller statslös, det kan det Sverigesstörstat antas attannan om

förbindelser ellermellanfolkliga på skadar landetsättannat om
uppgiften röjs.

kommittén föreslog bl.a. utlänningsattachéerFlyktingpolitiska att
till aktuella länder med uppgiftborde sändas samla generell in-ut att

formation och bidra med utredningar i enskilda ärenden. Invand-även
tillfälligt stationeraderarverket har haft tjänstemän utomlands vid några
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beredaochvarituppgift har främstderas emotatt taambassader, men
Försöksverk-generell information.samlainteochansökningar att
fattatsharoch beslutambassader,bedrivits på attsamhet har tre omnu

skall utökas.verksamheten

utlandsmyndigheterländersAndra

årligenof Stateutrikesministeriet Department utI USA en rap-ger
beskriver till-Practices,RightsHumanReportsCountry somport, on

också påoch finnshelt offentligländer.världens Rapporten ärståndet i
Internet.

U-samarbetetE

finnsgränskontrollfrågorochmigrations-iEU-samarbetetFör sam-en
tjäns-högabestående4-kommittén,s.k.den Kordningskommitté av

bl.a.arbetsgrupper,antalfinnssamordningskommitténUnder etttemän.
den s.k. CIREA-informationmed utbytesysslarfrämst avsomen

viahämtashittills kunnatinformationgruppen. Den gruppensom
andraEU-samarbetetomfattning.begränsad ävenvaritdockhar gerav

informationsutbyte.tillmöjligheter
utbytebestämmelserocksåinnehållerDublinkonventionen avom

medlemsstaternakonventionen kaniartikel 14Enligtinformation.
karaktärallmäninformationavseendeutbytenömsesidigaföreta omav

ka-allmäninformationochasylansökningarrörandetendenser avnya
med-denusprungsländer. Omasylsökandesisituationenraktär om

i Dub-bestämmelsernaenligtinformationtillhandahållerlemsstat som
andradekonfidentiell måsteskalldenbegärlinkonventionen att vara

det.respekteramedlemsstaterna
möj-däremotskyldighetinnebär ingenDublinkonventionen enmen

länderinformation.utbytamedlemsstaternalighet för att

UNHCR

dokumentationomfattandeharUNHCRflyktingkommissarieFN:s en
meddelarländer. UNHCRolikarättigheter imänskligagällerdetnär

offentliggöraskanorganisationeninformationdock endast ansersom
antaliarbetarUNHCRförsvåras. stortdess arbete ettförrisk attutan

bedömningaruttalagällerdetförsiktigdärföroch när attländer är som
länder.i vissaarbetamöjligheternainverka påskulle kunna att

Ökadrättssäkerhet19-03035
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Informationen från UNHCR ha hög grad tillförlitlighet.anses av
innehållerDen dock få bedömningar, vilket värdet den mins-gör att av

kas något. informationDen regelmässigt inte sekretess-ärsom ges
belagd.

rivilligorganisationerF

tillståndsgivande myndigheternaDe har självklart tillgång till Amnestys
årsrapporter läget i olika länder det gäller de mänskliga rättig-närom
heterna. Vidare företar olika frivilligorganisationer, ofta flera i samver-
kan, ibland till skilda länder för på plats redanärmareatt taegna resor
på förhållandena. frånRapporter dessa brukar till Invandrar-resor ges
verket och Utlänningsnämnden. finnsDet dock ingen garanti för såatt
alltid sker.

Kvaliteten dessa uppgifterpå i allmänhet hög kananses vara men
variera.

Uppgifter från frivilligorganisationer i regel offentliga. Förär orga-
nisationer kan emellertid iuppstå grunden problem församma som
utrikesforvaltningen och för i fråganUNHCR låta uppfattningarattom
och allmänuppgifter komma till kännedom och i synnerhet veder-
börande kännedom. gäller både frågorDet källskydd ochstats om om

möjligheter fortsättaorganisationens verka inomatt staten.
uppgifter endast finns inomFör organisationen gäller givetvissom

inte offentlighetsprinciptryckfrihetsförordningens organisationenutan
disponerar informationen.själv För handlingar eller uppgifteröver som
organisationen till någon myndighet blir de offentligrättsligager
reglerna offentlighet och sekretess tillämpliga. organisationenFörom
kan det därför fråga olika intressen varandravägaatt motvara en om

Åinnan den delar med sig information till myndighet. sidanav en ena
kan organisationen ha intresse myndigheten uppgifterattav ge som
organisationen har situationen i land eller område, å andra sidanettom
kan det skada organisationens verksamhet dessa uppgifter blir of-om
fentliga. de organisationemas del detFör kan också finnas olikastora

på dessa frågor inom den svenska delen organisationen och isyn av
organisationens internationella ledning.

massmedierUppgifter via

Såväl de dagstidningarna kan ha intresseTVstörsta reportagesom av
där korrespondent till land och därifrån eftersänts ut ett rapporteraren

tids vistelse där. Det gäller i högre grad de internationellaän storaen



medborgarskapsärenden 129ochutlännings-örfarandetF i6SOU 1999: l

iuppgifter tillutsträckning sådana ärvilken stortastidningarna. I vara
myndig-landansvarig hospå denberoende ärutsträckning person som

nedan.landansvar,heten om se
bedömasvidaremassmedia inteuppgifter iSjälvfallet kan utan som

till uppgifterkomplementbradockkantillförlitliga.helt De utgöra ett
håll.in frånhämtats annatsom

faktainhämtningförMyndigheternas resor

myndighe-från de olikatjänstemänföretartillbakaåtskilliga årSedan
andraförhållanden iinformationsökapå platsfor attterna omresor

och Utlännings-Invandrarverketfråndå tjänstemänOftaländer. reser
från detnågon tjänstemandeltar ocksåIblandnämnden tillsammans.

ansvariga departementet.
dels insam-med sådanafördelarna attDe stora anses vararesor

för ärende-aktuelltvadriktas in påhelt kanfakta ärlingen somav
kunskapfår bredaredeltartjänstemändels debedömningen, att ensom

därefter ha lättarebesöks. kanDede länderförhållandena i attsomom
håll.också fråninformationbedöma annat

informationHantering3.3.2 av

praxisenhetInvandrarverkets

bl.a.praxisenheten,finnshuvudkontorInvandrarverketsPå som sam-
utlännings-ärenden enligtpraxis ioch följerkontrollerarordnar, upp

medborgarskapslagstiftningen.och
praxis-land- ochsjuvåren 1998fannspraxisenhetenPå experter

erfarenhet. Debakgrund och långjuridiskharasylråd. Defrågor, s.k.
fun-rolloperativoch har ingenärendenenskildainte utanhandlägger

Invandrarverket.inom helarådgivarestöd ochsamordnare,somgerar
länder, bl.a.med andranätverkflera olikamed iPraxisenheten är

nordisktföroch CIREA. Inom8-gruppenAIGC-gruppen, sam-ramen
kontakter.omfattandeskerarbete även

andRefugeeConsultations Asylum,GovemmentalIGC Inter on-
migrations-iinformell samverkanförforumPoliciesMigration är ett-

bestårGruppensekretariat i Geneve.ledspolitiska frågor, ett avavsom
Canada ochUSA,västeuropeiskaflestadeländer: stater samt14

och IOMockså UNHCRdeltararbeteAustralien. I gruppens
Ordförandeskapet växlarMigration.ofOrganizationInternational

migrationsområdet,inomharMan temamötenmedlemsstaterna.mellan
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utbyter landinformation och diskuterar landdokumentation. GC-grup-
driver pilotprojekt syftar till skapaett län-attpen ett gemensamtsom

derinformationssystem.
A 8-gruppen Asylum of består8 två frånrepresentantergroup av- -

vardera Nederländerna, Schweiz, Sverige och Tyskland. Länderna är
ungefär nivå vad gäller datoriserad länderinfonnation.samma
Representanterna intitierar också undergrupper arbetar med olikasom
frågor, landinformation och praxis. Inomt.ex. diskuteras allagruppen
frågor hör till asylprocessen.som

CIREA samordningskommittéär nämnts inom EU-sam-som en
arbetet, där utbyte land- och praxisinformation sker. Praxisenhetenav
deltar i detta arbete.

Invandrarverkets databaserade länderinformationssystem, Lifos

Dokumentationssystemet Lifos omfattade inledningsvis 20 länder.
Information dessa länder har lagts fr.o.m. år 1996. Den 1om no-
vember utökades1998 informationen till omfatta alla länder.att

viktigasteDe inforrnationskällorna for Invandrarverket Utrikes-är
departementet, UNHCR och mängd frivilligorganisationer förutomen

kontaktkanaler i olika länder tillsammans med tillgång till infor-egna
mation från nyhetsproducenterstora Reuters.t.ex.som

Dokumentationssystemet skall innehålla tillräcklig och relevant
information för handläggaren skall kunna fattaatt välgrundat beslut.ett
För de asylproducerande ländernastörsta finns landöversikteräven
med allmän övergripande information. Landöversiktema utarbetas i
samarbete mellan beslutsfattare och asylråd praxisenheten. Prax-
isenheten för den slutliga sammanställningen och för revide-ansvarar
ringar.

Lifos finnsI praxis- ochäven exempelsamling beslut. Dessaen av
åskådliggör det aktuella praxisläget ledning för det regionalasom
beslutsfattandet. Samlingen inte sekretessbelagd, eftersomär besluten
avidentiñerats före inläggning i systemet.

Invandrarverket har önskemål utveckla ytterligare tillatt systemet
omfatta särskild dokumentation handlingaratt kan förekomma iav som

handläggningen från de aktuella asylländerna ID-kort, dom-som pass,
stolsbeslut, inkallelseorder m.m.

Som komplement till Lifos önskar Invandrarverket införskaffa
EDISON, dokumentationssystem for passhandlingarett och resedoku-
ment.

Chefen för praxisenheten till Lifos.är systemägare
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förtillgängligheten diskuterasför den internaGränsdragningen
olika nivåer- allafinnasdet kommerdockKlartnärvarande. attär att

informationBehovetinformation.till allha tillgångintekommer att av
Åt-informationen.tilltillgångolika tjänstemänskommer avgöraatt

loggkontroller förbevakas/övervakaskommer attkomsten att genom
missbruk.förhindra

allmänhet tvåskrivs iutredningsresagjortInvandrarverketNär en
värderande analys-spridas ochoch kanär öppenrapporter: enen som

och i den finnsbl.a. källordenIinte är öppen.rapport, angessom
källanalysochkällkritikockså m.m.

besöksterminalerfinnasdettillgänglighet kommerFör attextern
sekretessbelagt.inteprincip alltdvs. imaterial,s.k. ärmed öppet som

information.sökain ochskall alla kunnaterminalerdessaVid
dockSekretessfråganöppenhet.princip havill i ärInvandrarverket stor

alltid lösa.svår att

Utlänningsnämnden

landinformation baseratlagringUtlänningsnämndens är ettav
blanddvs. handläggarelandansvariga,särskilda s.k.medsystem som

inhämtande och analysforsärskiltarbetsuppgifter harsina ett avansvar
uppgår forlandansvarigaländer. Antaletolika närva-information från

inormalt flera länderbevakarlandansvarigarande till 40. De sammaca
land bevaka.landansvarig endastfall hari vissaregion, attettenmen

nämndens ärendenrepresenterade ifinnsoftagäller länderDet som
bibli-Utlänningsnämndensomfattande.informationsflödeteller där är

landinformation.lagringfunktion förviktigocksåotek fyller aven
landinformationen deinformationskällorna för ärviktigasteDe

Utrikesdepar-regelbundet tillambassaderna,svenska rapporterarsom
situationen för deochpolitiska utvecklingenbl.a. dentementet om

Utrikesdepartementetländer.i respektive sån-rättigheternamänskliga
Andra viktiga källornämnden.rapportering tillfortlöpande dennader

nämnden löpandefårfrånoch EU. Därutöverfrån UNHCRär rapporter
frivilligorganisationer såsom Interna-Amnestyolikainformation från

Watch m.fl.Rights Nämn-Rädda Barnen, Humantional, Röda Korset,
förmed företrädare UNHCR:såterkommandeocksåden har möten

i dessa frågor.Stockholmkontor i
hand-de geografiskainformationsutbyte medlandansvariga harDe

beskickning-svenskamed deochUtrikesdepartementetläggarna på
information tillpersonalutlandsstationerad nämn-lämnarVidarearna.

antal förfråg-besök i Sverige. Ettsamband meditjänstemändens stort
Informationenskilda ärenden.iambassadertill svenskaningar görs
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detta lämnas i ärende ingår därefter i densätt allmänna kun-ettsom
skapsbanken hos nämnden.

En viktig form informationsinhämtande Utlänningsnämndensärav
utredningsresor till olika länder. Vid sådana medverkaregna resor

regelmässigt respektive landansvarig för besluts-samt representanten
fattarna hos nämnden. företas iblandResorna i samarbete med tjänste-

från Invandrarverket.män
Landansvariga deltar också i inom för EU-arbetetmöten ramen

CIREA. Landansvariga bevakar fortlöpande nyhetsrapporteringen i
massmedia.

Utlänningsnämnden på höja de anställdas kompetenssatsar att ge-
personalen bereds tillfälle delta i seminarier och konferenseratt attnom
medverka i internationella fora i vilka omvärldskunskapsamt att och

situationen för de mänskliga rättigheterna behandlas. Nämndens an-
ställda kommer under år 1999 få tillgång till Internet. Dettaatt ger
möjligheter för landansvariga inhämta information frånt.ex. radatt en
nyhetsbyråer och andra nyhetskällor.

Utlänningsnämnden samarbetar sedan våren 1998 med Invandrar-
verket i fråga informationssystemet Lifos. Samarbetet går i förstaom
hand på från nämndens sida komplettera landinfonnationenut att i
Lifos. kompletterandeDet materialet skall finnas tillgängligt för berörd
personal hos Invandrarverket och Utlänningsnämnden.

Utlänningsnämndens bibliotek på tidskrifter ochprenumererar
veckomagasin med information bl.a. läget för de mänskliga rättig-om
heterna i aktuella länder och regioner. Biblioteket ocksåprenumererar
på material från ochBBC några internationella index såsom Keesings
m.fl., vilka löpande olika länder, framför allt inomrapporterar äm-om

nutidshistoria, politik och mänskliga rättigheter.nena

3.4 Vissa handläggningstider

3.4. 1 Invandrarverket

Av Invandrarverkets årsredovisning för år 1997 lämnade uppgif-samt
för år 1998 framgår följande antal ärenden ochter handlägg-om om

ningstider under åren och1997 1998. verketsI statistik motsvarar ett
ärende alltid en person.
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Asylärenden

grundärenden avseende lika mångaavgjordes 767Under 10år 1997
inom två månader och 31ärendena avgjordes 20Av procentpersoner.

handläggningstidengenomsnittligafyra månader. Deninomprocent
sökande frånAvgjorda ärenden där de Kroa-månader.drygt 13 varvar

samtligaHercegovina utgjorde 38ochoch Bosnientien procent av av-
handläggningstidgenomsnittlig 678grundärenden medgjorda en

påverkades många vilat iärendenfor dessadagar. Tiden väntanattav
regeringen.beslutvägledandepå av

bort, handlägg-kroatiska ärendena räknasbosniska ochdeOm var
månader och ärendenadrygt sju 47ningstiden dagar229 procent av

till hälften demånader. Orsakeninom fyraavgjordes änatt mer av
inte hade avgjorts inom fyra må-nationaliteterövrigaärenden rörsom

bland varit fokuseringen påInvandrarverketenligtnader hade annat att
kroatiska.framför allt bosniska och Dessutomgamla ärenden,arbeta av

andel defördröjda mycketutredningarblev många storatt avav en
identitetshandlingar och oklarasaknadeasylsökande resvägar.uppgav

i Sverige.hur de hadeockså ofta oklartDet restvar
avgjordesgrundärenden. dessaAvavgjordes 11 639Under år 1998

genomsnittliga handläggningstideninom månader. Den52 procent sex
221 dagar.var

Tillståndsärenden

handläggningstiden för ansök-genomsnittligadenUnder år 1997 var
i där Invandrarverketuppehållstillstånd dagar ärendenningar 93om

inom dagar ochärendena avgjordes 14 50fattade beslut. 20 procent av
inom dagar.60procent

viseringsärendenhandläggningstiden for 25genomsnittligaDen var
inom da-dagar och 30avgjordes inom 14 71dagar. 47 procentprocent

gar.
handläggningstiden for till-genomsnittligaUnder denår 1998 var

avgjordes inomärendena 14ståndsärenden dagar. 2774 procent av
dagar.dagar och inom 6066 procent

Medborgarskapsärenden

ärendenärenden in till verket. 29 434Under kom 40 230år 1997 av-
för avgjorda grund-genomsnittliga handläggningstidengjordes. Den

ärendenamånader. Cirka 56dagar 3,5ärenden 106 procent avvar
månader. kalenderåret 1996 deninom Föravgjordes tre var genom-
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snittliga handläggningstiden 109 dagar 3,6 månader och 53 procent av
ärendena avgjordes inom månader.tre

Under år 1998 den genomsnittliga handläggningstiden förvar av-
gjorda ärenden dagar.174 91 ärendena avgjordes inom nioprocent av
månader. bör påpekasHär Invandrarverket år hade1998 övertagitatt
utredningsansvaret i dessa ärenden från polismyndigheten.även Hand-
läggningstidema beräknas från det ärendena kommit till verket.

Utlänningsnämnden3.4.2

UtlänningsnämndensAv årsredovisning 1997 och kvartalsrapport 4nr
för år 1998 kan utläsas följande handläggningstider i olika slagsom
ärenden. nämndens statistik kanI ärende omfatta fleraett personer,
exempelvis medlemmar i familj.samma

Avlägsnandeärenden

Antalet avgjorda ärenden och den genomsnittliga handläggningstiden i
dagar för dessa ärenden under de budgetåren följande.senastevar

Budgetår 1994/95 995/961 199 7 1998
18 mån.

Antal avgj
ärenden 8019 591 5 2 161 2 479
Andel bifall 35 % 25 % 33 %
Handl.tid 301 313 300

Balansen ärenden vid utgången år 032 ärenden. dessa1997 2 Avav var
mindre1 243 månader gamla, mellan och447 tolvän må-var sex sex

nader gamla och 342 12 månader gamla. 789 ärenden såle-änmer var
des äldre månader. Av dessa fárdigbereddaän 485 och klara attsex var

medan övriga 304 vilade i avvaktan olikaavgöras på utred-externa
ningar.

Balansen vid utgången år 1998 ärenden2 374 motsvarandeav var
4 580 personer.

Vid utgången år 1998 ärenden äldre1 301 månader.änav var sex
dessaAv 483 färdiga för avgörande, medan 760 vilade i avvaktanvar

på olika utredningar. I antal ärenden avseende medett stort personer
bosniskt eller jugoslaviskt medborgarskap avvaktade nämnden väg-
ledande beslut i ärenden överlämnats till regeringen.som
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avlägsnandeärendeniNämndsammansättningen

avlägsnande-avgörandesammansättning vidUtlänningsnämndens av
1994/95-1997. Sammansätt-budgetårenunderföljandeärenden var

ordförande och två andraordförande,kan beståningen enensamav en
ledamöter storordförande och fyra andranämnd eller tvåledamöter

nämnd.

BudgetåretBudgetåretBudgetåretSamman-
1995/96 19971994/95sättning

Ensam
78 %76,7 %85,6 %ordförande
21 %22,8 %14,0 %Nämnd

l %0,5 %0,4 %nämndStor

Ärenden resedokumentllyktingförldaring ochom

handläggningstiden i dagargenomsnittligaDen var
1994/95budgetåretunder370
1995/96budgetåretunder509
1997.budgetåretunder630

underavgjorda ärendenhandläggningstiden förgenomsnittligaDen
dagar.601kvartalet 1998fjärde var

Uppehållstillståndsärenden

UnderÅr i dagar 117.handläggningstidengenomsnittligaden1997 var
handläggningstiden förgenomsnittligadenkvartalet 1998fjärde var

dagar.ärenden 289avgjorda

Ärenden NUTs.k.ansökanom ny

handläggningstiden i dagargenomsnittligaDen var
1994/95budgetåretunder10
1995/96budgetåretunder58

1997.under budgetåret107
652. Avbudgetåret 1997vid utgångenärendenBalansen varav

mindre tvågamla och 101veckor änfyramindredessa 135 änvar
Återstående månaderoch tolvmellan två416gamla.månader var

ärenden avsågbakgrunden 317skallsiffror attgamla. Dessa motses
medbor-ärendenJugoslavien och 75Förbundsrepublikenimedborgare



Förfarandet136 utlännings- och medborgarskapsärendeni SOU 1999: 16

i Kuba. Borträknas dessa ärenden, ofta inhiberade ellergare som var
vilande andra skäl, återstod 260 ärenden.öppnaav

Vid utgången år 1998 balansen ärenden 406. Under hadeåretav var
kommit2 074 ärenden in till nämnden och 2 318 ärenden avgjorts. Den

handläggningstidengenomsnittliga för avgjorda NUT-ärenden under
fjärde kvartalet dagar. Tiden89 beräknad på samtliga ärenden,ärvar
således ärenden där inhibition meddelats.även

Medborgarskapsärenden

genomsnittligaDen handläggningstiden i dagar var
under budgetåret 1994/95248
under budgetåret 1995/96370
under budgetåret468 1997.

Balansen vid utgången år 1997 2 996 ärenden. 33 procentav var av
dem mindre månader gamla, 34 mellan och tolvän procentvar sex sex
månader gamla och 32 12 månader gamla.änprocent mer

Vid utgången år uppgick balansen1998 till l 899 ärenden. Underav
hadeåret 2 415 ärenden kommit in, och nämnden hade avgjort 3 507

ärenden. genomsnittliga handläggningstidenDen for avgjorda medbor-
garskapsärenden under fjärde kvartalet dagar.309var

Regeringens3.5 styrning praxisav

Regeringens styrning rättstillämpningen i utlänningsärenden kan skeav
i allt väsentligt metoder:två Förordningsmetoden eller ärende-genom

metoden. Förordningsmetoden innebär regeringen meddelar före-att
Ärendemetodenskrifter förordning. innebär regeringenattgenom ge-

beslut enskildai ärenden rättstillämpningen. Möjlighetenstyr attnom
avgöranden i enskilda fall ärendemetoden har minskatsstyra genom

och möjligheten med hjälp regeringens förordningsmaktatt styra av
Förordningsmetoden har vidgats ändringar i utlänningslagengenom

trädde i kraft den januari1 1997.som

Regeringens3.5.1 foreskriftsmakt

Förordningsmetoden

8 kap. regeringsformenI 7§ möjlighet för riksdagen attges genom
bemyndigande i lag regeringen kompetens förordningattge genom
meddela föreskrifter i vissa egentligen kräver lagform.ämnen Ettsom
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noringivningsbefogen-kan delegerariksdagenvilkaförde ämnenav
vistelse i riket"."utlänningarsbestämmelsenstödmed ärheter av

antalriksdagenutnyttjatsdelegeringsmöjlighet har ettDenna genomav
område.utlänningsrättensbemyndiganden på

dock tol-hållna. måsteallmänhet generellt DeiBemyndigandena är
specifi-förarbeten.i lagens Merauttalasbakgrund vadkas mot somav

lagändringar.årsinfördes 1996bemyndigandencerade genom
bemyndi-utnyttjat sitttillfällen tidigarefleravidRegeringen hade

uppehållstillstånd.i frågorföreskrifterolikameddelaförgande att om
andrautlänningsförordningen medaniföreskrifternaVissa togsav

förordningar.friståendefick formen av
förordningarinfördes tvåjanuari 1992från den lverkanMed om

kalladesvanligenutlänningsärendenuppehållstillstånd i vissa tre-som
och 1999.1991:1998tidsförordningen SFSrespektiveterminsregeln

januari hadeden 1992utlänning 1innebarTidsförordningen att somen
ansökandetmånader efteri minsti Sverigevistats attarton uppe-om

prövad,slutligtsin ansökanintefâtthade gjorts,hållstillstånd sommen
skäl talade däremot.särskildauppehållstillstånd intefick beviljas om

ellerårfamiljer med barnförgällde ocksåsistnämndaDet sexsom var
infördes iTreterminsregelnSverige i år.ivistats ut-äldre och ettsom

uppehålls-familj fick beviljasinnebarochlänningsförordningen att en
fullgjort minstbarnbeslutstillfället fannsdet vid tretillstånd ett somom

gjordes,ansökanliknande sedanellerförskolasvensk skola,terminer i
Treterminsregelntalade däremot.skål intesärskildaförutsatt att upp-

novembervid utgångengällaövergångsreglermedhörde att av--
1992.

vistelsetidsfak-hurföreskriftersärskildaförordning medEn omny
beslutadesuppehållstillståndsärendeni vissaskulle beaktas avtorn

före denutlänningarinnebarapril 1994. Denregeringen den 14 att som
fickinte slutligtasylansökan prövatsjanuari gjort1993l om somen

januariden 1avsåg barnansökanuppehållstillståndbeviljas somom
tidvid dennamed barnfamiljgälldeår ellerunder 181993 somenvar

skäl intesärskildaförutsättningytterligareunder år. En18 attvarvar
uppehållstillstånd.beviljatalade emot att

konstaterades prop.propositionenmigrationspolitiskadenI
regeringsfor-delegeringtillmöjligheterde1996/97:25 158 att soms.

kon-och detvittgåendeganskautlänningsområdettillåter på attärmen
förhinderegentliganågratorde finnasstitutionellt inte att ge rege-

kriterier börvilkaföreskrivavidsträcktringen närmarerätt att somen
uppehållstillstånd. Enärenden avväg-bedömningenbeaktas vid omav

myndig-kunnabehovregeringensmellan styraning måste attgöras av
uppehålls-bestämmelserutlänningslagenstillämpningheternas omav
ingripandekontrollhabehovriksdagens överochtillstånd att merav
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åtgärder på utlänningsområdet. Vidare konstaterades a. 167prop. s.
det vad framgår utlänningslagen finnsatt utöver visstett ut-som av

för regeringen utfärda s.k. verkställighetsföreskrifter enligtattrymme
regeringsformen. Regeringen ansåg dock det fanns betydande för-att
delar med omfattningen regeringens förordningsmakt iatt störstaav
möjliga utsträckning gick utläsa utlänningslagens regelsystem.att av

Regeringen har efter 1996 års ändringar i utlänningslagen möjlighet
Föreskrifter uppehållstillstånd för viss skyddsbehö-att ge om en grupp

vande i kap.3 3 § första stycket UtlL. Vidare2 harsom avses rege-
ringen kvar sin möjlighet besluta uppehållstillstånd inte får bevil-att att
jas för den aktuella skyddskategorin det behövs med hänsyn tillnu om
uppkomna begränsningar i Sveriges möjligheter utlänningar,att ta emot
och detta skall ske i förordningsform. Regeringens föreskrifts-numera

omfattar möjligheternarätt besluta tidsbegränsadeäven att om uppe-
hållstillstånd i massflyktsituation.en

specialiseradeDe bemyndiganden för regeringen utfärdaattmera
föreskrifter, gäller fr.o.m. år 1997, finns i kap.2 och4 och14som a

kap.3 8 UtlL.§
Enligt kap. får2 4 § regeringen i fråga viss utlän-a om en grupp av

ningar meddela föreskrifter den söker uppehållstillståndattom som
med stöd 3 kap och bedöms ha tillfälligt behov skydd härettav som av
i landet får tidsbegränsat uppehållstillstånd. Regeringen skallettges
anmäla sådana föreskrifter till riksdagen särskild skrivelsegenom en
inom månader.tre

Enligt kap. får2 14 § regeringen därutöver meddela föreskrifter om
dels uppehållstillstånd för studier eller besök, dels uppehållstillstånd av
humanitära skäl. Regeringen får också meddela föreskrifter attom en
ansökan uppehållstillstånd får bifallas det följer överens-om om av en
kommelse främmandemed stat.

Vidare får regeringen meddela föreskrifter återkallelseom av uppe-
hållstillstånd för de utlänningar omfattas EES-avtalet 2 kap.som av
14 §.

Enligt kap. får3 8 § regeringen i fråga utlänningarom en grupp av
meddela föreskrifter beviljande uppehållstillstånd tillpermanentom av
skyddsbehövande flytt grund väpnad konflikt eller miljö-som av
katastrof. Regeringen får vidare, det behövs med hänsyn tillom upp-
komna begränsningar i Sveriges möjligheter utlänningar,att ta emot
meddela föreskrifter uppehållstillstånd inte får beviljas förattom
skyddsbehövande i den kategorin. Sådana föreskrifter skall anmälas till
riksdagen särskild skrivelse inom månader. Regeringentregenom en
får vidare meddela föreskrifter undantag från första asylland-prin-om
cipen för de fall då utlännings anknytning till Sverige sådanär arten av

utlänningen inte bör nekas få sin ansökan prövad här.att att
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förordningenkanförordningexempel på nämnasSom senareen
Förord-utlänningsärenden.i vissauppehållstillståndl998:1 17 om

tidsbegränsad till denoch1998den 19utfärdades ärningen, marssom
JugoslavienFörbundsrepublikenimedborgaregällerjanuari 1999,1

beviljasefter ansökan fårsådan medborgareoch innebär att uppe-en
i landetbefinner sighan eller honhumanitära skälhållstillstånd omav
elleravvisningtidigare besluthär så längehar vistats ut-och ettatt om

ha upphörteller kommerupphörttid harunder dennavisning att att
Vid prövningenår 1998.före utgångenUtlLenligt kap. 15 §gälla 8 av

Uppehållstillstånd skall inteutlänningslagen.ibestämmelsernagäller
avvisnings- ellertillanledningenhuvudsakligadenbeviljas ut-attom

hållit sigutlänningenverkställavisningsbeslutet inte gått är attatt un-
verkställas.beslutet inte kunnatmedverkat tilldan eller på sätt attannat

Överlämnande till regeringenärenden3.5.2 av

ärendemetoden

yttrandefår medUtlänningsnämnden över-Invandrarverket eller eget
gäller, dåavgörande.regeringen för Dettill ären-ärendenlämna utom

har sambandliknande orsakfamiljeanknytning ellergrunddet på av
bedöms ha sådaneller ärendetregeringenärende hosmed ett annat
säkerhet eller förför allmänellersäkerhetför riketsbetydelse annars

organisationmellanfolkligmakt ellerfrämmandeförhållande tillrikets
ärenden,regeringen bör prövaatt

utlänningslagensför ledningsärskild viktbedömsdet avvara avom
få betydelseärende kanregeringentillämpning avgör antasettatt som

utlänningar åberoparuppehållstillstånd förfråganför somen gruppom
uppehållstill-sin ansökantill stöd förskälhuvudsakligen omsamma

stånd, eller
synnerlig vikt för ledningbedömsi andra falldet avvara avom

ärende.regeringentillämpningutlänningslagens prövar ettatt
UtlänningsnämndensochInvandrarverketsbakgrund tillSom en

erinras allregeringen kanärenden tillöverlämnamöjligheter attatt om
gjordes regeringen.tidigareInvandrarverkets beslutöverprövning avav
avgörande verketförärendefick då överlämnaInvandrarverket ett om

framför allt tvåmotiverade det. Detsärskilda skälansåg att gruppervar
ordningen.överlämnande enligt den Denföranleddeärenden somav

för riketsha betydelseansågsärendensådana somgruppen varena
kännetecknadesandrasäkerhet.allmän Denförsäkerhet eller avannars

ärendet ochöverlämnademellan detsambanddet fanns ettettatt
gällde företrädesvisSambandetregeringen.handladesärende avsom

kategorierna förekom detnämndade tvåfamiljeanknytning. Förutom
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också Invandrarverket lämnade ärendenatt utgång kundeöver blivars
prejudicerande for andra liknande ärenden ärenden hade utri-samt som
kespolitisk betydelse. När Utlänningsnämnden 1992 regering-övertog

överprövningsuppgifter enligt utlänningslagstiftningen gjordesens
bedömningen särskilt viktiga eller känsligaatt ärenden alltjämt borde
kunna överlämnas till regeringen for prövning.

1 den migrationspolitiska propositionen ansåg regeringen prop.
1996/97:25 174 det svårt bortse från vissa ställnings-att att atts. var
taganden i ärenden uppehållstillstånd så uttalat politiskt slagom var av

det knappast rimligt någotatt regeringenatt änannatvar togorgan
ställning. denOm svenska ordningen enbart gällde tillämpningen ettav
renodlat rättsligt flyktingbegrepp byggt på flyktingkonventionens krav
skulle det inte finnas någon anledning for regeringen befatta sig medatt
enskilda ärenden. Eftersom detta inte fallet gick det enligtvar rege-
ringen inte slutsatskomma till någon detatt bäst medän attannan var

ordning tillät regeringen i begränsad omfattningatt vägled-en som gav
ning beslut i enskilda ärenden.genom



1411999:16SOU

förpliktelserInternationella4

ställning FN:srättsligaflyktingarsangåendekonventionårs1951
protokoll1967 årsmedGenévekonventionenellerflyktingkonvention

flyktingskapetprövningenhurföreskrifterinte någrainnehåller avom
nationellakonventionsstatemasöverlämnad tilltill. Fråganskall är

dockharconclusions iRekommendationer eng. ämnetlagstiftning.
exekutivkommitté.UNHCR:santagits av

vidbetydelsehar övervägan-rättsakterinternationellarad andraEn
utlänningsärenden.andraochasylärendenprövningden avom

Europakonventionenl

rättig-mänskligadeskydd förangåendekonventioneneuropeiskaDen
Europakonventionen,frihetema, ärgrundläggandeoch deheterna av

januari 1995sedan den 1rättssäkerhetsfrågor. Den ärbetydelse förstor
svensk lag.

konventionsstatemasintenormalt rätt ut-attpåverkarKonventionen
Åtgärder immigra-vidtagits påutlänningar.avvisaellervisa som

konventionen.enligträttigheternainverkadockkantionsområdet
jämförda med artikel 13artikel 8artikel och3företrädesvisDet somär

behandla.harkommitténproblematik attför denbetydelseär somav
frågatänkasnämligenkan detförhållandensärskildaUnder omvara

ellerartikel 3behandlingförnedrandeomänsklig ellerellertortyr
skickaartikel 8familjelivetellerför privat- attrespektbristande en

förSkyddethemlandet.tilltillbakai Sverigeasylsöktsomperson
inskränkaskanovillkorligtintekravfamiljelivets utanochprivat- är

liknande be-ochskyddetmedanförutsättningar, tortyrunder vissa mot
tillföreskrifterinnehåller rätten ettArtikel 13absolut.handling är om
enligtkränkningförharför denrättsmedel utsattseffektivt ensom
utlän-utvisaelleravvisakonventionsstatsEn rätt attkonventionen. en

artikelkonventionens 3konflikt meditänkas kommasålundaning kan
artikel 13.konventionensmedjämfördartikel 8liksom

tillgångintemedförkonventionen attbrottpåståendeVarje motom
Europadom-Ipåståendet kanrättsmedel där prövas.tillbehöver ettges
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stolens praxis har framhållits endast den rimliga grunderatt som
"0n arguable grounds" påstår sig ha för konventionsbrott,utsatts ett
dvs. har arguable claim","an har till rättsmedel.rätt ett

Kraven på rättsmedlet gäller det prövande och prövningensorganet
omfattning. Talan behöver inte kunna föras inför domstol, ävenutan
administrativa rättsmedel kan tillräckliga för uppfylla konven-attvara
tionskraven. Europadomstolen har framhållit vederbörandeatt organs
befogenheter och de garantier gäller med avseende förfarandetpåsom
inför betydelse vid bedömningenär rättsmedlet kanorganet av av om
godtas effektivt. Artikel kräver13 inte någon särskild formsom av
rättsmedel konventionsstaterna har viss frihet hur deutan avgöraatten
skall uppfylla sina förpliktelser enligt bestämmelsen.

Omfattningen den prövning krävs för rättsmedel enligtatt ettav som
artikel 13 skall effektivt får inte alltför begränsad. Den måstevara vara
i huvudsak sträcka sig lika långt europarådsorganens pröv-som egen
ning konventionen blivit överträdd.av om

Rättsmedlet skall både kunna den enskildes anspråkpröva och ge
rättelse. Om enstaka rättsmedel i sig inte helt tillgodoserett kraven
enligt artikel 13, kan kraven tillgodosedda den sammantagnaanses av
tillgången på rättsmedel.

tillEn domstolsprövning kan i vissa fall föreliggarätt enligt andra
bestämmelser i konventionen. I artikel föreskrivs6 bl.a. förrätten var
och få sina civila rättigheter och skyldigheter elleratt anklagelseren

brott prövade domstol. Artikelns övergripande syfte denär attom av ge
enskilde opartisk prövning rättsliga anspråk. Inom det områdeen av

omfattas artikel har artikel6 ingen13 självständig betydelse.som av
Utlänningsärenden har inte beröra den enskildes civilaansetts rättighe-

och skyldigheter se 1987/88:69 Europakonventionenter ochprop. om
till domstolsprövning 21 Fri-rätten och rättighetsutredningens

slutbetänkande SOU 1994:117 Domstolsprövning förvaltnings-av
ärenden Asylprocessutredningens179, betänkande SOU 1995:46s.
Effektivare styrning och rättssäkerhet i asylprocessen 151, Hanss.
Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Stockholm 1997,

135. En prövning enligt artikel 6 bör därför inte bli aktuell i sådanas.
ärenden omfattas kommitténs utredningsuppdrag.som av

den migrationspolitiskaI propositionen erinras Europadom-attom
stolen i fallet Abdulaziz, Calabes och Balkandali Storbritannienmot
dom den 28 maj 1985 konstaterade åtgärder vidtagits på im-att som
migrationsområdet kan beröra till respekt för familjeliveträtten enligt
artikel

sjunde tilläggsprotokolletDet till Europakonventionen innehåller en
artikel utlänningsrätt. börDet dock betonas i den mån kravenattom
enligt konventionens huvudtext i frågaär tortyrför-strängare, som om
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gäller. fall därde kraven Förfamiljeliv, dettillbudet och ärrätten som
protokolletenligt artikel igäller 1aktuellaintedessa krav attär en

område inte fårkonventionsstatsbosatt pålagligenutlänning är ensom
Utlänningen skallbeslut härom.ordning fattati lagautvisas ettutan

b fåutvisningen,skäl talaraframläggadärvid tillåtas motatt som
ändamål företrädasför dessa"reviewed" och comprövadsin sak

myndighet.vederbörandeinförombudgenom
omprövad kräverprotokollet få sin sakenligtUtlänningens rätt att

tillräckligti två instanser. Detbeslutetnödvändigtvis ärinte prövasatt
beslutet avlägs-fattat det forstamyndighetden behörigaatt omsom

anfört.vad utlänningenbakgrundbeslutsittnande motomprövar av
lands rättsordningför respektivehelt sakför detta attFormerna är en

obligatoriskt.intekan förekommamuntligt inslagreglera. ärEtt men
bestämmelsen.strid medinte stå iprocedur kanskriftligEn rent anses

353.Danelius,Se a.a., s.
utvisning inte skallfårenligt protokolletHuvudregeln sägas attvara
utlänning kan dockbeslut i ärendet.slutligt Endet finnsske förrän ett

utvisningeni artikeln,sina rättigheterutvisas innan han när ärutövat
motiveras hän-ordningens intresse ellerallmännai dennödvändig av

säkerheten.nationellatill densyn
lagligt bosatta påenbart demtillämpligaKraven ärär ensom

utlänningarutesluta"resident"Ordetterritorium. är avsett attstats som
inresa igränsstation ochflygplats ellertillankommer vägrassomenen
förvissa villkor t.ex.tillåtits pådemlandet, liksom ge-resasom

tid andra skälland eller för begränsadtillpå väg annat avennomresa
ansökanpå beslutfor tid iför bosättning eller väntanän en omomen

bosättningstillstånd, Explanatory Report.se
Europakonventioneninnehåll ihuvudsakiKrav somsammaav

politiskamedborgerliga ochkonvention rättig-ifinns också FMs om
FN-konventionenprocedurreglema gäller enligtfrånheter. Undantaget

tilläggsprotokolletskillnad från sjundenationell säkerhet tillenbart för
ord-undantag for den allmännaEuropakonventionentill även görsom

befin-utlänningar lagligengäller FN-konventionenningen. Vidare som
tilläggsprotokollet tillområde, medankonventionsstatssig påner en

bosättning.utlänningar med lagligendast gällerEuropakonventionen
FN-konventionens kravden nyssnämndaEuropakonventionens och

kapitelsamband frågan säkerhetsärendeni medbehandlas närmare om
19.
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4.2 Sociala Stadgan

Europarådets sociala stadga innehåller i artikel 19:8 och 19:10 för-ett
bud för de fördragsslutande utvisa utlänningstaterna att ären som
lagligen bosatt inom han ellerstaten än honannat fara förutgörom en
den nationella säkerheten eller förbryter sig allmän ordning ellermot
moral. Stadgan har kommit tolkas förhållandevis frittatt och flera
bestämmelser har i praxis kommit vidare innebördatt vadänges en

direkt framgår stadgans ordalydelse. Bl.a. har de nämnda artik-som av
lama den tolkningen utlänningen skallgetts ha tillatt någon formrätt

överklagande till oberoende beslutett utvisning.av ett Attorgan av om
utvisningsbeslutet kan det beslutandeomprövas inte till-ärorganetav
räckligt. Det väsentliga utlänningen harär möjlighetatt överklagaatten
beslutet och i händelse framgång kan återvända.av

Sverige har inom för kontrollen stadgans efterlevnad kriti-ramen av
för lagen särskild utlänningskontrollserats att inte innehåller någonom

möjlighet för den utvisas få beslutetatt överprövat obero-som av en
ende instans.

Även den sociala Stadgan redovisas i avsnittetnärmare säker-om
hetsärenden.

4.3 Samarbetet inom EU

4.3. l EG-direktiv

Inom gemenskapens kompetens ligger frågor den fria rörlighetenom
inom gemenskapen för medlemsstaternas medborgare. Direktiv
64/221/EEG behandlar samordning sådana särskilda åtgärderav som
gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och be-ärsom
rättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Det gäl-
ler alla åtgärder beslutas medlemsstaterna rörande inresa, utfär-som av
dande eller fömyande uppehållstillstånd eller utvisning. Sverige ärav

medlem i EU bundet direktivet, och till följd EES-avtaletsom av av
gäller direktivet skall tillämpas såvälatt på EU-medborgare påsom
medborgare i övriga EES-länder. Det därutöver tillämpligtär på vissa
familjemedlemmar. Direktivet viktiga preciseringargör möjlighe-av

ingrepp iterna till inresagöra och vistelseatt rätten i landet. Avvikelse
från bestämmelsen fri rörlighet får endast hänsyn tillgöras all-om av

ordning, säkerhetmän eller hälsa. Vidare regler den procedurges om
skall följas omfattasnär direktivet önskas utvi-som en person som av

sad Direktivet har utvidgatsstaten. direktiven 72/194/EEGur genom
och 75/35/EEG.
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ad-det gälleri frågaskalli direktivet närartikelEnligt 8 personen
biståndjuridiskaåtgärder, hamyndighetersministrativa samma

ilandets medborgaredeträttsmedeltilltillgång egnasomsamma
förnyautfärda ellerellerinresabeslut ettalla vägranfråga attomom

från territoriet.utvisningeller beslutuppehållstillstånd om
direktivetöversättningensvenskaursprungliga attdenI angesav

landetsbiståndjuridiskaskall hafrågai egnasomsammapersonen
versionenengelskadet i denmedanärenden,i angivna ta-medborgare

doku-svenska versionerremedies".legal I"thelas avsenaresameom
tillmed "tillgånguttrycketciteras återgesartikelndärment samma

rättsmedel".
propositionen prop.migrationspolitiskadentolkades iArtikeln

möjligtdetbestämmelser över-så210 gör att1996/97:25 att soms.
föras i utlän-artikeln böromfattasbeslutstyperallaklaga avsom

propositionen sådeninte itolkades däremot attArtikelnningslagen.
deförvaltningsdomstol föröverklaganderätt tillinföraSverige måste en

beslutenartikeln berör, överprövabeslutstyper rättenutan attsom
utlänningsären-övrigamyndigheterförbehållas de prövarborde som

den.
överklaga tillföreskrivsartikel 9.1direktivets när rätt attI att, en

förendast får skeöverklagandesådantellerfinns,domstol inte när ett
inteöverklagandetgiltighet, ellerlagabeslutet har näravgöraatt om

fårverkställigheten,medupphävande uppskov ettiresulterakan ett
utvis-beslutelleruppehållstillståndförnyelsebeslut ettvägraatt omav

iuppehållstillstånd inte,innehavarenterritoriet för utomning från ettav
innanmyndigheten,administrativaden ettfall, fattasbrådskande av

vilkenvärdlandet hosmyndighet ibehörigadenerhållits frånyttrande
juridiskoch fåförsvara sigrättigheterdeåtnjuteri fråga attpersonen

föreskriver.lagstiftninglandetsombudjuridiskthjälp eller egensom
bemyn-denskallmyndigheten äränbehörigaDen somannanvara en

utvis-beslutauppehållstillstånd ellerfömyandedigad vägraatt omav
ning.

uppehållstillståndutlänningar harutvisningArtikeln somavavser
förnyavärdlandet ellerilagligen vistas vägranoch sålunda att uppe-

utlän-Bestämmelsen gällerutlänningar. ävenför sådanahållstillstånd
skyldiga halagstiftning intevärdlandetsenligt är attningar uppe-som

mini-vissasäkerställasyfteha tillkanhållstillstånd. Den attattanses
saknasdetdelsi situationer:tillämpasskall närmikrav iakttas. Den tre

överklagandesådantdelsdomstol,tillöverklaga närmöjlighet ettatt
överklagandetoch delslaglighet,beslutets närfråganbara kan omavse

brådskandeiverkställigheten. Utommeduppskovresultera ikaninte
harmyndighet denyttrande från än attfall skall ett somannanen

andrafattas.beslutet Dennainnaninhämtas,utvisningbesluta myn-om
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dighet behöver inte domstol eller domare,sammansattvara en vara av
den skall oberoende den beslutande myndigheten och dessmen vara av

åtgärd skall det möjligt fågöra uttömmande prövning allaatt en av
fakta, inklusive frågan beslutets lämplighet. Berörda skallom personer
ha möjlighet framlägga sin talan.att

denI migrationspolitiska propositionen prop. 1996/96:25 211s.
sades i direktivets krav på domstolsprövning torde liggaatt kravett
obligatorisk muntlig handläggning. Utlänningsnämnden ansågs i detta
sammanhang jämställd med domstol, och bestämmelsesom en en om
obligatorisk muntlig handläggning vid nämnden har införts i ärenden

utlänningar omfattasrör EES-avtalet.som som av
artikelI 9.2 alla beslut förstasägs uppehållstillståndatt vägraatt ett

eller beslut utvisning i fråga, innan tillståndet ett till-om av personen
stånd utfärdats, skall på begäran denne underställas den myndighetav

först skall sitt yttrande enligt punkt i frågaPersonen skallsom avge
då ha lägga fram sitt försvarrätt personligen,att då detta skulleutom
strida den nationella säkerheten.mot

Artikeln således situationer då frågan uppehållstillståndavser om
första gången dvs. enligt svensk terminologitas avvisningssitua-upp,
tioner.

Skillnaden mellan punkt 1 och punkt i2 artikel 9 består enligt ett
uttalande EG-domstolen i det faktum i de fall i punktatt lav som avses
skall yttrande inhämtas innan beslutet fattas, medan yttrandet i de fall

i punkt 2 inhämtas efter beslutsfattandet och endast begä-som avses
den berörda han eller hon invänder beslutetran av motpersonen om

mål C-175/94, Gallagher, dom den 30 november 1995.
I två mål vid EG-domstolen de förenade målen C-65/95 och C-

111/95 Shingara Radiom hade brittisk domstol ställt frågaresp. en om
tolkning direktivet. Domstolen uttalade i sin dom den juni17 1997av

artikel skulle8 tolkas så det enligtatt medlemsstats natio-att, om en
nella lagstiftning finns rättsmedel förvaltningsbeslut i allmänhetett mot
och rättsmedel beslut inresaett annat medborgare imot rörom som
denna medlemsstat, har medlemsstaten fullgjort sin skyldighet enligt
denna bestämmelse, medborgarna i andra medlemsstater kan anlitaom

rättsmedel det medlemsstatens lagstiftning tillhanda-samma som som
håller med hänseende förvaltningsbeslut i allmänhet.

Domstolen uttalade vidare artikel 9 i direktivet skall tolkas såatt att
de situationer i punkt i denna1 bestämmelse,tre nämns nämligensom
"när överklaga till domstol inte finns,rätt eller sådantatt när över-ett
klagande endast får ske för beslutet har laga giltighet,avgöraatt om
eller överklagandet inte kan resultera inär uppskov med verkställig-
heten", tillämpliga inom för punktäven är nämligen detnärramen
ifrågasätta beslutet beslut förstaär uppehållstillståndvägraett att ett
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tillstånd harfråga, innaniavvisning ettbesluteller personenavom
utfärdats.

unionenEuropeiska4.3.2

gemenskapensinomhittills legatinteharflyktingfrågorAsyl- och
mellan med-samarbeteförföremålvaritdäremotharDetkompetens.

bestämmelserinnehåller dockAmsterdamfördraget attlemsstaterna. om
kraftihardet fördragetfemårsperiod från trättinomEU-ländema en

invandringspolitik.sinsamordnatskall ha
mel-beslutantaliresulteratdockharinom EU stortArbetet ett av

rekommen-resolutioner ochfrämstsigkaraktär. Detlanstatlig rör om
råd förArbetet inom EU:skonventioner. rätts-dationer även ommen

konventionstexter.i bl.a. tvåresulteratharRIFfrågorinrikesliga och
land ivilketbehandlarfrån år 1990Dublinkonventionens.k.Den som

gränskontrollkonven-s.k.och denasylansökanskall yttresak pröva en
skallvidkontrollen EU:shur gränsfrågan yttrebehandlartionen om

oktoberkraft idel iför svenskträddeDublinkonventionengenomföras.
kraft.i Enintehargränskontrollkonventionen trättännu1997. Yttre

viktig för-infomiationssystem,europeiskt ärkonvention ett ensomom
skall kunnagränskontrollkonventionenförutsättning att yttre genom-

i 1996har rådetasylområdetPå enatsutarbetande.underföras, är mars
användningharmoniseradståndpunkt ut-avom engemensamenom

resolu-bl.a.Vidare finnsflyktingkonventionen.i"flykting"trycket en
resolu-asylärenden,handläggningvidminimigarantiertion enavom

EU-kret-land utanförtillförhållningssätt när etttion gemensamtettom
resolutionochasylland attförstaskall som avserenvaraansessen

ogrundad.uppenbartasylansökan böridentifiera när varaansesen
förresolution minimigarantierjuni 1995den 20Rådet antog omen

inte"vanliga", dvs.förinnebärResolutionenasylförfaranden. uppen-
följande.asylansökningarogrundade,bart

tjänstemanpersonligenhörastillfällefåSökanden måste att enav
slutligtinnannationella lagen,dendet enligtkvalificerad förärsom

lagarmedlemsstatensmedenlighetasylansökningen. Ifattasbeslut om
rådgivare tillellerbiträdejuridisktanlitasökande fåskall annanen

förfarandet.hjälp under
Överklagandet skallöverklagas. prö-måste kunnaavslagsbeslutEtt

obero-fattarprövningsmyndigheteller ettdomstol somenav envas
prövning.individuellefterende beslut

skriftligt. OmsökandenlämnasskallansökningenBeslutet över
informerassökandenavslås, måsteansökaninnebärbeslutet att om

fåeller hon måstedet Hanfåmöjligheterna prövat.ochskälen attom
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tillräcklig tid överklaga och kunna förberedaatt sitt överklagande.att
Han eller hon måste också få reda på gällande tidsfrister i god tid.

allmännaDen principen skall tillämpas sökanden får iatt stanna
landet till dess ansökan har och till dess beslutprövats har fattats i fråga

eventuellt överklagande.ettom
Resolutionen innehåller särskilt avsnitt uppenbartett ogrundadeom

asylansökningar. För sådana gäller vissa undantag från procedurgaran-
tierna för ansökningar"."vanliga" Hänvisning till principerna igörs den
särskilda resolution sådana ansökningar invand-antogsom som av
ringsministrarna vid i London denmöte 30 november-lett december
1992. Vid detta också resolutionmöte säkraantogs tredje länderen om

konklusion länder där detsamt generellt föreliggerinte risk fören om
förföljelse. Kommittén återkommer till de nämnda resolutionema vid-
behandlingen frågan snabbprocess kapitel lav om en

I slutet minimigarantiresolutionen medlemsländernaav attanges
skall hänsyn till resolutionens principer vidta alla förslag till förändring

sin nationella lagstiftning. Dessutom skall medlemsländernaav sträva
bringa sin nationella lagstiftningatt i linje med principerna före den 1

januari 1996.
Vidare bör rådets resolutionnämnas den december4 1997 deom

åtgärder bör vidtas för bekämpa skenäktenskap 97/C 382/01.attsom
Enligt resolutionen skall medborgare i tredje land ha möjlighet iatt
enlighet med nationell lag hos domstol eller behörig administrativen en
myndighet överklaga eller begära omprövning beslutett vägra,attav
dra in, återkalla eller förnya uppehållstillstånd.vägra att Medlemssta-

skall beakta resolutionenterna vid alla förslag till ändring sinaav
nationella lagar. Dessutom skall de eftersträva sin natio-att anpassa
nella lagstiftning till resolutionen före den januari1 1999.

Genom Amsterdamfördraget förs frågor asyl, invandringrörsom
och gränskontroll till samarbetet iöver första pelaren, dvs. frågorna
övergår från mellanstatligt samarbete till gemenskapssamarbete. De
institutionella reglerna i EG-fördraget kommer således gälla påatt
dessa områden med de för EG sedvanliga beslutsinstrumenten och
beslutsformema. Frågorna kommer dock inte omedelbart omfattasatt

de beslutsmetoder vanliga i förstaär pelaren, underav utansom en
övergångstid påfem frånår det fördraget träder i kraft skall alla beslut
fattas med enhällighet och kommissionens initiativrätt skall delas med
medlemsstaterna.

Målen för samarbetet på området skall tydligare ochgöras tids-en
femgräns år har angivits för genomföra åtgärder påatt området.om

Gemensamma regler skall finnas bl.a. vilken medlemsstat i sakom som
skall asylansökan.pröva Detta innebär Dublinkonventionensatten
regelverk förs till första pelaren.över Man skall också minimi-enas om
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flyk-asylsökande, bedömningmottagande ärförregler somav vemav
Medlemsländemaskyddsbehövandeförskyddtillfälligtting, m.m.

mottagandeansvarsfördelning föreftersinsemellanskall sträva av
denintressedetta. Avföljdernafördrivna och äroch störstflyktingar av

förfaranden förmedlemsstaternasförminiminormer attpunkt rörsom
asylprövning iförRegelsystemenflyktingstatus.återkallabevilja eller

kravbeaktande demedharrnoniserasskallmedlemsstaterna somav
såledesAmsterdamfördragetinnebär. Genom öppnasrättsstatsprincipen

för hand-miniminivåersådanabeslutamöjligheten att gemensamma
resolutioneniasylärendenläggningen är upptagna omsom nuav

minimigarantier.
Överföringen innebär ocksåpelarentill förstafrågordessa attav

har haftden tidigareställningstarkaremycketf°ar änEG-domstolen en
för-framtiden begärakan idomstolarNationellaområde.detta

och invandring.asylhandsavgörande i frågor rörsom
EU-kom-i kraft harAmsterdamfördraget träderpåavvaktanI att

tredjelandsmedborga-konventiontillförslagframmissionen lagt omen
varjeförutsätterKonventionenoch vistelse. statinresa atttillrättres

kraftträda iskulle kunnaoch denindividuellt, ettansluter sig parom
för-meddelabehörighetförslagetenligtEG-domstolen attår. ges

konventionen.tolkningenhandsavgöranden avom

UNHCRRekommendationer4.4 av

föreskrifternågraflyktingkonvention inteinnehåller FN:sSom nämnts
finnsMateriellttill.skall gåflyktingskapetprövningenhur avom

sigbefinnerlagligenflyktingutvisningbestämmelser somenavom
skälendastfår utvisassådan flyktingartikel Eni 32.inom stat aven

Utvisningenordning.eller allmännationell säkerhetsig tillhänförsom
tving-intefattat beslut. Omordningi lagaföljdske tillfår endast ettav

tillå-flyktingenskallsäkerhetsskäl kräver någotnationellaande annat,
överklaga ochsin sakstöd förbevisning tillframlägga samt att an-tas

hareller någonmyndighetkompetent utsettsombud införlita somen
artikelbestämmelserna iVidare börmyndighet. nämnaskompetentav

föreskrif-frånundantagartikeloch i 1 F"non-refoulement"33 omom
handlingar.allvarligavissabegåttför denkonventioneniterna som

utvisaförbudartikel innebäri 33Non-refoulement-bestämmelsen att
livområde där hanstillflyktingrefouleravvisa gränseneller moten

nationalitet,religion,grund hanspåskulle hotasfriheteller ras,av
Förbudetåskådning.politiskaellersamhällsgruppvisstillhörighet till

be-anledningskäligdet finnsflykting attfår inte åberopas somav en
elleruppehåller sigvilket hansäkerhet ilandsför detfaratrakta som en
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lagakraftvunnen dom för synnerligen brottett utgörsom grovtgenom
samhällsfara i det landet.en
Undantaget i artikel innebärl F konventionen inte skall tillämpasatt

på den beträffande vilken det finns allvarliga skäl han haratt anta att
förövata brott freden, krigsförbrytelse eller brottmot mänsk-mot

ligheten, sådana dessa brott blivit definierade i de internationella över-
enskommelser har tillkommit för meddela bestämmelser angå-attsom
ende sådana brott,

b förövat icke-politiskt brott utanför tillflyktslandet innangrovt han
fick tillträde till det landet flykting, ellersom

gjort sigc skyldig till handlingar strider Förenta Nationer-motsom
syften och grundsatser.nas

börDet i sammanhanget erinras både Europakonventionenattom
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och FN:s konven-om

tion medborgerliga och politiska rättigheter innehåller reglerom om
förbud låta någon för ellerutsättas omänsklig ellermot att för-tortyr
nedrande behandling eller bestraffning. Dessa bestämmelser gör att
flyktingkonventionens undantagsbestämmelser i praktiken inte har så

betydelse.stor
Frågan hur prövningen flyktingskapet skall gå till är över-om av

lämnad till konventionsstatemas nationella lagstiftning. Rekommenda-
tioner eng. conclusions i har dock antagitsämnet UNHCR:sav exe-
kutivkommitté.

Den tidigaste de centrala rekommendationerna frånav mer
UNHCR:s exekutivkommitté hur prövning flyktingskapet skallom av
gå till 8 fiün år 1977 avgörandeär flyktingstatus. den för-Inr om av
ordas grundläggande krav för asylprocessen bl.a. den myndig-attsom
hetsperson först behandlar asylansökan skall ha klara instruk-som en
tioner hur ansökan skall handläggas och ha skyldighet över-attom
lämna ärenden aktualiserar refoulement-principen samt attsom non
sökanden skall få det bistånd krävs för han skall kunna fram-attsom
lägga sin begäran. skall finnasDet klart bestämd myndighet-en om
möjligt enda central myndighet- har för utredaatten som ansvar
asylansökningar och besluta i första instans. Den asylsökande bör få

i landet i avvaktan på beslut dennastanna myndighet, såvida inteav
den har fastställt ansökan klart ogrundad. Asylsökandenatt är skall ges
rimlig tid begära omprövning avslagsbeslut hosatt ettav samma myn-
dighet eller klaga till domstol. ellerHan hon bör också få kvarstanna
till dess besvärsprövningen har skett.

En rekommendation, fån30 år 1983, behandlingenrörsenare nr av
uppenbart ogrundade ansökningar. Enligt denna kan ellerom-
överprövningsmöjligheten i dessa ärenden förenklad föränvara mera
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eller missbrukuppenbart ogrundadeinteansökningar utgörär avsom
asylförfarandet.

intresse i sammanhangetrekommendationen ärDen senaste av
internationellt skydd,från år 1998rekommendation 85 rörsomomnr

land.asylsökande till tredjeåtersändande enav
rekommendationerna redovisas isistnämndatvå närmareDe sam-

avsnitt 11.1.2.snabbprocessmed fråganband om

EuroparådetRekommendationer4.5 av

rekommendation angående harmoni-Europarådet utfärdade år 1981 en
asyl,procedurregler betráfande 81 16.nationella Rsering av

skall få sin sak prövadden asylsökandeRekommendationen innebär att
för frågor.med kompetens den Dencentral myndighet typen avav en
under det hans sakhaasylsökande skall också prövas,rätt attatt stanna

överprövande finnermyndigheten ellercentralainte den ett organom
omständigheter inte hargrundar sig påtalanhans eller hennesatt som

asylsökande skalluppenbart ogrundad.asyl eller Enanknytning till är
omprövad ochöverprövad eller åtminstonefå sin sakockså ha rätt att

skall hadetta har skett. eller honlandet förrän Hanfår inte skickas ut ur
asylsökande skall informeras sinamuntligt.höras Den rät-rätt att om

helst fåtill sinombud och kännatigheter, tillåtas ha rätt näratt som
kommunicera med UNHCR.

för säkert tredjerekommendation med riktlinjerVidare finns en
rekommendationenfrån november 1997.97 22 Iland-begreppet, R

erbjudaför säkert skalltredje landetbl.a. detbetonas attatt anses
och erhålla asyl.och möjlighet sökaskydd refoulementeffektivt attmot

rekommendationseptemberden 18 1998Europarådet antog omen
beslutefektivt rättsmedeltill utvisningasylsökandes rätt motett om

Enligt rekommen-artikel 98 13.Europakonventionens Rrörsom
nationelleffektivt rättsmedel införfinnasdationen skall det ett en myn-

tillskall avvisasansökan avslås ochasylsökandedighet för somvarsen
sigarguable claimrimlig grund anland i vilket sökanden påett anser

eller bestraff-förnedrande behandlingellerriskera eller inhumantortyr
ning.
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i Vissa andraProcessordningen5
länder

Danmarkl

Asylprövningsförfarandet

underi två instanser, bådaAsylansökningar behandlas sorterarsom
Utlänningsstyrelsen Flyktingnämnden.nämligen ochInrikesministeriet,

Flyktinghjälp del i avgörandet.fall också Danskvissa särskilda harI
inte behandla eller asylärenden.InrikesministemkanDäremot avgöra
i Utlänningsstyrelsen första instans.behandlasasylansökanEn som

villkoren uppfylldabedömer för asylUtlänningsstyrelsenOm äratt
flykting. Utlänningsstyrelsen däremot intesökanden Omerkänns som

uppfyllda,få asyl avslås ansökningen ochvillkoren för ärattattanser
till Flyktingnämnden andraautomatisktasylärendet lämnas över som

inte ärenden, där bedömsdock ansökaninstans. gällerDetta vara
bedömsansökan uppenbart ogrundad, hämtasogrundad.uppenbart Om

Flyktinghjälp. Flyktinghjälp delarOm Danskfrån Danskyttrande
ansökningen och utlänningen avvisas. DanskOmbedömningen, avslås

bedömningen, överlämnas ärendet till Flyk-Flyktinghjälp inte delar
normalprocecuren.handläggning iförtingnämnden

domstolsliknandeFlyktingnämnden oberoende Nämn-är ett organ.
och kan inte överklagas till andraavgöranden slutliga, dedens är

instanser.
kommersöker vid ochutlänningen asyl inreseortenOm närmast

avslås Utlänningsstyrel-tredje land kan ansökningenfrån säkertett av
och hänvisas till sökasändas tillbaka till det landetoch sökanden attsen

avvisningsbeslut fårdansk utlandsmyndighet. Sådanaasyl vid en
Inrikesministeriet. Eftersom särskilda regler gäller iöverklagas till

nordiska blir reglernaoch övriga länder,fråga medlemsstaterEU:som
fåtal fall. säkra tredje länderbetydelse endast i Somett ansesav

asylsökande, och Canada.Schweiz, for europeiska USAUngern
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Utlänningsstyrelsen Udlzendingestyrelsen

Utlänningsstyrelsen myndighet under Inrikesministeriet. ledsDenär en
och i fyra avdelningar:direktör uppdelad Rättsavdelningen,ärav en

Asylavdelningen, Uppehållstillståndsavdelningen och Administra-
tionsavdelningen.

Rättsavdelningen har för det internationella samarbetetansvaret
immigrationsområdet för generellaasyl- och rådgivande uppgiftersamt

Inrikesministern.i förhållande till
behandlingenAsylavdelningen för asylansökningar ochansvarar av

förlängning och indragning asyltillstånd.ärenden avom
Uppehållstillståndsavdelningen handlägger ansökningar om uppe-

hålls- och arbetstillstånd, bl.a. visumärenden ärenden familje-samt om
återförening och avvisning och utvisning.om

Vid besök i september 1997 hos UtlänningsstyrelsenNIPU:s upp-
sekretessfrågor tendensenbeträffande går allt större öp-att motgavs

bakgrundsmaterial. frånpenhet med Rapporterna utredningsresor är
också offentliga och distribueras till folketing m.fl. alla ärendenIpress,
utarbetas med bakgrundsmaterial. Länderinformationen harrapporten

Utrikesministerietsdebatterats livligt. Bl.a. har ambassadrapporter och
deras kvalitet debatterats.

huvudsakliga problem asylområdet framhöllsSom verkställig-
"genoptagelse",hetsfrågor. Problemen med motsvarande institutet s.k.

mycket.ansökan, hade diskuterats Genoptagelse mycketärny numera
svårt få.att

Flyktingnämnden Flygtningenzevnet

Utlänningsstyrelsen avslår asylansökan, ärendetOm lämnasen som
automatiskt till Flyktingnämnden för prövning, intenämnts över om

bedömerUtlänningsstyrelsen ansökan "uppenbart ogrundad" ochäratt
Dansk Flyktinghjälp har gjort bedömning. Sökanden får stannasamma
i Danmark till dess ärendet slutligt avgjort nämnden. Nämndenär av

advokat till biträde sökanden, sökanden inte självåt harutser en om
juridiskt biträde.utsett ett

Flyktingnämnden helt fristående regeringen och skaparär gentemot
möjlighetsjälv praxis. Någon lämna ärenden till regeringenöveratt

föreligger inte. till asylFrågan rättslig fråga.rätt rentom anses vara en
ÅrFrågan uppehållstillstånd humanitära skäl annorlunda.om av ses

infördes möjlighet för Inrikesministem uppehållstillstånd1985 atten ge
sådana skäl.av
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Flyktingnämnden består ordförande och det antal vice ordfö-av en
rande och andra ledamöter Inrikesministem bestämmer. Inrikes-som
ministeriet ställer sekretariatsbistånd till nämndens förfogande. Ordför-
anden deoch vice ordförandena skall domare.vara

Ordförandena tjänstgör i Flyktingnämnden vid sidan sin ordina-om
rie domarsyssla i allmän domstol. vice ordförandenaDe leder ellerett
två isammanträden månaden. Sammanträdena börjar vanligen kl. 9var
och pågår till någon gång mellan och16 17. Sammanträden pågår varje
dag under veckan. Under sammanträde brukar fyra ärenden hinnasett
med.

september fannsI 1997 16 ordförande i nämnden och 35 ipersoner
sekretariatet. Nämndens sekreterare nyutexaminerade jurister.är De
förbereder sammanträdena och med vid dem.är

Vid nämndens behandling ärende medverkar ordföran-ett utomav
den eller de vice ordförandena fyra ledamöter. En dessa ären av av
utsedd Inrikesministem, de övriga förordnade förslagpå Danskärav av
Flyktinghjälp, Advokatrådet respektive Utrikesministem. vissaI
ärenden, där asylansökan gjorts från utlandet har avslagitsen som av
Utlänningsnämnden, kan ordförande eller vice ordförande fattaen
beslut gällerDetsamma där det uppenbart asyl skallär attensam.
beviljas. Ansökningar genoptagelse kan också behandlas ord-om av en
förande det inte finns skäl det tidigare beslutetnär att anta attensam,
skall ändras.

Ärendet behandlas enligt huvudregeln muntligt nämndsam-ett
manträde.

Vid sammanträdet deltar asylsökanden, han eller hon befinnerom
sig i Danmark, med biträde och i regel för Utlännings-representanten
styrelsen. dock inte detDenne i domstolär sättpart ärpartsom en
det. föreliggande skriftligaDet materialet förutsätts bekant, och nämn-
dens muntliga behandling ärendet skall således nödvändig för-av avse
djupning eller förklaring omständigheterna i ärendet. Nämndenav
bestämmer utlänningen och eventuella vittnen skall höras ochom om
andra bevis skall förebringas. Ordföranden kan led i sin ledningettsom

sammanträdet avbryta frågor och muntliga inlägg från asylsökanden,av
biträdet Utlänningsstyrelsenseller berör eller hänvisarrepresentant som
till redan kända förhållanden eller förhållanden betydelse förutan ären-
det. Om asylsökande har meddelat han eller hon inte önskar in-atten
finna sig personligen i ärendet genomförs handläggningen på förelig-
gande material med det förordnade biträdets medverkan. Detsamma
gäller asylsökande uteblir från nämndmöte laga förfall.ett utanom en

Flyktingnämnden kommerOm till resultat Utlännings-samma som
styrelsen och sökanden således får avslag sinpå ansökan, måste sökan-
den lämna Danmark, han eller hon inte får uppehållstillståndom av
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vidsökanden varit närvarande sammanträdetskäl. Omnågot annat
normalt vid sammanträdets slut.meddelas beslutet

sammanträden inte offentliga.Nämndens är
förekommer i vissa ärenden. UtlänningenSekretess gentemot parten

tillfälle del det materialhennes advokat skall haoch hans eller att ta av
behandling sig det. Undantagi nämndens ochingår överatt yttrasom

undantagsvis i erforderlig omfattning,från bestämmelsen kanden göras
till säkerhet eller dess förhållande tillpåkallas hänsyndet statensom av

till enskild.makt eller hänsynfrämmande annanav
enligt uppgift i septemberbifall i nämnden brukar 1997Andelen

tredjedel.omkring envara
för ärende i nämndengenomsnittliga handläggningstidenDen ett var

månader.hösten 1997 tre

FlygtningehjzelpFlyktinghjälp DanskDansk

humanitär organisation,Flyktinghjälp privat,Dansk är som sam-en
främst Inrikesministeriet.de danska myndigheterna, Orga-arbetar med

paraplyorganisation. harbildades år 1956 Den 23nisationen som en
Organisationens uppgift integratio-medlemsorganisationer. ärstörsta

deltar i uppenbarti samarbete med kommunerna.flyktingar Dennen av
rådgivning till asylsökande ocherbjuder opartiskogrundad-proceduren,

Flyktinghjälpenönskar återvända hem.vägleder flyktingar utgersom
till och flyktingar. Flyktinghjälpeninformationsmaterialmängd omen

internationella projekt, bl.a. och nöd-omfattandehar också transport
hjälp krigsområden.i

uppenbartdeltar Flyktinghjälpen både i den s.k.asylprocessenI
normalproceduren, där Flyktinghjälpen delsoch iogrundad-proceduren

Flyktingnämnden, dels bistår dessa ledamöterledamöter inominerat
och beredning ärenden.med utredning av

omfattande kunskapsdatabas, där bl.a. Flyk-Flyktinghjälpen har en
avgöranden finns inlagda.tingnämndens
ogrundad-proceduren med medverkan Dansk Flyk-Uppenbart av

År handlades ärenden enligttinghjälp infördes 1986. 1996 700ca
statsbidrag lyktinghjälpen får för sin med-procedur. Fdenna Det som

till dkr/ärende.verkan där beräknas 1 500
Ärendena handläggs juristerogrundad-proceduren påi uppenbart av

intervjuar och FlyktinghjälpensFlyktinghjälpens asylavdelning, som
beslut.fattarvägnar

Utlänningsstyrelsen remitterar till Flyktinghjäl-ärendendeAv som
ogrundade rekommenderade Flyktinghjälpen höstenuppenbartpen som
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till den normala asylproceduren.1997 20 % dessa beviljadesAv asylca
i ungefär 20 %.

införandetVid metoden med Flyktinghjälpens medverkan iav pro-
diskuterades det kunde tillräckligt med hänsyn tillcessen om anses vara

bl.a. rekommendation frånUNHCR:s 30 1983 uppenbartnr om ogrun-
dade asylansökningar. Det accepterades då i internationella samman-
hang lyktinghjälp fungerarDansk den oberoendeF instansatt som som

tvåinstansordningen kan frångås.gör att
den normala asylproceduren medverkar FlyktinghjälpenI attgenom
nominerar ledamöter i Flyktingnämnden. Flyktinghjälpen nomine-man

sammanlagt ledamöter. Till dessa uppdrag17 utsesrar personer som
organisationen förtroendehar för. Bland ledamöterna finns både juris-

icke-jurister.och internt i det s.k. AsylforumDe någon gångmötster
tredje månad.var

Ledamöterna från Flyktinghjälpen förses organisationens asyl-av
avdelning med kommentarer till varje ärende i Flyktingnämnden.

analys ärendetsKommentarerna karaktär, MR-situationen iger en av
det aktuella landet och politiska utveckling, särskilda juridiskasenaste
frågor i ärendet denoch relevanta nämndpraxisen.

Asylrådgivning Dansk Flyktinghjälpgenom

Asylsökande får inte offentligt biträde förrän i Flyktingnämnden.
Dansk Flyktinghjälp däremot juridisk rådgivning till asylsökandeger
redan dessförinnan. Asylsökande kommer till Danmark via Kast-som

flygplats och inte får i landet för få sin ansökanattrups som resa
behandlad har få rådgivning hos Dansk Flyktinghjälp flyg-pårätt att

Ävenplatsen. sökande får medan deras asylansökan be-stannasom
handlas kan få rådgivning Flyktinghjälpen. Dansk Flyktinghjälpgenom
besöker med jämna mellanrum Danska Röda korsets inkvarte-
ringscentrum och förvar i Sandholmsförläggningen för erbjuda råd-att
givning. vänder sigHärutöver antal asylsökande individuellt tillett stort
Flyktinghjälpen för få rådgivning. Flyktinghjälpen har husatt öppet en
eftermiddag i veckan, då alla kan komma och få rådgivning asyl-om
frågor.

Uppehållstillstånd humanitära skälav m.m.

asylsökande får slutligtEn avslag på ansökan asyl i Danmarksom om
får bara i landet, han eller hon kan få uppehållstillståndstanna om av
andra skäl, såsom familjeâterförening eller humanitära skäl.
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giftsökanden ellerFamiljeåterförening kan aktuellt ärnärvara
släktingar ii Danmark eller har Dan-borsambo med någon närasom

mark.
starka humanitäraskäl kanUppehållstillstånd humanitära närgesav

för det. Sådana ärendengrunde talarväsentlige humanitmreskäl
Inrikesministern kan i enskildaInrikesministeriet, ochhandläggs inom

har fått avslag på asyl-utlänninguppehållstillstånd tillfall somenge
exempelvis ålder,skäl kanhumanitäraansökan. Starka personensvara

får iförhållanden. Sökanden Dan-personligahälsa och andra stanna
skäluppehållstillstånd humanitära be-ansökanmark, medan avom

Flykting-dagar efter detsänds inom 10ansökanhandlas, attom
meddelats efteravslaget haravslagit asylansökan. Omnämnden har

ansökningar och sökanden villogrundadeför uppenbartproceduren
skäl, måste dock ansökanuppehållstillstånd humanitärasöka görasav

sökanden vill i landetmeddelats,avslaget harefter stannagenast att om
behandling.under ärendets

uppehållstillståndtill InrikesministernansökningarAntalet om av
antalet meddelade tillstånd 30 åretochskäl 500humanitära är ca omca

enligt uppgift hösten 1997.

Genoptagelse

slutligt. det inträffar väsentligahuvudregeln OmenligtavslagEtt är
förhållanden, kan han eller hon dockasylsökandesdenförändringar i

till "genoptagelse".prövning, Deärendetfåansöka upptagetatt nyom
avslagsbeslutet.skall påverka underlaget förförhållandenaändrade

sökandens hemland ha ändrat sig. AnsökaniförhållandenakanT.ex.
Utlänningsstyrelsen i Flykting-både i ochgenoptagelse kan görasom

inte uppehålla sig iasylsökandedennämnden. Enligt huvudregeln får
behandlas.frågan prövningDanmark, medan om ny

Verkställighet

asyl ochsin ansökanhar fått avslagUtlänningar uppe-om omsom
frist lan-fårhumanitära eller andra skälhållstillstånd att resa urenav

depolisen tillsjälva skallde inte lämnar landetdet. Om att ut.reserse
Utlänningsstyrelsenkanogrundad-procedurenuppenbartInom

landetutlänningen lämnaålägga genast.att
uppskovsverkan påhar ingengenoptagelseansökanEn utrese-om

detta.fattat beslutet bestämmermyndighet harfristen, inte den somom
genoptagelseansökningenöverskridits, harutresefristen harOm om
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i detta fall,behandlas såledesansökanuppskovsverkan. Eningen även
behandlingen.Danmark underiutlänningen får inte stannamen

Finland5.2

tidi-januari sin asylprocess. Denden 1998ändrade fr.o.m. 1Finland
uppehålls-ärenden asyl ochbeslut iinnebarordningen att omomgare

flyktingskapupphörandeskyddsbehovgrundtillstånd på samt avomav
Inrikesministeriet ochUtlänningsverket intill 1995fattades attavav

Verketstill Asylnämnden.ärenden överklagadesbeslut i dessaverkets
uppehålls-beviljautvisning,avvisning,beslut vägran permanentattom

förvaltningsdomstolen.hos den högstakunde överklagastillstånd m.m.
avskaffats och desshar AsylnämndenordningendenEnligt nya

till i Nylandsöverförts länsrättenöverprövningsorganuppgifter som
uppehållstill-asyl ochbeslut i ärendenfattasLiksom tidigarelän. om

Utlänningsverket.i första instansskyddsbehovgrundstånd på avav
ärendet asyl elleravvisning ifråganinlemmasDärutöver uppe-omom

asylansökanoch avslag påavvisningBeslutenhållstillstånd. omom
i Nylandsöverklagandesystem. Länsrättendärmedomfattas sammaav

beslut kanavseendena.i båda Länsrättensöverklagningsinstansblirlän
till den högsta för-regler överklagasförvaltningsrättsligavanligaenligt

prövningstillståndförutsättningundervaltningsdomstolen att ges.
medsnabbprocess. sambandversioner Itidigare tvåFinland hade av

processordningtillslogs deasylprocessordningenden samman ennya
till förändringenBland motivenogrundade ansökningar.för uppenbart

lagstiftningen kundedittillsvarandedenpåpekades det i ettatt somses
Utlän-överklaga beslut därmöjligtdet intemissförhållande attatt var

klartlämnatsasylansökandenningsverket ansåg att var ogrun-som
kom fråntill sökandenavslag med hänsynbl.a.dad. avsågDetta ettatt

i Finland ansågsoch praxisengällande lagstiftningensäkert land. Den
Bristfällig-minimigarantiresolutionen.innehållet iinte helt motsvara

sammanhang.aktualiserats i andrahadeheten även
ogrundadeinförts för uppenbartförfarandepåskyndadeDet somnya

inte,beslut avvisningUtlänningsverketsansökningar innebär att om
skall i ställetöverklagas. Beslutetnormalordningen, fårenligt ge-som

överinstansen länsrättenunderställas prövningverkets försorg avnom
ellerhonomockså utlänningenVerket delgerNylands län.i samt ger
intedröjsmål, sökandenundvikabli hörd.tillfälle Förhenne attatt om

kopiadagar efterha skett inom tvådelgivningenpåträffas, att enanses
asylsökanden hartill den adresslämnatsbevisligenbeslutet somav

myndigheten.uppgivit för

Ökads 19-0303 rättssäkerhet
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Länsrätten vid avgörande underställtär ärende domför medettav en
domare. Beslut skall fattas dröjsmål. Länsrättens beslut får inteutan
överklagas.

länsrättenOm till skillnad från Utlänningsverket inte asyl-anser
ansökningen uppenbart ogrundad eller sökanden har kommit framom
med väsentlig utredning i fråga avvisningen, återförvisas ärendetny om
till verket for prövning. utlänningEn missnöjd med verketsärny som

beslut kan vanligtpå överklaga hos länsrätten.sättnya
Som uppenbart ogrundad i Finland ansökananses en

den inte motiveras med allvarliga kränkningar de mänskligaom av-
rättigheterna eller andra grunder har anknytning till förbudet motsom
tillbakasändning eller till fruktan för förföljelse grund reli-av ras,
gion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk upp-
fattning,

den avsedd missbruka asylförfarandet,är attom-
asylsökanden har kommit från säkert land där han kunde haettom-

fått skydd och dit han kan sändas tillbaka, eller
sökanden kan sändas till enligt Dublinkonventio-statom en som-

skyldig asylansökan.är prövaattnen
Efter ändringarna i asylprocessen 1998 har Finland frångått ord-

ningen med förteckning ursprungsländer.över För närvarandetrygga
finns inte heller någon förteckning säkra tredje länder.över Frågan om

åter införa sådan förteckning dock under diskussion.att är I fallvarten
EU:s medlemsländer, EES-länderna, Schweiz, USA och Canada har

kunna ingå i förteckningen.ansetts

5.3 Nederländerna

Asylansökan

En asylansökan i Nederländerna kan iresultera erkännande flyk-som
ting eller i uppehållstillstånd humanitära skäl.av

Varje utredning asylärende inleds med försökerett att taav man
reda på sökanden har vistats i säkert tredje föreland ankomstenettom
till Nederländerna. försökerMan också reda sökanden kommerut om
från säkert ursprungsland. Om den asylsökande kommer frånett ett
"säkert land", ansökan normalt uppenbart ogrundad. Sökan-anses vara
den får då inte tillgång till asylproceduren, återsänds till det "säkrautan
landet".

Som säkra tredje länder de omfattas EES-avtaletstateranses som av
Polen, Tjeckien och Schweiz.samt
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uppehållstillstånd i Neder-får flyktingstatusAsylsökande gessom
flyktingar kan ändå tillå-inte erkännsAsylsökandeländerna. somsom

till dess situationen itillfälligt uppehållstillståndmedi landettas stanna
återvända. situationende kan Omsäker såhemländerderas är attnog

ifå tillståndkan deinom år,har förbättratsinte att stanna permanenttre
beslutet ytterligare.uppskjuts dockIblandlandet.

holländska kom-bekostasasylsökandes biträde,Den staten,avsom
uppenbart ogrundad.ansökanefter beslutet ärommer

medborgarskapsbyrån Immigratie-Immigrations- och en
INDNaturalisatiedienst,

ansvarig för denJustitieministerietistatssekreteraren ärDet är som
i landet.utlänningarspolitikregeringensholländska rätt att stannaom

asylsökande fåransvarig för beslutocksåStatssekreteraren är om
regeringen och har alltsåingår iStatssekreterareni landet. ettstanna

inför parlamentet.eget ansvar
fattas statssekretera-uppehållstillstånd påoch andraasylBeslut om

Immi-Naturalisatiedienst, eng.Immigratie- IND,vägnar enavrens
ansök-ocksåNaturalization Service, INS. INDgration and prövar

i ochHuvudkontoret finns Haag,medborgarskap.holländsktningar om
anställda.har 200distriktskontor. IND 1finns fyradärutöver över

Ändring omprövning ochbeslut kan sökasi IND:s genomgenom
domstol.tillöverklagande

uppdeladegeografisktbeslutsenheter,fyrafinnsIND ärInom som
överklagandeenhetursprungsländer. På IND:sasylsökandesefter

ytterligareofficers och 50-80jurister lawarbetar 35plead unit per-
överklagandeenhe-samordna juristerna påmålharMan attsomsoner.

beslutsenheterna.medterna

Omprövning

myndighetenskall hosbeslutomprövning IND:s görasBegäran avom
ocksåsådan begäran kanbeslutet.veckor från En görasinom fyra om

frånmånaderhar fattats inomflyktingstatus intebeslutnågot sexom
ansökan.

föremål fördetavlägsnandebeslut kan gälla, ärEtt även om-om
landet medanfå isäker på ompröv-prövning. För att stannaatt vara

uppskovsbeslut.sökanden begäraningen pågår kan ett
uppskovsbeslut, kanförföreliggerförutsättningar inteOm ett

domstol.inhibition hossökanden begära
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Domstolsprövning

fåEtt prövning överklaga hos Utlänningsdom-sätt ärannat att atten ny
stolen.

Om beslutet ansökan omprövning blir negativt, kan detöver en om
beslutet överklagas till den s.k. Utlänningsdomstolen. Alla beslut som
grundas på utlänningslagen kan överklagas till domstolen.

Inhibition ocksåsöks hos Utlänningsdomstolen. Den begär in-som
hibition får vanligen i landet till dess beslut i inhibitionsfråganstanna
har fattats.

bedömdes domstolen ändrarHösten 1997 20 % IND:satt ca av av-
slagsbeslut. Mindre 10 % dem får asyl ha konven-än av som anses
tionsstatus.

Utlänningsdomstolen

Utlänningsdomstolen avdelning inom Haags distriktsdomstol.är en
kallas också Utlänningskammaren.Den

Sedan 1800-talet har den holländska civil-, kriminal- och familje-
varit organiserad inom allmänna juridiskarätten Desystem.samma

Åradministrativa domstolarna ingick inte i inte-1992system.samma
administrativagrerades de flesta specialdomstolama inom det vanliga

judiciella systemet.
finns distriktsdomstolarDet 19 Arrondissementsrechtbanken,nu

handlägger civil- och kriminalmål, mål familjerätt ochrörsom som
offentlig överklaganden från de s.k.62 kantongerechtenrätt ettsamt
slags domstolar för mindre brottmål och enkla civilmål. Härutöver
finns appellationsdomstolar och högsta5 domstol, Kassations-en
domstolen.

Sedan den utlänningslagen trädde i kraft januari barai 1994 ärnya
distriktsdomstolen i Haag behörig handlägga utlänningsärenden,att

praktikenärenden i handläggs andraockså i fyra distriktsdom-även om
stolar, nämligen i Amsterdam, Haarlem, Zwolle och Bosch,Den som
filialer. indeladDomstolen olika avdelningar.i indeladeDomarnaär är
på avdelningarna och cirkulerar mellan dem. domare tjänstgörDe som
på Utlänningskammaren kan samtidigt också handlägga andra slags
mål och ärenden.

Distriktsdomstolen i Haag utsågs till domstol i första och sista in-
i dessa ärenden. flesta andra distriktsdomstols förvalt-Destans av en

ningsrättsliga avgöranden kan överklagas.
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avskaffadesi utlänningsärendenavgörandenaöverklagaRätten att
nödvändigt på grund detansågsprocedurerna. Dettaförkortaför att av

till landet.komasylsökandeökande antalet som
överklaganden både asyl ochUtlänningsdomstolen prövar omom

familjeåterförening, studier ellerandra skäl såsomuppehållstillstånd av
arbete.

ocheller sökandens ombudsökandenkan begäraDomstolen att en
ellerpersonligen vid förhandlingupplysningarför INDrepresentant ger

skriftligt.
fullsuttendomare ellerdomstolenförhandling bestårVid av en av

asylsökande med biträdenotarie,domare. Därutöverdvs. ärrätt, tre en
överklagandeenhet närvarande.förföreträdare IND:soch en

offent-Undantag gällerprincip offentliga.iFörhandlingarna är om
vederbörandeeller skadaordningenden allmännaskullelighet störa

besökvid kommitténsvadbrukar enligtutlänning. Det uppgavssom
dokument, såsomdörrar. Vissaefter stängdafrågasinte rapporter som

hemliga förautenticitet, kanhandlingarsåberopadegäller parten.vara
beslut normalthållits, avkunnasförhandling hardetEfter att ome-

skriftligenockså meddelasBeslutet kanförhandlingen.efterdelbart
veckor ellerdröjer då ofta tvåveckor. Detinom mer.sex

har den stadigtinrättades år 1994UtlänningsdomstolenFrån det att
arbetade 1997i dag. iden Bara Haagenhettill den ärväxt stora som

domare ochutlänningsärenden, 12medåtminstone 63 varavpersoner
varierandedock beroende påAntalet varierarclerks.notarier23 ar-

filialerna uppgickde anställda imedTillsammansbetsbelastning. an-
omkring 300.anställda tilltalet

Utlänningsdomstolentillärenden1996 kom 42 587Under år nya
inkl. filialerna.

Samordningskammaren

behörigDistriktsdomstolbaradet Haags är attSom ärnämnts som
Även med fyra andradelasutlänningsärenden.behandla ansvaretom

domstol.domstolarnaalla femdistriktsdomstolar som enagerar
församordningsproblem och riskertillgivetvislederSystemet

skillnader i bedöm-ocksåpraktiken förekommerpraxis.divergerande I
Amsterdamfilialens praxisdomstolarna.mellan de olikaningen anses

ökasdivergerande praxisRisken förövrigas.strängmindre änvara
införabeslutet. Fråganappelldet inte finns någon attmotatt enomav

fortfarande idiskuterasdiskuterats. Denhar dockprejudikatinstans
januari 1999.
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För försöka få fram enhetlig praxis har domstolenatt inrättaten en
Samordningskammare för utlänningsärenden. femDe domstolarna har
kommit frågor för vilka skiljaktigöverens praxis hotaratt ellerom
redan har utbildats, också ärenden rörande komplicerad lagtolk-men
ning, eller juridiska frågor viktiga for alla femsätt ärannatsom
domstolarna, handläggs Samordningskammaren. dockDen inteärav en
högre domstol. auktoritetDess vilar endast överenskommelse mellan
de utsedda för de fem domstolarna. Varje domstolrepresentanterna

representerande domare för varjeutser säsong.en
Samordningskammaren kan besluta eller ärende på begä-pröva ett

eller utlänningen. ärendeEtt kan också överlämnasstaten tillran av
Samordningskammaren domare.av en

Samordningskammaren sitter alltid fullsutten Eftersomrätt.som
bara domare kan delta i avgörandet har inrättattre rotations-ettman

nationellaDen samordningsdomaren i domstolensystem. i sitterHaag
alltid ordförande. tvåDe resterande platserna intas i och ordningtur av
de andra domstolarnas De övriga domstolarna sänderrepresentanter.
domare åhörare. Alla domarna deltar i övervägandena. Efter över-som
vägandena får alla domarna möjlighet kommentera det beslutsutkastatt

nödvändigtOm ändringar.görs. Sex veckorgörs efter sammanträ-som
det meddelas vanligen beslut. Före domstolssammanträdet diskute-ett

i varje domstol de huvudsakliga juridiska frågorna har ställtsras som
under ärendeberedningen så representantdomarna känner till vilkaatt
olika åsikter finns.som

För säkerställa Samordningskammarens beslut får tillräckligatt att
publicitet sänds anonymiserade exemplar till flera olika organisationer

sig immigrations-åt och flyktingrättägnar och tillsom pressen.

Domstolens länderinformation

Länderinformationen omhänderhas allmän stab general staff.av en
Domstolen har dokumentation. All slags information används:egen
ambassadrapporter, UNHCR, Amnesty International, US State depart-

informationenutlänningar bor i landet. 90 % finnsment, all-som av
tillgänglig via dataskärm.mänt

Staben

allmännaDen staben inrättades 1994 för biträda och samordna deatt
fem domstolarna. Samordningsdomaren i Utlänningskammaren chefär
för denna stab. Två vetenskapliga assistenter sammanställer varannan
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information utlän-innehåller allabulletinvecka sorters omsomen
innehåller aktuellSupplementföljerMed bulletinenningsrätt. ett som

också regelbundetblirvetenskapliga assistenternajurisprudens. De
utredningar ellerdomstolarnai de femledamöter göraombedda attav

utlänningsrätt.faktiska frågorjuridiska ellerpåatt omsvara
databank för desköterdokumentalister.två Dehar ocksåStaben en

samlarjurisprudens. DeSamordningskammarensochdomstolarnasfem
betydelse för utlän-harinformationrelevantockså all ämnen somom

ningsrätten.

Tyskland5.4

uppehållstillståndoch tilltill asylRätten

förföljdhar ochgrundlageni den tyska ärartikel 16Enligt en somvara
föreskrifterfinns vidareartikelntill asyl. I närskålpolitiska rätt omav

åberopas.inte fårbestämmelsen
i landet.få uppehållstillståndskalltill asylharDen rättsom

tredje land får med vissafrån säkertutlänningEn ettresersom
till asyl.grundlagsbestämmelsenåberopaundantag inte rättom

sökandenuppenbart ogrundadeavslåskanAsylansökningar omsom
skall vidareursprungsland. asylansökanEnsäkertfrånkommer ett an-

till asyl intevillkoren fördet klartogrundaduppenbart rättär attomses
avvisningfrihet inte vidutlänningens liv ellerochuppfylldaär att

tillhö-nationalitet,utlänningens religion,grundskulle hotas på ras,av
gällerpolitiska åskådning.eller Dettasamhällsgrupp sär-till vissrighet

enskilda falletomständigheterna i detframgårklart attskilt det avom
förekonomiska skäl ellerbaralandetkommit tillutlänningen attav

procedu-väpnad konflikt. Inomnödsituation ellerundgå allmän enen
särskild snabbproce-finnsogrundade ansökningaruppenbartför enren

till flygplats.kommerför sökandedur ensom
till asyl.grundarförföljelsebara politisksåledes rättDet är som

förföljelseendast sådani praxispolitisk förföljelseMed uttrycket avses
myndigheterna i landet.frånutgårsom

till asyl.inte grunda Iframgått,fly kan,Andra skäl rättatt nysssom
avvisning dåförbudföreskrifterfinns dockutlänningslagen motom

religion, natio-grund hansfrihet hotas påutlänningens liv eller ras,av
åskådning.politiskaellerviss samhällsgrupptillhörighet tillnalitet,

handläggs inomskäluppehållstillstånd humanitäraFrågor avom
Förbundsinrikesminis-regelsystem.delstaternasförbundsländernas

kan kommaförbundsländerna näroch överenstern om
finns också möjlig-skäl.humanitära Detskalluppehållstillstånd ges av
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het provisoriskt vissaatt i avvaktanacceptera denpå erforder-grupper
liga överenskommelsen. kommunernaI finns utlänningsnämnder, och
tillsynen dem vilar på förbundsländernasöver inrikesministerier. -Ärenden uppehållstillstånd humanitära skäl går således utanförom av
asylförfarandet.

Även beslut avvisning i ärenden humanitära skäl kanom över-om
klagas i forvaltningsdomstol. Förfarandet följer i dessa fall delstatens
vanliga processregler för dessa domstolar.

I utlänningslagen finns vidare bestämmelser uppehållsrätt förom
exceptionella syften Aufenthaltsbefugnis. Detta gäller främst dem

flytt undan krig och inbördeskrig. Utlänningar med sådansom uppe-
hållsrätt får inte ansöka asyl.om

Också frågor avvisning utlänningar beslutas förbundslän-om av av
dernas myndigheter. innebärDet praxis kan variera. Samordningenatt
består i delstaterna försöker kommaatt i denöverens s.k. inrikesminis-
terkonferensen.

Särskilda regler inresevägran innebär utlänning begärattom en som
asyl hos gränsmyndighet normalt skall inresa bl.a.vägras utlän-en om
ningen kommer från säkert tredje land eller redanett har skydd i ett
säkert tredje land.

Proceduren i asylärenden hos BAF och möjligheterna överklagaatt

Alla asylärenden behandlas i första instans statlig federal flyk-av en
tingmyndighet Bundesamt fur die Anerkennung ausländischer-
Flüchtlinge BAF. Myndigheten har huvudkontor i Nürnberg harmen

också regional organisation innebär den finnsnumera en attsom repre-
senterad i varje förbundsstat. Myndigheten lyder under det Federala
Inrikesministeriet i Bonn, beslutsfattarna i denna funktion obe-ärmen
roende ministeriet.av

Den tyska ordningen bygger principiell för alla hörasrätt atten
personligen i asylärenden. Alla asylsökande intervjuas således av en
tjänsteman vid BAF. Undantag gäller myndigheten ändå attom avser
erkänna sökanden asylberättigad eller sökanden sig hasägersom rest
från säkert tredje land.ett

En asylsökande fått avslag på sin ansökan kan överklaga tillsom en
förvaltningsdomstol i det förbundsland där han befinner sig och vidare
till förbundslandets högsta förvaltningsdomstol.

Ett ärende kan också i sista hand föras till Författningsdomstolen i
Karlsruhe. En prövning där efter prövningstillstånd sikte påtar om- -
beslutet skulle strida grundlagen.mot
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inte offentligt, kanhosAsylförhöret BAF, är övervaras av per-som
delstaterna, ellerFörbundsrepubliken, UNHCRrepresenterarsoner som

flyktingfrågor. chefkommissionär för BAF:sspecielleEuroparådets
andratillåta ocksåkan närvara.attpersoner

det föreliggerfråganasylärendet skallbeslut iBAF:s även omavse
del asyl-Beslutet i denna delavvisning.hinder utgörnågot mot en av

alltså också dennadomstolsprövning omfattarochbeslutet, senare
fråga.

sökandenasylansökan, informerasavslagitharBAFOm omen
hjälp med ledningtill sådanrättshjälp.möjligheterna till Rätten avgörs

asylärenden, och grundas påspecialregler förinteallmänna regler,av
framgång.och utsikterna tillförhållandenekonomiskasökandens -

det får ibiträde redan hosjuridiskt BAFgivetvis haSökanden kan men
exempelvisFrivilligorganisationen Caritas kanprivat regi.fall ske iså

rådgivning.hjälpa till med
År antaletseptember 1997anställda.hade 585 IBAF1985 var ca

filialkontor.Myndigheten hade 48iha varit 4 200.efter5002 att uppe
för asyl-varje mottagningscentervidskallSådana kontor upprättas
kansamråd med delstaterna BAFellermed platser Isökande 500 mera.

filialkontor.ytterligaresätta upp
och detpraxisbildande beslut publiceras,Förvaltningsdomstolarnas
deladvokater kaninformationssystemjuridisktfinns även taett av.som

omkring fyrai september 1997iHandläggningstidema BAF var
uppenbarttvå-fyra veckor förnormalärenden ochmånader för ogrun-

dade-ärenden.

Förbundsombud

asylfrågor. Förbunds-Förbundsombud förTill knutenBAF är ett
Förbundsinrikesministern och bun-och ärombudet avsättsutnämns av

ministern.instruktioner frånden av
i devid ochdelta i asylproceduren BAFFörbundsombudet kan pro-

få tillfälleeller hon skalldomstolarna.till Hanförs att yttracesser som
Alla beslut i asyl-beslutföra talan BAF.och kansig i ärendena mot av

vilka skallFörbundsombudet,till över-ärenden lämnas avgör somsom
bifallsbeslutöverklagaFörbundsombudetskäl för ärklagas. Ett attatt

försvårarsärskild omständighetenhetlig.praxis Enförsöka hålla som
förbundsländer.tillhör olikadomstolarnapraxisbildningenhetlig är att
kan ombudet gåFörbundsombudetbeslut gårdomstolensOm emot,

förvaltningsdomstol.till högrevidare
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Domstolarna

Överklaganden i asylärenden behandlas de allmänna förvaltnings-av
domstolama. Asylförfarandet endast del deras uppgifter,är en av men
asylärendena ungefär hälften domstolarnasutgör ärenden. Därvidav
bör dock observeras skattemål och socialförsäkringsmål inte hand-att
läggs i dessa domstolar. Däremot handläggs ärenden byggrätt, skol-om

medborgarfrågor, utbildningsfrågor, socialhjälpsfrågor,rätt, kommu-
nalrätt och atomkraft i dessa domstolar. tillFram 1970-talet fanns inga
specialregler asylprocessen reglerna de allmänt gälldeutanom var som
för förvaltningsdomstolarna.

Under åren 1989-1994 fördubblades arbetsbelastningen huvudöver
och ökningen antalet asylärenden ändåtaget, större.av var

Domstolamas domare indelas avdelning för varje år. dom-Inom
stolarna handläggs asylärenden vanligen särskilda avdelningar, även

det kan variera mellan olika delstater och vissa domare inte villom
handlägga enbart asylärenden. Asylärendeavdelningama kan vara upp-
delade efter härkomstländer.

förstal domstolsinstansen ärendena normaltavgörs av ensam-
domare. Domstolssammansättningen dock delstatlig fråga,är ochen
den kan således variera.

domstolen hållsI normalt muntlig förhandling. örhandlingenF of-är
fentlig. kan innehålla bevisupptagning,Den det inte vanligt.ärmen
BAF/Förbundsombudet normalt inte närvarande, det baraär ärutan
asylsökanden och biträdehans kommer till domstolen.som

har till i alltParterna insyn processmaterial, och besluteträtt grundas
endast på vad förekommit vid förhandlingen och/eller i övrigtsom
åberopats.

asylärenden säkerhetsaspekterFör med tillämpas normalt asylförfa-
rande, och advokatbiträdet har del allt material.rätt att ta av

Domstolen litar inte endast BAF:s bakgrundsinformation harutan
utredning, såsomäven information från Utrikesministeriet ochegen

från organisationer. domstolarnaInom finns viss skepsis ambas-mot
sadrapporter. Domstolarna har dokumentationsavdelningar medegna
information olika ursprungsländer.om

Författningsdomstolen har meddelat betydande antal avgörandenett
hur förhandlingar skall hållas författningsenligt.om

snabbprocedurer

I Tyskland finns två snabbprocedurer vid sidan normalpro-typer av av
ceduren.
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avvisningsbeslut inte verkställas innannonnalproceduren fårVid ett
normalprocedu-överklagande har således ikraft.har vunnit laga Ettdet

verkan.suspensivren
ogrundad-proceduren haruppenbartenligtavvisningsbeslutVid ett

inhi-utlänningen kan begärasuspensiv effekt,överklagande ingen men
beslut med anled-domstolen har fattatdessdomstol. Intillhosbition

verkställbar.avvisningen inteansökningen,ning ärav
överklagandetredje land" hartill "säkertavvisningVid beslut ettom

heller möjlighet begärafinns inteoch detsuspensiv effekt,ingen att
överklagas, det fårfortfarandeBeslutet kandomstol.inhibition hos men

skalltredje land-arrangemangensärskilda säkertfrån utlandet. Deske
från förföljelsebedömningen "säkerhetden allmännaisär frånhållas av

tredje land".i ett annat
säkra tredje länderförutomländer EU-statema,De somansessom,

Bilagan omfattarutlänningslagen.till den tyskai bilaga utomanges en
Tjeckien. SedanSchweiz ochPolen,medlemsstater Norge,EU:s

bestämmelserna däri kraft harSchengen/Dublin-konventionema trätt
konventio-deinresa från EU-staterbestämmelsernatagit över somom

för.gällernen
avslås uppenbartasylansökangäller. OmtidsfristerSärskilda som

avvisningflyktingmyndigheten beslutden federalaogrundad, fattar om
utlänningen klagatiden kandenavresefrist vecka. Inompåmed enen

skall fatta beslut inominhibition. Domstolendomstolen och begärahos
vecka.en

ogrundad bl.a.uppenbartskall avslåsansökanEn omsom
inteavseenden antingenbetydelsefullapåståenden iutlänningens-

med faktaklart oförenligamotstridiga ellerellerunderbyggda ärär
bevisning,falskgrundas påeller

sin identitetuppgifter i frågavilseledandelämnarutlänningen om-
nationalitet,sin identitet ellerellernationaliteteller vägrar att uppge

flerapersonuppgifter ocholikalämnatutlänningen har gett-
asylansökningar,

avvärja före-asylansökan förharutlänningen näraettattgett en-
tidigare har hafthan eller honlandet, fastänavlägsnandestående ur

ansökan,tillfälleerforderligt att ge en
medverka iskyldigheteråsidosatt vissautlänningen har attgrovt-

asylproceduren.
säkertutlänning frånasylansökanEn görs ett ursprungs-av ensom
förhållanden ochogrundad, inte deuppenbartland skall avslås omsom

till antagandetanledningutlänningen åberoparbevisningden gersom
hemlandet kan bliråder isituationallmännadenhan trotsatt som

dit.återvänderförföljelse hanpolitiskförföremål om
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länderDe säkra ursprungsländer i bilagasom anses vara anges en
till lagen. Bilagan omfattar Ghana,Bulgarien, Polen, Rumänien, Sene-
gal, Slovakien, Tjeckien och GambiaUngern. tidigare stått lis-som

avfördes från den, till början provisoriskt förordningtan en genom som
hade kraft lag och därefter lag.av genom
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Domstolsväsendet6

domstolarslagOlika6.1 av

Domstolsbegreppet6.1.1

roll för dom-olikamedlösningartalasdirektivkommitténs stor1 om
iÄven hittills endastutlänningslagstiftningenenligtärendenstolar. om

finns det där-domstolsväsendet,handlagts inomomfattningbegränsad
och derasdomstolarolika slagförredogöraanledningför att upp-av

gifter.
följande.domstol kanbegreppet nämnasOm

i artikel 6bestämmelsernasökerEuropakonventionen ga-genom
föremålblienskilde kanbetydelse för densärskildfrågorattrantera av

särskildaunderprövningen skerdomstol ochinforprövningfor att
rättssäkerhetsgarantier.

domstolgodtasskallförkravenviktigasteDe att ett som enorgan
med-konvention deoch6:1 FN:sEuropakonventionen art.enligt om
obe-den dels14:1rättigheterna art.politiska är äroch attborgerliga

dom-Förfarandet införenligt lag.inrättatsdels haropartisk,ochroende
i all-skallden enskilde. Deträttvistochkorrektskallstolen motvara
fall.i vissafårundantagoffentligt,muntligt och görasmänhet menvara

skall avkunnasskälig tid.ske inom DomenskallDomstolsprövningen
detdomstolsprövningtillkrävs närkonventionemaoffentligt. rättI en

anklagelseelleroch skyldigheterrättighetercivilagäller enpersonsen
skall tolkasskyldigheter"och"civila rättigheterbrott.för Begreppet

i olikaförekommerde begreppbygga pådvs. attutanautonomt, som
nationella rättssystem.

tolkas"tribunal" inte skallförklaratEuropadomstolen har att termen
islag, ingårtraditionelltdomstolenbartdärmedså att somavenavses

godtagitstribunalSålunda hardomstolsorganisation.landsett ensom
jurister,läkare ochbeståendebesvärsnämnd motsva-medicinsk enav

förnämndadvokater,disciplinärenden pröv-nämnd förrande enom
fast egendomförvärvtillstånd till sammansattfrågorning avavomav

handläggningfornämnderlekmän, vissaochjurister, tjänstemän av
handläggauppgift bl.a.nämnd medjorddelningsärenden attsamt en
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disciplinärenden i engelska fängelser. För avgöraatt ett ärom organ
oberoende i förhållande både till regeringen och myndigheter och till

i målet så det kan godtasparterna domstolatt skall hänsyn tilltassom
hur domarna hur lång deras ämbetstidutses, vilka garantierär, som
finns påverkan utifrån och det finnsmot omständigheterom som ger
anledning till tvivel deras oberoende se Hans Danelius, Mänskligaom
rättigheter i europeisk praxis, Stockholm 1997, 151.s.

tillRätt domstolsprövning krävs enligt konventionerna också for
den berövats friheten artikel 5:4. Prövningen skall frihets-som avse
berövandets laglighet. Domstolen i den engelska här courttexten
skall i detta fall oberoendeäven exekutivmakten ochvara av av par-

och vissa grundläggandeterna processuella garantier. Dessa behöverge
inte alltid desamma enligt artikel 6:1. De skall dock innefattavara som

för den berövats frihetenrätt bli hörd antingenatt personligenen som
eller ombud. Ett villkor torde i allmänhet procedurengenom att ärvara
kontradiktorisk.

6.1.2 Bestämmelser i regeringsformen

Konventionernas krav på domstolars oavhängighet och reglering i
lag återspeglas i regeringsformen RF. Enligt regeringsformen finns
det för rättskipningen domstolar och för den offentliga förvaltningen
statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter kap.1 8 § RF. Nå-

egentlig definition vad rättskipning finnsär emellertid inte.gon av som
kap.ll innehåller föreskrifter rättskipning och förvaltning.om

Ingen myndighet inteoch heller riksdagen får bestämma hur dom-en
stol skall döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skallen
tillämpa rättsregel i särskilt fall. Vid domstol skall finnasett ordina-en
rie domare. Undantag får för domstolgöras har inrättats för hand-som
läggning viss bestämd eller vissa bestämda mål.av en grupp grupper av
Undantaget skall i lag.göras En ordinarie domare skall kunna skiljas
från sin tjänst vid skyldighet avgå medutom pension- endastatt om-
han eller hon brott eller eller åsidosättandegrovt upprepatgenom av
tjänsteåliggande har visat sig uppenbarligen olämplig inneha tjäns-att
ten.

Frihetsberövanden skall enligt regeringsformen alltid kunna prövas
domstol. Om frihetsberövandet gäller misstanke brottänav annat om

kan frihetsberövandet i stället nämnd,prövas nämndensav en om
sammansättning bestämd i lag och ordförandenär i nämnden ellerär
har varit ordinarie domare.
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uppbyggnaddomstolsväsendetssvenska6.1.3 Det

kringhuvudsakligen tvåuppbyggtdomstolsväsendetsvenska ärDet
omfat-organisationen,domstolsorganisationer. Denparallella somena

första instans,tingsrättemadomstolarna,allmännade utgörstar somav
sista instans.domstolen HDandra och Högstahovrättema somsom

förvaltningsdomsto-de allmännadomstolsorganisationen,andraDen
kammarrättemaförsta instans,länsrätternabestårlarna, somsomav

slutinstans.Regeringsrättenochandra som
förbudgetpropositionenframgårenligt vadharRegeringen avsom

till ökadsyftarförsöksverksamheterinlettår 1999 ett sam-ensompar
initia-för avsiktoch hardomstolsslagenmellanoch att taverkan inom

försöksverksamheter.ytterligaretiv till
handlägga allabehörighetgenerelldomstolarna harallmänna attDe

från deras kom-undantagnauttryckligeninteärendenoch ärmål som
praktikenhar iförvaltningsdomstolamaallmännapetensområde. De

beslut för-kompetensgenerell överprövai detfått attnärmaste aven
förvalt-finns också ioktoberden 19981valtningskaraktär. Fr.o.m.
förvalt-beslutkompletterande regelochallmänningslagen att aven

förvaltningsdomstol,hos allmänöverklagasfårningsmyndigheter om
1997/98:lO1, bet.föreskrivet sesärskiltintenågot ärannat prop.
Därmed har denSFS 1998:386.1997/98:226,rskr.1997/98:JuU17,

avsaknadbeslut imyndighetersstatligahuvudregelntidigare att avom
högreöverklagas hosöverklagande får närmastbestämmelser myn-om

regelnövergivits.regeringen Denhand hosi sistadighet och angesnya
och inne-författningsteknisk karaktärpropositioneni närmast avvara

domstolsprövning ihuvudregeldenlagregleringbära somomaven
huvudsyftet med denframhållspropositionengällt.praktiken redan I att

förvaltningsdomstolarnasspecialförfattningiregleringentidigare av
förvaltningsmyndig-mellanfördela kompetensenvaritbehörighet att

andraförvaltningsdomstolarna åochsidanåoch regeringenheterna ena
lämplighetsfrå-varitfördelning hadevid dennaGrundtankensidan. att

handoch i sistaförvaltningsmyndighetemaborde prövas av re-avgor
domstolarna.borderättsfrågormedangeringen, prövas av

dömandedendeltar,ledamöterutseddasärskilt utövasdåUtom
för-de allmännadomstolarnasåväl de allmännaiverksamheten som

lagfarnaellerdomarelagfarnaenbartvaltningsdomstolama avav
med nämndemän.tillsammansdomare

förvaltningsdom-och de allmännadomstolarnade allmännaUtöver
dom-till de allmännadomstolar knutnasärskildaförekommerstolarna
kom-vardera medspecialdomstolarfriståendeantal ettochstolarna ett

sakområde eller någravissttillbegränsatpetensområde är ett spe-som
frågor.ciella
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6.2 huvudsakligaDe

domstolsorganisationerna

allmänna6.2.1 De domstolarna

Förfarandet i de allmänna domstolarna regleras i första hand i rätte-
gångsbalken RB. Vissa regler finns också i lagen 1996:242 om
domstolsärenden. Regler de allmänna domstolarnas organisationom

finns i förordningen 1996:381 med tingsrättsinstruktion ochm.m.
förordningen 1996:379 med hovrättsinstruktion.

allmännaDe domstolarna består 96 tingsrätter, hovrätter ochav sex
Högsta domstolen.

Tingsrättema varierar mycket i storlek, allt från domstolar med
arbetsunderlag för endast domare till den Stockholms tings-största,en

med omkring domare.90rätt,
Ursprungligen inskränkte sig de allmänna domstolarnas uppgifter

till döma i tvister mellan enskilda medborgare och brott-att avgöraatt
mål. tvistemålAtt och brottmål alltjämt huvuduppgiften.avgöra är Ut-

sina dömande uppgifter har tingsrättemaöver viss offentligutövaatt
kontroll.

Vid sidan tvistemål och brottmål finns det måltyper avgörsav som
tingsrättema i särskild sammansättning, fastighetsdomstolsmål ochav

fr.o.m. den januari miljömål.1 1999 Fastighetsdomstolar finns vid 27
tingsrätter och miljödomstolar vid fem tingsrätter.

De allmänna underrätterna tingsrättema

varjel tingsrätt finns lagman. kan ocksåDet finnas chefsrådmän,en
rådmän, fastighetsråd, tingsfiskaler, tingsnotarier och andra anställda.
Vid de tingsrätter miljödomstolar finns också miljöråd.utgörsom

tingsrättemaDe indelade i avdelningar under chefskapstörre är av
lagmannen eller chefsrådman. Ungefär fjärdedel tingsrättemaen en av

så små de inte har fast arbetsunderlag förär elleratt tvåänmer en
domare.

Domaruppgifterna fördelas rotlar. Mål särskild artav
specialmål eller mål från viss del domkretsen lokalt knutnaen av
mål kan tilldelas eller flera bestämda rotlar. Varje lagman, rådmanen
och tingsfiskal skall normalt ha rotel. Rotelinnehavaren fören ansvarar
handläggningen de mål och ärenden har tilldelats roteln.av som

Huvudregeln domförhet i lkap. 3§ rättegångsbalken är attom
tingsrätten skall bestå lagfaren domare. huvudförhandlingFör iav en
brottmål och tvistemål finns dock andra föreskrifter. Vid huvudför-
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lag-huvudregeln beståenligtskall tingsrättenbrottmålhandling i av en
fem nämndemän.allvarligare brott,måleller, iochdomarefaren tre om

Vid huvud-domför nämndemän.normalttingsrättenbötesmål utanI är
huvudregelnenligttvistemål skall tingsrättenallmännaförhandling i

lag-fall räcka medkan i vissadetdomarelagfarnabestå tre enmenav
skall tingsrätteni familjemålhuvudforhandlingViddomare.faren nor-

nämndemän.ochlagfaren domaremalt bestå treenav
likheter med for-hardomstolsärendenför storaDen processennya

tingsrätten bestårHuvudregelnnedan. ärvaltningsprocessen, att avse
tillskäl med hänsynsärskildadet finns ären-Omlagfaren domare.en

Förfarandetlagfarna domare.bestå ärtingsrättenfårdets treart av
tillkaningå, dettaSammanträde börskriftligt. närnormalt antas vara

avgörandesnabbtfor främjaellerutredningen ären-fördel för ettatt av
det.

Hovrätterna

Jönköping,Malmö,Göteborg,i Stockholm,placeradeHovrätterna är
kap.skall det enligt 2 6§hovrättvarje rätte-och Umeå. ISundsvall

flera hovrättslagmänellerhovrättspresident,finnasgångsbalken enen
hovrättsråd.samt

enligt hovrätts-finns ocksåbefattningshavarnanämndadeUtöver
hovrättsfiska-hovrättsassessorer,fastighetsråd, miljöråd,instruktionen

anställda.och andrahovrättsñskalsaspiranterler,
ochturordning. Specialmålrotlama ifördelas påärendenMål och

rotelbestämda rotlar. Varjefleratilldelas ellermål kanknutnalokalt en
övergripandehar detRotelinnehavarendomare.förestås ansvaretav en

skall, interoteln ochärendenmål och sär-beredningenför omav
i handlägg-referent deltai egenskapskäl motiverarskilda annat, av

dem.avgörandetochningen av
fis-normaltföredras, dettaärende skallellermål görsNär ett av en

rotelinnehavaren.fiskalsaspirant ellerkal eller av
i regel dom-tvistemål hovrätteni allmännahuvudförhandlingVid är

skalli familjemålhuvudförhandlingVidlagfarna domare.medfor tre
deltagit i avgörandetnämndingå inämndemäntvådärutöver rätten, om

lagfarnamednormalt domförhovrättenbötesmåli tingsrätten. I treär
lagfarnamedregel domförhovrätten ibrottmålövrigadomare. treI är

nämndemän.domare och två
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Högsta domstolen

Högsta domstolen består justitieråd16 eller det högre antal be-av som
hövs. avdelningEn domstolenHögsta enligt huvudregeln domförärav
med fem ledamöter.

på prövningstillståndKrav

Krav på prövningstillstånd har länge gällt för få mål prövade irätten att
Högsta domstolen.

Regler prövningstillstånd i hovrätt infördes redan år 1974om men
den reformen begränsades till gälla de s.k. småmålen tvistemålatt om
mindre värden. När småmålslagen upphävdes i slutet 1980-talet ochav
reglerna arbetades i rättegångsbalken blev reglerna prövningstill-om
stånd tillämpliga vissapå mål vid fastighetsdomstolama.även Något

infördes också regler prövningstillstånd för ärenden fel-senare om om
Årparkeringsavgift. utvidgades1993 prövningstillståndsförfarandet i

hovrätt till omfatta bl.a. ytterligare tvistemål bötesmålatt ochsamt ut-
sökningsmål. förslag frånEtt regeringen prop. 1996/97: 131 ut-om-
vidgade krav på prövningstillstånd i hovrätterna drogs tillbaka sedan
det visat sig någon politisk majoritet för förslaget inte skulle kunnaatt
uppnås.

I vissa mål förekommer i ledet hovrätt-Högsta domstolen vad som
har kallats fullföljdsförbud med ventil. innebärDet hovrätten kanatt
medge överklaga, hovrätten bedömerrätt det föreliggeratt att sär-om
skilda skäl för låta domstolenHögsta ställning till fråganatt ta om en
prejudikatdispensprövning. Hovrätten binder således inte Högsta dom-
stolens ställningstagande i prövningstillståndsfrågan detta med-genom
givande. Institutet infördes 1989 och gäller dels vissa mål där tidigare
rått fullföljdsförbud bl.a. lönegarantimål, dels vissa mål där tidigare
gällt vanliga fullföljdsregler inkl. krav på prövningstillstånd, underhåll
till barn eller make och frågor ersättning till rättshjälpsbiträde ellerom
offentlig försvarare. Institutet möjlighet motverkanämns attsom en en
förlängd instanskedja i direktiven dir. 1997:97 för översynen av

för prövning hyres- och arrendemål,systemet skall slutförasav som
under februari 1999.

Allmänna domstolars befattning utlänningsfrågormed

allmännaDe domstolarna har inte någon befattning med utlän-större
ningsärenden. Problematiken aktualiseras främst i brottmål, då den
åtalade utlänning och fråganär utvisning på grund brott väcks.om av
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till Förhandling införenligt utlänningslagenmöjlighetVidare finns en
för-förvar eller uppsikt. Dånämligen i frågafall,tingsrätt i vissa om

myndighetenfrågor får den beslutandei sådanaskall hållashandling
kap.skall hållas tingsrätt 6 l2§förhandlingenbestämma att av en

särskildförhandling enligt lagenmöjligheten tillfinnsUtlL. Vidare om
hållas införförhandling skall i första handSådanutlänningskontroll.

tingsrätt.Stockholms

förvaltningsdomstolarnaallmännaDe6.2.2

bak-förvaltningsdomstolarna har skettde allmännaFramväxten motav
områdesamhällsutveckling. Tillväxten detefterkrigstidensgrund avav

offentligrättsliga lagstift-denreglerassamhällslivet genomsomav
allmänna förvalt-organisationen för desärskildaskapat denningen har
tidigare läns-Förvaltningsrättskipningen sköttesningsdomstolarna. av

regeringen.till bl.a. Genomöverklagamed möjlighetstyrelserna att
parallelltdomstolssystemtillskapadesreformer1970-talets ärett som

domstolarnas.med de allmänna
länsrätter, fyraförvaltningsdomstolarna består 23allmännaDe av

och Regeringsrätten.kammarrätter
måltyper, cirkamängd olika 400,dömer iLänsrättema somen

exempelmyndighets beslut.överklagande Somhuvudsakligen avavser
tvångsomhändertagande,mål rörandeskattemål, socialakan nämnas

Huvuddelenoch socialförsäkringsmâl.biståndsmålpsykiatrimål, av
tvåpartsprocess.mål handläggslänsrättemas numera som

i förstaförvaltningsdomstolarna reglerasi allmännaFörfarandet de
förvaltnings-allmänna1971:289bestämmelserna i lagenhand omav

förvaltningsprocesslagen 1971:291, FPL.ochdomstolar, LAFD,
regler bl.a.förvaltningsdomstolar finnsallmännalagenI om or-om

och sakkun-ledamöter, nämndemänbehörighet, domförhet,ganisation,
målsbl.a. bestämmelserFörvaltningsprocesslagen innehållerniga. om

beslut. hän-handläggning, bevismedel och Lagenanhängiggörande,
bestämmelserna iprocessuella frågor tillbeträffande vissavisar rätte-

gångsbalken.
länsrättemas och kammarrättemasbestämmelserNärmare orga-om

länsrättsinstruktionmedförordningen 1996:382nisation finns im.m.
kammarrättsinstruktion.med1996:380förordningenresp.
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Länsrätterna

De nuvarande fristående länsrätterna tillskapades länsrätts-genom
reformen år 1971. Länsrätterna i huvudsak lokaliserade till landetsär
residensstäder och har länet domkrets. GötalandsI Västra län finnssom
dock de tidigare länsrätterna kvar. Länsrätterna har till uppgifttre att

överklaganden beslutpröva har fattats forvaltningsmyndig-av som av
heter l4§ LAFD. förvaltningsmyndighetsEn beslut överklagas till
den länsrätt inom domkrets ärendet först inteprövats,vars om rege-
ringen föreskriver något för visst slag ärenden. Forumannat ett styrsav
alltså beslutsmyndigheten belägen och inte den kla-ärav var av var
gande bosatt.är

Av de länsrätterna23 i landet kan klart ochsägastre störst trevara
Övrigaklart minst. skiljer sig inte så mycket i storlek. Endast de tre

länsrätterna i Stockholms län,största Göteborg och Skåne län är- -Ävendelade i avdelningar. länsrätterna får själva beslutanumera om
avdelningsindelning och avdelningarnas sammansättning.närmareom

iLänsrätten Stockholms län har fem avdelningar och avdel-extraen
ning. Länsrätten i Skåne län har fyra avdelningar, i Malmötrevarav
och i Kristianstad. iLänsrätten Göteborg har avdelningar. Vidaretreen

Östergötlandskan iLänsrätten lännämnas Linköping haratt sex
ordinarie och fyra icke ordinarie domare. länsrätternaAv "norr om
Dalälven" länsrätterna i Dalarnas län Falunär och i Västernorrlands
län Härnösand med hänsyn till måltillströmningen.störst harDe var-
dera fem ordinarie och icke ordinarietvå domare.

länsrätt finnsI lagman och normalt eller flera rådmän. I deen en en
länsrätterna finns också eller flera chefsrådmän.större dessaUtöveren

ordinarie domare, i lagen allmänna förvaltningsdom-nämnssom om
stolar, finns också länsrättsfiskaler, länsrättsnotarier ochassessorer,
andra anställda. finnsDet också nämndemän. mål kommunal-I om
besvär deltar i stället för nämndemän särskildatvå ledamöter. För mål

fastighetstaxering finns särskilda regler sammansättningen. Iom om
ingår i dessa fall lagfarenrätten domare, värderingsteknisk leda-en en

nämndemän särskilt för delta vid behandlingenmot samt utsetts attsom
sådana mål.av
Domaruppgifterna fördelas rotlar i turordning. Mål särskildav

beskaffenhet specialmål eller lokalt knutna mål tilldelas eller fleraen
bestämda rotlar. Varje rotel förestås domare. Fördelningav en av
domaruppgiftema skall ske på sådant arbetsuppgifter inteett sätt att
tilldelas länsrättsfiskal i omfattning lämpligtstörre medän ären som
hänsyn till ñskalens erfarenhet tjänstgöring i domstol, och fiskaav en
får inte tilldelas arbetsuppgifter kräver särskild erfarenhet. Det ärsom
rotelinnehavaren har det övergripande för handlägg-ansvaretsom
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beredsroteln, detilldelasärendenmål ochningen de även omsomav
personal.avgörandetill annanav

till tjänstgöringbestämd tid domarnadelar förLagmannen en
erfarenhetdomarna fårskall såIndelningeninom länsrätten. göras att

försärskilda förordnandenfår lämnamål.slag Lagmannenolika avav
kunskap ochhar tillräckliganställdaoch andralänsrättsnotarier som

vissa uppgifter.utföraerfarenhet påatt eget ansvar
iinte ingårsärskilda handläggare,ocksåfinnslänsrätternaInom som

domarkarriären.ordinarieden
lagfaren domaredomför medhuvudregelnenligtlänsrättEn är en

till måletssärskilda skäl med hänsynfinnsdetnämndemän. Omoch tre
medlagfarna domare utökasfår antaletsvårighetsgrad,elleromfattning

antalet nämndemän.gälleroch detsammaen,
domarelagfaren Dettamål kanMånga avgörasäven ensam.av en

andra i lagenantal 18 §beskaffenhetenkelmålgäller samt ett omav
exempelvis måluppräknade mål,förvaltningsdomstolarallmänna om

innebärBeslut inteutlänningslagen.enligtuppsiktförvar och attsom
lagfaren domarenormalt fattasocksåi sak fårmålet prövas av en

ensam.
målgällerhandlingarna. Detmål kanFlertalet t.ex.avgöras om

avgörandet,deltar inämndemänbistånd. de falloch Ikörkortskatter,
rotelinnehavarenFöredragning utförsföredragning.eftersker det av

föredragande.eller någon annan
förhandlingMuntligmål.i allaförekommerFörhandling typer av

till fördel fördet kanbeträffande viss fråga,får ingå ut-när antas vara
Muntlig förhand-avgörande målet.snabbtfrämjaellerredningen ett av
i målet begär detför talanenskildhållas,skall ocksåling somom en

skäl talarinte heller särskildaobehövlig ochförhandlingen inte ärsamt
muntlig förhandlinghållaskyldiglänsrättenvissa måldet. I attärmot

tvångsomhän-målgällerdet.enskilde har begärt Detden t.ex. omom
missbrukare.ellerdertagande barnav

Kammarrätterna

Sundsvall ochGöteborg,i Stockholm,finnsfyra kammarrättemaDe
avdelningarmed sjuStockholmiJönköping. Kammarrätten är störst

avdelningar,Göteborg hariavdelning. Kammarrättenoch extra sexen
fyra avdelningarSundsvall harJönköping och iikammarrättema var.

flera kam-kammarrättspresident, ellerfinnskammarrättI enenen
domareordinariekammarrättsråd. dessaUtövermarrättslagmän samt

kammarrättsfiskals-kammarrättsfiskaler,kammarrättsassessorer,finns
anställda.och andraaspiranter
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Vid kammarrättema finns flera avdelningar. En avdelning består av
ledamöter eller flera kammarrättsassessorer ellersamt andra adjun-en
gerade ledamöter, kammarrättsfiskaler, kammarrättsñskalsaspiranter
och personal. Ordföranden leder arbetet på avdelningen. Kam-annan

kan olikamarrätterna organisationsmodellerpröva och självanumera
bestämma indelning i avdelningar och avdelningamas närmareom
sammansättning och storlek.

Målen efter föredragning. Muntlig förhandlingavgörs får äga rum,
och föredragningen får i fallså begränsas. Föredragning görs av en
kammarrättsñskal, kammarrättsfiskalsaspirant, rotelinnehavarenen
eller någon lagfaren och kammarrättenär harannan utsett.som som
Liksom i länsrätten muntlig förhandling i vissaär fall obligatorisk.

kammarrättenI enligt huvudregelnavgörs målen lagfamatreav
domare. vissaI mål deltar två nämndemän.typer Det gäller bl.a. målav

tvångsomhändertagande barn eller missbrukare. I socialförsäk-om av
ringsmål skall nämndemän delta, nämndemän har deltagit i hand-om
läggningen i länsrätt. Vid kollegial sammansättning bör minst två av
ledamöterna eller ha varit ordinarie domare. vissaI skallmål ivara
stället för nämndemän särskilda ledamöter delta vid behandlingen.

Vid behandling frågor prövningstillstånd kammarrättenärav om
domför med två ledamöter, de slutet.ärom ense om

Målen fördelas på rotlama i turordning. Specialmål eller lokalt
knutna kanmål tilldelas eller flera bestämda rotlar. Rotelinnehava-en

för beredningen målen på roteln och deltar, interen ansvarar av om
särskilda skäl motiverar i egenskap referent i handläggningenannat, av
och avgörandet målen.av

Regeringsrätten

Regeringsrätten består 14 regeringsråd eller det högre antalav som
behövs 3 § LAFD. Enligt huvudregeln dömer fem regeringsråd i må-
len, domstolen domför med fyra regeringsråd,är dessamen treom av

slutet.är Frågor prövningstillstånd regerings-avgörsense ettom om av
råd.

Handläggning måloch beslutsordning i enligt LVU

I kommitténs direktiv särskilt handläggningennämns mål enligtav
lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vård LVU.om av unga,

Beslut vård enligt LVU fattas länsrätten efter ansökanom av av
isocialnämnden 4 §.
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fattasomhändertagande får i vissa fallomedelbartBeslut avom
beslut inte kan avvaktas,socialnämndensoch,socialnämnden 6 § om

nämnden harledamoteller någonordförandenämndens somannanav
sådana beslut.förordnat fattaatt

skyndsamt. denskall handläggas OmMål enligt LVU ärunge om-
avgörande inommålet till tvåskall länsrättenhändertagen, ta upp

Tidsfristen får dock for-kom in.vårdfrån det ansökanveckor om
särskild omständig-eller någonutredningytterligarelängas, annanom

nödvändigt.dethet gör
omhändertagande skallomedelbartsocialnämndenbeslutEtt omav

faststäl-länsrättentid vecka. Ominom viss enlänsrättenunderställas
från det beslutet verk-inom viss tidsocialnämndenskallbeslutet,ler

denlänsrättenansöka hosfyra veckorställdes normalt attom unge
lagen §.vård enligt 8skall beredas

socialnämnden beslutaansökanockså efterkanLänsrätten omav
särskilda förut-får underSocialnämndenför denflyttningsförbud unge.

flyttningsförbud.tillfälligtsättningar besluta om
i mål be-skall, framgåroch kammarrättenLänsrätten ovan, omsom

flyttningsförbud hållaellerupphörande vårdellerredande munt-omav
obehövligt. någonuppenbart Ominteförhandling, detlig är partom

förhandling alltid hållas.muntligskallbegär det,
lagfarenhuvudregeln domför medenligtlänsrätten,För är ensom

domförhet iingen specialregelfinnsnämndemän,domare och tre om
LVU. . nämndemänbestämmelseni LVUfinns 37§kammarrättFör att

sådana gällerandra målhandläggningvidskall ingå i änrätten somav
flyttningsförbud.tillfälligtomhändertagande elleromedelbart

vårdenligt lagen 1988:870liksom för målLVU-mål,För avom
prövningstill-kravgäller inte någotfall,missbrukare i vissa LVM,

gäller allmännai Regeringsrättenprövningi Förstånd kammarrätten.
prövningstillstånd.regler om

prövningstillståndpåKrav

prövning mål ochlänge gällt förprövningstillstånd harpåKrav av
Regeringsrätten.ärenden i

någrainnehöll inte vid sin tillkomst 1971Förvaltningsprocesslagen
länsrättsavgörandemöjligheten fåbeträffandebegränsningar ettatt

generellregler ka-finns i den lagenNumerai kammarrätt.prövat av
prövningstillstånd i kam-ställa kravmöjligtdetraktär gör attsom

förgällerprövningstillståndkrav påoch reglermarrätt, numeraom
till kammarrätt.från länsrättmål överklagasmerparten somav
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Följande krav gäller för prövningstillstånd skall meddelas.att
I ledet länsrätt-kammarrätt gäller krav på prövningstillstånd för

mål. De grundläggande bestämmelsernamerparten prövningstill-om
stånd i kammarrätten finns i 34 § förvaltningsprocesslagen. Pröv-a
ningstillstånd meddelas om

det vikt för ledningär rättstillämpningen överklagandetattav av
högre prejudikatdispens,prövas rättav

anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten
kommit ändringsdispens, eller

det finns synnerliga skäl överklagandetatt prövaannars
extraordinär dispens.

Dispensgrunden "synnerliga skäl" påminner den reservgrund förom
dispens gäller för Regeringsrätten se nedan.som

Vid behandling frågor prövningstillstånd kammarrättenärav om
domför med två ledamöter, de slutet.är Avgörande skerom ense om
efter föredragning.

Ett beslut kammarrätt inte prövningstillstånd kan enligtattav ge
vanliga regler överklagas till Regeringsrätten.

ledet kammarrätt-RegeringsrättenI gäller 36 § F PL pröv-att
ningstillstånd skall meddelas det antingen vikt för ledningärom av av
rättstillämpningen talan Regeringsrättenatt prövas av
prejudikatdispens, eller föreligger synnerliga skäl till sådan prövning.
Synnerliga skäl kan grund för resning föreliggeratt eller måletsattvara
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror förbiseende ellergrovt

misstag. Också omständigheter eller bevisgrovt kan utgöranya syn-
nerliga skäl till prövning. Uttrycket "synnerliga skäl" starkt ochär
innebär sovring fårsträng Systematisktatt skallgöras. det inteen vara
svårare få prövningstillstånd få ansökanatt än resningatt bevil-en om
jad.

Frågor prövningstillstånd får regeringsråd. Fleravgöras ett änom av
får inte delta i avgörandet.tre
Institutet fizllföljdsförbud med ventil förekommer i ledet kammar-

rätt-Regeringsrätten i överklagad fråga ersättning till offentligtom
biträde enligt lagen 1996: 1620 offentligt biträde.om

Förvaltningsdomstolarnas befattning utlänningsfrågormed

Frågor enligt utlänningslagstiftningen hittills handlagts inom för-som
valtningsdomstolarna främst frågorär förvar och uppsikt.rörsom
Vidare överklagas beslut omhändertagande biljett och ersätt-om av om

Ärendenning till sådan domstol. resning i utlänningsärendenom
handläggs Kammarrätten i Stockholm och Regeringsrätten.av av



SOU 16 Domstolsväsendet1999: 183

Ärenden utlämnande handlingar, där Invandrarverket ellerom av
Utlänningsnämnden har fattat beslut, också i kammarrätt ochprövas av
Regeringsrätten.

Tvåpartsförfarande i förvaltningsprocessen

tvåpartsförfarande kontradiktoriskt förfarande har införts iEtt numera
innebär förvaltningsmyndighetförvaltningsprocessen. denDet att som

fattat i ärendet blir den enskildes iförst beslut andra instans,motpart
dvs. i första domstolsinstans och i eventuellt följande domstolsinstan-

obligatoriska i förvaltningsdomstolamatvâpartsprocess in-Dennaser.
fördes lagändringar 1995/96:22, bet.1996 prop. 1995/96:JuU7,genom

förvaltningsmyndighetenrskr. 1995/96:55, SFS 1995:1692. Av bliratt
följerden enskildes i domstolen myndigheten får rättmotpart att att

överklaga domstolens avgörande. beskrivna ordningen har redanDen
tidigare gällt det kommunala självförvaltningsområdet,på bl.a. i mål-

omhändertagande enligt och och bistånd enligtLVU LVMtyper om om
socialtjänstlagen 1980:620. avvikande ordning för särskildaEn
måltyper föreskriven i materiell lagstiftning.kan vara

jämförelse kan för de allmänna domstolarnasSom delnämnas att
har införts lag 1996:242 domstolsärenden prop.en ny om
1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/962193. förarbetenaI

diskuterades behovet tvâpartsprocess.prop. 89 Resonemangets. av
i detsamma vid införandet tvâpartsprocess i för-stort settvar som av

valtningsdomstolarna. den ärendelagen föreskrevs domstolenI attnya
inte skyldig beslutsmyndigheten tillfälle svarsskri-är att attge ge en
velse eller kommunicera handlingar med myndigheten, detta äratt om
onödigt, myndigheten bör underrättas alla sammanträdenattsamt om

hålls i ärendet kallas till sammanträdet endast domstolensom men om
myndigheten behöver inställa sig.attanser

Lekmannainflytande i domstolarna6.2.3

Som framgår deltar nämndemän ofta i avgöranden i länsrätter ochovan
kammarrätter, liksom i tingsrätter och hovrätter. Nämndemännen utses

val landstingsfullmäktige i respektive län.genom av
Vid val nämndemän skall eftersträvas nämndemannakåren fårattav
allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. För atten

valbar till nämndeman skall svensk medborgare ochvara man vara
folkbokförd i det län eller den del länet hör till länsrättens dom-av som
krets. får vidare inte underårig eller ha förvaltare enligtMan vara



Domstolsväsendet184 SOU 1999:16

föräldrabalken. Vissa yrkeskategorier med anknytning till11 kap. §7
rättsväsendet också uteslutna från möjligheten nämndemän.är att vara

förordningen antalet iEnligt 1983:382 nämndemän de all-om
forvaltningsdomstolamadomstolarna och de allmänna faststäl-männa

kammarrättema själva hur nämndemänler hovrättema och många som
finnas för tjänstgöring i domstolen. Domstolama skall förskall varje

län inom domstolens domkrets eller del län ingår i domkretsenom av
fastställa antal nämndemänför sådan del det skall Länsrät-utses.som

i Stockholms län och Skåne län i Göteborg fastställer självasamtterna
skall finnas för tjänstgöring ihur många nämndemän domstolen.som

fastställer kammarrätten antalet nämndemänövriga länsrätter efterFör
förslag nämndemän skall väljas skall domstolenlänsrätten. Närav an-

föranstaltamäla detta till den har valet.attsom om
fastighetsdomstol kanNämndemän i också jämförelse.nämnas som
också val, normalt landstingsfullmäktige.särskilt,De utses genom av

och Malmö tingsrätter fastställerStockholms, Göteborgs själva hur
skall finnas för tjänstgöringmånga nämndemän i domstolen. Försom

fastställer hovrätten antalet. Regeringenövriga tingsrätter bestämmer
för antal nämndemän skallvarje län det Om nämndemännenutses.som

domstolar i fastighetsmål de bördet i lagen 1969:246sägs attom vara
sin förhållanden.allmänt betrodda och väl förtrogna med orts

inomSpecialisering domstolsväsendet6.3

framgått fördeladHuvuddelen rättskipningen mellan deär som ovanav
Ävende allmänna förvaltningsdomstolama.allmänna domstolarna och

principenorganisationerna bygger på domstolarna skall haattom en
finns det inom respektiveallmän och bred kompetens organisation

olika specialisering koncentration mål till vissai formtyper av av av
avdelningar eller sjörätts-domstolar, rotlar. exempel kanSom nämnas

tryckfrihetsmål angivna tings-mâl och handläggs vissa särskiltsom av
Specialisering vid hand-uppnås domstolarnarätter. även attgenom

särskildläggningen vissa mål skall ha sammansättning.av en
form specialisering de särskilda domstolarEn är ärannan av som

knutna till de allmänna domstolarna. Exempel detta fastighets-på är
vattendomstolama enligtdomstolarna och de miljödomstolarsamt som

den miljöbalken 1997/98:45, 1997/98:JoU20, rskr.prop. bet.nya
1997/982278, 1998:808 fr.o.m. den januari bl.a.SFS l 1999 ersätter
vattendomstolama.

uttalade formen specialisering domstolar heltDen är ärmest av som
allmänna domstolarna de förvaltnings-fristående från de och allmänna

funnitsdomstolama. har under lång tid rad särskilda domstolarDet en
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och andra specialorgan vid sidan de allmänna domstolarna förav
handläggning bl.a. speciella tvistemål och brottmål. Tilltyperav av
specialdomstolarna räknas Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och
Patentbesvärsrätten. Tidigare specialdomstolar försäkringsrätternasom
och Försäkringsöverdomstolen Bostadsdomstolen har avskaffatssamt
och integrerats i allmänna förvaltningsdomstolar allmän domstol.resp.

Vid sidan domstolsväsendet finns antal nämnderett prövarav som
olika slag tvister. exempel kan hyres-Som och arrende-nämnasav
nämnderna och va-nämnd. frågaStatens prövningen hyres-I ochom av
arrendemål pågår med syftenämnts översyn systemet attsom en av
utreda nämnderna kan integreras organisatoriskt med tingsrätternaom
och utforma de regler krävs för detta liksom för enhetligatt som en
instansordning och enhetligt forfarande för mål det hyres-påett mer
och arrenderättsliga området.

Även Utlänningsnämnden kan betecknas domstolsliknandesom en
nämnd.

Koncentration mål inom6.3.1 de allmännaav
domstolarna

allmänna domstolarna behörigaDe handlägga allaär nämnts attsom
mål och ärenden inte uttryckligen har undantagits fråntyper somav

deras kompetens. Vilken de allmänna domstolarna skall taav som upp
mål eller ärende bestäms normalt instansordningsreglerna i 1-3ett av

kap. och forumreglerna i och 19 kap.10 rättegångsbalken. vissaFörav
särskildamål gäller forumregler och ibland särskildaäventyper av

regler sammansättning.domstolarnas På det uppnås kon-sättetom en
centration mål inom de allmänna domstolarna.av

.Sjörättsmål handläggs vid utseddasju särskilt tingsrätter, benämnda
sjörättsdomstolar. sjörättsligaI tvistemål och brottmål har sjörättsdom-
stolarna sammansättning övriga tingsrätter. ärendenIsamma som om
klander dispasch och sjöförklaring har sjörättsdomstolamaav om en
särskild sammansättning.

Vissa patentmål handläggs vid Stockholms tingsrätt. sådana målI är
tingsrätten huvudregel domför med fyra ledamöter, vilka tvåsom av
skall lagfarna och två tekniskt sakkunniga. Fler lagfarna ochän trevara

tekniskt sakkunniga ledamöter får inte sitta i Tingsrättenstre rätten.
Ävenavgöranden i patentmål kan överklagas till hovrätt.Svea i hov-

gäller särskilda sammansättningsregler i patentmål.rätten
Vissa mål upphovsrätt också Stockholms tingsrätttas avom upp

förstaenda instans. gäller bl.a. mål ljudradio-Detta eller tele-som om
visionsutsändning enligt lagen upphovsrätt1960:729 till litteräraom
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enligt lagentelevisionsutsändningmålkonstnärliga verk ochoch om
tings-slag harfotografisk bild. mål dessatill I1969:730 rätt avom

sammansättning.vanligrätten
falli flesta ihandläggs dekonkurrenslagen 1993:20Mål enligt

exklusivt forum.tingsrätt IStockholmsdomstolsinstansförsta somav
ekonomiska expertersärskilda ledamötermål skallsådanaflertalet

avgörandet.delta i
tingsrätteryttrandefrihetsmål handläggs vid deryclçfrihetsmål ochT

vid fyra andrahar sittlänsstyrelsedomkretsarinom vilkas säte samt
nioman-brottslighet skallskriftstingsrätter. Fråga prövas av enom en

tillhänskjuta frågan direktharintenajury, enats attparterna omom
skall beståhuvudförhandling inför juryprövning. Vid rättenrättens av

lagfama domare.fyraellertre
inom såväl deförekommerspecialiseringformEn somavannan

förvaltningsdomstolamaallmännadedomstolarna ärallmänna attsom
arbetsordningar hari sina internadedomstolar, främstvissa större,

avdel-till särskildaskall koncentrerasmåltyperföreskrivit vissaatt
domstolen.rotlar inomningar eller

till de allmännadomstolar knutnaSärskilda6.3.2

domstolarna

inrättat domstolar,harvissa måltyperprövning trots attFör man somav
ändådomstolsväsendet hardet allmännatillde knutna ansettsär som

processrättslig synvinkel. Vid vissa tingsrätterdomstolarsärskilda ur
vattendomstolarTidigare harfastighetsdomstolar.således ävenfinns

tingsrätter.till vissavarit knutna
Fastighetsdomstol kaninfördes 1969.årFastighetsdomstolama

finnasskall detprincipi sammansättning.viss Itingsrättensägas vara
vil-bestämmerfastighetsdomstol i varje län. regeringenDet är somen

Domstolen bestårfastighetsdomstol.länet skallken tingsrätt i som vara
ordförande,ledamöter,huvudregeln två lagfamaenligt ärvarav enav

fas-reglernasärskildaoch två nämndemän. Deteknisk ledamot omen
domstolar i fas-finns i lagen 1969:246tighetsdomstolama, omsom

sammansättning ihovrättensinnefattar också särreglertighetsmål, om
skall ingå iteknisk ledamothuvudregel gällerfastighetsmål. Som att en

med fastig-målhandlägger vissaFastighetsdomstolamahovrätten. -
olika lagar ochföreskrivits ivadanknytning enligthetsrättslig som

arrendemål, mil-fastighetsbildningsmål,ingårförfattningar.andra Här
mål inlösenexpropriationsmål ochår 1998,jöskyddsmål t.o.m. om

minerallagen.väglagen ochbygglagen,plan- ochenligtm.m.
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Bostadsdomstolens uppgift avgöranden överkla-överprövaatt som
från hyresnämndema har övertagits Svea hovrätt,gats numera av sam-

tidigt vissa specialregler förfarandet meddelats.som om
Enligt miljöbalken, trädde i kraft den januaril 1999, inrättadessom

regionala miljödomstolar och Koncessionsnämnden för miljö-ersatte
skydd och de till de allmänna domstolarna knutna vattendomstolama,

upphör. regionala miljödomstolarnaDe de tingsrätterutgörssom av
regeringen bestämmer. Miljööverdomstolen knyts till Svea hovrätt.som

ÖvrigaHögsta domstolen slutinstans i vissa mål. prövnings-är
myndigheter länsstyrelsernaregeringen, och andra förvaltnings-är
myndigheter kommunerna.samt

fristående6.3.3 specialdomstolamaDe

Förutom de nämnda särskilda domstolarna, knutna till deärovan som
allmänna domstolarna, finns det fortfarande helt friståendeäven spe-
cialdomstolar. dessa,Det dvs. Patentbesvärsrätten,är Arbets-närmast
domstolen och Marknadsdomstolen, talarnärsom man avser man om
specialdomstolar.

Patentbesvärsrätten förvaltningsdomstol överkla-är prövaren som
ganden registreringsverketsPatent- och beslut i vissa immaterial-av
rättsliga frågor. Domstolens beslut kan överklagas till Regeringsrätten.

Arbetsdomstolen handlägger tvister kollektivavtal och de flestaom
andra arbetstvister. Tvister där arbetstagaren inte biträds sin fack-av
förening handläggs dock i forsta instans i tingsrätt. ArbetsdomstolenI

beslutanderätten inte bara lagfarna ledamöterutövas och särskildaav
ledamöter s.k. intresseledamöter.ävenutan av

Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden bl.a. konkur-om
och marknadsföring och avtalsvillkor i konsumentförhållandenrens om

eller mellan näringsidkare. Domstolen domar och beslutöverprövar av
Stockholms tingsrätt i sådana frågor och vissa beslut Konkur-av
rensverket.

6.4 Vissa handläggningstider hos de
allmänna förvaltningsdomstolarna

Domstolsverkets resultatredovisning för domstolarna innehåller upp-
gifter handläggningstider för vissa mål hos domstolarna 1997.om
Uppgifterna för år finns för länsrätternas1998 del inte tillgängliga.
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Länsrätterna

mål avgjordes ochmål in, 112 539 60 526kom 112 927Under år 1997
balanserades.mål

följandemålens ålder i månader framgåravgjordaunder åretDe av
förtursmål.måltypema handläggsfyra förstasammanställning. De som

anmärkas antal mål kan kommaskattemål kanBeträffande att ett stort
och med-prejudicerande avgöranden detta kanavvaktan påvila i attatt
prejudicerandeavgjorda målutslag i åldern påföra när avgö-ettstora

rande kommer.

Medel-9-7-1 8 1Måltyp 0-6
värde

4 1,4174 1163LVU/LVM
61 2,93 25331 322Socialtjänst

2 0,2584 111Psykiatri
140 1,8660 295Körkort

11,3943 4 664931 57Socialfor-
säkring

23,8194 7 5636 696 5Skatter

Kammarrätterna

avgjordes och målmål in, 25 377 22 707Under kom 26 253år 1997
prövningstillstånd iavgjorda målen krävdes 54 %,debalanserades. Av

dem. kan vadtillstånd i % Häroch sådant 15 utöver som an-avgavs
handläggningstidens längdmålen i länsrätternamärkts beträffande att

prövningstillstånd.införda kravpåverkasför avgjorda mål kan av

Medel-7-1 8 I 9-Måltyp 0-6
värde

2,134 4840LVU/LVM
33 3,1923 6683Socialtjänst

6 1967Psykiatri
3 1,3100 25lKörkort

2 465 2 304 14,8l 386Social-
försäkring

509 2 654 18,91 051 lSkatter
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Biträde i utlänningsärenden7

7.1 till offentligt biträdeRätten

offentligtAtt biträde förordnas innebär betalar kostnadernaett att staten
för biträdet och falli vissa för utredning.

till offentligt biträdeRätten i utlänningsärenden regleras fr.o.m. den
december1 1997 direkt i utlänningslagen. Intill dess rättshjälpvar ge-

offentligt biträde de former för rättshjälp reglerades inom en av som
1972 års rättshjälpslag. Då den rättshjälpslagen 1996:1619 inför-nya
des, skildes reglerna offentligt biträde från reglerna rättshjälp iom om
övrigt, och till offentligt biträde regleras irätten stället direkt i respek-
tive materiell lagstiftning se 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr.prop.
1996/97:55. Vissa bestämmelser samtidigt itogsgemensamma en

Vsärskild lag 1996:1620 offentligt biträde.om
till offentligtRätt biträde föreligger enligt 11 kap. 8 § UtlL i bl.a.

ärenden avvisning och utvisning enligt 4 kap. 3 § dvs.om om
utvisning efter det uppehållstillstånd har löpt eller återkallats.att Iut
avvisningsärenden hos polismyndighet har dock utlänning tillrätten en
offentligt biträde endast utlänningen hållits i förvar längre än treom
dagar. Biträdesförordnandet upphör lagakraftvunnet beslutnär ett
föreligger. På verkställighetsstadiet kan offentligt biträde förordnas om
utlänningen hållits i forvar sedan dagar. Vid ansökanän tremer om
uppehållstillstånd enligt 2 kap. b UtlL5 § NUT, förordnas offentligt
biträde endast Utlänningsnämnden meddelat beslut inhibition iom om
ärendet avvisning eller utvisning. Offentligt biträde skall alltidom
förordnas för barn under 18 år hålls i förvar, barnet saknarsom om
vårdnadshavare här i landet.

I samtliga fall gäller offentligt biträde skall förordnas, intedetatt om
måste behov biträde saknas. I Invandrarverkets praxisantas att av anses
biträde normalt inte behövas i sådana ärenden där avvisning med
omedelbar verkställighet beslutas.

Även i ärenden enligt lagen särskild utlänningskontroll finns rättom
till offentligt biträde. gällerDet i ärenden utvisning eller anmäl-om
ningsplikt hos regeringen i ärenden beslut tvångsmedelsamt om om
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fall det inte måstei dessaförutsättningenligt lagen. antasEn även attär
biträde saknas.behovatt av

finnseller detansökanförordnas efterbiträde närOffentligt annars
domstol ellerhandläggandeBiträdet förordnasanledning till det. av
offentligt bi-i frågorbeslutar såledesInvandrarverketmyndighet. om

Utlänningsnämndenochvid verket,handläggsträde i ärenden som
i frå-polismyndighet beslutardär.skulle uppstå Enfråganbeslutar om

Till skillnadmyndighet.handläggandemyndighetenden ärgan, om
avslåsjälvpolismyndighetenfårtidigaregällt ävenfrån vad ensom

depar-biträdesfrågor denhos regeringenärendenansökan. prövasI av
regeringen bestämmer.tementstjänsteman som

regeln i lagenden allmännafår enligtbiträdesfrågorBeslut i om
ochenskild Dom-denöverklagasbiträdeoffentligt är part avsomav

stolsverket.
Överklaganden tillutlänningsärendenibiträdesfrågor görsav

överkla-frågor får intei dessaNämndens beslutUtlänningsnämnden.

gas.
för ärendenöverklagande gällerbeslut ochförMotsvarande regler

utlänningskontroll.särskildenligt lagen om
i lagenbiträde 5 §till offentligtförordnasfårVem omangessom

får för-biträde§rättshjälpslagen. Tillmedjämfört 26biträdeoffentligt
eller någonadvokatbyråbiträdande jurist påadvokat,ordnas enen

föreslagitsökanden själv haruppdraget. Omlämplig förärsomannan
inte med-förordnas detden föreslagneskalllämplig,någon är omsom

särskilda skäli övrigt finnseller detkostnaderökadeför emotavsevärt
såledesfr.o.m. december 1997offentligt biträdedet. på ärKraven ett

huvudregelnfannsTidigare interättshjälpsbiträden.fördesamma som
ärenden.biträdande jurist i dessaelleradvokatförordnande avom

finnstillstånd bara detsärskilt ochefterfår skebiträdeByte omav
endastskebytegång, fårhar skettskäl. bytesärskilda Om nytt omen

biträ-advokat ellerfårskäl. biträdesynnerliga Ettfinns sättadet en
inte med-detsubstitution,ställeadvokatbyrå i sittjuristdande på om

substitutionfårövrigtkostnaderna.ökning Ibeaktansvärdför aven
tillstånd.särskiltendast ske efter

biträdeoffentligtförslagTidigare7.2 om

bl.a.1994:20RRVföreslog i sinRRVRiksrevisionsverket attrapport
på vilkasynpunkterframförde ocksåinrättas. RRVbiträdesjour skulle

ställas på inla-bordekravbiträden.ställas på Högrebordekrav som
allasådanbordei inlagornaKvalitetenbiträdena. attfrån varagorna

Invandrar-grundärendet.fram ikomför yrkandengrunderrelevanta.
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biträdenundvika förordnabordeUtlänningsnämndenochverket att
myndighe-vidareansågönskvärda krav. RRVuppfylldeinte attsom

biträdenfastställa ersättning tillmöjlighetborde vägraatt somterna ges
specificeradei formbeslutsunderlagpresenteradeinte noggrantett av

kostnadsräkningar.
betänkande SOUförordade i sittkommitténFlyktingpolitiska

denglobalt perspektiv RRVflyktingpolitik iSvensk att1995:75 av
bet. 189.skullebiträdesjourväckta frågan övervägas s.om

Invandrarverket underharavsnittiberörsSom närmare ett senare
genomförtantal advokatermedtillsammansmånader 1998några ett

från för-Erfarenheternaflygplats.Arlandavidbiträdesjourförsök med
goda.söket är

älpskostnaderRättshj7.3

frånoffentligt biträdereglerna rätts-brytaskälen tillEtt utatt omav
påpeka-propositionenkostnadssambandet. Iövrigthjälpsreglerna i var

inkomstprövad, ochinteoffentligt biträderättshjälp ärdes att genom
Kostnaderna förhjälp.för dennabetala någotinteenskilde behöverden

miljoner1994/95 till 130under budgetåretuppgickbiträdeoffentligt ca
utlänningsärenden,avsågkronormiljonerdrygt 82kronor, varav

uppgicktidunderrättshjälpenkostnaderna förde totalamedan samma
miljoner kronor.till 869ca

till Offentligtsärskilt anslagnyinrättadesbudgetåret 1997Fr.o.m. ett
Invandrare ochUtgiftsområde 8underutlänningsärendenbiträde i

kronor.miljoneranslogs 60,2951998budgetåretflyktingar. För
skulle kommakostnadernavisadeför året attUtgiftsprognosen att

anslagits 51 632harbudgetåret 1999medel.tilldelade Förunderstiga
rskr.1998/99:SfIJ2,bet.1998/99:1,prop.kronormiljoner

1998/99:102.

frivilligorganisationerStöd7.4 av

betänkandenämndai sittansågkommitténFlyktingpolitiska ovan
verkställighetomedelbarmedAvvisningrubrikenf., under att188s.

frivilligorganisatio-låtaasylprocesseniöka insynen är attväg atten
antingen i formorganiseraskandettaroll ochspela att avennerna

organisationerna deltar iförellermedborgarvittnen representanteratt
till den danska 0rd-hänvisadeKommitténbeslutsfattandet.delar av

Flygtningehjaâlp enligtDansksamverkansorganisationendärningen
avvisning med omedel-förfarande därdetmedverkar imedavtal staten

Ökadrättssäkerhet19-03037
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bar verkställighet aktuell. Kommittén hänvisadeär vidare till vikten av
med avvisning med omedelbaratt ett verkställighetsystem vinner all-

Kommittén detmän ansåg tänkbart bl.a.acceptans. låta medborgar-att
vittnen delta åhörare vid den muntliga handläggningen ellersom att
involvera frivilligorganisationer i beslutsprocessen. Socialförsäkrings-
utskottet, i samband med behandlingen den migrationspolitiskasom av
propositionen också behandlade motion medborgarvittnen, för-en om

frågan skulle komma diskuteras i de fortsattautsatte att att övervägan-
dena hur asylprocessen skall utformas bet.närmare l996/97:SfU5om

66.s.
Svenska humanitära frivilligorganisationer och deras arbete redovi-
i utredningsbetänkandet SOU 1997:128 Verkställighet och kon-sas

troll i utlänningsärenden s. f..74 Som framgår det betänkandet ärav
flertal ideella organisationer, kyrkor ochett samfund verksamma i frå-

berör asylsökande och flyktingar. Deras insatser skiftar starkt igor som
inriktning och omfattning alltefter organisationemas förutsättningar och
ideologiska hemvist. Någon övergripande samarbetsorganisation för
flyktingfrågor existerar inte, till skillnad från i Danmark. finnsDett.ex.
dock informellt samarbete mellan nio organisationerett Amnesty
International Svenska sektionen, Caritas Sverige, Rädda Barnen,
Svenska Röda korset, Sveriges Kristna Råd, Svenska flyktingrådet,
Flyktinggruppemas och Asylkommittéemas Riksråd, Sociala Missio-

Svenska kyrkan. Samarbetet bedrivs undersamt arbetsnamnetnen
FOSIF, Frivilligorganisationernas samarbetsforum i invandrar- och
flyktingfrågor.

Gemensamt för många svenska frivilligorganisationer denär väx-
ande internationella verksamhet i vilken de nationellär Särskiltpart.
inom områdena konfliktförebyggande humanitärt arbete och insatser
for flyktingar och fördrivna har de internationella frivillig-personer
organisationerna kommit spela allt roll.att störreen

Svenska Röda Korset sedan lång tid verksamt inomär området.
Kontakterna med Röda Korsets omfattande internationella humanitära
verksamhet handhas Centralstyrelsen, där det också finns särskiltav en
flyktingenhet. Denna bl.a. for Röda Korsets policy i flykting-ansvarar
frågor och bedriver opinionsbildning förBasen stöd- och kon-m.m.
taktverksamheten i förhållande till enskilda utlänningar dockutgörs av
Röda Korsets regionala organisation, där det finns flyktingansvarig ien

de 24 distrikten. Familjeåterförening,ettvart efterforskning för-av av
anhöriga, återvändandefrågor integrationsverksamhetsamt ärsvunna

andra arbetsfält. Röda Korset har fem for och traumatise-center tortyr-
rade flyktingar driver stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset där bl.a.samt
HIV-smittade asylsökande får stöd. Därutöver bedriver organisationen
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olikafrivilliga, påtusentalet sättstödverksamhet närmare somgenom
och flyktingar.asylsökandetillstödger

och opini-informations-sig främstRädda Barnen genomengagerar
flyktingbar-reformarbetet meddriva påsåoch söker påonsarbete sätt

länsförbund ochRädda Barnensmångai fokus. Isituation avnens
insatser,med praktiskaarbetar attlokalavdelningar t.ex. genomman

Räddaflyktingar.asylsökande ochförvän-/kontaktfamiljerorganisera
flyktingbarni kris därungdomarför ochbarnharBarnen centrumett

psykoterapeutisk hjälp.fårupplevelsertraumatiskamed
ochutvecklingenflyktingrättsligaföljer denflyktingrådetSvenska

flyktingrådet kurserhållerVidarelobbyarbete.omfattandebedriver ett
flyktingrättsligaarbetar inom detm.fl.juristerförseminarieroch som

ELENA-nätverketsvenskadetkoordinerarFlyktingrådetområdet.
Asylum:NetworkLegalEuropean on

i kontaktförsamlingarsina 2 500kommerkyrkanSvenska genom
församlingarBåde stift ochflyktingar.ochinvandraremed många

försam-Svenska kyrkansasylsökande.stöd tillpraktisktmedarbetar
flykting-policy iSvenska kyrkansförhuvudansvaretlingsnämnd har

arbetet.
Även samverkanliknande Enaktiva påfrikyrkoförsamlingar sätt.är

Råd.för KristnaSverigessker inom ramen
diakonalaMissionsförbundetsSvenska cent-Sociala Missionen är

flyktingar.ochför asylsökandeverksamhetkurativbedriverochrum
omfattandeockså medlängesedanarbetarMissionenSociala program

omfat-bakgrundendenoch har bl.a.återvändandefrivilligt ettför mot
kontaktnät.internationellttande

asylsökandeföri Sverigeomfattande verksamhetbedriverCaritas
internatio-densvenska delendenOrganisationenflyktingar.och är av
i Sverigebistândsorganisationen. Caritaskatolskanellt verksamma

Sverige,återvändande frånofrivilligtfrivilligt ochmedbl.a.arbetar
möj-illegalt i landetuppehåller sigerbjudaatt ensompersonergenom

återvänder.destöd i hemlandettill visstlighet om
bedri-Riksråd FARRAsylkommittéernasochFlyktinggruppernas

tidskrifteninformationsarbeteasylsökande,rådgivning till genomver
i asylpro-rättssäkerhetför uppnåopinionsarbeteochArtikel 14 storatt
inomutvecklingen EU.ochpraxisutvecklingenbevakarFARRcessen.

ideell basis.helt påAlla arbetar
sedanbedriverflyktingarasylsökande ochförRådgivningsbyrån

asylsökande och andraenskildaförhållande tillverksamhet inågra är
samverkanresultatoch stöd. Byrånsöker råd ärutlänningar ett avsom

RäddaCaritas, Bar-sektionen,International Svenskamellan Amnesty
Stockholm.förlagd till FemVerksamhetenkyrkan.Svenska ärochnen
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arbetar på heltid och råd i utsträckning åtstorpersoner ger personer
har fått avvisningsbeslut och därför vänder sig till byrån.som
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Sekretesslagstiftning8

partsinsynHandlingsoffentlighet och8.1

och sekretessOffentlighet8.1.1

föreskrifter i kap. tryckfri-grund 2handlingar påmyndighetsEn är av
offentlighet i regel tillgäng-handlingarsallmännahetsförordningen om

allmänna handlingari delBegränsningarförliga rätten att ta avenvar.
deneller i lagsärskild lagi sär-måste somen annananges noga en

till.hänvisarskilda lagen
innehållersekretesslagen 1980:100. Densärskilda lagenDen är

allmännaförbud lämnatystnadsplikt ochbestämmelser att utomom
stadgadetryckfrihetsförordningenidenhandlingar begränsar rät-som

handlingar.del allmännaattten ta av
till olika intressen.föreskriven med hänsyn DeSekretess kan vara

riketsaktuella sådanakan blifrämstsekretesshänsyn rörär somsom
mellanfolklig organi-till ellerförhållandesäkerhet eller dess statannan
personliga förhållan-skyddet för enskildssation eller sådana som avser
utrikespolitiska för-rikets säkerhet ellerskydd förSekretess tillden.

sekretesssekretesslagen. Bestämmelseri kap.hållanden regleras 2 om
i kap. sekretess-personliga förhållanden finns 7enskildstill skydd för

främst till intressetmed hänsynockså förekommaSekretess kanlagen.
sådan sekretessoch bestämmelserbeivra brott,förebygga elleratt om

sekretesslagen.finns i kap.5
utlänningsärenden regelmäs-i enskildahämtasUppgifter ärsom

Sekretess gällerkap. sekretesslagen.sekretessbelagda enligt 14 §7sigt
utlänning, det kanuppgiftparagrafen förenligt rör antas attomsomen

förmedföra någonuppgiften skulleröjande utsätts övergreppattett av
förhållandet mellan utlän-föranledsallvarligteller annat avmen som

organisation utlän-eller myndighet ellerutländskningen och stat av
ningar.

för kontroll utlänningari verksamhetgäller sekretess överHärutöver
uppgift enskildsmedborgarskap försvenskti ärendenoch omom

klart uppgiften kan röjasdet inte stårförhållanden,personliga attom
närstående lidereller någon honom Ienskildedenattutan men.
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verksamhet för kontroll utlänningar gäller sekretess också föröver
anmälan eller enskild, det kan farautsaga antas attannan av om upp-
kommer för den har gjort anmälan eller avgivit elleratt utsagansom
någon honom närstående för våld eller allvarligtutsätts annat men om
uppgiften röjs.

Beträffande beslut i verksamhet för kontroll utlänningar och iöver
ärenden svenskt medborgarskap gäller sekretessen endast förom upp-
gifter i skälen.

Sekretessen i dessa fall gäller således med hänsyn främst till skydd
för enskilds personliga förhållanden. Myndigheterna regelmässigtgör

mycket restriktiv prövning det gäller lämna uppgifter tillnär att uten
någon den enskilde med ombud eller biträde i ärendet. Efter-änannan

det den enskilde skall skyddas kan den enskilde självärsom som
medge sekretessen efterges, exempelvis lämna fullmaktatt attgenom
till någon del handlingarna i ärendet.att taannan av

Särskilt i säkerhetsärenden kan uppgift sekretessbelagden vara
också hänsyn till allmänt intresse, oftast hänsyn främst till riketsav av
säkerhet eller förhållandedess till eller mellanfolklig organi-statannan
sation. Enligt 2 kap. § sekretesslagen1 gäller sekretess för uppgift som
angår Sveriges förbindelser med eller i övrigtstat rör stat,annan annan
mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk per-

i eller statslös, det kan det Sverigesstat antas störattson annan om
mellanfolkliga förbindelser eller på skadar landetsättannat om upp-
giften röjs.

enligtFör sekretess denna paragraf skall gälla krävs såledesatt att
det skall kunna Sveriges förbindelser eller påstöraantas sättannat
skada landet uppgiften röjs. vad brukarDet kallas raktär ettom som
skaderekvisit, innebär viss presumtion för uppgifter skallattsom en

offentliga. Paragrafen har delvis lydelse från den januari1vara en ny
1995. Tidigare gällde för regeringens och utrikesrepresentationens del
s.k. skaderekvisit, dvs. uppgifter sekretessbelagda såvidaomvänt att var
det inte stod klart uppgifterna kunde röjas det stördeatt utan att
Sveriges förbindelser eller på skadade landet. Utrymmet försättannat

sekretessbelägga uppgifter med stöd kap.2 sekretesslagen1 § haratt av
således minskat något.

Brottmålssekretess gäller enligt kap.5 1 § sekretesslagen bl.a. för
uppgifter hänför sig till förundersökning i brottmål och de berördasom
myndigheternas iverksamhet övrigt för förebygga, uppdaga, utredaatt
eller beivra brott.

Särskilda bestämmelser sekretess hos domstolar finns iom m.m.
kap.12 sekretesslagen.
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allmän handling beslutandeUtlämnande8.1.2 av -
myndighet

del allmän handling skall enligt kap.få 2begäranEn att ta av enom
tryckfrihetsförordningen hos och den myndighet14 § göras prövas av

utlänningsärenden såledeshandlingen. det normaltförvarar I ärsom
Utlänningsnämnden fråganInvandrarverket eller prövar ut-som om

ärende hos respektive myndighet.handling i Det-lämnande ettav en
myndigheterna inte till-givetvis handlingar hos hargäller somsamma

någon myndigheterna lämnaärende. Beslutförts något vägraattav av
överklagas hos kammarrätten.handlingut en

regeln prövning den förvarandedock undantag frånfinnsDet om av
skäl till får idet finns särskilda det det nämligen lagmyndigheten. Om
sekretesslagen hänvisar till före-eller lagsekretesslagen somannan

fårprövningen skall ankomma på myndighet. Vidareskrivas att annan
synnerlig betydelse för riketshandlingdet i fråga ärsom avom en

föreskrivas endast viss myndighet fårförordningsäkerhet attgenom
kvalificeratutlämnande. gäller således s.k. hem-frågan Detpröva om

tryckfri-sekretesslagen hänvisas till bestämmelsen ihandlingar.liga I
förordning får föreskrivas utläm-hetsförordningen det attatt genom

myndighet.fall får endast visshandling i vissanande prövas avav
föreskrifter har meddelats i sekretessförordningenSådana

får frågan utlämnande tillEnligt denna förordning§1980:657. 7 om
allmän handling synnerlig betydelse förenskild ärsom aven av en

endast chefen för respektive Justi-säkerhet i vissa fallrikets prövas av
Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet.tiedepartementet,

hänskjutas till regeringen. krav för föreskriftenfår också EttFrågan att
Utrikesdepartementeti förhållande till chefen förskall gälla är att

innehåller uppgifter sekretessbelagda enligt kap.handlingen 2ärsom
och har överlämnats departe-sekretesslagen utrikessekretess§1 av

myndighet.till svenskmentet en
Även i kap. regeringsformen kan aktualiseras.bestämmelsen 10 8 §

skall chefen för Utrikesdepartementet hållasEnligt den bestämmelsen
betydelse för förhållandet tillunderrättad, fråga ärnär annanen som av

organisation uppkommer hos statligtill mellanfolkligellerstat en annan
grundlagskommentar Erik Holmberg och Nilsmyndighet. I en

Stockholm 360 framhållsStjernquist: Grundlagarna, 1980, atts.
fråga "uppkommer", alltså innanunderrättelsen skall lämnas när en

Grundlagberedningen yttrade detställning. GLBmyndigheten atttar
utrikesministernmyndigheten underrättar sitttillräckligtinte är att om

i god tid utrikesminis-underrättelse skall lämnas såbeslut attattutan
orientera sakens utrikespolitiska bety-reell möjlighetfår atttern omen

underrättelsepliktens omfattning yttradegäller GLBdelse. Vad ävenatt
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till tekniska ärenden kan eller snabbt få utrikespolitisksynes rymma
betydelse: "en central kontroll finnasmåste alla utrikesförbindel-över

har någon utrikespolitisk betydelse eller kan medföra rättsligaser som
förpliktelser för riket".

Partsinsyn8.1.3

Underrättelseskyldighet

regeln allmännaAv handlingars offentlighet följer den ärattom som
i ärende hos förvaltningsmyndighet har delpart allaett rätt att ta av

allmänna handlingar i ärendet inte undandragna offentligheten.ärsom
För tillfredsställande skall kunna bevakaatt sinapart ett sätten
intressen det emellertid inte tillräckligt han eller honär får tillgångatt
till det material offentligt för insynsrättär En i prin-parts ärsom envar.
cip densamma i förvaltningsförfarandet och i förvaltningsprocessen.
Utredningsmaterialet i ärendet kan delvis bestå sådana allmännaav
handlingar enligt sekretesslagen skall hållas hemliga. Vid ärendetssom
utredning kan ha tillkommit handlingar innehåller upplysningarsom av
värde för ärendets avgörande, enligt tryckfrihetsförordningenmen som
inte räkna allmänna handlingar.är I underlaget för myndighe-att som

bedömning saken kan också ingå föremål, iakttagelser vidtens av syn
muntliga upplysningar. grundläggandeEn princip isamt rättssam-ett

hälle i mål eller ärende skall ha fri insynär i de förhållandenatt parten
kan läggas till grund för domstols eller myndighets avgörande. Försom

denna insynsrätt viker därför gällande sekretess i mycketäven annars
omfattning.stor

Enligt 16 § förvaltningslagen har sökande, klagande elleren annan
del det tillförts ärendet, dettarätt myndig-part att ta av som om avser

hetsutövning någon enskild. Rätten del uppgifter gällermot att ta av
med de begränsningar följer kap.14 5 § sekretesslagen. I 17 §som av
förvaltningslagen finns allmän, heltäckande bestämmelse kom-en om
munikation ärende myndighetsutövningutsäger att ettsom som avser

enskild inte får sökande, klagande ellermot avgöras utan atten annan
har underrättats uppgift har tillförts ärendetpart om en som genom

någon honom eller henne själv och har fått tillfälleän sigatt yttraannan
uppgiften. Undantag från underrättelseskyldighetenöver gäller om

avgörandet inte går uppgiften saknar betydelse ellerparten emot, om
åtgärden något anledning uppenbart obehövlig.ärom av annan

Undantag gäller också det kan befaras det skulle bliattom annars
svårare genomföra beslutet i ärendet elleravsevärt avgörandetatt om

inte kan uppskjutas. ärendenI visering, tidsbegränsat uppehållstill-om
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uppehållstillståndarbetstillstånd och återkallandestånd, permanentav
enligt kap. UtlL endastförvaltningslagen 11 2 §tillämpas regeln i §17

Sverige. övrigt har avvi-eller vistas i någrautlänningen bosatt Iärnär
utlänningslagen, och bestämmel-meddelats ikande bestämmelser inte

handläggningen utlänningsärenden liksomsåledes förgäller avserna
allmänhet.förvaltningsärenden iför

förvaltningsprocessenkommunikation handlingar iRegler avom
förvaltningsprocesslagen.finns i och 1810, 12

varigenom mål inleds.handlingar IRegeln i 10 § ett sammaavser
kan från kommunikations-också undantagparagraf görasnäranges

det inte finns anledningregeln. Undantag gäller anta att motpartensom
onödig,underrättelse uppenbartbifallas,talan kommer äratt om annars

underrättelse skulle försvårabefarasdet kaneller avsevärtattom
underrättelse till klagandeni målet. gällergenomförandet beslut 12 §av

Föreskrifterna kommuni-anfört.eller hennesvad hans motpart omom
för grundtanke täckeruttryckkation i och 1210 mensammager

svarsmaterial kommeranhängiggör mål ochmaterialbara ett somsom
material kommunicerats.förstnämnda hartill del dårätten

finns kompletterande regelförvaltningsprocesslagenI 18§ en om
förvaltningsprocessens del §kommunikation för 17motsvararsom

ha fått kännedomskall innan målförvaltningslagen. En avgörspart om
haft tillfällesjälv och hatillförts måletdet än partenannangenomsom
enligtinte föreligger undantagsskäl 10det, detsig överatt yttra om

Åtskilligt tillföras måletunder måls handläggningmaterial kan ett
sakkunnigutlåtande, skriftligasjälva,andra än t.ex. ettparternagenom

tjänstepromemorior och tjänsteanteck-utomstående,upplysningar från
hållits,muntlig förhandling ellertelefonsamtal.från Harningar syn

all sannolikhetinfunnit sig, har medinte haratt parttrots nya upp-en
själv.gifter tillförts målet än partengenom annan

partsoffentlighetenunderrättelseskyldigheten och den s.k.Både
sekretesslagen 19 §till innehållet i 14 kap. § sehänsyn 5begränsas av

förvaltningsprocesslagen.43 §resp.

14 5 § sekretesslagenBegränsningar enligt kap.

skall vika försekretesskap. sekretesslagenHuvudregeln i 14 5 § är att
initiativ- delkommunikation eller på eget tarätt attparts genomen -

begränsning föreskrivsärende.material i mål eller Den är att ensomav
till i den månmaterial inte får lämnasellerhandling ut part,annat en

synnerlig viktenskilt intressetill allmänt ellerdet hänsyn är attavav
materialet inte röjs.uppgift isekretessbelagd
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Så undantagsregeln utformadsträngt blir förär utrymmetsom
begränsning kommunikation sekretesskyddat material med partav av
mycket litet. Sekretess med hänsyn till rikets säkerhet hör till vad som
någon gång kan fylla kravet på synnerlig vikt och bärande skäl förge

inte insyn i materialet sådant och tillfälleatt part sigatt yttrages som
det. Vidare brukar exempel sekretessenöver enligt kap.7 6 §tassom

sekretesslagen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten för
anmälan eller enskild någons hälsotillstånd ellerutsagaannan av om
andra personliga förhållanden, vilken gäller det kan faraantas attom
uppkommer för den gjort anmälan eller avgivit eller någonutsagansom
honom eller henne närstående för våld eller allvarligtutsätts annat men

uppgiften röjs.om
Uppgift bedöms inte kunna lämnas vanligen uppgiftärutsom om

källa för upplysningar myndigheten har. Om det ärsom namn en
bedöms inte kunna lämnas får i regel delut, partenperson som av

handlingen i sin helhet med på källor överrnålade. kanLägetmen namn
komplicerat det inte i första hand uppgift självaärvara mer om om

källan bedöms inte kunna lämnas uppgift hurut, utansom snarare om
myndigheten erhållit materialet.

exempel kan illustreraEtt det sagda. Har polismyndigheten fått rät-
tillstånd till hemlig teleavlyssning exempelvis medtens stöd av

bestämmelserna i kap.27 rättegångsbalken på grund misstankeav om
allvarligt brott helt den utlänningsärendetän gäller,av en annan person
kan det vid sådan avlyssning komma fram komprometterande uppgifter
rörande den avlyssningen gäller. Uppgiftän sådanannan om
teleavlyssning regelmässigt sekretessbelagd enligtär kap.5 1 § sekre-
tesslagen sekretess med hänsyn främst till intresset förebygga elleratt
beivra brott. kanLäget då sådant det inte möjligt i detaljäratt attvara
redogöra för de uppgifter kommit fram vid teleavlyssningen utansom

det framgår hemlig teleavlyssningatt förekom-att av en annan person
mit. Den uppgiften kan medföra syftet med teleavlyssningen allvar-att
ligt skadas. Bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen innebär i sin

upplysning till vad materialet innehållertur att får lämnasparten om
endast det kan ske allvarlig skada för det intresse sekretessenutanom
skall bevaka.

I kap.14 5 § sekretesslagen föreskrivs vidare detatt, attom anses
inte bör få insyn i materialet sådant, myndighetenparten annatsom

skall lämna upplysningsätt vad det innehåller. Sådanparten om upp-
lysning skall lämnas i den mån det behövs för skall kunnaatt parten ta
till sin och det kan ske allvarlig skadarätt för det intresseutanvara som
sekretessen skall skydda. Upplysningsplikten kan fullgöras såväl munt-
ligen, vid förhandling, skriftligen. Lämnas upplysning muntli-en som
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upplys-den erhållerförordnavid behovmyndighetenskall att somgen
fåttvad han harobehörigeninte fårningen veta.yppa

Förbehåll

förbehållställasekretesslagenenligt kap. 9 §får 14myndighetEn upp
utnyttjavidare elleruppgiftlämnaenskildsinskränker rätt att enensom

försådan riskfinnermyndighetenskall skeuppgiften. Så att enom
sekretessbestämmelseenligtolägenhetellerskada, som enannanmen

undanröjasenskild kanuppgift tilllämnahinderutgör att genomen
sekretesslagen ocksåenligt kap. lO§myndighet får 14förbehåll. En

sekretessbelagdlämnarmyndighetenförbehålluppställa sådant när en
sådant för-ombud eller biträde. Ettställföreträdare,uppgift till part,en

elleruppgiften i måletutnyttjaförbudinnebärafår intebehåll attmot
ställföreträdare,tillupplysningmuntliglämnaellerärendet part,mot att

biträde.ellerombud
sekretess gäl-uppgift för vilkensamtycker tillenskildOm att enen

enskildlämnas tillhenne självellerför honomtill skyddler en annan
myndighetenuppställs, skallförbehållförutsättningunderendast att

uppgiften lämnasförbehålletuppställa när ut.
material ellerhemligtlämpligt lämnavisa sigiblandkanDet utatt

ställföreträdareombud biträde ellerupplysning tillhemlig partsenen
Hinder1971:30 444.personligen seför tilli stället parten s.prop.

ställföreträdarenombudet ellerförbjudafallinte i sådant attattmöter
vidare till Däremotföremålellerhandlinglämna parten.annatetten

upplysning inte åläggasmuntliglämnaförbudkan något partenatt en
förtroendeför-detmed tanke pådettaställföreträdaren,ellerombudet

och huvudmannen.ombudetråder mellanhållande som
utsträckningi vilkenavvägningarofta svårainnebär avgöraDet att

tillsekretessbelagt hänsynmaterialellerhandlingar ärannat avsom
Å sidan finns detdelgesskalldet allmännaskydd för ettpart. enaen

materialdel alltfårrättssäkerhetsintressestarkt partenatt somavav
Å sidan finns denandraför beslutet.till grund över-liggakommer att

uppgift inte får lämnasi sekretesslagenbestämmelsengripande attom
komma ska-skall skydda kansekretessenintressedettill attparten, om

das allvarligt.

Överklagande

material iochsamtliga handlingardelgeinteBeslut annatpartatt en
samband medendast isärskiltöverklagasinte attärendet kan utan
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beslutet i ärendet överklagas. viss möjlighetEn finns dock för den en-
skilde hävda det sig allmän handling skall lämnasröratt att om en som

till den inte i ärendet. avslagäven Ett på sådan begä-ärut partsom en
kan överklagas till domstol; beslut Invandrarverket eller Utlän-ran av

ningsnämnden överklagas till kammarrätten. Regeringsrätten har prövat
framställningar från enskilda få del Utlänningsnämndensattom av

Domstolama har därvid delat Utlänningsnämndensreserapporter. upp-
fattning sådana handlingar inte kan ha tillförts visst ärendeatt ettanses
och de omfattas utrikessekretessen.att av

8.2 Offentlighet vid förhandling och i dom

grundläggandeEtt krav på domstolsförhandling den skallär att vara
offentlig. föreskrift detta iEn kap.5 1 § rättegångsbalken, tillom ges
vilken förvaltningsprocesslagen16 § hänvisar.

Vissa undantag från offentligheten föreskrivs dock också. deUtom
föreskrifter endast gäller de allmänna domstolarna finns undanta-som

förhör med den under femton år eller lider psykiskget att ärsom av
störning får hållas inom stängda dörrar. förvaltningsprocessenI får

enligt förvaltningsprocesslagenl6§ förordna förhandlingrätten att
skall hållas inom stängda dörrar, det kan vid förhandlingenantas attom
kommer förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekre-att

i sekretesslagen. Huvudregeln muntlig förhand-tess attsom avses en
ling hos allmän förvaltningsdomstol skall offentligäven ären vara
dock klar.

Det här fråga sekretess med hänsyn främst till skydd förär om en
enskilds personliga förhållanden. Eftersom det den enskildeär som
skall skyddas kan framgår den enskilde själv medge sek-attsom ovan

efterges. Problemet för också påpekatsretessen ärparten närsom ovan
det någon enskild skall skyddas, och uppgifter därförär kanannan som
hållas hemliga för parten.

När domstol från myndighet eller domstol erhålleren en annan en
uppgift sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos dom-ärsom
stolen 12 kap. sekretesslagen. Sekretessenl § fortplantar sig alltså.
Samtidigt märks Sekretessregler i allmänhet gäller hos för-att samma
valtningsdomstolama hos förvaltningsmyndighetema. förord-Försom
nande förhandling inom stängda dörrar hos förvaltningsdomstolom en

det tillräckligt det kan vid förhandlingen kommerär att antas att att
förebringas uppgift för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses
i sekretesslagen oberoende fråga fortplantad sekretessärav om om
eller direkt tillämplig sekretess.om
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rättegångsbalken för-stycketförstahuvudregeln i kap. 1 §5Av att
önskarföljer ingenoffentligdomstol skallvidhandling att somvara

förord-har meddelatavvisasförhandling fåråhöra rättenutan atten
dörrar.hållas inom stängda Denförhandlingen skallnande att somom

skäl tillordförande finneravvisas,dockunder år kan18 rättensär om
det.

stängda dörrar,hållas inomförhandling skallFörordnar rätten att
ellermed ombudprincip endastibetyder det rätten samt parternaatt

naturligtvis den skallkommernärvarande. Vidarebiträden får somvara
den tid hansnärvarande undersakkunnigellervittnehöras att varasom

medgeskanpåkallad. Andrahennes rätteller attärnärvaro personer
närvara.

Även allmändomstol och vidbåde vid allmänförhandlingarom
allmänhetenbrukar varkenoffentliga,förvaltningsdomstol således är

sig för följautsträckning infinnamassmedia i någoneller större att en
offentligförhandling dockmuntligförhandling.sådan En ävenär om

formelltåhörare, intenärvarandeutomståendeingen ettär som om
Enligtinom stängda dörrar. 12förhandlingen hållsbeslut fattats attom

för uppgift i mål,upphör sekretesssekretesslagenkap. 3 § ett om upp-
Ävenmål. denförhandling ivid offentligförebringasgiften samma om

består sekretes-inom stängda dörrar,har hållitsförhandlingenmuntliga
domen eller det slut-endast iförebringade uppgifterför rättenomsen

förordnar det.beslutetliga om
sekretesslagen sekretessenenligt kap. 4 §märka 12Vidare är attatt

uppgiften inupphör gällaeller ärendeuppgift i målför tasattett omen
visserli-ärendet. Möjlighet finnsmålet ellerbeslut ii ellerdom annat

uppgifter isekretess förfortsattförordnaför ävenrätten att omgen
använd-avsedd komma tillmöjlighet intedomskäl, denna är attmen

denbetyderundantagsfall.i Dettaning rätten närattän ytterstaannat
behöveringen uppgiftsådomskälen alltid måsteutformar att somsovra

sekretessen skall beståFörordnanderöjs i onödan.sekretessfortsatt att
beslut,motsvarande delellerdomslutetomfatta annatfår inte ettav
ound-synnerlig viktintressesäkerhet ellerrikets annatänannat avom

det.gängligen påkallar
meddelat för-vari domstol hareller ärendetalan i målFullföljs ett

skall den högreuppgift skall bestå,sekretess förordnande rättenattom
sig.eller ärendet frånskiljer måletförordnandet dennärpröva
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påGrundläggande krav9

processordningen

begrepputtryck ochVissa9.1

medborgarskaps-ochutlännings-ställning tillskallKommittén ta om
skallprövningenoch görasi tvåpartsprocessskallärenden prövas om

förvaltnings-renodladeellerdomstolsliknandedomstolar, organav
änd-eventuellaföreslåutredningsinledningmedochmyndigheter av

frånskall utgåKommitténinstansordning. attnuvaranderingar av
första instans.handläggningen iförbasen utgörs avprocessen

tolkning-till skildaupphovsig kunnavisatharBegreppet instans ge
detbetecknafördirektiveniuttrycketanvänds attDels organsomar.

domstol kandet, dåanvändsdelsärende,ibeslutförst fattar ettsom
dådomstol,dennabeteckning ärbeslut,dettaöverpröva somsom

uttrycket påanvänds sättbetänkandetIdomstolsinstans.första samma
fattarförstdetbeteckning pådvs.direktiven,i somorgansomsom

förvaltningslag setill 1986 årsförarbetenaärendet.i Ibeslut prop.
förfarandettyngdpunkten ibl.a.såledesframhålls121985/86:80 atts.

förstasärskilt deninstansordningen,inedåt motförskjutasborde
förtsdär detsammanhang,andrakedjan. Iiinstansen resonemang om

domstols-uttrycket förstamedinstans,i förstatyngdpunkten avses
dom-mellantyngdpunktsförhållandetoch rörinstans, resonemanget

för-propositionendet i översynpåpekasSålundastolsnivåema. avom
inledandet801997/98:l01prop. attvaltningslagen genoms.m.m.

för-reformarbetet inomfortsattadetochinstansordningsreformenav
har för-förvaltningsrättskipningenityngdpunktenvaltningsprocessen

domstolsprövningenförstadenochnedåtskjutits att numera som
för i kammarrätt.ställetii länsrätthuvudregel sker

utlännings-processordning förochinstans-diskussionVid enaven
där avlägsnan-ärendenmellanskillnadenfrågornagällerärenden en av

skillnadenfrågaandra. Enaktuellt ochblirriketde avserannanur
ochflykting,uppehållstillståndasyl, dvs.sidanmellan å uppe-somena

tillfinnsdetövrigt, där rättskyddsbehövande ihållstillstånd ensom
humanitärauppehållstillståndandra sidanoch åuppehållstillstånd, av
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skäl, får till utlänning. Bedömningen tillrättensom ges en av uppe-
hållstillstånd flykting eller skyddsbehövande i övrigt ärsom mera ren-
odlat juridisk, medan frågan uppehållstillstånd bör humanitä-om ges av

skäl har inslag andrastörre överväganden. Det inte självklartärra av
beslutssystem bäst lämpat för de olikaatt är slagen ärenden.samma av

Däremot kan praktiska svårigheter och dubbelarbete förutsesstora vid
olika för olika frågor.system

kanDet också finnas anledning påminna betydelsenatt om av
uttrycket flykting. Uttrycket har kommit bli dubbeltydigt. denI all-att

debatten används uttrycket oftamänna människor mycketom som av
olika skäl har flytt från eller i övrigt lämnat sitt land med avsikten att
söka mindre tillvarosvår i land. utlänningsrätten,I och iett annaten
detta betänkande, används uttrycket specifikt: flykting denärmera en

uppfyller de krav i FN:s flyktingkonvention, dvs.som som anges en
konventionsflykting. De i allmän debatt flyktingaromnämnssom som
kan således mycket väl flyktingar också i den specifika bety-vara mera

Ävendelsen, de behöver inte det. intede flyktingar iärmen vara om
konventionens mening kan de i lika behov skydd ellerstortvara av

hjälp.annan
I utlänningslagen sedan den januari1 1997 med asylavses uppe-

hållstillstånd beviljas utlänning därför han eller hon flyk-att ärsom en
ting. Användningen ordet anknyter således till det språkbrukav som
gällde före 1989 års utlänningslag.

Beteckningen asylärenden kan i första hand leda tanken till ärenden
grundas ansökan asyl. Som påpekas i den migrations-som en om

politiska propositionen prop. 1996/97:25 289 torde skydds-s. en
Ävensökande i regel i första hand ansöka asyl. ansökanom om en

uttryckligen skydd skäl, skall den ändå handläggasannatavser av
asylansökan. Beteckningensätt asylärenden omfattarsamma som en

därför i detta betänkande sådana ärenden.även

9.2 Tvåpartsförfarande och muntlig
förhandling

Kommitténs förslag: Processordningen skall innehålla tvåpartsför-
farande och möjligheter till muntlig förhandling mellan parterna.

I kommitténs direktiv betonas vikten rättssäkerhet och snabbhet.av
Vidare framhålls organisationen skall kunna ökas och minskasatt i
storlek, beroende på tillströmningen ärenden. ekonomiskaDe kon-av
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skall utredas, och kom-organisatoriska lösningarolikasekvensema av
grundläg-ytterligareresursbehoven. Ettskall uppmärksammamittén

ochöverensstämmelse med EG-regleristårordningenkravgande är att
åtaganden.internationellaandra

kaninförande tvåpartsprocessuppdraget ingårI pröva ettatt avom
såväl utlännings-processordningen förförbättringarsådanamedföra att
kommitténändras.medborgarskapsärenden bör Omärenden ansersom
ställningstagandeinnebär sådantinföras,börtvåpartsprocess ettatt

framtidautformningen denanledningytterligare prövaatt aven
instansordningen.

bristerfrämjar rättssäkerheten. DevaddåfråganförstaDen är som
bristenasylärenden påhandläggningenipåtalats ärfrämst mot-avsom

sökan-förhandling mellanmuntligoch bristen påsökandetill denpart
den och motparten.

förstahänger iallmänna intressenaför deföreträdareBehovet enav
Utredningsmaterialet blir fylligareutredningskravet.medhand samman

inte i varjedetdialog,i tvåpartsprocess ävenparternas omgenomen
bli "motsagd"enskildfördel förnödvändigtvisfallenskilt är attenen
vid behovBetydelsen motpart accentuerasmotpart. avav enenav

förhandling.muntlig
utred-sörjer för bättrei tvåpartsprocessGenom ettatt parterna en

arbetet för sak-beslutsmyndigheten delavlastasningsmaterial attaven
aktivitet fråntillräckligt utredda. Behovetbliri måletfrågorna av

skaffa utredninggäller inminskar detsidabeslutsmyndighetens när att
riskuppenbardet finnsfördel eftersomkanmålet. atti Det enenvara

målet kanutredning isjälv hämtar inmyndighetbeslutande somen
utredningen visar sigsärskiltpartisk,uppfattaskomma att varaomsom

enskildaför dentill nackdel parten.
all-tjäna dehel delkan också haenskildaDen att attparten en

ärendet.partsföreträdda i Genomblirintressena motpartensmänna age-
hennevad krävskunskapenskilde få bättrerande kan den avom som

iframgångför vinnaeller honom att processen.
detaktualiseras givetvisförhandlingmuntlig ärBehovet närav

förhandlingtrovärdighet. sådansökandes Endenbedömafråga attom
avseenden. Sökan-missförstånd i olikatill redaockså bidrakan utatt

och därförkommit till tals bättrehon harhan ellerkan upplevaden att
honom eller hennedet gårbeslut,godtaha lättare emot.ävenatt ett om

inte bara tillförhandling bidramuntligdärförfall kanbästa ettI en
slut densnabbareockså tillresultaträttssäkert ettutan sam-mera

manlagda processen.
asylärende-det ikommitténbakgrundenangivnadenMot attanser
till muntligmed möjlighetertvåpartsförfarandebör införasprocessen
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förhandling. Ett sådant förfarande kännetecknande för förfarandetär i
domstol.

pKravet på rättssäkerhet kan ibland stå i visst motsatsförhållande till
kravet på snabbhet, det behöver inte så. behövaAtt väntamen vara
länge på få "sin kanrätt" innebära känslaatt rättsosäkerhetstoren av
och lidande, och möjligheterna tillett rättssäker bedömningstort en av
olika faktorer kan ofta försämras med tiden. Det bör dock erinras om

frågan snabbhet inte alltid frågaatt Vissaär tids-om en om resurser.
frister måste iakttas. Viss utredning skall hämtas från hållannatsom
och inte kan påskyndas den myndigheten kan också med-som av egna
föra tidsutdräkt.

kommitténsI direktiv framhålls också det finns starka skäl haatt att
korta väntetider i asylärenden. skäl humanitärt.Ett För mångaär detär
påfrestande under lång tid avvakta beslut. Ettatt statsfinansi-ärannat
ellt. Långa väntetider medför kostnader för de asylsökandesstora
uppehälle.

De omständigheter under vilka har lämnat sitt land ären person
givetvis varierande, sådana uppbrott framstår i många fall för denmen
enskilde definitiva och kan dramatiska. Under tiden i väntansom vara
på beslut kan han eller hon inte på allvar försöka bygga till-upp en ny

upplevelserTunga i hemlandet kan svåra bearbetaextra attvaro. vara
så länge frågan "en varaktig stad" oviss. förOron framtidenär iärom
sig psykiskt påfrestande.

Samtidigt föreligger vissa incitament dra för denatt ut processen
vill ha tillstånd i Sverige och osäker deatt stanna ärsom att egna

skälen räcker. Tiden i sig kan verka för asylsökande barnatten genom
sig, vänskaps- eller kärleksband knytsrotar allt omständigheter som-

sökanden, degör ursprungliga skälenatt även inte tillräckliga,ärom
kanske så småningom humanitära skäl ändå får uppehållstillstånd.av
Exempelvis har hänsynen till barn vistats här under lång tid i vän-som

beslutpå legat bakom vissa regeringsförordningar.tan Tiden kan också
på destruktivt verka för sökandenett sätt hans eller hen-attmer genom

psykiska hälsa bryts ned så humanitära skäl inte från börjanattnes som
förelegat så småningom uppstår. Det kan många skäl inteav anses vara

acceptabel ordning människor från början inte har skydds-atten som
behov eller andra skäl få uppehållstillstånd endast till följdatt attav
handläggningen drar på tiden till slut ändå får sådana skäl.ut

asylärenden,I där frågan avlägsnande aktuell, får behovetärom av
snabbhet i särskilda ekonomiska dimensioner. Varje dygnprocessen

asylsökande vistas i landet få slutligt besked sinutan att ettsom en om
ansökan kostar budgetenI för år 1998 har dygnskostnadenpengar. per

beräknats till 205 kr. innebärDet för varje månadattperson som
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krkostnaderna med 6 000minskaskortashandläggningstiden kan ca
person.per

kan såledesekonomiska,mänskligasåvälkostnader,Stora spa-som
rimligt kort.handläggningstiden kan hållas Entotaladenattgenomras

beslutsinstans ochtill tvåinstanserantaletbegränsning enenav -
skäl, kom-önskvärd. Andradärföröverprövningsinstans somvore-

övervägandena olikasamband meditillåterkommermittén av process-
i ytterligaretill prövningmöjlighetdock förtalaralternativ, att en

behövas.instans kan
handläggningstider har frå-kortakravet påsamband medklartEtt

beslutsorganisationen. Storaochutrednings-flexibilitet hosgan om
till Sverige.kommerasylsökandei antalethar råttfluktuationer som
fallet ocksåinte detta kommeranledningfinns ingen attDet tro att vara

bibehållna kvalitetskrav kunnamedOrganisationen måsteframtiden.i
minskasasylärenden och kunnatillströmningkraftighantera även aven

underlättassjunker.utlänningsärenden Dettadå antaleti tider om orga-
grundläggande kunskaperdärorganisationingår inisationen störreen

vidmakthållasochkan byggasområdet äveninomoch kompetens upp
tillströmning utlänningsären-lägretiderUnderfluktuationer.vid avav

de frigjordakunna användaorganisationenbör denden större resurser-
i utlän-in dembehov åter kunnaför viduppgifter sättatill andra attna

ningsärenden.
besluts-den förstai första handdrabbarFluktuationsproblemen

såvälförharinvandrarverk, mottag-instansen. Statens ansvaretsom nu
den myndigheti asylärenden,beslutsfattandeochutredning ärning som

fluktuatio-sådanasvårförutsebartochkraftigastpåverkas mest avsom
ochförvarningbeslutskedjaniföljande instansemademedan gesner,

visst rådrum.
kommittén iåterkommerresursbehoven ettfrågaI senareom
uppmärksammas. Syste-direktivenskall enligtResursbehovenavsnitt.

internationella åtagandenmed våraöverensstämmelseiskall ståmet
överväganden överens-och i övrigt. Närmareinom systemensEU om

samband medfrämst iåtagandeninternationellastämmelse med görs
s.k. säker-prövningenochsnabbprocessenden s.k.diskussionen avav

hetsärenden.
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9.3 Instansordning

Tvåpartsförfarande9.3.1 hos Invandrarverket

Kommitténs bedömning: Någon asylnämnd hos Invandrarverket
bör inte införas.

Kommittén skall frånutgå basen för handlägg-att utgörsprocessen av
ningen i första instans.

finnsDet många skäl för tyngdpunkten i rättskipning skall liggaatt i
första instans. viktigasteDet skälet har angivits jfrvara prop.
1996/97:131 37 rättssäkerheten måste komma alla till del,att intes.
bara dem överklagar. Ett viktigt skäl det processekono-annat ärsom
miska; mål eller ärende skall inte behöva föras i instanskedjanett upp

det skälet hanteringen i första instans otillfredsställande.att ärav
Att basen för handläggningen i förstautgörs instansprocessen av

måste självklarhet. får härDet innebära utred-attanses vara en anses
ningen skall fullständig och tillförlitlig, då den första instansenvara
fattar beslut i ärendet, och därutöver beslutet ochatt är noggrant syste-
matiskt motiverat. Härigenom läggs basen för eventuellt fortsatten
process.

kommitténInom råder enighet Invandrarverket i fort-att ävenom
sättningen skall ha för utredning asylärenden. Likaså råderansvaret av
enighet verket bör få fatta sådana beslut innebäratt asylattom som
eller uppehållstillstånd andra skäl bifallsbeslut. Däremot råderav ges
olika uppfattning instansordningen, då verket asyl-attom anser en
sökande inte bör uppehållstillstånd i stället avvisas eller utvi-utanges

Även i dessa fall kommer dock verkets bedömning leda fram tillattsas.
ställningstagande i ärendet. Betydelsen grundligett utredning ochav en

klart redovisade skäl till ställningstagandet densamma, antingenär
ställningstagandet rubriceras beslut eller ansökan tillutgörssom av en
något detta skall fatta visst beslut.annat Huruvida verketatt ettorgan
kan betecknas instans blir emellertid beroende ställnings-som om
tagandet betecknas beslut i sakfrågan uppehållstillstånd/ettsom
avlägsnande.

Som kommittén har konstaterat det avgörande betydelse förär av
tilltron till tvåparts- och förhandlingsförfarandesystemet införs,att ett
dvs. domstolsförfarande.ett

första frågaEn då med domstolsförfarandeär kan byg-ettom organ
in i Invandrarverket. tvåpartspräglatEtt förfarande skulle kunnagas

åstadkommas olika inom verket utreder och fattarattgenom organ pre-
liminärt beslut respektive beslutet på begäranomprövar denav-
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fattat det preliminäradenhänskjutandeefterenskilde eller somav
fattat detskulle denVid omprövningenautomatiskt.ellerbeslutet som

särskild allmän ombudsenheteventuelltbeslutet ellerpreliminära en
omprövningsorgantill sökanden. Somkunnainom verket motpartvara

flerainrättas ellerUtlänningsnämnden kunnaskulle efter mönster enav
verket.inomasylnämndersärskilda

gäller iomprövningsskyldighet, ävenregelEn som numeraom
Enligt1986:223.förvaltningslagenifinns 27§utlänningsärenden,

beslut den harfinnermyndighet, denregeln skallden ettatt somomen
oriktigt grunduppenbartförsta instansmeddelat är av nyasom

beslutet. för-anledning, ändra Eneller någonomständigheter annanav
enkelt och detsnabbt ochkan skeändringenutsättning attutanär att

Skyldigheten gällerenskildförtill nackdel någon ävenblir part. om
inhibition. Skyl-klaganden begärsåvida inteöverklagats,beslutet har

handlingarna ihar överlämnatmyndighetenintedigheten gäller om
särskilda skäldet finnsellerinstansärendet till högre motom annarsen

omprövningsskyldighetenobligatoriskaregleradedenVid sidandet. av
företafastlagd möjligheti praxisi allmänhetmyndigheterhar atten

RÅ det,Ref slagit fasthar 1996 51Regeringsrättensjälvrättelse. att
fallbeslut i andramyndigheterna får ändrabeaktandemed ävenattav

fall föreliggerförvaltningslagen, i mångai §vad 27än ensom anges
förpliktandebegäranmyndighet påförskyldighet ompröva ettatten

principmening ienligt Regeringsrättensprövningsådanbeslut. En är
uppenbart oriktigtbeslutetfråganbegränsad tillinte är utan avserom

omprövningsskyldighetenhuvud dockriktighetbeslutets över taget, att
till stöd föranförtsomständigheterdeomfattar endastnormalt som

enligtfårOmprövningsmöjlighetenomprövning.framställningen om
avgörandet dröjerslutgiltigadetutnyttjas såinteRegeringsrätten att

dyrare.-krångligare ellerförfarandet blireller sålängre än attannars
förslagJustitiedepartementetbereds inomi kapitel 3 ettSom omanges

införas i förvalt-omprövningsbestämmelser skallutveckladeatt mera
ningslagen.

tillmöjligheterinte utvidgadeuppfattning kankommitténsEnligt
utlännings-vinster iprocessekonomiskaomprövning antas sammage

andra ärenden.i delärenden som en
asylnämnd hosomprövning hosprövning ellermedmodellEn en

godtasverksorganenolikade tvåInvandrarverket förutsätter att som
kanöverinstans. Delstorde ändå krävaskilda intressenter. Den en

tillgodose kravetmyndighetomprövning inomknappast samma
minst tvåsak prövad ifå sinenskilde kunnamöjlighet för den att

asylnämnder finnasregionalt anknutnamedskulle detdelsinstanser,
prövningsomgångar- tvåfårDärmedpraxis.för splittradrisk treman

begränsninghos överinstansenochInvandrarverket utanhos en -
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krav på prövningstillstånd. talarDetta omprövningsför-mot ettgenom
farande i asylnämnd hos Invandrarverket.

modellEn Invandrarverkets beslut fattas antingenär i heltattannan
klara fall beslutsfattare eller i inte helt klara fall efterav som nu en
hänskjutande krets beslutsfattare i tvåpartsliknande för-större ettav en
farande på det handläggaren/hänskjutarensättet att presenterar ett
beslutsförslag.

Ingendera modellen innebär enligt kommitténs uppfattning att ett
renodlat domstolsförfarande kan undvaras. Till detta kommer attmera

överklagandefrekvensen i avlägsnandeärenden hög. avlägsnan-Attär
debeslut i asylärenden inte överklagas hör till undantagen. Fördelarna

obligatorisk omprövning inom beslutsmyndigheten därför inteärav en
desamma kan fallet för andra förvaltningsärenden. Detta ledersom vara
fram till det knappast finns anledning bygga iatt att ut processen
Invandrarverket med asylnämnd eller liknande. stället blirI dom-ett
stolsförfarande meningsfullt först efter det verket gjort sitt ställ-att
ningstagande. ocksåDetta står i bäst överensstämmelse med rådande
förvaltningsrättsliga förvaltningsprocessrättsligaoch principer.

Kommittén således inte det finns skäl lägga domstols-att attanser
prövningen hos Invandrarverket med lekmannainslag. tvåpartsförfa-Ett
rande med muntlig förhandling hanteras bättre i traditionella domstolar.

9.3.2 Särskilda domstolar eller integration

Kommitténs förslag: Invandrarverkets ställningstagande överprö-
utlänningsdomstol. Utlänningsdomstolar knyts till vissavas av en

länsrätter. UtlänningsöverdomstolEn knyts till kammarrätt.en

Kommittén har konstaterat tvåpartsförfarande med muntlig för-att ett
handling bör förläggas till domstol. frågaNästa blir då vilka krav som
bör gälla för sådant för domstolsforfarande i utlänningsären-ett organ
den. Alternativen bygga detpå ordinarieär domstolsväsendetatt
allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar eller att
inrätta eller flera specialdomstolar, skulle bygga dennärmasten som
nuvarande Utlänningsnämnden.

För- och nackdelar med specialdomstolar

existensenFör specialdomstolar har i huvudsak tre argumentav
nämligen önskemålet upprätthållaanvänts, specialkunnande inomatt ett
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och främjasnabbförförutsättningarskapadomstolen, attatt processen
intresseledamöterrättskipningenförförtroende attparternas genom

f..1993/94:200 30dömandeti prop.deltar s.
betydelsefulltspecialkunnande kanBehovet argumentettvaraav

specialom-Asylärendeprocessenspecialdomstolsaltemativet. ärför ett
gällande bevisning, dvs.med svåra frågorförenatoftaråde ärsom

iförhållandenabedömningtrovärdighetsbedömning,främst av
Ärendena specialkun-krävertolkning lagen.ochursprungsländer av

ursprungsländerolikaKunskapenoch folkrätt.flykting-skaper omom
ständigt aktuell nivå.ochhållas på högmåstekultureroch olika enom

ofta svår.skall beaktas kanhumanitära skälhurBedömningen varaav
ämnesområde kanochvarjedet sig såförhållerSamtidigt rätts-att

kunskaper.speciella Enoch fordravarierande gradiuniktsägas vara
juridiskaområde detbegränsatinommycketjurist arbetar ett avsom

detta område.specialkunnande inommed tidensigfältet tillägnar ett
frågorförhållandevis enklaochallmännasåvälgällerDetta ommera

rättskällomauppbyggd ochområdetinomlagstiftningenhur ärt.ex. var
tillgodoses särskiltkravjuridiska frågor.invecklade Dettafinns, som

allmänna domstolarnaoch i de till despecialdomstolamatydligt i
inomåstadkommerresultatdomstolarna. Sammasärskildaknutna man

till vissa dom-målen koncentrerasfallövrigt i dedomstolsväsendet i
inomavdelningar eller rotlarvissaspeciallottas påmålstolar eller när

domstol.en
uppfattningenligt kommitténsintresseledamöterDeltagande ärav

föroch inflytandeBehovet insynutlänningsärenden.aktuellt iinte av
sammanhang.diskuteras ifrivilligorganisationerochlekmän ett senare
konstaterasförfarandet kan detisnabbhetengäller attdetNär

sig kan prio-ärenden i och förviss sägashandläggningen typ avenav
ärendetyp.bara dennaden handläggerspecialdomstoliriteras omen

snabbtgaranti försig ingenemellertid ispecialdomstol ettEn utgör
förfarande.

friståendefrånha gåttunder år måsteUtvecklingen ansessenare
nackdeldomstolar. Eni allmännaintegreringspecialdomstolar mot en
sådanadärvidspecialdomstolar harfriståendemed attansetts vara

framför alltpersonal,rekryterahaft svårtperiodvis hardomstolar att
varitdessutomspecialdomstolar harVissa friståendeföredragande.

inom organisa-flexibilitetde har saknatsårbara, ochochrelativt små
administrationen iförkostnadernainneburit bl.a.hartionen. Detta att

höga.förhållandevisspecialdomstolar blirdessa
måltill-variation iderasutlänningsärendena medsynnerhetI stora

friståen-illa föruppfattningkommitténssig enligtströmning lämpar en
jämntoptimalt skall haför fungeraspecialdomstol, ettde attsom

måltillflöde.



Grundläggande214 krav på processordningen SOU 1999: 16

Utlänningsnämnden måste i detta avseende olämpligsägas vara en
Ävenorganisation. nämndens kan omfördelas mellan deom resurser

olika ärenden nämnden handlägger, kan inte bortsestyperna av som
från antalet asylärenden styrande för det totala resursbehovet.är Vidatt

tillströmning behövs nyrekrytering personal med därav följandestor av
behov nyanskaffning lokaler och andra investeringar. sedanNärav av
antalet ärenden minskar, organisationen alltför medär därav föl-stor
jande onödiga kostnader.

De nackdelar erfarit med fristående specialdomstolar ochman som
väl kända vilka uppgifter domstolarnaär har haft har lett tilloavsett att

varit så långt möjligt integrera dem i detsträvan allmänna dom-atten
stolsväsendet. inrätta friståendeAtt specialdomstolar går alltsånya

års strävanden från statsmaktemas sida. Enligt kommitténsemot senare
uppfattning bör också så långt möjligt betonasträvan utlän-atten vara
ningsrättens samband med övrig förvaltningsrättslig lagskipning.

Liksom Invandrarverket behöver utreda och fatta beslut olika håll
i landet räcker det inte med utlänningsdomstol finns tillgängligatt en
endast håll.på intressenDe här står varandra åett äremotsom ena
sidan intresset närhet till och å andra sidan intressetparterna attav av
inte behöva sprida verksamheten alltför mycket. Närheten till parterna
behövs för det inte skall bli alltför kostsamt och besvärligt föratt
enskilda, biträden och Invandrarverkets företrädare inställa sig tillatt
muntlig förhandling. skäl till verksamhetenEtt inte bör spridas föratt
mycket det kan svårt bygga ochär upprätthålla kompe-att attvara upp

på området antalet ärenden för litet.tens Ett skäl,är annatom om
utlänningsdomstolarna knyts till det allmänna domstolsväsendet, är att
domstolen inte får litenså utlänningsärenden blir helt domine-attvara
rande. Tillgången till goda tolkar och dugliga offentliga biträden måste
också bättre verksamheten koncentreras något.anses om

Problemet med tillgänglighet för vill inskränkaparterna, om man
instanskedjan till instans Invandrarverket, kan lösasutöveren genom

överordnad Utlänningsdomstol antingen arbetar filialeratt ien genom
olika delar i landet eller själv i landet och håller förhandling-runtreser

Ingendera dessa lösningar kommittén tilltalande.ar. av anser vara

För- och nackdelar med prövning inom det ordinarie
domstolsväsendet

i linjeMer med utvecklingen ligger enligt kommitténs uppfattning att
knyta utlänningsdomstolarna till den traditionella domstolsorganisatio-

antingen de allmänna domstolarna tingsrätt-hovrätt-Högsta dom-nen,
stolen eller de allmänna förvaltningsdomstolama länsrätt-
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kammarrätt-Regeringsrätten. kommittén uttalat börSom nyss sam-
bandet mellan utlänningsrätten och övrig förvaltningsrätt betonas och

förvaltningsdomstolama.det blir då naturligt välja Väsentliga delaratt
förfarandet handhas inom central förvaltningsmyndighet. Vid ettenav

Sammanträffande med för iLänsrätten Stockholms län,representanter
i Stockholm, Stockholms tingsrätt och hovrättSveaKammarrätten var

också handläggning utlännings-överensrepresentantema attom av
ärenden inom de allmänna förvaltningsdomstolama och enligt den pro-
cessordning gäller för dem föredra framför hantering inomär attsom
de allmänna domstolarna med deras stelare processregler.

Vid förvaltningsdomstolama ställs inför problemet med denman
långa instanskedjan. Målen kan föras till Regeringsrätten, inteupp om
för fullständig prövning så ändå för prövning frågan prövnings-av om
tillstånd skall beviljas. Till detta kommer, tidigare påpekats, attsom
överklagandefrekvensen i avvisningsärenden hög. SverigeOm skallär
följa de krav barnkonventionen ställer på behandlingen barnsom av
och ha human behandling andra barnfamiljer låter sigäven änaven

inte förenas med domstolsprövning idetta instanser utlän-utövertreen
ningsmyndighetens, dvs. Invandrarverkets, grundläggande prövning.

målen kan föras i RegeringsrättenOm kan realistiskt räknaupp man
med lika hög överklagandefrekvens i kammarrätten, dvs. etten som
överklagande i praktiskt alla mål där avlägsnande skall ske.taget
Genomsnittstiden for den sammanlagda inklusive tiden förprocessen
överklagandet skulle då förlängas med ytterligare minst 3-4 månader

enskilde fåoch utsikterna för den prövningstillstånd på de grunderatt
tillämpliga i Regeringsrätten skulle mycket små. Nackde-ärsom vara

ytterligare tidsutdräkten i målenlarna med den måste förde-vägas mot
i huvudsak prejudikatintresset ilarna få Rege-prövat- ävenattav -

ringsrätten. inkl. förfarandet hosEn Invand-sammantaget,process som
rarverket, i allra bästa fall kan beräknas år, och i de flesta fallta ett
betydligt längre tid, inte acceptabel sig från sökandens eller lan-är vare
dets synpunkt. Alltför många mål skulle så lång tid innan de slut-ta var
ligt avgjorda i Regeringsrätten tidsutdräkten i sig skulle krav påatt resa

sökanden skulle få i landet humanitära skäl.att stanna av
kan inte iRättssäkerheten enbart antalet instanser. aspektEnmätas

rättssäkerheten också slutligt avgörande i ärende inteär att ett ettav
skall dröja alltför länge. Möjligheten till prövning utlänningsärende-av

i fyra instanser innebär den enskilde gång på gång sitt hoppsätterattna
till utgång i högre instans och under tiden lever i deten annan vacuum

uppstår så länge han eller hon inte har fått slutligt besked i frå-ettsom
iuppehållstillstånd. sådan instanskedja också oproportio-En ärgan om

nerligt dyr for främst på grund de kostnader förenadeärstaten av som
med försörjningen asylsökande under lång väntetid. Möjlighe-av en
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slutresultatet blir konstaterande någonärterna stora att ett attav
skyddsgrund varken finns eller funnits,har humanitära skäl förattmen
utlänningen ändå få i landet har uppkommit under den långaatt stanna
tid han eller hon har beslut. visserligenpå Detta i det lägetväntat är en
välkommen många gånger dyrköpt utgång också för den enskilde.men

tillfredsställandeResultatet inte vill de principerär värnaom man om
asyllagstiftningenbär och förbehålla få i lan-rätten att stannasom upp

det för dem söker sig hit därför de har skyddsbehov elleratt ettsom
skälhumanitära redan vid ankomsten.tunga

Utlänningsdomstolar knutna till förvaltningsdomstolarallmänna

Kommittén särskild instansordning bör sökas. börDennaattanser en
innebära både juridiskt säker och någorlunda snabb behandlingen av

där det fråga skallärenden avvisas eller utvisasär attom en person ur
landet. Ordningen bör anknyta till den finns inom de allmänna för-som
valtningsdomstolama med de fördelar i form domarkompetens ochav
flexibilitet i personalresurserna dessa Samtidigt måstesom ger. proces-

kunna slutföras snabbare vad kan ske inom traditionellänsen som en
instansordning länsrätt-kammarrätt-Regeringsrätten.

särskilt problem i detta sammanhang också de reglerEtt är som
gäller för EES-medborgare. Sedan den januari1 1997 kan beslut om

ansökningar uppehållstillståndavslag på överklagas deävenom om
Övervägan-inte förbundna med beslut avvisning eller utvisning.är om

dena förändring framgårbakom denna motiven 1996/97:25,prop.av
bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80. I propositionen fram-s.210
hölls med hänvisning till främst artikel i direktiv8 64/221/EEG att

i EES-kretsen och deras anhörigamedborgare inte skall för-sämreges
utsättningar överklaga beslut angående inresa elleratt ett vägran att
utfärda eller förnya uppehållstillstånd eller beslut utvisningett ett om

förvad gäller svenska medborgare beträffande andra förvalt-än som
ningsbeslut. Vidare framhölls majoritet de beslut fattasatt en av som av
förvaltningsmyndigheter i Sverige överklaga,går och detta förhål-att
lande ledde med beaktande ivad artikel 8 till slutsatsensägs attav som
Sverige för helt uppfylla direktivet i denna del borde föraatt
bestämmelser i utlänningslagen alla beslutstypergör attsom som

i artikeln går överklaga. bakgrundenMot det i Sverigenämns att attav
inte fanns enhetlig för förvaltningsbeslutnågon överklagandeordning
ansåg regeringen inte artikeln borde tolkas så Sverige måste infö-att att

överklaganderätt till förvaltningsdomstol för de beslutstyperra en som
artikeln berör, besluten borde förbehållas derätten överprövautan att
myndigheter övriga utlänningsärenden.prövarsom
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utlänningsärendena, omfattar medborgare iOm EES-kret-ävensom
och deras anhöriga, inlemmas vanliga förvaltningsmål i för-sen som

valtningsprocessen med kammarrättema slutinstans, aktuali-men som
fördes migrationspolitiskaenligt det i denresonemang somseras pro-

positionen frågan olika instansordning skall gälla för EES-medbor-om
Ävenoch för tredjelandsmedborgare. överklagande till för-gare om

valtningsdomstol huvudregel i förvaltningsprocess-numera anges som
sådanalagen, dock beslut alltjämt i ordning. Denprövas även annan

processordning för utlänningsärenden kommittén förordar ärsom en
ansluter ändå till processordningen inomsådan ordning. förvalt-Den

fördelarningsprocessen med de detta förDen utrymme attger. ger
utlänningsärendensamla prövningen till vissa de allmänna för-avav

valtningsdomstolarna med de fördelar i kompetensuppbyggnad detsom
ger.

bakgrund förordar kommittén vissa länsrätter skallMot denna att
utlänningsdomstolar på vissa tingsrätterutgöra sätt utgörsamma som

regionalafastighetsdomstolar och kommer miljödomstolar.utgöraatt
prejudikatbildningfå möjlighet till bör kammarrätt tillFör att utsesen

Utlänningsöverdomstol. Möjligheten föra mål till Regeringsrät-att upp
vidbegränsas däremot till förfarandet resningsansökningar.ten

Eftersom vissa skiljaktigheter kommer finnas mellan främstatt
utlänningsmål och iinstansordningen i domstolarnas övriga mål anser

de handlägger utlänningsärendenakommittén domstolarna börnäratt
benämning.det under särskild Kommittén har valt beteckning-göra en

utlänningsdomstol och Utlänningsöverdomstol. domstolarnaAtten
höra till länsrätteradministrativt kommer och kammarrätt innebäratt en

chefen för respektive länsrätt och kammarrätt också kommeratt att vara
chef för respektive utlänningsdomstolaradministrativ och Utlännings-

den allmänna förvaltningsdomstolenöverdomstolen. Chefen för kom-
därigenom för domare och personalindelningenattmer svara annanav

de avdelningar utlänningsdomstol respektive Utlän-påäven utgörsom
ningsöverdomstol.

Kommittén det kostnadseffektivt med flera utlännings-anser mer
domstolar målen vid endast domstol. Inslagetän avgörsom en av
muntliga förhandlingar kan beräknas mycket högt i ärendenvara som

avvisning eller utvisning. för och spilltidKostnaderna förrör resor
biträdet och nåmndemännen minskas i förhållandeavsevärtparterna,

till endast domstol skulle handlägga målen. Frekvensenom en av
muntliga kommer iförhandlingar väsentligt lägre Utlännings-att vara
överdomstolen och den nämnda kostnadsaspekten har där inte samma
betydelse.

befintliga jämfört med hålla administra-utnyttjaAtt attorgan egen
kostnadsbesparingar.tion för mindre specialorgan också Egenett ger
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och beredningsorganisation kräver vilket kanadministration resurser,
bli särskilt betungande vid varierande ärendetillströmning. Frågan om
varierande ärendetillströmning leder in på vad måstesom anses vara

ovedersägliga styrkan hos lösningen lägga hosden deatt processen
allmänna förvaltningsdomstolarna, nämligen flexibiliteten i organisa-
tionen. och med utlänningsärendena förs i organisationI störreatt en
kan föras dit, antalet asylsökande och föras där-när är stort,resurser
ifrån till andra områden inom domstolen eller från kammarrätt till-

vice kapaciteten blir onödigt i förhållandelänsrätt och när storversa -
till ärendemängden. Vid personalrotation kommer det vid växlan-även
de arbetsbelastning finnas kärna domarpersonal kan föraatt en av som
kunskap och erfarenhet vidare.

Processformen i förvaltningsdomstolama färdig modell förger en
tilldet tvåpartsförfarande och den möjlighet muntlig förhandling som

förordar. sammansättnings- och processreglerkommittén så starkt De
de allmänna förvaltningsdomstolama i väl läm-gäller för är stortsom

pade handläggningen utlännings- och medborgarskapsärenden.för av
finns vidare juridiskt handlag och vid förhand-domstolarnaInom vana

lingar. Bedömning utlänningsärenden kommer ingå i vanligattav
domartjänstgöring. Frågan hur domare på tillräckligt hög nivå skallom
lockas handlägga utlänningsärenden uppstår därför inte påatt samma

fristående specialdomstolar. jurist i förvaltnings-i Försätt som en ung
domstol i handläggningen utlänningsärenden innebärdeltar detavsom

ellerinte juridisk nisch, han hon kan lättare hålla vidareutan etten
Med integrationen i allmän förvaltningsdomstolarbetsfält kanöppet.

inslaget andra mål för domare och handläggare bidra till ett annatav
perspektiv handläggningen utlänningsärendena,och vidare på av som
avvisning utvisning generelltdå de gäller eller "tunga" ärenden.ärsett

Även perspektivet domstolens övriga mål kan inslagetpå genom av
utlänningsärenden vidgas.

knytning till förvaltningsdomstolarna också frågorEn innebär att
uppsiktförvar och kommer kunna hanteras i instansord-attom samma

ning övriga ärenden enligt utlänningslagen.som
i huvudsak lokaliserade till landets residensstäderLänsrättema är

och har domkrets. ilänet finns på fyra platser lan-Kammarrättersom
det. länsrätterna flexibelliksom kammarrätt,De är,stora storen en
organisation.

finnasbör således möjlighet inrätta utlänningsdomstolarDet att
flera håll i Kommittén ilandet. återkommer sammanhang tillett senare
frågan vilka de befintliga domstolarna bör handlägga utlän-om av som
ningsärenden.
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Alternativ för domstolsprövning

Med hänsyn till kommitténs direktiv har utarbetats alternativ. Alter-tre
nativ innebärl Invandrarverket fattar beslut, kan överklagas tillatt som
utlänningsdomstol inom länsrätt, alternativ 2 Invandrarverketatt ansö-
ker hos domstolen utlänningar verket inte bör fåattom som anser
uppehållstillstånd skall avvisas landet och alternativ beslut3 attur av
Invandrarverket avvisning skall underställas utlänningsdomstol förom
godkännande. har skisseratsDärutöver fristående specialdomstolen

överinstans till Invandrarverket.som
Alternativen endast ärenden där avvisning eller utvisningavser

avlägsnandeärenden aktuellt. övrigaFör ärenden finns inte anled-är
ning lägga fram olika alternativ. börDe enligt kommitténs uppfatt-att
ning hanteras enligt den s.k. förvaltningsbeslutsmodellen alternativ 1.
Detta också med direktiven.stämmer överens

Rätten överklagaatt

fråga överklaga domarl och beslut kan allmänträtten att sägas attom
förutsättning för skall ha sådan i regel domenatt part rätt är atten en

eller beslutet har gått honom eller henne följerDetta allmännaemot. av
processrättsliga grunder och kommer till uttryck i förvaltnings-22§
lagen och i förvaltningsprocesslagen.33 § Processlagberedningen,
PLB, påpekade i sitt förslag till rättegångsbalk se SOU 1938:44 509s.

hänsyn i viss utsträckning måste inte bara till domslutetatt tas utan
till motiveringen, i den mån den inverkar påäven rättsliga ställ-partens

ning. Förutsättning för överklaga borde ägderätten att att partenvara
rättsligt intresse erhålla ändring i domen. regel torde det inteIett attav

föreligga då missnöjd endast med underrättens domskäl. Departen var
allmänna principer PLB skildrade tillämpas också i förvaltnings-som

se Bertil Wennergren, Förvaltningsprocess, Stockholmprocessen
f..1995, 274s.

9.3.3 ansökningarNya NUT

Frågan förfarandet i ärenden s.k. ansökningar kommer attom om nya
behandlas i kapitel Kommittén vill22. dock redan här förutskicka att
sådana ärenden enligt förslaget inte skall behandlas i kammarrätt.
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Alternativ for10 instans- och
processordningen

Vid beskrivningen de olika alternativen har hänsyn endast tagits tillav
avlägsnandeärenden. Vidare har bortsetts från de ärenden där polis-
myndigheten enligt nuvarande ordning beslutar i första instans.

bilaga finns schematisk framställningI 3 de olika alternativen.en av

Förvaltningsbeslutsmodelll 1 alternativ 1

Alternativet innebär enligt kommitténs direktiv alla ärenden iprövasatt
första instans Invandrarverket och i andra instans domstol ellerav av en

domstolsliknandeett organ.
Enligt kommitténs uppfattning kan alternativet utformas enligt föl-

jande.
Ansökan uppehållstillstånd, sig fråga asyl ellerärom vare om uppe-

hållstillstånd på grund skyddsbehov eller humanitära eller andraav av
skäl hos Invandrarverket, fattar beslut i första instans.görs som

Invandrarverkets beslut kan överklagas den enskilde till utlän-av en
ningsdomstol, länsrätt. länsrättenI utlänningsdomstolärsom en som
blir Invandrarverket enligt allmänna förvaltningsrättsliga regler motpart
till sökanden.

Utlänningsdomstolens beslut kan endera överklagas tillpartenav
Utlänningsöverdomstolen, kammarrätt. ärendetFör skallär attsom en

Utlänningsöverdomstolen krävs dock prövningstillståndprövas attav
meddelats.

Även ärenden återkallelse uppehållstillstånd och utvisningom av
i denna modell Invandrarverket.prövas av
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alternativ 2SIV-modellAnsökan10.2 av

och utvisningärenden avvisningalternativ därdirektivenI ett omanges
ocheller domstolsliknandedomstolinstansemai bådaprövas organav

Invandrarverket.i första instanseventuelltandra ärenden prövas av
fol-alternativet utformas enligtuppfattning kankommitténsEnligt

jande.
alternativ hosenligt dettauppehållstillståndAnsökan görs ävenom

ansökningen.VerketInvandrarverket. prövar
flyk-grunduppehållstillstånd påInvandrarverketOm att avanser

bör beviljas,övrigt eller andra skälskyddsbehov iellertingskap av
uppehållstillstånd.verketmeddelar

uppehållstillstånd inte börInvandrarverket däremotOm attanser
får verketavvisas eller utvisas,utlänningen således börochbeviljas att

utlänningsdom-utvisningsbeslut hosavvisnings- elleransöka ettom
utvisningsansökan utlän-avvisnings- ellerforstolen. Grunden är att

uppehållstillstånd. Verketbedömning inte börverketsningen enligt ges
uppfattning i den frågan, och dettautveckla sinansökanfår därför i sin

uppehållstillstånd- flyktingskäl, skyddsbehovgrunder forgäller alla de
harskäl- utlänningen åberopat.humanitärai övrigt och/eller som

avhängig fråganavlägsnande heltEftersom frågan är av omom
avlägsnandebeviljas eller inte- beslutskalluppehållstillstånd ärom en

tillräckliga skälinte bedöms finnasdetkonsekvens attatt ge uppe-av
avlägsnandefrågan inte rimligen fattas fri-ibesluthållstillstånd bör-

uppehållstillstånd. Besluten får då fattasi fråganstående från beslut om
ansökansammanhang. Invandrarverketsutlänningsdomstolen i ettav

realiteten ansökaninnebär således ieller utvisningavvisning en omom
skalluppehållstillstånd avslås.ansökanutlänningensatt om

ochsåledes beslut InvandrarverketsfattarUtlänningsdomstolen över
verkets ansökansammanhang. Avslag påansökan iutlänningens ett

Bifall tillutlänningens ansökan.eller delvisbifall heltinnebär ver-
Avvisnings- elleransökan.avslag utlänningenskets ansökan innebär på
uppehållstillståndgrunden för detliksom fråganutvisningsfrågan, om

i endastformellt habeviljas,utlänningen kommer prövatsatt ensom
instans.

till Utlän-kunna överklaga beslutetmåste därmedFörlorande part
stäl-prövningstillstånd kan knappastoch kravningsöverdomstolen,

prövnings-föreskrivafullföljd möjlighetenochlas. Frågor attomom
i avsnitttillstånd behandlas 10.5.närmare

utvisning finnsuppehållstillstånd ochåterkallelseVid fråga om av
till,ställningInvandrarverketendast ansökanför domstolen taatten av

Endastutvisning beslutas.skall återkallas ochtillståndetdvs. om
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i första instans ocksåInvandrarverket således sökande i målet ärär som
den första domstolsinstansen.

möjligenmed första andra och tredje instansVad menas resp.som
avlägsnande-alternativ olika beroende på ärendetblir vid 2 är ettom

ärende.ärende eller typ aven annan

Underställningsmodell alternativ 310.3

alternativ Invandrarverkets beslut avvis-direktivenl att omanges som
prövning domstol.utvisning underställsning eller av

enligt föl-uppfattning kan alternativet utformasEnligt kommitténs
jande.

praktiken identiskt med alternativAlternativet i 1närmastär
Skillnaden beslut innefattarförvaltningsbeslutsmodellen. är att som

automatiskt går till domstol denavvisning eller utvisning utan att en-
har också likheter med alternativbehöver överklaga.skilde Det

avlägsnandebeslut inte- den enskildes akti-nämligen något oavsettatt
domstolsfrågan har kommit undervitet kan verkställas pröv-utan att-

alternativ det finns klart beslutSkillnaden 2ning. ärmot att ett av
finns inte från början någotInvandrarverket Däremotöverpröva.att

från den enskilde till verkets beslut,ställningstagandeuttryckligt utan
frånfår ändå börja med in yttrandeöverprövande instansenden att ta

jämförbart med det danska, däreller henne. Systemethonom är av-
den s.k. uppenbart ogrundad-proceduren gårvidslagsbeslut utom

Flyktingnämnden.direkt till
direktivenunderställningsaltemativ anvisar Invand-Det är attsom

avvisning eller utvisning underställs prövningbeslutrarverkets avom
hänvisas jämförelse till förfarandet vid beslutDärviddomstol. omsom

vård LVU. Dettvångsåtgärder enligt lagen 1988:870 ärom av unga,
socialnämnden beslutinterimistiska beslutdock bara vad gäller av -

flyttningsförbud-omhändertagande eller tillfälligtomedelbart somom
LVU-förfarandet inte någonövrigt innebärunderställning sker. I
myndighet ansökan såförfarande därunderställning görettutan enen

alternativbeskrivs undersom
beslut avvisning ellerEnligt modellen förfaller Invandrarverkets om

underställs länsrätten inom viss tid. Så längeutvisning, det inteom
har dock verket återansökningen uppehållstillstånd står kvar attom

förfallit.det tidigare beslutet harden,pröva om

Ökad8 19-0303 rättssäkerhet
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Specialorgansaltemativet10.4 endast en-
överinstans

direktiven möjlighetenI till prövning i specialdomstol. Vidarenämns
domstolsliknande alternativ till domstolar. Direktivennämns organ som

utgår också från endast "andra instans", vilket knappast ien passar
förvaltningsdomstolsmodellen, också specialdomstol skulleäven om en
kunna knytas till befintlig förvaltningsdomstol.en

ordning med låsning tillEn enda överprövningsinstans diskuterasen
därför här. sådan ordning ansluterEn till den nuvarande mednära
Invandrarverket och Utlänningsnämnden. Ordningen kan processuellt i
princip utformas något de beskrivna alternativen: medtresom av nyss
förvaltningsbeslut Invandrarverket kan överklagas, med ansö-av som
kan Invandrarverket hos avvisning eller utvisningöverorganetav om

utlänningen eller med underställning verkets beslut. Vid ansökanav av
SIV-modellen krävs dock för uppfylla kravet på tvåinstanspröv-attav

ning i falldetta ytterligare instans.även en
Kommittén kommer i avsnitt 10.5 jämförelse mellan degöraatt en
alternativ beskrivits i föregående avsnitt avsnitt l0.l-3. Jäm-tre som

förelsema dem emellan kommer i flestade avseenden kunna tilläm-att
beträffande överinstans fristående speci-även utgörs ettpas en som av

alorgan. inte belasta detFör med onödiga utvikelseratt resonemanget
vill kommittén redan här fram de aspekter där specialorgansord-ta en
ning skulle kunna skilja sig från ordningen med integrering i förvalt-
ningsdomstolar.

modellenAtt med endast andra instans innebär ytterligareen pro-
blem framför allt vad vidgade möjligheter till muntlig förhandlingavser
har framhållits i föregående kapitel.

Kommittén har vidare i föregående avsnitt instansordningenett om
dragit slutsatsen det inte meningsfullt inrätta domstols-att att ettvore
förfarande inom Invandrarverket. fortsattadetI utgårresonemanget
kommittén därför från oförändrade lagregler för handläggningen inom
verket. hindrar inteDetta verkets samtal med utlänningen i asyl-att
ärenden bör och kan utformas på så förhandlingsliknandeett sätt som
möjligt för redan från början åstadkomma så allsidig belysningatt en

möjligt ärendet.som av
Över-återstående fråganDen då hur överinstansen börär ut.se

instansen kommer "Utlänningsdomstolen" ellerutgörasatt av av
"Utlänningsnämnden" beroende hur mycket domstolsinslagav orga-
net ges.

Kommittén har tidigare utvecklat fördelarna med tvåpartsprocess
och muntlig förhandling framför allt i avlägsnandeärenden. Kommit-
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uppfattning grundläggande krav börténs bestämda ställasär att samma
förfarandet och personalens kvalifikationer i speciell Utlän-på på en

ningsdomstol i allmän förvaltningsdomstol. Invandrarverket börsom en
således i uppträda i överinstansen, ochtvåpartsprocess partsomen
muntlig förhandling bör kunna hållas med parterna.

Kommittén således överinstansen bör domstol.att vara enanser
Skillnaden de tidigare angivna alternativen, där utlänningsdomsto-mot

byggs i allmänna förvaltningsdomstolar, blir därmed denlarna att
Utlänningsdomstolen blir fristående och behöversärskilda en egen

det baraadministration. skillnad blir Utlänningsdom-En är att enannan
stol och det därför inte i ansökan SIV-modellänatt annat en av- -

prejudikatinstans.behövs någon ytterligare i och för sig tänkbartDet är
med specialorgansaltemativet ha antingen flera sidoordnadeävenatt

domstolar prejudikatinstans eller låta domstolen verka på olikautan att
håll i landet filialer eller Kommittén har iatt runt.genom genom resa

grundläggande kraven funnitkapitlet de sådan ordningom en vara
lämplig.mindre

fördelen framhållits med specialorgansaltemativet,Den stora som
och gäller sig domstol eller förvaltnings-ärorganetvare en ensom

möjligheterna samla specialkunskapmyndighet, och utveckla ochär att
specialområdet. gällererfarenhet Detta såväl juridiska kunskaperav om

och folkrätt kunskaper förhållanden i andraflykting- ländersom om
kulturer. Metoden med fördelning för landinfor-och andra ansvaretav

handläggare har till särskild uppgiftmation på olika samlaattsom
olikainformation länder och utvecklingen i dessa länder kanom om

kan främja hög och aktuell länderkunskap, ochbehållas. Detta antas en
behovet sådan kunskap kan lättare tillgodose inomatt ettvaraav organ

inom flera.än
fördel instanskedjan blir kort. Erfarenheterna frånEn är attannan

Utlänningsnämnden dock inte korta handläggningstidervisar äratt en
självklar följd instanskedja.kortav en

nackdelarna främst de kommittén utvecklar iDe ärstörsta ettsom
flexibilitetavsnitt: bristen på och därmed sammanhängande sår-annat

barhet. Vidare det finnas svårigheter hålla ihop enhetlig praxis ikan att
domstolsmässig överinstans kravså enda med påett stort organ som en

muntliga blir, i fallförhandlingar domstolen verkar fili-vart om genom
aler. prejudikatinstans bör också kunna koncentreraEn särskild lättare

har prejudikatintresse.sig på ärenden som
kommitténSom redan överinstansen börsagts attanser vara en

domstol. Några ytterligare ord i denna fråga bör dock sägas.
Fördelarna med förvaltningsmyndighet överinstans hängeren som

främst med vissa tillståndsärenden, liksom medborgar-attsamman
faller väl inom myndighets behörighet.skapsärenden, en
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faktor gällerEn faktainhämtning. Såväl domstolorganetsannan en
förvaltningsmyndighet kan ha utredningsskyldighet. Utrymmetsom en

för förvaltningsmyndighet särskilt utsedda ochatten genom personer
reseverksamhet skaffa sig "myndighetens uppfattning"genom en om

exempelvis situationen i olika länder för domstol.är större än en
myndighet lämpar sigFörutom mindre väl för det domstols-att en

förfarande med tvåpartsprocess och muntlig förhandling kommit-som
tén förespråkar, innebär myndighetslinjen andra problem. vissaFör
frågor framför allt såvitt frihetsberövanden krävs behand-attavser- -
lingen sker i vad internationellt godtas domstol. olikaIsom som sam-
manhang, såsom Asylprocessutredningen och i den migrationspoli-av
tiska propositionen, har dock anförts Utlänningsnämnden i andraatt

kunnaavseenden bör jämställas med domstol förutsatt vissa kravatten
handläggningen,på främst möjligheten till muntlighet, uppfylls. Utlän-

.
ningsnämnden bl.a. kunna godtas domstol i fråga denantas som om
möjlighet förhandsbeskedinhämta från EG-domstolen bliratt som
aktuell efter det övergångstiden för överföring frågorna asylatt av om
och invandring från tredje pelare till dess förstaEU:s pelare.

Om således domstolsliknande specialorgan i vissa avseenden kanett
godtas domstol, gäller ändå det för vissa i utlänningslagstift-attsom en
ningen ingående avgöranden gäller prövning måste vadatt göras av

vidare godtas domstol. Kommittén detutansom som en anser vara en
fördel de frågor inomuppstår utlänningslagstiftningen långtsåom som

möjligt kan handläggas inom instansordning.som samma
Härtill kommer det, verksamheten läggs inom de all-att attgenom

förvaltningsdomstolarna, tillkommer domstolskultur ochmänna etten
domstolssammanhang, enligt kommitténs uppfattning måstesom anses
främja därigenomöppenhet och rättssäkerheten i handlägg-större
ningen.

10.5 Jämförelse mellan alternativen

Tyngdpunkten1 0.5. i första instans1

finnsDet inledningsvis många skäl för tyngdpunkten inämnts attsom
rättskipningen skall ligga i första instans. Rättssäkerheten måste
komma alla till del, inte bara dem överklagar. mål ellerEtt ärendesom
skall inte behöva föras i instanskedjan det skälet hanteringenattupp av
i första instans otillfredsställande.är

Kommittén skall enligt direktiven frånutgå basen föratt processen
handläggningen i första instans. enighetStor har råttutgörs attav om

utredningsansvaret i utlänningsärenden bör ligga kvar hos Invandrar-
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få ledavad utredningen skallråttoenighet har däremotVissverket. om
till utrednings-ställningstagandeInvandrarverketstill, dvs. hurfram

Kommitténskall ha föroch vad detbetecknasskallresultatet status.
förvaltningsbeslutsmodel-betecknatsalternativdock detförordar som

normala förvaltningsprocessen.för denordningenoch följerlen som
utvisningsärendenochavvisnings-bedömerKommittén att sanno-

asylprövnings-med förbättratochfortsättningenlikt i avsevärtettäven
från övriga förvaltnings-kategori skilja sigkommer utattsystem, som

överklaganden.särskilt andelhögdomstolsärendenoch genom en
första instanshandläggningen iförbasenAtt utgörs avprocessen

självklarhet.tidigare påpekat,kommitténmåste, anses vara ensom
beslut isystematiskt motiveradehandläggning ochGenom noggrann

naturlig två-överprövning medförbaseninstans läggsförsta en
ochmuntlig förhandlingkoncentreradtillmöjlighetpartsprocess,

lekmannainflytande.meningsfullt
användashuvuddrag kunnaväljs bör i sinainstansordningDen som

medborgarskapsärenden.försnabbprocessenför den s.k. samtäven
opraktisktförefalleri desamma. DetkunskaperErforderliga är stort sett

för de olika slageninstansordningaroch/ellerolikabyggaatt organupp
handläggning, domstolensreglersakärenden. En är att omannanav

mellan olika slagkan olikaöverklagandesammansättning och varaom
ärenden.av

ifinns intei instansöverprövningkrav pådirektNågot än enmer
direktivkommitténsöverenskommelser, ochinternationella snarastger

Vadoch inteske i två instanserprövning skalluttryck för att mera. som
dom-iöverprövningmöjlighetenför ändäremot talar mer enav en

behovetinstanserbeslutsfattande i tillstolsinstans dvs. ärtre avupp
fleradomstolsinstansenförstadenprejudikatinstans, utgörs avomen

kan också finnaskommittén föreslår.vilket Härjämställda domstolar,
överlämnanuvarande möjlighetendenpåminnaanledning attatt om

prejudikatbild-instans förytterligaretill regeringenärenden ensom
utveckla ikommittén kommerkanmöjlighetning. Denna attsom-

ärendena skallordning därbehållas ikapitel inte avgöras18 aven-
domstolar.
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prövningstillståndpå och jämförelselO.5.2 Krav

mellan de alternativentre

Invandrarverket skallKommitténs förslag: central utlännings-som
myndighet förvaltningsmyndighet fatta beslut i förstaoch instans.
Invandrarverkets beslut skall kunna överklagas till utlänningsdom-
stol, länsrätt. Utlänningsdomstolens beslut skall kunnaärsom en

till Utlänningsöverdomstolen, kammarrätt.överklagas Förärsom en
prövning Utlänningsöverdomstolen skall krävas prövningstill-av

förenligt regler gäller prövningstillstånd i kam-stånd samma som
marrätt.

utlänningsdomstolMöjlighet överklaga beslutatt av

enligt sina direktivKommittén skall uppmärksamma frågan pröv-om
ningstillstånd för överklagande. direktiven påpekas utlännings-I att

hittills varit utformad med hänsyn till prövningenlagen har görsatt av
förvaltningsmyndigheter och denna ordning ändras så utlän-att, attom
ningsärenden kommer handläggas domstol eller domstols-att ettav en

finns anledningliknande det utreda vilka ändringar utlän-attorgan, av
ningslagen därigenom aktualiseras. Kommittén skall därför utredasom

införabl.a. det kan finnas behov regler prövningstillståndattav omom
för överklagande skall få i någon eller några ärendengörasatt typer av
enligt utlänningslagen.

Riksrevisionsverket föreslog i RRV 1994:20 kravrapport atten
införas Utlänningsnämnden.prövningstillstånd skulle i Flyktingpoli-

i sitt betänkande Svensk flyk-tiska kommittén ansåg SOU 1995:75
perspektiv förslaget, skulle åstadkommatingpolitik i globalt att attsom

i instans, stred svenskantal ärenden endast för-prövas motett stort en
valtningstradition förutsätter tvåinstansförfarande. Förslagetettsom
skulle vidare enligt kommittén sannolikt inte heller demotsvara
rekommendationer asylprocessen antagits UNHCR:som som av exe-
kutivkommitté och bereddes för beslut ministerråd.EU:ssom av

frånKommittén fann därför förslaget tveksamt rättssäkerhetssynpunkt
och förordade den gällande ordningen skulle behållas. Regeringenatt
delade i den migrationspolitiska propositionen 1996/97:25prop.

uppfattning. borde enligt215 kommitténs Det således regeringens.
krävas prövningstillstånd förinte heller framdeles överklaga tillatt

Utlänningsnämnden.
det lämpligt behandla fråganKommittén är rättatt att attanser om

domstolsinstansens beslut och frågan därvidöverklaga den första om
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bör föreskrivas krav prövningstillstånd i sammanhang. Vid dennaett
diskussion skiljer sig förutsättningarna enligt å sidan alternativ lena

andra sidan alternativ det gälleroch 3 och å 2 avlägsnandeärenden.när
ärenden förutsättningarna desamma.övrigaI är

ledet länsrätt-kammarrätt gäller framgår redogö-I numera som av
relsen i avsnitt krav prövningstillstånd för3.2.2 mål.merparten
Prövningstillstånd meddelas om

det vikt for ledning rättstillämpningen överklagandetär attav av
högre prejudikatdispens,rättprövas av

förekommeranledning till ändring i det slut vartill länsrätten2.
ändringsdispens, ellerkommit

det finns synnerliga skäl överklagandetprövaattannars
extraordinär dispens.

propositionen förvaltningslagenI prop.översynom av m.m.
1997/982101 800 framhölls inte bara tyngdpunkten i förvalt-atts.
ningsrättskipningen har förskjutits nedåt också krav på pröv-utan att
ningstillstånd i kammarrätt kan betraktas huvudregel.numera som

ledet kammarrätt-Regeringsrätten har sedan länge gällt kravI på
prövningstillstånd. Prövningstillstånd i Regeringsrätten kan ges som
prejudikatdispens eller extraordinär dispens.

tidigare har berörts kommittén instanskedjaSom medattanser en
intefyra instanser möjlig tillämpa i utlänningsärenden. Kommit-är att

tén har möjligheterna tillgång till hela instanskedjanövervägt att ge
den inskränkningen antingenmed avskära möjligheten överklagaatt att

beslut kammarrätten prövningstillstånd eller införavägraett att attav
fullföljdsförbud ventil.med Kommittén dock det i båda fallenattanser
skulle medföra för komplikationer istora systemet.

Förslagen enligt alternativ och innebär1 3 alla beslut Invand-att av
rarverket innebär avvisning eller utvisning kan överprövassom av en
utlänningsdomstol, länsrätt.utgörssom av en

Modellen i alternativ ansluter tilll den ordning fått allt starkaresom
genomslag i förvaltningsprocessen och innebär domstolarnasattsom

iroll möjligaste mån renodlas. grund forSom i domstols-processen
instansen finns förvaltningsmyndighetens beslut och den klagandes
yrkanden och invändningar beslutet.mot

Modellen med underställning enligt alternativ har knappast3 någon
principiell fördel. har fördelDen ansökningsmodellen igentemoten
alternativ 2 det underställda beslutet räknas beslutatt ettgenom som
och den således inte automatiskt kräver ytterligare instans. Detatt ären
förmodligen nackdel för i utlänningsdomstolen denatten processen
enskildes bemötande beslutsskälen inte finns från början. Möjligenav

ikan också antalet ärenden överinstansen bli vid alternativstörre än
eftersom riktigt alla har fått avslag inte överklagar. fördel medEnsom
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förflyter förmodellen kan den tid delgivningattvara som annars av
beslut med sökanden och för sökanden komma in med överklagandeatt

föri stället kan användas börja hantera ärendet. fördel kanDennaatt
dock i praktiken bli ringa, eftersom domstolen fårändå begäraantas
yttrande från den enskilde.

förefallerDanmark underställningsmetoden fungeraI störreatt utan
anmärkning. Biträdet förordnas där överinstansen i samband med attav

finnsdet underställda beslutet kommer in. å andra sidan möjlighe-Där
frivilligorganisationernastill juridisk rådgivning tidigare för-ter genom

sorg.
Efter överprövningen i utlänningsdomstolen kommer ärendena -

ordning ha instanser.liksom i nuvarande tvåprövatsatt av-
avsnitt har framhållits det förhållandet olikatidigareI att attett

utlänningsdomstolar kan komma till olika resultat i liknande ärenden
Äveninstans.medför behov ytterligare ärendena kunde kon-av en om

utlänningsdomstol, skulle det ändå fåtill tvek-centreras en nog anses
låta i dessa mål länsrätt.slutinstansen utgörassamt att av en

ytterligare instans utlänningsdomstolen behövs alltså, dvs.En utöver
prövningstillståndUtlänningsöverdomstol. bör gälla i denKraven

domstolen.

på prövningstillstånd i UtlänningsöverdomstolenKrav

skall ställas förfråga blir då vilka krav prövningstillståndNästa attsom
skall ges.

fråga behovet prejudikatinstans, skulleOm det bara vore om av en
möjligheter till dispensdet bara behövas de föreskrivs försom annars
prejudikatdispens, detRegeringsrätten, dvs. då vikt för ledningär av av

extraordinärrättstillämpningen talan högre och dis-prövas rätt,att av
till prövning. möj-då det föreligger synnerliga skäl sådan Någonpens,

till ändring i detlighet till ändringsdispens, då anledning förekommer
slut vartill länsrätten kommit, skulle inte Kommittén emel-anserges.

instans-lertid det åtminstone under inledningsskede ochettatt av en ny
processordning olämpligt inte möjlighet till dispens ocksåär att avge

Erfarenheterna från Utlänningsnämnden visarändringsskäl. att syste-
med ansökningar i utsträckning har kommit till använd-met stornya

ning för ansökan i anslutning till lagakraftvunnet beslutnära etten ny
nämnden. tyder sökandena inte kanDetta på att accepteraav snarare

omständighetersjälva beslutet några skulle kunna för-än att nya som
ändra det tillkommit under mellantiden. Samtidigt har Utlännings-har

haft möjlighet till beslut vid förnyadnämnden inte rättaatt ett som en
sig tveksamt eller kanske felaktigt. Genom möj-genomgång kan te en



processordningenAlternativ för och 231instans-SOU 1999: 16

i sådana fall samtidigtkan rättelse skeändringsdispenslighet till som
samband medInvandrarverket iprövningarunderlättar de görsomman

det med kortaredessutom ifrågasättaskanverkställigheten. Det om en
förföreskriva andra förutsättningarlämpligtinstanskedja pröv-är att

gäller för kam-utlänningsärenden vadningstillstånd i än annarssom
ändringsdispens ochtill prejudikatdispens,möjlighetdvs.marrätterna,
ändringsdispens börutvärdering behovetextraordinär dispens. En avav

kan beräknas till år.inledningsskedet,efterdock ske ett parsom

överväganden SIV-modellenansökan avom

Även förfarandet- frånsett dealternativ 2 initierasmodelli denna
utvisning aktualise-dvs. situationer därutvisningssituationema,"rena"

uppehållstillstånd-återkallelsemed frågai samband genomavomras
Utlänningen ansökeruppehållstillstånd.ansökerutlänningatt omen

till enligt svenskhon kan hahan ellerförmånalltså rättsomenom -
svenskaåtaganden deninternationellasvenskalag och staten.av-

utlänningsmyndigheten. Dennaden centralariktas tillAnsökan myn-
i fallanledning ansökanfatta beslut iemellertid intedighet får annatav

myndigheten i stäl-skall bifallas. Omansökningendenän attom anser
för bifall och utlänningentillräckliga skälinte finnsdetlet attanser

sigmyndigheten i stället vändalandet, skalldärför skall avlägsnas ur
ansökan skallansöka utlänningensi sindomstol ochtill atttur omen

samklang medModellen står inte iavvisas.utlänningenavslås och
pågående arbetemindre medförvaltningstradition ochsvensk än att
samklang medinte heller i EU:sroll. stårrenodla domstolarnas Den

rekommendationer ellermed UNHCRminimigarantiresolution eller av
i första hand skallasylärendenEuroparådet avgörasatt av en cen-om

såvitt kommittén kunnatModellen tillämpas,utlänningsmyndighet.tral
jämför-heller iländer och inte någotinte i något EU:s annatutröna, av

bart land.
till direktivens alter-också anslutermodellen,variationEn somav

ansökan asyl ellerutlänningen ställer sinnativ innebär att uppe-om
utlänningsdomstol, sänderandra skäl tillhållstillstånd genastsomenav

Vari-utredning och yttrande.Invandrarverket förtillansökningenöver
opraktisk ochkommittéarbetetinomationen har berörts ansettsmen

asylenig ansökanKommitténinte diskuterats är attnärmare. omom
Invandrarverkethosandra skäl skalluppehållstillståndeller görasav

enligtprocessordningansökningen. Vidverket skalloch prövaatt en
beslutprövning bli antingenverketsresultatetalternativ kan2 ett omav

utlänningensutlänningsdomstolentillansökanbifall eller attomen
avvisas/utvisas landet.eller honoch hanskall avslåsansökan ur
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Som för modellen har inom kommittéarbetetmönster med hänvis-
ning till direktiven åberopats handläggningen LVU-mål. Jämförel-av

emellertid enligt kommitténs uppfattning inte adekvatär iänannatsen
vad betecknats "rena" utvisningsärenden, dvs. sådana därsom som
utlänningen har eller haft uppehållstillstånd här, och frågan åter-om
kallelse tillstånddetta och utvisning aktualiseras. I vanliga asyl-av om
ärenden det den enskilde vill ha något Sverige,är nämli-statensom av

uppehålla sig här, medan i LVU-mål den enskilderätt att motsättergen
sig ingripande samhället.ett av

Modellen innebär olika instansordningar kommer gälla iatt att
uppehållstillståndsärenden beroende på frågan avlägsnande ärom om
aktuell. Avlägsnandet blir huvudsaken i asylärenden eller andra ären-
den där den sökande befinner sig här i landet eller vid och härgränsen
söker sådant tillstånd han eller hon behöver för få i lan-att stannasom
det. innebärDet beslutsordningen blir olika inte bara mellan åatt ena
sidan "vanliga" ärenden asyl och uppehållstillstånd humanitäraom av
skäl och andra sidanå tillståndsansökningar från land,görs annatsom

också mellan avlägsnandeärenden och så rättsligt lika ärendenutan som
ärenden flyktingförklaring och resedokument.om

Till komplettering bakgrundsbeskrivningen kan läggas följandeav
prövningstillstånd i kammarrätten, fördes iresonemang om som propo-

sitionen förvaltningslagenöversyn prop. l997/98:101om av m.m.
förhållandet81. Det förfarandet i viss måltyp inledsatts. en genom en

ansökan hos länsrätt och frågorna således inte har varit föremål föratt
prövning i egentlig mening hos förvaltningsmyndighet enligtär
propositionen i princip inte något hinder införande krav påmot ett av
prövningstillstånd i måltypen. framhållsDet prövningstillstånd böratt
användas främst i de fall målet förvaltningsmyndighetprövats av en
innan det länsrätt, krav prövningstillståndprövats börattav men

målgrupp för målgrupp och det inte uteslutasprövas kan detatt att
finns måltyper lämpar sig väl för med prövningstill-ett systemsom
stånd, det inte förvaltningsmyndighetäven innanprövats detom av en
når länsrätt. Frågan huruvida prövningstillstånd bör införas måste avgö-

efter överväganden på grundval förhållandena deni aktuellaras av
måltypen, vilket självklart inbegriper det förhållandet förfa-även att ett
rande inleds först i länsrätt. Regeringen vidare i propositionennämner

tiden i och för sig för utvärdering prövnings-att snart var mogen en av
tillståndsreformen.

Ansökan SIV-modellen innebär utlänningsdomstolens beslutattav
endera eller vid delvisa bifall båda- kan överklagas tillpartenav av-

Utlänningsöverdomstolen. Ett asylärende bör i normalprocessen kunna
i minst två instanser, dvs. avslagsbeslutprövas bör kunna överklagasett

Ävenoch ärende i dennaöverprövas. modell formellt endastettom
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inte helt omöjligti instans, torde det ställa krav påprövats atten vara
prövningstillstånd i Utlänningsdomstolen. detDäremot enligt kom-är
mitténs uppfattning knappast lämpligt.

iinte har krav prövningstillstånd Utlänningsöverdom-Om man
stolen, får modellen till konsekvens mängd utlänningsären-att storen

i kammarrätt.den kommer behöva prövasatt

Andra ärenden avlägsnandeärenden10.6 än

skiljer sig från avlägsnandeärendena fleraärenden påDessa Densätt.
sin ansökan kan helst komma igenfår avslag på mednärsom som en

Behovet överklagaansökan sak. avslagsbeslut ärattom samma avny
i avlägsnandeärenden,därför inte detsamma och överklagandefre-som

inte heller lika hög. kräver inte förtur i handläggningen.kvensen Deär
förhandlingBehovet muntlig kan bli betydligt mindre i dessaantasav

ärenden.
ärenden ingen skillnadBeträffande dessa i instansordningenanges

direktiven angivna alternativen.mellan de olika i

Tillståndsärenden ärenden10.6.1 om

uppehållstillstånd där frågan avvisningom

utvisning inte aktualiseraseller

Instansordningen skall densamma iKommitténs förslag: vara som
avvisning eller utvisning,ärenden dvs. Invandrarverketsrörsom

överklagas till utlänningsdomstol och utlänningsdomsto-beslut får
lens beslut får i sin överklagas till Utlänningsöverdomstol. Kravtur
på prövningstillstånd skall gälla.

Prövningen i första instans enligt huvudregeln, liksom hittills,bör göras
Invandrarverket. Möjligheten utlandsmyndighetema fattaför attav

beslut berörs inte här.
berörts kan sedan den januari beslut avslagSom 1 1997ovan om

ansökningar uppehållstillstånd överklagas de inte för-även ärom om
utvisningbundna med beslut avvisning eller 7 kap. 3 § UtlL. Intillom
självständigt överklaga beslutdess fanns inte någon möjlighet iatt
beslut i fråga avvisning elleruppehållstillståndsärenden endastutan om

och i samband därmed behandlad frågautvisning omen uppe-
tidpunkt fanns hellerhållstillstånd eller arbetstillstånd. Intill intesamma
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någon skyldighet för myndigheterna motivera beslut bifall iatt om
uppehållstillståndsärenden 11 kap. UtlL.3§ Möjligheten över-att
klaga beslut i uppehållstillståndsärenden där inte samtidigt frågan om
avlägsnande aktuell infördes 1996 års ändringar i utlän-var genom
ningslagen prop. 1996/97:25, bet. l996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80.
Bakgrunden till denna ändring behovet bestämmel-attvar av anpassa

till rådets direktiv 64/221/EEG. Med hänvisning bl.a. till före-serna
skrifterna effektivt rättsmedel i Europakonventionen ansågs möjlig-om
heten överklaga avslagsbeslut avseende ansökningar uppehålls-att om
tillstånd samband med avlägsnandebeslut böra gällautan även personer
utanför EES-kretsen. Samtidigt infördes skyldighet för myndighe-en

motivera alla beslut i fråga uppehållstillstånd, dvs.terna att ävenom
beslut sådant tillstånd. propositionen framhöllsI s. 210 medatt ge
hänvisning till främst artikel i direktiv8 64/22l/EEG medborgare iatt
EES-kretsen och deras anhöriga inte skall förutsättningarsämre attges
överklaga beslut angående inresa eller utfärda eller förnyaett vägran att

uppehållstillstånd eller beslut utvisning vad gäller förett ett änom som
svenska medborgare beträffande andra förvaltningsbeslut. Vidare
framhölls majoritet beslutde fattas förvaltningsmyn-att en av som av
digheter i Sverige går överklaga, och detta förhållande ledde medatt
beaktande vad i artikel 8 till slutsatsensägs Sverige föratt attav som
helt uppfylla direktivet i denna del borde föra bestämmelser i utlän-
ningslagen alla beslutstyper i artikelngör gåratt nämns attsom som
överklaga. bakgrundenMot det i Sverige inte fanns någon enhet-attav
lig överklagandeordning för förvaltningsbeslut ansåg regeringen inte att
artikeln borde tolkas så Sverige måste införa överklaganderätt tillatt en
förvaltningsdomstol för de beslutstyper artikeln berör, rättenutansom

besluten borde förbehållas de myndigheteröverprövaatt prövarsom
övriga utlänningsärenden.

EU:s ministerråd den december4 resolution1997 deantog en om
åtgärder bör vidtas för bekämpa skenäktenskap 97/C 382/01.attsom
Enligt resolutionen skall medborgare i tredje land ha möjlighet iatt en-
lighet med nationell lag hos domstol eller behörig administrativen en
myndighet överklaga eller begära omprövning beslutett attav om

dra in, återkalla eller förnyat uppehållstillstånd.vägra, Medlems-vägra
skall beakta resolutionen vid alla förslag till ändringstaterna sinaav

nationella lagar. skallDessutom de efter sin natio-sträva att anpassa
nella lagstiftning till resolutionen före den januari1 1999.

Möjligheten överklaga avslagsbeslut i dessa ärenden har såledesatt
nyligen införts hänsyn till såväl våra åtaganden inom EU tillav som
Europakonventionen och bör enligt kommitténs uppfattning kvarstå.

förkortaFör instanskedjan och ändå få prejudikatintresset tillgodo-att
möjlighet alla dessa ärenden tillär utlänningsdom-sett att styraen en
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utlänningsdomstol slutinstansmedstol. Fördelarna är attsomen
domstol prejudikat-samtidigt blir ändåochinstanskedjan blir kort, en

instans.
tillöverklagandemöjligheteninskränkamed intefördelEn att en

i alla utlän-instansordningen blir densammautlänningsdomstol är att
samband med vadoch juridiken harProblematikenningsärenden. som

i ärendena fördelasavlägsnandeärenden. Kompetenseniförekommer
avvikandeproblem meddomstolarna.inblandade Detalla depå en
EES-med-uppkomma i frågaskulle kunnainstanskedja omannarssom

Praxisbildning kommer ske iundviks.anhörigaoch derasborgare att en
länsrättsnivå.domstol påhögre än

i till-instansordningen blir densammaförordarKommittén att
avlägsnandeärenden.iståndsärenden som

Ärenden flyktingförklaring och10.6.2 om
resedokument

iInstansordningen skall densammaKommitténs förslag: vara som
Invandrarverketsutvisning, dvs.avvisning ellerärenden rörsom

och utlänningsdomsto-utlänningsdomstolöverklagas tillbeslut får
Utlänningsöverdomstol.överklagas till Kravi sinbeslut fårlens tur

prövningstillstånd skall gälla.

överklagavidare möjlighetenintenärvarande finnsFör ettattutan
uppehållstillstånd inteasylsökande fåttbeslut varigenom menen

i övrigt. sökanden iskyddsbehövande Omflykting ellererkänts som
flyktingförklaring och får avslagbegärtasylansökan harsamband med

överklaga det beslutet.eller hon dock Omkan handenna begäran,på
i samband med asyl-flyktingförklaringhar begärtutlänningen inte

begäraändå möjligheteller honansökningen, har han att senare en
Ävenärendet.avslagsbeslut i detöverklagaförklaring ochsådan ettatt

flyktingför-fått avslag begärantidigare harutlänningen omenom
med sådanmöjlighet återkommaeller honklaring, har han att en ny

till resedokument för kon-till dettaBakgrundenbegäran. rättenär att
motivflyktingkonventionen.reglerad i Ettventionsflyktingar annatär

flyk-och överklaga beslutåterkommaangivits till rätten attatt omsom
betungande.ärendena inte såtingförklaring har varit ansettsatt

flyktingförklaring faktisktformellredanflyktingEn rentär utan en
kräver. flyktingenkonventionen Förtillförsäkrad de rättigheter som

betydelsefullt redan i tidigtdet dock framståsjälv måste att ettsom
flykting och därmedeller honklarlagt hanskede få äratt anses som
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garanterad det skydd återsändande till hemlandet och de rättighetermot
Ävenföljer med flykting. för myndigheter och dom-statussom som

stolar, i olika sammanhang har ställning i frågor däratt tasom en
utlännings ställning flykting har betydelse, måste det för-som vara en
del den frågan avgjord på bindandeär den centrala utlän-sättettom av
ningsmyndigheten.

kan enligt kommitténsDet mening finnas anledning diskuteraatt
till fristående prövning statusfrågan:rätten den skall behållasav om

och i så fall hur omfattande överklaganderätten skall Hänsynvara.
måste givetvis till den i flyktingkonventionen föreskrivna förtas rätten

flykting få resedokument. Konventionen innehåller däremotatt inteen
någon bestämmelse överklaga avslagsbeslut irätt resedoku-att ettom
mentsärende.

frågaEn det i vissa förarbeten fördaär resonemanget attom om
grunden för beslut uppehållstillstånd inte går överklaga hål-ett attom
ler, i fall i dagens situation, då dels beslut i uppehållstillståndsfrå-vart

kan överklagas i sig, dels motivering skall lämnas i bifalls-ävengor
beslut. Med tanke denpå betydelse statusbedömningen kan ha i olika
avseenden torde det inte kunna uteslutas asylsökande visser-att en som
ligen får uppehållstillstånd inte denpå grund- flykting ellermen som

skyddsbehövande i övrigt han eller hon har åberopat, skullesom som-
kunna överklaga bedömningen. Såvitt kunnat har frågan inteutrönas

i rättspraxis.prövats
Den ekonomiskt viktigaste frågan för åberopat flyk-en person som

tingskap eller skyddsbehov fått uppehållstillståndannat men som av
humanitära skäl, på grund tidsförordning, försörjningent.ex. ärav en
på ålderdomen. regler folkpensionNya i förhållande till bosätt-om
ningstid i Sverige infördes den januaril 1993, alltså år efter detett man
diskuterat delbeslut i samband med Utlänningsnämndens till-senast
komst. För oreducerad folkpension krävs i princip bosättningsår40 här.
När grunden för uppehållstillståndet flyktingskap eller skydds-är annat
behov kan vissa år i hemlandet och land tillgodoräknasäven annat som

Ärbosättningsår. grunden humanitära skäl, räknas it.ex.en annan,
regel endast iår Sverige, och folkpensionen det pensions-närsom nya

fullt genomfört kommerär i formsystemet garantipensionatt utges av
reduceras i motsvarande mån.

Problematiken kring utlänningens pensionsförmåner löses dock inte
utlänningen flyktingförklaring efter uppehållstillstån-attgenom ges en

det. Med nuvarande utformning pensionsbestämmelsema kanav pro-
blemet förmodligen inte heller lösas möjlighet överklagaattgenom
statusbedömningen. krävsDet också bestämmelserna ekonomiskatt om
trygghet Regeringen har också vid sammanträde denöver. 3ses sep-
tember beslutat1998 den sittande Socialtjänstutredningenatt ge
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till hur den ekonomiskalämna förslagi uppdrag1997:76S att
skall utformas dir.invandrare 1998:80.för vissa äldretryggheten

självständigtbegränsahar såledesKommittén rättenövervägt attatt
flyktingförklaring och resedokument.avslag på begäranöverklaga om

begränsade antalet ärenden har kommitténdetmed tanke påFrämst
möjlighet och ha reglerför behålla dennadock attstannat samma om

övrigaför sådana ärenden för utlän-processordninginstans- och som
innehåller fråga avlägsnande.inteningsärenden omsom

Medborgarskapsärenden10.6.3

skall densamma iInstansordningenKommitténs förslag: vara som
Invandrarverketseller utvisning, dvs.avvisningärenden rörsom

utlänningsdomstol och utlänningsdomsto-tillbeslut får överklagas
Utlänningsöverdomstol.överklagas till Kravi sinlens beslut får tur

skall gälla.prövningstillstånd

processordningen i medborgar-instans- ochförändringarNågra av
den ändrade instans- ochvad föranledsskapsärenden änannat avsom

kommit-utlänningsärendena inte påkallade, ochiprocessordningen är
förändringarföreslå sådana ändringar.mandat Dehar inte någottén att

Utlänningsnämnden upphörsåledes endastföranledsföreslås attavsom
beslutsorgan.domstolaroch ersätts somav

och instans-uppfattning bör beslutsorganEnligt kommitténs samma
övriga utlännings-medborgarskapsärenden ianvändas iordning som

förUtlänningsnämndenbehålla särskiltärenden. Att ett organ
lämpligt.medborgarskapsärenden förefaller inteöverprövning av

naturalisationinnebär ansökaninstansordningenDen att gesomnya
överkla-Invandrarverket och avslagsbeslut kantill och prövas attav

Invandrarverkets beslut i medborgarskaps-utlänningsdomstol.tillgas
Norrköping. inne-verkets huvudkontor icentralt vid Detärenden fattas

utlänningsdomstol.överklagas till Församtliga ärendenbär att samma
hittills i anmälnings-Utlänningsöverdomstolen skall liksomprövning i

innebär ansöknings-prövningstillstånd. Förslagetärenden krävas att
nuvarandeenligti instansärenden kan komma änprövasatt meren

medborgar-erinras inte 1997 årsordning. Samtidigt bör att-om om
NIPU-kommitténbedömningskapskommitté ängör annanen -

funktion upphör.praxisbildanderegeringens
den nuvarandeordning motsvarandeanmälningsärenden kanFör en

Invandrarverketi första instans fattasinnebär beslutbehållas. Det att av
den enskildeavslagsbeslut kan överklagasocheller länsstyrelse att av
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till allmän förvaltningsdomstol, dvs. länsrätt. Länsrätten bör avgöra
ärendet utlänningsdomstol.som

Ansökan förklaring någon svensk medborgareär föratt görsom
närvarande hos Utlänningsnämnden och kan överklagas till allmän för-
valtningsdomstol. Bakgrunden till det det i allmänhetär heltatt är en
juridisk bedömning. Som kommittén kommer utveckla iatt ett senare
sammanhang kommer den instansordningen ställa krav påattnya nya
Invandrarverkets personal och dess kompetens. Kommittén attanser
denna kompetens också bör kunna omfatta bedömningen av om en per-

skall förklaras ha svenskt medborgarskap. Kommittén föreslår så-son
ledes beslut i dessa ärenden skall fattasatt Invandrarverketav som
första instans. lnstansordningen kan därmed bli densamma försom
övriga medborgarskapsärenden.

Överväganden regeringens medborgarskapsären-prövningom av
den ingår i uppdraget för kommittén lagenöversynom en av om
svenskt medborgarskap, 1997 års medborgarskapskommitté. Regering-

prövning inkluderar bevilja svenskträtten medborgarskap efterattens
skönsmässig bedömning det skulle till för riket.atten av vara gagn

Denna fråga ingår inte i NIPU:s uppdrag.
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Snabbprocessenl 1

Gällande ordning11.1

särskilda processuella regler för förfarandet ivissa andra länder finnsI
asylansökan uppenbart ogrundad. Sverige har inteärenden där ansesen
procedur för sådana ärenden, Invandrarverket kan isärskildnågon men

får verkställas, fastän det inteförordna dess beslut harvissa fall att
verkställighet.vunnit kraft omedelbarlaga

enligt sina direktiv utreda nuvarande bestäm-Kommittén skall om
för tillgodoseUtlL ändamålsenlig kunna kravetmelse i 8 kap. 8 § är att

asylprövning och hänsyn till de krav på rättssäkerhet ochpå snabb taen
bör gälla vid all handläggning utlänningsärenden.insyn Kom-avsom

förmittén skall därvid ställning till särskilda regler krävs instans-ta om
för dessa ärenden. Kommittén skall redovisa förslag tillordningen

nuvarande lagstiftning och ställning till olikaeventuella ändringar taav
skall till högt ställda krav rättssäkerhet.lösningar. DenHänsyn tas

resolutionen minimigarantier vid handlägg-EU år 1995 antagna omav
bör beaktas.ning asylansökningarav

skall beslut ha vunnit laga kraft innan det fårEnligt huvudregeln ett
omedelbart verkställbara.beslut dock Statensverkställas. Vissa är

UtlL förordna verketsfår sålunda enligt kap. 8 §invandrarverk 8 att
avvisning får verkställas det inte har vunnit lagabeslut även omom

det inte finns grund för asyl ochkraft, det uppenbartär att att uppe-om
skall beviljas grund. Besluthållstillstånd inte heller på någon annan om

får inte meddelas månader efteromedelbar verkställighet än tresenare
uppehållstillstånd efter ankomsten till landetden första ansökan omom

synnerliga skäl talar för detta.inte
Även avvisningsbeslut kan överklagas tillomedelbart verkställbara

överklagande har i sig inteUtlänningsnämnden. sådant någonEtt upp-
Invandrarverket skall dock vid eventuell omprövningskovseffekt. av

verkställigheten beslutet tillsavvisningsbeslutet även pröva om av
kan vid överkla-skall avbrytas inhibition. Utlänningsnämndenvidare

inhibition inte bara klagandens begärangandet frågan påpröva utanom
stöd kap. UtlL.också officio med 8 10 §avex
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11.1.1 Rekvisitet uppenbart ogrundad

förarbetenaI till den gällande utlänningslagen prop. 1988/89:86
124 anförs följande förutsättningarna för ansökan skallatts. om en

kunna uppenbart ogrundad och avvisning kunna verkställasanses en
omedelbart.

Omedelbar verkställighet bör till början kunna ske varje risk för för-en om
följelse framstår utesluten i hemlandet. Så fallet i frågasom anses vara om
länder där med säkerhet kan brott mänskliga rättighetersäga att motman
eller förföljelse inte förekommer. Ibland kan det visserligen inteannan ute-
slutas vissa i land för förföljelseatt det kan inteett utsättspersoner men an-

föreligga någon risk för den asylsökande. Omedelbar verkställighetses
skall således kunna ske asylsökande inte åberopar någonom en annan
grund redan har regeringenän beträffandeprövats andraen som av perso-

och då inte har befunnits tillräcklig; det kan gälla exempelvis tillhörig-ner
het till viss religion eller hemvist i visst område i hemlandet. Ome-etten
delbar verkställighet skall också kunna ske utlänningen kan åter-om - - -sändas till land ett s.k. första asylland, där han har uppehållitett sig före
ankomsten till Sverige och där han skyddad förföljelseär ochmot mot att
sändas till land där han riskerar förföljelse.ett

specialmotiveringenI s. anförs198 följande.

Förordnande omedelbar verkställighet får meddelas endast detnär ärom
uppenbart grund för inteasyl föreligger. När sökanden åberoparatt asyl-
skäl eller det finns anledning asyl böratt prövaom annars om ges- -måste det därför helt klart utlänningen inteatt avlägsnasattvara genom
från Sverige kan komma bli för förföljelse, trakasserier elleratt utsatt
tvingas delta i krig. Vid avgörandet kan vägledning hämtas från tidigare
praxis bedömning måste alltid omständigheterna i detgörasmen en av en-
skilda fallet. kanDet sålunda aldrig uppenbart asylansökanattanses en
skall avslås enbart den grunden den asylsökande tillhör nationali-att en

eller religion, för vilkas medlemmar asyltet normalt inte brukar medges.
Vad i dessa fall har lagts fast i praxis det förhållandet någonär attsom att
bekänner sig till viss religion inte tillräckligt skäl förensamt utgör etten
asyl. sådantI fall måste ändå utredas, det inte finns ytterligareett att om-
ständigheter eller tillsammans med religionstillhörighetensom ensamma
kan medföra asylrätt. Endast det uppenbart så inte fallet kanär att ärom
beslut omedelbar verkställighet meddelas. Ett fall detnär ärom annat up-
penbart asylansökan skall avslås kan detatt står klart utlän-att atten vara
ningens uppgifter i alla väsentliga delar. Såär några ingå-snartosanna mer
ende överväganden behöver tilltron till sådana uppgiftergöras kanom som

asylgrundande det emellertid uteslutet förordnaär avvisnings-attvara att
beslutet får verkställas direkt. Utlänningens intressen måste få väga över;
uppenbarhetsrekvisitet kan inte uppfyllt det råder någon tvekananses om

antingen huruvida utlänningens uppgifter kan medföra till asyl ellerom rätt
huruvida uppgiftema trovärdiga.är

Aven det uppenbart ansökanär asyl inte kan beviljas, fårattom en om
beslut inte omedelbar verkställighet det intetas också uppenbartärom om

uppehållstillstånd inte bör beviljas andraatt skäl, anknytning ellert.ex.av
humanitära skäl. Härvid bör dock observeras uppehållstillståndatt som re-
gel inte får beviljas ansökan vid eller efter ankomsten till Sverige.görsom
Endast utlänningen anförda skäl behöver bedömas.av
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for asyl inte allsskälbeslutasverkställighet kanOmedelbar även om
Ärendet polismyndig-överlämnatskan hautlänningen.åberopas avav

avvisning bör få ske.tveksamtdetharför dennaheten ansettatt om

asylansökningarpåavslagskäl förAllmänna11.1.2

intesökandenskäletavslås detgivetviskanAsylansökningar attav
till-och inte hellerövrigtskyddsbehov ihaflykting elleranses vara

ocksåUppehållstillstånd kanskäl. vägrashumanitärastarkaräckligt
enligtdei vissa fall,i övrigtskyddsbehövande ävenflyktingar och om

Tillstånd fåruppehållstillstånd.tillprincipiellt harUtlLkap. § rätt3 4
flyktingarbådevisst undantagmedi avsnitt 2.2redovisats vägrassom

känttill vadmed hänsyndet äri övrigtskyddsbehövandeoch somom
rikets säker-tilleller med hänsynverksamhettidigareutlänningensom

Skydds-uppehållstillstånd.beviljainteskälsynnerligaflnnshet att
fårmiljökatastrofkonflikt ellerväpnad vägrasgrundbehövande på av

brottslighet eller någongrunddet påuppehållstillstånd också avom
skyddsbehövandeshänför sig till denomständighet personsomannan

uppehållstillstånd.beviljaintesärskilda skälfinns att

inreselandtillhänvisningmedAvslag11.1.3

ellerasylskälfinns andraangivits vägrade skäl attUtöver som nu
förevistelseortutlänningenstillhänför siguppehållstillstånd, som

den s.k.meddelvisskäl hängerSverige.till Dessaankomsten samman
asylsökandeåtersändamöjlighetenellerasyllandprincipenförsta att en
utlänningenUppehållstillstånd fårtredje land. vägrastill säkertett om

enlighet medhon ioch han ellernordiskt landfråninhar annatettrest
dit,sändas återlandet kanoch detSverigeöverenskommelse mellanen

beviljaskommereller hon intehanuppenbartinte attsåvida det är att
utlän-ocksåUppehållstillstånd fåruppehållstillstånd där. vägras om

uppehållit sig iSverige hartillföre ankomstenfall ettningen i annat
landet,återsänds till deteller honoch, hanhemlandetland änannat om

och ocksåhemlandetsändas tillförföljelse ellerskyddad mot attär mot
hon inte harellerland där hantillvidare mot-sändas ett annatmot att

tillanknytningsärskildhon harhan ellereller ettsvarande skydd om
Uppehållstillståndangivnaskyddad på detland och där sättet.ärannat

tillträttlandsändas tillutlänningen kanfår vidare ettvägras somom
det angivnaskyddad påutlänningen därochDublinkonventionen är

sättet.
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För asylsökande skall kunna återsändasatt till landen ett annat
enligt undantagsbestämmelsen första asylland krävs intesom attavser
han eller hon redan har fått eller sökt asyl där. Däremot krävs detens

sökanden har uppehållit sig i detatt landet eller har särskildannars
anknytning dit och på grund detta lands lagstiftning,att inter-man av
nationella åtaganden eller kända praxis kan helt övertygad attvara om
sökanden i det landet inte löper risk återsändas till landatt därett
sökanden riskerar förföljelse eller sändas till hemlandetmot ochatt
också sändas till land, där sökandenmot att inte harett annat motsva-
rande skydd.

Ett land såväl tillträtt tillämpar FN:s flyktingkonventionsom som
har i praxis första asyllandutgöra för deansetts ett persongrupper som
landets åtaganden enligt konventionen gäller. Om det frågaär om en

tillhör åtagandet enligt konventionen inteperson som en grupp som
gäller eller återsändande till land inte har tillträtt konventio-ettom som

måste det bedömas i varjeän enskilt fall landetnoggrantnen, mer om
kan sådant skyddettanses ge som avses.

För asyl skall kunna med hänvisningatt tillvägras första asylland-
principen krävs utlänningen antingen har uppehållitatt sig i det första
asyllandet eller har särskild anknytning dit. Den endast harannars som

direkt land inte harest uppehållit sig därett engenom anses route-
regeln. utlänningenDet harär troligt detgöra enbart haratt attsom
varit fråga direkt kanDet ske exempelvisom genomresa. attgenom
utlänningen visar eller biljetter styrker påståendet.upp pass som
Undantag från första asyllandprincipen också vistelsengörs i detom
första asyllandet blivit längre beräknatän grund akut sjukdom,av
trafiktekniska hinder eller någon omständighet utlänningenannan som
inte rår över.

För återsändande till första asyllandatt skall möjligtett krävs ivara
regel återsändandet sker tämligenatt omgående, i fall såvida intevart
utlänningen har gällande tillstånd i det andra landet. kanDet sigröra

någon vecka eller något flestaDe länder kräver vidare detom attmera.
från svensk sida kan styrkas såväl utlänningen har uppehållit sig iatt
det land dit återsändande skall ske inresan i Sverige skett direktattsom

Återsändandefrån det landet. kan grund kravet skyndsamhetav
normalt ske endast efter beslut avvisning med omedelbar verkstäl-om
lighet.

En utlänning kan ibland ha möjlighet få skydd i landatt ett annat än
s.k. första asylland. förutsätterett Det normalt utlänningen haratt

någon särskild anknytning till det landet. kanDet exempelvis frågavara
långvarig tidigare vistelse i det landet eller stark familjeanknytningom

dit. Har två makar skilts vid flykten och den har hunnit få asyl iena
land kan det landet berettett den andraävenatt ta emotvara ma-
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ocksåkanhunnit få asyl.inte Deteller honhan ännuken/makan, om
uppehållstillstånd igällandeharutlänningen ettfråga ettattomvara

land.annat
enligtasyllandförstaavvisas tillskulle kunnautlänning ettDen som

asyl prövadsin ansökanändå fåkanbestämmelsernaredovisadede om
sådanSverigetillanknytning är art attutlänningensSverige,i avom

prövad härasylansökanfå sinnekasbörinteeller honhan att om
UtlF.kap. 1 §jämfört med 7UtlLkap. 8 §3

samarbeteInternationellt11.2

ochUNHCRRekommendationer1.2.11 av

Europarådet

inte någrainnehållerGenévekonventionenflyktingkonventionFN:s
till.skall gåflyktingskapetprövningenhurföreskrifter avom

tillskallflyktingskapet är över-prövningenhurFrågan avom
Rekommenda-lagstiftning.nationellakonventionsstaternastilllämnad

UNHCRssantagitshar dockconclusions itioner eng. ämnet exe-av
kutivkommitté.

frånrekommendationernacentraladetidigasteDen merav
skallflyktingskapetprövninghurexekutivkommittéUNHCR:s avom

redovi-flyktingstatus,avgörandeår 1977fråntill 8gå är somavomnr
avsnitt 4.4.isats

årfrån30rekommendationcentralsammanhang äri dettaEn nr
ansök-vilseledandeellerogrundadeuppenbartbehandlar1983, som

RekommendationenrekommendationerinrasdenIningar. nrom
uppenbartbegreppetbestämningbörja medtillinnehåller att aven

sådanaDärmedansökningar.vilseledandeellerogrundade avses
anknytningsaknarellerbedrägligauppenbartansökningar är somsom

tillellerGenévekonventionenenligtflyktingstatusbestämningentill av
iliksomsökanden,rekommenderasasylrätt.för Detkriterier attandra

fullständiggenomgåfårallmänhet,iasylansökningarfråga per-enom
tjänsteman,utbildadändamåletförledningunderintervjusonlig av en

normaltmyndighetvid dentjänstemanocksåmöjligt är somsom om
Bedömningen ansö-asylansökningar.förhuvudansvarethar av om en

harnormaltmyndighetden attskallogrundadklart göraskan är somav
sinpåfått avslagutlänningasylansökningar. Entillställning somta

"reviewed" innanom-/överprövatbeslutetfåhaansökan bör rätt att
förenkladkanOm-/överprövningsmöjlighetenverkställs.det meravara

miss-ellerogrundadeuppenbart utgörinteansökningar ärförän som
asylförfarandet.bruk av
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UNHCR:s rekommendation intresse i dettasenaste sammanhangav
rekommendationär 85 från år 1998 internationellt skydd. Inr om

rekommendationen betonas i fråga återsändande asylsökandeom av en
till tredje land det skall fastställas det tredje landetatt kommeratt att
behandla asylsökanden i enlighet med accepterade internationella nor-

effektivt skydd refoulementgarantera återsändande ochmotmer, ge
asylsökanden möjligheten söka och erhålla asyl.att

Europarådet har, den tidigare redovisade rekommendationenutom
R 81 16 angående harmonisering nationella procedurregler beträf-av
fande asyl, i november 1997 utfärdat rekommendation med riktlinjeren

för säkert tredje land-begreppet, R 97 22. denI rekommendationen
betonas bl.a. det tredje landet för säkertatt skall erbjudaatt anses
effektivt skydd refoulement och möjlighet söka och erhållamot asyl.att

Det kan också finnas anledning här påminna bestämmelsernaatt om
i Europakonventionen till effektivträtten rättsmedel enligt arti-ettom
kel 13 kränkning rättigheternanär enligt konventionen kan ifrå-en av

Europarådet har igasättas. september 1998 antagit rekommendation,en
R 98 13, till efektivt rättsmedel vid besluträtten avslagett påom om
asylansökan och avvisning i anslutning till konventionens artikel

1 1.2.2 Samarbetet inom EU

Det mellanstatliga samarbetet

Av särskild betydelse för snabbprocessen Dublinkonventionenär samt
resolutionen minimigarantier vid handläggning asylärenden.om av
Vidare finns bl.a. resolutionen identifiera asyl-att närsom avser en
ansökan bör uppenbart ogrundad och resolutionenanses vara ettom

förhållningssätt till land utanförgemensamt EU-kretsennär skallett
första asylland. En uppenbart ogrundad asylansökan kananses vara

leda till påskyndat förfarande acceleratedett procedure vid handlägg-
ningen.

För kunna tillämpa det påskyndade förfarandetatt och avgöra när en
asylansökan uppenbart ogrundadär EU-statemas målär att gemensamt

förföljelserisk inteavgöra föreliggernär i ursprungsland. Konklu-ett
sionen länder där det generellt inte föreligger risk för förföljelseom
skall den bakgrunden.motses
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Dublinkonventionen

i oktobersvensk del trädde i kraft 1997,förDublinkonventionen, som
ochkommit till förenligt inledningenhar garantera attatt en somvar

prövadskall få sin ansökanmedlemsstatasyl i någonansöker av enom
medlems-asylsökande inte sänds frånochmedlemsstaterna att enenav

för prövningen.sig hanågontill att statutanstat ansvaranserannanen
möjlighetenenligt artikel 5behåller dock 3Varje medlemsstat att

asylsökande tillskickanationellasinmed tillämpning rätt ettenav
flyktingkonvention.bestämmelserna i FN:smedland i enlighettredje

ömsesidigtbestämmelserinnehåller ocksåDublinkonventionen om
information.utbyte av

den medlemsstatDublinkonventionenenligtHuvudprincipen attär
uppehållstillstånd eller visering ellereller harsökanden förstdär rest

förskall ansvarigfamiljeanknytning ocksåsökanden har pröv-där vara
medlemsstat.gjorts idenasylansökanningen även annanenomav en

vilken med-kriterier kan fastställasdessamed ledningdet inteNär av
i vilken asylansö-första medlemsstatansvarig, denlemsstat ärärsom

har ocksåVarje medlemsstatför prövningen.ansvarig rättkan gjorts att
framställts tillasylansökansamtyckesökandesmed den pröva somen

konventionen.enligtinte åliggerprövningenden, statenäven om
har gjorts bedömerasylansökani vilkenmedlemsstatOm attenen

den förstaansvarig för prövningen, kanmedlemsstat statenärannanen
för sökanden. Omskalldenbegära överta ansvaretstatenatt ensenare

förmånader, fallerinominte pröv-sådan begäran ansvaretgörs sex
Överföringengjorts.asylansökan hari vilkenpå denningen stat av en

för prövningen måsteansvarigmedlemsstattill denasylsökande ärsom
övertagandetden harmånad efter detske accepteratatt statensenast en

utlänningenrättsliga talanefter det denmånadeller attsenast somen
överföring har avgjorts.beslutetfört mot om

föransvarigdenföreskriverKonventionen pröv-äratt stat som
asylsökandeomhändertaförpliktadasylansökanningen är att enav en

ansvarigamedlemsstat. Denansökan igjorthar statenen annanensom
ansökan underdeneller återtasläppa pröv-skyldig åter ärär att vars
medlemsstat, återtaibefinner sigolovligenning och attannanensom

och harunder prövningansökanåterkallatharden är somsomensom
denåtertamedlemsstatasylansökan igjort samt att varsannanenen

med-befinner sig iolovligenavslagits ochansökan har en annansom
lemsstat.
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Resolutioner

iDen avsnitt 4.3.2 redovisade resolutionen förminimigarantierom
asylförfaranden 96/C274/ 13 innehåller särskilt avsnittett om uppen-
bart ogrundade asylansökningar, och hänvisning också till princi-görs

i den särskilda resolutionen sådana ansökningarperna antogsom som
invandringsministrama vid i London denmöte 30 november-lettav

december den1992. I resolutionen bl.a. medlemsländernaattanges
skall söka nå initiala beslut uppenbart ogrundade ansökningar såom

möjligt och inom månadsnart beslutnå eftersenast samt över-som en
Överklagnings-/omprövningsprocedurerklagande så möjligt.snart som

kan förenklade de normalt tillämpasän vid avslag påvara mera som
andra asylansökningar.

Undantag kan medges från principen för asylsökanderätt attom en
på område ansökningenstanna uppenbartnärstatens ogrundad.är En

ansökan kan uppenbart ogrundad företrädesvis i två situationer,anses
nämligen dels det står helt klart sökandensnär påstående fruktanatt om
för förföljelse i hemlandet saknar grund, dels ansökningennär grundar
sig på överlagt bedrägeri eller missbruk asylsystemet. Vid fallav av
uppenbart ogrundade ansökningar skall det dock åtminstone garanteras

beslutet fattas kompetentatt myndighet på erforderlig nivå, fulltav en
kvalificerad i asyl- och flyktingfrågor och ytterligare tillräckligaatt
garantier säkerställer beslutet korrekt. Sådanaatt är garantier kan
exempelvis före verkställigheten beslutet bedömningattvara av samma
har gjorts central myndighet, har tillräcklig kunskapav en annan som
och erfarenhet asyl- och flyktingrättsområdet. Undantag från den
nämnda principen kan vidare tillåtas, säkert tredje land-begreppetom
enligt den nationella lagen tillämpligt i enlighetär med den särskilda
resolutionen detta begrepp.om

frågaI asylansökningar vid får speciella procedurer till-gränsenom
lämpas för fastställa ansökningen uppenbartatt ogrundad ellerärom
inte, innan beslut fattas släppa sökanden i landet.att Medan denna
procedur pågår, skall inte någon åtgärd för verkställa avlägsnandeatt
genomföras. Om asylansökan befinns uppenbart ogrundad, kanen vara
sökanden in i landet.vägras I sådana fall fåratt undantag tillåtasresa
från den allmänna principen överklagande skall medföraatt uppskovett
med avlägsnandet. Beslutet sökande inresavägra måste emeller-att en
tid åtminstone ministerium ellertas jämförbarett central myndig-av en
het, och ytterligare tillräckliga garantier måste säkerställa beslutetatt är
korrekt.

I påskyndad procedur kan också ansökan asyl frånprövasen en om
påstådd förföljelse klart begränsad tillär speciellt geografisktettsom
område, effektivt skydd lätt tillgängligt för sökandenär iom en annan
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hennes land, dit det skulle rimligt begäradel hans eller eget attav vara
sig.han eller hon begeratt

förenklad procedur kan tillämpassnabb och asylansökanEn en
i medlemsstat. Grundsatsernafrån medborgare asyl-en annan om

medlemsstaterna har också tagits in i protokollsökande från ettsenare
till Amsterdamfördraget.

minimigarantiresolutionen medlemsländernaslutetI attangesav
resolutionens principer vid förslag förändringskall hänsyn till alla tillta

sin nationella lagstiftning. skall medlemsländernaDessutom strävaav
lagstiftning i linje principerna förebringa sin nationella med den 1att

januari 1996.
resolutionen säkra tredje länder, ocksåEnligt antogsom som av

den november-l decemberinvandringsministrama 30 1992, skall den
formella identifieringen säkert tredje land i princip föregå utred-av

asylansökan. Säkert tredje land-principen tillämpasningen påom en
alla asylsökande, oberoende de kan betraktas flyktingar.av om som
Sålunda kan utredning ansökan flyktingstatus underlåtasav en om
enligt resolutionen det finns säkert tredje land dit sökanden kanettom
sändas.

rninimigarantiresolutionen finns särskild bestämmelseI atten om
tredje land i enlighet med tredjelandresolutionenvid avvisning till ett

landets myndigheter där det nödvändigt underrättasskall det tredje är
den avvisades asylansökan inte har i sak.prövatsattom

Amsterdamfördraget m.m.

förs enligt Amsterdamfördraget frågortidigareSom nämnts rörsom
invandring och kontroll från tredjeasyl, EU:s EU:sgränseryttreav

pelare till den första pelaren, dvs. frågorna övergår från mellanstatligt
till överstatligt samarbete. Frågorna kommer dock inte omedelbart att
omfattas de beslutsmetoder vanliga i första pelaren,är utanav som en
övergångstid fem år beräknas.på

med Amsterdamfördraget beslöts protokoll asylsambandI ett om
medlemsstaterför medborgare Europeiska C. Protokolli unionens

Europeiskafogas till Fördraget upprättandet gemenskapen,om avsom
erinras inledningsvis unionen enligtprotokoll 6. protokolletI attom

grundläggande rättigheternaunionsfördraget skall respektera de enligt
Europakonventionen och EG-fördraget områdeatt ett utanom genom
inre inrättats och varje unionsmedborgare fritträtt röragränser getts att
sig och bosätta sig på medlemsstaternas område. Vidare i inled-anges
ningen de fördragsslutande önskar hindra asylrättenatt parterna att ut-
nyttjas för andra ändamål vad och protokolletän är avsett att tarsom
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hänsyn till vad eftersträvas flyktingkonvention.FN:s Enligtsom genom
protokollet skall medlemsstaterna, med beaktande den skyddsnivåav

medlemsstater erbjuder såvitt deEU:s grundläggande rättig-som avser
heterna och frihetema betraktas säkra ursprungsländer i förhål-som
lande förtill varandra alla rättsliga och praktiska syften harsom sam-
band med asylärenden. Ansökningar asyl medbor-om som ges av en

i medlemsstat får därför beaktas eller förklaras tillåtna attgare en
behandlas endast i undantagsfall- förklaringI Förklaringen om pro-
tokollen protokollet förklaras48 det inte påverkar varjeattnr om
medlemsstats vidta de organisatoriska åtgärder denrätt att som anser
nödvändiga för uppfylla sina förpliktelser enligt flyktingkonventio-att
nen.

förklaring FörklaringI protokollen förklarar49en annan om nr
konferensen den, samtidigt den inser betydelsen invand-att som av
ringsministramas resolution den november-l december30 1992av om
uppenbart ogrundade asylansökningar och rådets resolution denav av

juni minimigarantier vid handläggning20 1995 asylärenden,om av
frågan missbruk asylförfaranden och lämpliga snabbaattanser om av

förfaranden för uppenbart ogrundade asylansökningar bör behandlas
ytterligare förbättringarså kan införas för påskynda dessaatt attnya
förfaranden.

1 Snabbprocedurer i vissa andra1.3 länder

vissa länder finns särskilda s.k. admissibilitets-I eller eligibilitets-pro-
cedurer. kan innefatta skyldighet för utlänningenDe i avvaktanatt,
beslut i admissibilitetsfrågan, i särskilda områden såsomstanna gräns-
kontrollområden eller andra lokaliteter tillhandahålls utlän-som av
ningsmyndigheten. Flera länder har möjlighet i författning pekaatt ut
vissa länder säkra. Länderna kan säkra tredje ländersom anses vara
eller säkra ursprungsländer.

redogörelse för snabbprocedurerEn i Danmark, Finland och Tysk-
land finns i kapitel

Tidigare11.4 svensk bedömning fråganav

särskilt angivna säkra tredje länderom

Metoden med förordningsvis utpekade s.k. säkra länder har avvisats i
den migrationspolitiska propositionen, liksom Asylprocessutred-av
ningen.
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uttalade i denna fråga bl.a. följandeAsylprocessutredningen
och effektivitet i asylprocessen, SOU 1995:46Effektivare styrning

101.s.

förorda regeringen i förord-Utredningen sig inte heller kunna attanser
till vilka omedelbar verkställighetningens form pekar s.k. säkra länderut

regeringen meddelar föreskrifter innebörd verkstäl-kan ske eller attatt av
till vissa länder eller delar länder. Problemet i dessalighet åter möjligär av

vissaföreskrifterna endast medborgare i ställetfall inte Iär stater.att avser
det de facto handlar politisk bedömningproblemetär närmast att om en av

rättslig bedömning dessa förhållan-förhållandena i ochstaten annan en av
enligt UtlL. Sådana bedömningar knappast nonngiv-dens betydelse utgör

ställningstaganden bör i enskilda ärenden.ning sådana görasärutan som
enligt utredningens uppfattninginom detta område börFörordningsvägen

skall tidsbegränsade elleruteslutande ägnas permanentagrupper som ges
myndigheterna beträffande övriga fåruppehållstillstånd medan grupper

bestämmelser den vägledning förordningtillämpa UtlL:s utan som en ger.

följande 1996/97:25 163.propositionen prop.I sägs s.

regeringen inte heller i förordningens form pekaEnligt vår uppfattning bör
till vilka omedelbar verkställighet kan ske ellers.k. säkra länder attut

föreskrifter innebörd verkställighet åter möjlig till vissameddela ärattav
Förordningsvägen inom detta område bör alltsåeller delar länder.länder av

skall tidsbegränsade elleruteslutande ägnas permanentagrupper som ges
myndigheterna beträffande övriga fåruppehållstillstånd medan grupper

vägledningutlänningslagens bestämmelser den för-tillämpa utan som en
ordning ger.

form för denna ärendekategori således trubbi-Förordningens utgör ett
beslut i enskilt ärende. desto mindre måsteinstrument Inteän ettettgare

förordningens form förhållandevissig frågan inte räcker välställa omman
praxis skall kunna dras i dessa ärenden. bak-till för Motävenatt uppen

regeringen det olämpligt det i förordninggrund äratt attatt anser en gesav
innebörden vissa skäl allmänt inte till-föreskrifter med äratt settgruppers

beviljasför de skall uppehållstillstånd i Sverige, bör dockräckliga att
visst för myndigheterna skall kunnalämnaövervägas att ett utrymme att
frågeställningar Vi återkommer tillmed detta slag.överlämna ärenden av

denna fråga.

följandeVidare a. 175.sägs prop. s.

i föregående berört frågan i vilka fall säkerhetsärendenRegeringen har det
utrikespolitisk betydelse bör få överlämnas. Vadoch ärenden har somsom

ingående beskrivning vilka ärenden kanåterstår dåär av somen mer
praxisbildningsskäl. Regeringenöverlämnandekomma i fråga för ett av

avgörande talar ordninghar därvid kommit fram till motatt argument en
föreskriver vissaregeringen i förordninginnebär attatt en grupper avsom

tillräckliga skäl för få uppehållstillstånd.utlänningar inte skall ha attanses
måste alltså i fortsättningenställningstaganden det slaget görasävenav

regeringens uppfattning bör dennabeslut i enskilda ärenden. Enligtgenom
framgår lagtextenöverlämnandegrund utformas så det uttryckligenatt av

vikt för styrning praxis får överlämnasärenden bedömsatt avsom vara av
få betydelse för frågan uppehållstillstånd förärendet kan antas om enom

väsentligen skäl till stöd för sinutlänningar åberoparsom sammagrupp av
ansökan asyl.om
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Förslag11.5 snabbprocessenom

uppenbart1 1.5.1 ogrundade ansökningarBegreppet

definitionKommitténs bedömning: Någon i lagtext begreppetav
uppenbart ogrundade ansökningar bör inte Tidigare motivutta-ges.
landen bör alltjämt giltighet.äga

den gällande utlänningslagenI finns inte någon bestämning närav
asylansökningar kan uppenbart ogrundade. Motivuttalandenaanses
innebär, framgår redogörelsen det kan falletattsom av ovan, anses vara
i huvudsakligen följande situationer.

Om varje risk för förföljelse framstår utesluten i hemlandet. Såsom
fallet i fråga länder där med säkerhet kan säga attanses vara om man

brott mänskliga rättigheter eller förföljelse inte förekommer.mot annan
Då det visserligen inte kan uteslutas vissa i landatt ettpersoner

for förföljelse, det inte kan föreligga någon risk förutsätts men anses
den asylsökande. kan falletDetta sökanden inte åberoparanses vara om
någon grund redan har regeringen dvs.än prövatsannan en som av
högsta instans beträffande andra och då inte har befunnitspersoner
tillräcklig. kan gälla exempelvis tillhörighetDet till viss religionen
eller hemvist i visst område i hemlandet.ett

den asylsökande kan tillOm återsändas land förstaett s.k. asyl-ett
land, där sökanden har uppehållit sig fore ankomsten till Sverige och
där skyddad förföljelse och sändas till land där hanär mot mot att ett
eller hon riskerar förföljelse.

Om det står klart den asylsökandes uppgifter i allaäratt osanna
väsentliga delar.

har också betonatsDet det måste uppenbart grund föratt attvara
asyl inte föreligger. måste helt klart utlänningenDet inteattvara genom

avlägsnas från Sverige kan komma bli för förföljelse,att att utsatt tra-
kasserier tvingas delta ieller krig. bedömningEn måste alltid göras av
omständigheterna i det enskilda fallet. kan sålunda aldrigDet anses
uppenbart asylansökan skall avslås enbart den grunden denatt atten
asylsökande tillhör nationalitet eller religion, for vilkas medlemmaren
asyl intenormalt brukar medges.

Då det aktuellt avslå asylansökan det skälet utlän-är att atten av
ningens uppgifter i alla väsentliga delar gäller detär äratt ute-osanna
slutet tillämpa reglerna uppenbart ogrundade ansökningar såatt om

några ingående överväganden behöver tilltron tillgörassnart mer om
sådana uppgifter kan asylgrundande. Uppenbarhetsrekvisitetsom vara
kan inte uppfyllt det råder någon tvekan antingen huru-anses om om
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uppgifter kan medföra till asyl eller huruvidavida utlänningens rätt
uppgifterna trovärdiga.är

det, liksom tidigare då frågan varit knap-Kommittén attanser uppe,
i lagtext situationer då asylansökanlämpligt närmareär attpast ange en

ogrundad. angivna motivuttalandena bör allt-kan uppenbart Devara
till ledning. Hänvisningen till regeringen högstajämt kunna tjäna som

kommitténs förslagkommer dock med inaktu-prövande att varaorgan
ell.

bör betonas dock betydelsen justVad gång ärän aven uppen-som
i frågan det kan finnas grunddet råder någon tvekanbarheten. Om om

inte behandlas uppenbart ogrundad.för asyl, får ansökningen som
avvisning såväl till första asylland tredje landgäller vidDetta ett som

till hemlandet.

särskilda förBehovet processreglerl 1.5.2 av
ansökningaruppenbart ogrundade

Möjligheten bör behållas tillbedömning:Kommitténs en process
verkställas,avvisningsbeslut kan det inte har vunnitdär ävenett om

laga kraft och överklagas.

framhölls förarbetena till den nuvarande utlänningslageni prop.Som
det för de riktlinjer riksdagen har1988/89:86 123 måste att soms.

invandringspolitken skall kunna följas möjligtdragit för attvaraupp
det asylsökande, verkställaslåta avvisningsbeslut, ävenett om avser en

lagainte har vunnit kraft.hinder beslutetutan attav
hand i fråga avvisning till första asylland.gäller i förstaDet ettom

till hemlandet bör denOckså i del fall där verkställighet skall skeen
fågenomföras, utlänningen inte haft möjlighetdock kunna även attom

instanser under det hanfullständig prövning frågan alla attgenomen av
rimligt uppenbarteller hon i landet. inteDet är attstannar personer som

till asyl eller uppehållstillstånd andra skäl här i landetsaknar rätt av
överklagandeskall få avvakta avvisningsbeslut efteratt ett genom

förorsakarblir definitivt. lång tid, och detinstansema kanDetta ta pro-
enskilde samtidigt det blir ekonomisk belastningblem för den som en

avvisningsbeslut verk-det svenska samhället. ordning där kanför En
därförbeslutet har vunnit laga kraft börställas hinder inteutan attav

finnas.
vilka krav i olika situa-Kommittén behandlar nedan frågan om som

processreglema för ansökningartioner bör ställas på som anses uppen-
särskilda regler bör gälla för sökande harogrundade ochbart somom
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beaktande alla omständigheter typisktvistats i land medett settsom av
säkert land.måste ettanses vara

på de särskilda processreglema11.5.3 Krav

Möjlighet till uppskov med verkställighet

Ansökan inhibition i regel uppskovs-Kommitténs förslag: om ges
effekt. innebär avvisningsbeslut inte får verkställas detDet att ett om

och inhibition sökts, så länge domstolen inte harhar överklagats
frågan inhibition.prövat om

framhållits kan det- med hänsyn till ordningenSom med regleradnyss
invandring inte rimligt uppenbart inte haratt personer somanses-
några asylskäl, endast for de har åberopat sådana skäl, skall ha rättatt

uppehålla sig i landet under så lång tid asylprövning kanatt ta.som en
Proceduren bör således snabb, så verkställighetsbeslut kanatt ettvara

tidsutdräkt.fattas och verkställas utan
rimligaProceduren bör ändå tillgodose rättssäkerhetsgarantier. En

asylsökande bör enligt minimigarantiresolutionen normalt ha möjlighet
i landetfå åtminstone sin under den tid deträttatt att stanna tar att

överklagandet avslagsbeslutet överprövad oberoendepröva avav en
instans. närvarande gäller inte detta. Invandrarverkets beslutFör om

verkställighet kan verkställasavvisning med omedelbar hinderutan av
sökanden överklagar beslutet och begär inhibition, det kanävenatt om

verkställighet i praktiken sällan sker, förrän i fall Invand-antas att vart
inhibitionsfrågan.rarverket självt har prövat

nuvarande ordningen således i det avseendet inte tillfreds-Den är
Ävenställande. avvisningsbeslut i princip skall kunna verkstäl-ettom

las omedelbart, bör utlänningen minimigarantiresolutionenenligt ha
möjlighet ansöka hos domstol inhibition beslutet till dess hanatt om av
eller hon hunnit överklagahar och överklagandet har Självaprövats.

inhibitionansökningen skall således ha effekt verkställig-attom som
heten skjuts till dess domstolen har ansökningen. Förprövat attupp

minimigarantiresolutionen bör således redan ansökan hosmotsvara en
domstolen inhibition avvisningsbeslut till dess överkla-ett ettom av
gande detta beslut har uppskovseffekt. Beslutar dom-prövatsav ges
stolen inhibition, sker ingen verkställighet medan inhibitionen gäl-om
ler. domstolen inhibitionsansökningen, kanAvslår däremot Invandrar-

avvisningsbeslut verkställas.verkets
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alternativ tillEtt begäran inhibition uppskovseffektatt ärge en om
föreskriva alla beslut omedelbar verkställighet skallatt under-att om

ställas utlänningsdomstolen/länsrätten, dvs. beslut inte blir verk-att ett
ställbart förrän domstolen har bekräftat det. Domstolens prövning
skulle därmed behöva inom mycket kort tid. Skälen sådangöras mot en
ordning dels det förmodligen skulle krävas jouröppet hosär dom-att
stolarna, dels domstolsprövning skulle behöva ske i samtliga fall,att
dvs. i situationer då utlänningen inte själv skulle ha överklagatäven
beslutet och begärt inhibition.

detFör ändå snabbt skall stå klart avvisningsbeslutet kanatt om
verkställas eller inte, har kommittén föreskriva särskildövervägt att en
kort tidsfrist inom vilken inhibition skall sökas för inhibitionsansö-att
kan skall få uppskovseffekt eller förordnandet omedelbargöraatt om
verkställighet överklagbart i sig med sådan kort tidsfrist. Mot sär-en en
skild tidsfrist talar dock det ligger i sökandens intresseatt eget över-att
klaga och söka inhibition fortså möjligt, eftersom hon eller hansom

riskerar beslutet verkställs eller mindre omgående.attannars mer
Någon rättslig konsekvens inhibition inte längre får sökasän attannan

föreställasvårt sig. Själva det överklagadeär avvisningsbeslutetatt är
varken eller mindre verkställbart det innan tidsfristen gickänmer var

Enligt allmän förvaltningsrätt får myndighet skallut. pröva etten som
överklagande förordna inhibition det överklagade beslutet ävenom av

yrkande och detsamma gäller för domstolarna. Inhibitionutan part,av
kan således meddelas sökandens tidsfrist för begäraäven sådanattom
skulle ha gått ut.

Genom särskild tidsfrist skulle den risken kunna undvikas atten
sökanden begäramed inhibition till dessväntar verkställighet haratt
påbörjats och denna således får avbrytas. Vidare skulle risken und-att
vikas för efter avslag inhibitionsansökningen omedelbartatt ett uppre-

med uppskovseffekt. Kommittén har dock för intestannat attpas ny
föreslå någon särskild tidsfrist. snabb ansökanEn inhibition, därom en
sådan huvud blir aktuell, liggeröver i den sökandestaget nämntssom
intresse, och någon anledning befara sökanden dröjer medatt att att

sådan ansökan finns egentligen inte.göra Möjligheten atten genom
upprepade inhibitionsansökningar åstadkomma ständig uppskovsverkan
bör motverkas uppskovseffekt tilläggs endast inhibitions-attgenom en
ansökan efter avvisningsbeslutet. Upprepade inhibitionsansökningar
bör således inte ha uppskovseffekt, den effekten bör knytas endastutan
till första ansökan inhibition. Vad hindrar givetvissagtsen om som nu
inte förnyad ansökan Uppskov uppnås dock i detta fall förstatt görs.

domstolen meddelar inhibition.om
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prövningsinstanserAntal

avvisningsbeslut får inte överklagas tillEttKommitténs förslag:
asylansökan har bedömtsUtlänningsöverdomstolen i ärende därett

Invandrarverket utlännings-såväluppenbart ogrundad somavvara
domstolen.

avvisning har fattatsgäller beslutMotsvarande som av enom
kun-Invandrarverket i de fall beslutet hadeellerpolismyndighet av

polismyndighet.fattasnat av

uppenbart ogrundadeansökningar har bedömtsgällerfrågaEn somom
dvs. sökanden skalli två instanser,skall kunna änprövas ommer

i Utlän-för få ärendetprövningstillståndkunna söka prövat ävenatt
fallet.inte bör OmKommittén såningsöverdomstolen. att varaanser

utlänningsdomstol har funnit ansök-Invandrarverketsåväl attsom en
ytterligareinte rimligtogrundad, detningen uppenbart pröv-är attär

visserligenutlänningsdomstolenske. däremotning skall behöva Har
avvisningsbeslutetasylansökningen ochavslåfastställt beslutet att men

ogrundad och därför upphävt för-ansökningen uppenbartinte funnit
bör vanliga regler överkla-omedelbar verkställighet,ordnandet omom

gande gälla.

fullständig asylprövningtredje landavvisning tillBeslut utanom

inte har gjort fullstän-InvandrarverketOmKommitténs förslag: en
sådanutlänningsdomstolen finnerochdig asylprövning att en

återförvisa ärendet till verket.domstolen kunnabehövs, skall

ogrundadeuppenbartkansådana ansökningarBland anses varasom
fall där densig. gäller sådanasituationer Detskiljer uttyp aven

uppehållit sig i s.k.lämnat hemlandet harasylsökande efter ha ettatt
för-eller han skyddadtredje land där honasylland ellerförsta är mot

egentligen inte, iasylprocessendå iföljelse. Vad ärprövas somsom
det tredjehemlandetsökandens asylskälövriga fall, utangentemot om

för sökanden.landet säkertär
Invandrarverket, detsituation, liksomdomstolen i dennaFinner att

avvisnings-kan den fastställasäkert för sökanden,tredje landet är
inträffa domsto-verkställas. kan dockbeslutet kan Detbeslutet och att

det tredje landet inteInvandrarverket finnertilllen i ärattmotsats
Någon sådanAsylskälen i övrigt måste dåsökanden.säkert för prövas.

dendomstolen bör intehos verket, ochinte skettprövning har göra
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prövningen första instans. yttrande från verket kan inteEttsom anses
domstolen bör i detta fall återförvisa ärendettillräckligt, till verketutan
beslut.för prövning och

situation kan avvisningsbeslutet inteliknande uppstå gårEn attom
situation bör dock kunna lösas inom förverkställa. deDenna ramen

verkställighet kommittén föreslår. Reglerna innebärregler att,om som
Invandrarverket konstaterar den beslutade avvisningen inte gårattom

verket kan riva beslutet och åter ärendet.verkställa, prövaatt upp
erinras då utlänning asyl med hänsynkan härDet vägrasatt,om en

asyllandprincipen, utlänningen skall få särskild handlingtill första en
skäl för asyl han eller hon har anförtvilken det framgår deatt somav

Sverige kap. UtlF.inte har i sak i 7 1 §prövats a
särskilda regler bör gälla för sökande har iFrågan restsomom

Sverige från vissa tredje länder behandlas i avsnitt.nästa

Frågan särskilda regler för avvisning till1.5.41 om
ländervissa tredje

Avvisning till tredje land skall kunna verk-Kommitténs förslag: ett
utlänningen söker inhibition under förutsättningställas även attom

särskild förteckning.regeringen har fört landet på enupp

minimigarantiresolutionen kan särskilt påskyndat förfarandeEnligt ett
vissa förfa-för sökande vistats i tredje länder. sådanttillämpas Ettsom

kan innebära ansökan inhibition inte i sig har uppskovs-rande att om
skjuts endast domstolen meddelareffekt verkställighetutan upp om

hänvisad till driva överkla-inhibition. övrigt blir utlänningenI att ett
avvi-avslagsbeslut från det tredje land dit hon eller han hargande av

sats.
särskilda punkter förutlänningslag1989 årsI vägratas attupp som

utlänning uppehållstillstånd situationer då utlän-skyddsbehövandeen
nordiskt land eller från landningen har in från något något ärrest som

till Dublinkonventionen kap. UtlL. Enligt kommit-anslutet se 3 4 §
länder länder vilka detuppfattning dessa exempel påténs är gentemot

skulle tillämpas. Förfarandet bör därutöverangivna förfarandet kunna
särskild bedömning kunna tillämpas beträffande vissa ytterligareefter

förutsättning för förfarandetländer. grundläggande skall tilläm-En att
anslutiti förhållande till land, bör landet har sig till ochett attpas vara

flyktingkonvention och Europakonventionen ellertillämpar FN:s FN-
medborgerliga och politiska rättigheter det ikonventionen samt attom

och erhålla asyl.landet möjlighet sökaattges

Ökad19-0303 rättssäkerhet9
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angivna ordningen i förhållande tillMöjligheten tillämpa denatt nu
beroendeenligt kommitténs uppfattningvisst land bör göras attett av

särskilddet föra landetförordnarregeringen att engenom uppom
angivits kunna deFörteckningen börförteckning. upptasom nyss nor-

ytterligaremedlemsstater därutöver län-ochdiska ländema EU:s samt
vilka länderbedömning. bedömningenefter särskild Förder av som

harrnoniserings-förteckningen bör utvecklingenpåskall föras avupp
beaktas.strävandena inom EU

utformasnormalprocessenSnabbprocess1l.5.5 om
SIV-modellenansökanenligt av

processordningen i avvis-den normalaKommittén ävenatt omanser
V-modellen bör beslutenligt ansökan SIningsärenden utformas omav

fattas enligt den ordning kom-ogrundade ansökningaruppenbart som
fattasi första instans skall såledesföreslagit Beslutmittén avovan.

beslut skall kunna överklagas till utlän-Invandrarverket, och verkets
före-möjligheter söka inhibitionningsdomstolen med att somsamma

slagits ovan.
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Handläggningsregler1 2

InvandrarverketFörfarandet hos12.1

Invandrarverket behandlasbeslutsordningen inomHandläggnings- och
synpunkter kan dock framhållas.kommittén. Vissainte av

Verksamhetsmål12. 1 1
.

för budgetåret verk-regleringsbrev 1998InvandrarverketsI anges som
asylmottagande den totala tidenasylprövning ochsamhetsmål för att

enligt lagenberättigad till ersättning 1994:137sökande är omensom
princip tiden från det asylansö-asylsökande m.fl., dvs. imottagande av

sökanden lämnat landet, normaltavgjorts ochtill dess ärendetkan görs
Öppna inte avgjorts imånader. ärendenöverstiga tolvinte skall som

inte särskilda skäläldre månader,får inteförsta instans än omvara sex
föreligger.

till Invandrarverket i regleringsbrevetlämnasBland de uppdrag som
utifrån kriteri-handläggning ärenden bl.a.kvalitetssäkring forrör ett av

minimerad inaktiv tid ärende.enhetlig praxis ochrättssäkerhet, pererna
regeringen denarbete i skrivelse till 31redovisat dettaVerket har

augusti 1998.
kvalitethuvudfaktorer för grundläggaredovisningenl attanges som

beslut, delsövergripande styrning delsdelsi verksamheten pro-m.m.,
kompetens.dels bemötande ochochcess,

ständigtpågår enligt redovisningenverksamhetenUtvecklingen av
beslutsfat-viktig aspekt. Bl.a. harkvalitetenoch utvecklingen är enav

ökar förutsätt-ökats. dettavid asylutredningarna Genomtarnärvaron
finns i varje asyl-besluten.för bättre kvalitet i Enningarna strävan att

handläggningsplan. plan skallindividuell Dennaärende upprätta en
i samråd. utökatbeslutsfattaren och handläggaren Ettgöras sam-av
öka kvaliteten i besluten.personalkategorierarbete mellan dessa anges

ökadframhålls i redovisningenasylprocessenfrågaI att enom
kvalitet imöjliggör högretidigt oftatyngd på åtgärder processenen

information"utvecklingsprojekt "Tidigbedriverhelhet. Verket ettsom
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med syfte systematiskt samla in uppgifter redan vidatt upptagan-mer
det asylansökan färdsätt och innehav olikaresvägar,t.ex.av om av
identitetshandlingar. Insamlad information skall bli nåbar i ären-som
dehanteringssystemet underlättar dels vidta åtgärder i förhål-rättatt
lande till den enskilde asylsökande avvisning blir aktuell, dels attom
skapa underlag for generella åtgärder nationellt och för rapportering till
internationella verksamhetenDen verket hargränsnäraorgan. som
utvecklat syftar till bättre innehåll och snabbare fåFör atten process.
stabilitet i verksamheten har ramavtal skrivits mellan verket ochett
Rikspolisstyrelsen i frågan, vilket har följts regionalt avtal.ettupp av

Snabbheten i förfarandet12. 1

förslag kommittén lägger framDe ställer ökade krav snabbhet isom
förfarandet för den föreslagna ordningen skall fungera enligt inten-att
tionerna. Kommittén pekar därför i detta sammanhang på några kon-

Åtgärdernakreta åtgärder bör bidra till kortare handläggningstider.som
har diskuterats och i viss mån också inom Invandrarverket.prövats

samband med tidigare förändringarI i utlänningslagstiftningen har
vid flertal tillfällen under årens lopp framhållits förutsättningett att en
för de föreslagna ändringarna skall fungera tänkt hand-att är attsom
läggningstidema kan kortas. gällerDet denna gång.även

Prioritering utredningarav

Utredningar i asylärenden måste prioriteras. Det utlänningenär när
kommit till landet och har alla händelser i färskt minne möj-nyss som

ligheterna fullgod utredning. Snabba utredningarär störst göraatt ären
också nödvändiga för det skall möjligt fånga de fall däratt attvara upp
återsändande till första asylland kan möjligt. Sedan utredningett vara
gjorts det också väsentligt enklare de prioriteringarär göraatt som av
olika skäl måste det gäller fatta snabbt beslut i ärendet.göras när att
Om det i arbetsläge inte möjligt hinna med allaansträngtett är att
arbetsuppgifter inom de tidsmål ställts bör den balans dåsom upp, som
blir oundviklig inte ligga på utredningar i skede denutan ett senare av
kedja löper från ansökan till lagakraftvunnet beslut.som
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biträdeFörordnande offentligtav

invandrarverkförsöksverksamhet Statens i samråd medDen som
bedrivit Arlanda pekar,Advokatsamfundet på i avsnitt 16.1,som anges

tiden från ansökan till beslut i asylärende kan kortas väsentligtpå att ett
offentligt biträde förordnas så möjligt så biträdet kansnart attsomom

medverka redan under den första utredningen. Försöksverksamheten
dock enligt kommitténs mening inte tillräckligt underlag för attger

bedöma form advokatjour nödvändig för offentligtär attom en av
biträde skall kunna förordnas tillräckligt snabbt och inte heller för hur

sådan jour i fall bör utformas. måste ankomma Invandrar-så Det påen
verket den frågan, eventuellt efter ytterligare någon för-avgöraatt att
söksverksamhet genomförts.

tidpunkt offentligt biträde skall förordnas i dag inteVid vilken är
i författning. praxis utvecklats bygger delvis påreglerat någon Den som

uttalanden i tidigare förarbeten. hindrar därför praxisInget att en ny
utbildas sedan utlänningslag i kraft. offentligt biträdeOmträtten ny

tidigare stadium i dag kommer det leda till vissaförordnas på än attett
Ökade kostnader för rättshjälpen. Sammantaget bör det dock kunna bli
fråga avsevärd besparing den väntetid under vilkenattgenomom en en

försörjas kommer minska kraftigt.asylsökande måste att

påDisponering medel olika anslag hos Statens invandrarverkav

invandrarverks verksamhet i dag finansieras flera olikaStatens över
anslag i statsbudgeten. Invandrarverket har i dag inte möjlighet föraatt

medel mellan de olika anslagen. Verket kan därför inte öka insat-över
anslag i syfte uppnå besparingar anslag.på på Förett att ett annatserna

verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och flexibeltsåatt ett
möjligt bör anslagskonstruktionen sådan den stödjersätt attsom vara

effektiv resursanvändning. kan ske alla kost-Detta t.ex. atten genom
hänförliga till finansierasnader asylprocessenär översom samma

anslag. Kommittén har pekat de kostnadernapå totala förattovan
Invandrarverket komma minska offentligt biträde förordnaskan att om

tidigt stadium möjligt. det möjligtså På desätt ärett attsom samma
totala skulle kunna minskas exempelviskostnaderna verketom
anställde ytterligare några asylhandläggare. båda fallen handlar detI

kostnader för korta handläggningstidema kanökade leda tillattattom
gäller kostnadernabesparingar det för mottagandet asyl-närstora av

därför ha vissa möjlighetersökande. Invandrarverket bör påatt egen
mellan de anslaghand omfördela medel myndighetsutöv-som avser
asylsökande och rättshjälpningen, mottagandet i utlänningsärenden.av
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förutsättning självfalletEn måste omfördelningen inte leder tillattvara
ökade kostnader totalt sett.

Förfarandet hos12.2 domstolarna

Muntlig förhandling12.2.l

Förvaltningsprocesslagens regler muntligKommitténs förslag: om
förhandling skall innebärgälla. Det muntlig förhandling får hållasatt

till fördel fördet kan utredningen eller främjanär antas ettvara
måletsnabbt avgörande muntlig förhandling skall hållassamt attav

förhandlingenutlänningen begär det och inte obehövlig ochärom
inte särskilda talar det.heller skäl emot

Gällande muntlig förhandling och muntligregler om om
handläggning

Sedan januari gäller enligt kap. UtlL utlänning1997 11 1 § att en som
har ansökt asyl får avvisas endast muntlig handläggning harom om

handläggningingått vid Invandrarverkets ärendet. Vid Utlännings-av
muntlig handläggning ingå,nämnden skall det kan tillantasom vara

fördel för utredningen eller på bidra till snabbt avgörande.sättannat ett
Även handläggningskall muntlig ingå, utlänningen begärannars om

sådan handläggningdet och det inte står klart obehövlig.äratt
muntlig handläggningSärskilda regler för hos Utlänningsnämnden

utlänningar omfattas EES-avtalet. Beträffande dessagäller för avsom
skall handläggning utvisning ellermuntlig alltid hållas i ärenden om

uppehållstillstånd. begär det, skallförnya utlänningenOmvägran ettatt
handläggning också hållas avvisning ellermuntlig i ärenden rörsom

uppehållstillstånd. dock undantagbevilja detta fall fårIvägran görasatt
handläggning skulle strida nationella säkerhetensmuntlig denmotom

intresse. Bakgrunden framgår den migrationspolitiskaär som av pro--
positionen l996/97:25 bestämmelserna domstols-prop. 221s. om-
prövning i direktiv 64/221/EEG.

Huvudregeln enligt förvaltningsprocesslagen förfarandet9 § är att
förhandling handläggningen detskriftligt, muntlig får ingå iär närmen

till fördel för utredningen främja snabbtkan eller avgö-antas ettvara
förhandling skallrande målet. Muntlig vidare hållas, enskildom enav

och förhandlingen inte obehövlig och inte hellerbegär det är sär-part
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Muntlig förhandling förekommer i allaskilda skäl talar det.mot typer
mål.av

särskilda bestämmelsermål enligt lagarna med vårdI om ungaav
missbrukare i vissa fall gälleroch vård LVM,LVU om av som

respektivetvångsomhändertagande barn missbrukare skall bådeav
muntlig Förhandling,hålla det intelänsrätt och kammarrätt ärom

obehövligt. någon begär det, skall muntlig förhand-uppenbart Om part
ling alltid hållas.

betydelsen muntlighet i domstol kan anmärkasTill belysning av av
domstolsprövning enligt artikel i Europeiska konventio-till 6rättenatt

mänskliga rättigheter kräver rättegången vid sådan dom-attnen om en
fair offentligstolsprövning skall rättvis och public. Motsva-vara

för i artikel i FN-konventionen med-rande gäller krav 14samma om
offentligpolitiska rättigheter. kravet rättegång lig-borgerliga och I

muntlig förhandling. stället det iinte särskilt krav också I ärettger
krav muntlig förhandlingrättvis rättegång påkravet på ärett attsomen

söka.
muntlig förhandling skall anordnas enligtFörutsättningen för att

åtgärden kan tillförvaltningsprocesslagen är nämnts att antassom vara
utredningen eller främja snabbt avgörande målet.fördel för ett av

i regel vinna medfördel för utredningen kanNågon antas attvara en
tillmuntlig förhandling fördelen bör stå i proportion den extramen

och i muntlig för-insats det innebär för rätten parterna att engageras en
förarbetena till förvaltningsprocesslagens bestämmelserhandling. I om

ansåg föredragande statsrå-muntlig förhandling prop. 1971:30 537s.
borde hänsyn till önskemåldet partsatt ta stor att partenmenman

tillåtas ha avgörande inflytande frågan. Fråganknappast kunde ett
förhandling obehövlig eller inte borde i förstahuruvida muntlig ären

föreliggande utredningen målethand bedömas bakgrund den imot av
kunde behöva tillmätas betydelse,andra faktoreräven t.ex. attmen

för och han eller hon förhand-målet mycket viktigtär parten att genom
få bättre förståelse för innebörden det blivandelingen kan avgö-en av

randet i målet.
muntliga handläggningsfonnenframhölls också den i för-Det att

inte alternativ till den skriftligavaltningsprocessen är att ett utanse som
denna. muntliga förhandlingen i förvalt-komplement till Denettsom
syftar inte till åstadkomma full-ningsdomstolsprocessen att ettensam

stället den muntligaständigt beslutsunderlag i målet. Tanken iär att
den skriftliga handläggningen, såförhandlingen skall komplettera att

framhöllsblir lämpligaste Vidare kriterietmålet på sätt. att attutrett
förkan till fördel utredningen i målet kanförhandlingen antas vara

muntlig förhandling anordnas för hållande ellerinnebära parts-att av
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frågavittnesförhör i viss och i fall sådan förhandlingett sättsannat att
huvudsakligen för klarlägga ståndpunkter.ut att parternas

förarbetena bestämmelsernatill i muntlig förhandlingI LVU om
följande i specialmotiveringenuttalades prop. 1989/90:28 124.s.

det gäller mål beredande eller upphörande vårdNär dessaärom av av unga
förofta djupt ingripande den enskilde. har därförDetnatur ansettsav vara

viktigt rättssäkerhetsintresse målen inte på handlingarna i denatt avgörsett
enskildes frånvaro. Muntlig förhandling har därför föreskrivits för dessa

ovillkorlig.mål. regeln inte Ibland kan muntlig förhandlingMen är en
framstå helt onödig. falletDetta vårdnadshavaren harär närt.ex.som

tvångsvårdöverklagat beslut sitt barn och det uppenbartärett attom av
Finnerbeslutet skall upphävas. muntlig förhandlingrätten att ären uppen-

bart obehövlig, får målet skriftlig handläggning.rätten avgöra genom
Skriftligt förfarande bör utnyttjas med försiktighet. skall i sådantPartstor
fall innan måletunderrättas och beredas tillfälle begära muntligavgörs att
förhandling.

den migrationspolitiska propositionenI resonerade regeringen frå-runt
muntlig handläggning i utlänningsärenden prop. 1996/97:25gan om

f.. fördes192 med utgångspunkt i denResonemanget rådandes.
instans- och processordningen, dvs. i förvaltningsförfarande därett
muntlig handläggning inte detsamma muntlig förhandling iär ensom
domstol. Regeringen framhöll därvid det vid överväganden vilkaatt om

rimligtkrav det ställa på omfattningen muntlig handlägg-är attsom av
ning i asylprocessen måste avvägning mellan rättssäkerhets-göras en
aspekter och effektivitetsaspekter och det viktigt ordningäratt att en
utformas fungeraså den kan såväl i läget med förhållandevis lågtatt ett
antal asylsökande i tider högre inströmning. Regeringen anför-som av
de vidare följande a. 197.prop. s.

understryka betydelsen någonFör form muntlig handläggningatt attav av
Utlänningsnämndenskall företas vid i de fall där sådan handläggningen

kan ha relevans för ärendets utgång bör det framgå lagtexten be-attav en
handläggningsådan får avslås endast det står klartgäran attom om en

muntlig handläggning obehövlig. Bestämmelsen utformad såär är att- - -muntlig handläggning kan underlåtas i ärenden utredningsmaterialetdär
vid utlänningen beviljasklart handen skall tillstånd eller det stårnärattger

klart de uppgifter åberopas från utlänningens sida under alla för-att som
tillräckligahållanden inte för uppehållstillstånd skall kunna beviljas.är att

det sig ärendenAven kan efter rättslig be-när rör avgöras rentom som en
dömning självfallet muntlig handläggning många gånger obehövlig. åt-Iär
skilliga ärenden torde frågan uppehållstillstånd beroende attom vara av en
tilltrosbedömning förtjänarDet dock understrykas avsiktengörs. att att

ordningen intemed den muntlig handläggning måste ingå vidär attnya
nämnden i alla ärenden detta slag. många fall tordeI nämnden redanav
från innehållet i åberopade uppgifternade kunna sluta sig till dessa ärom
överensstämmande med verkligheten. de ärendena bör muntlig handlägg-I
ning underlåtas. börkunna Däremot muntlig handläggning ingå i ärenden

tilltrosbedömning uppgifterdär rimliga kan direkthaär sägasen av som
för frågan uppehållstillståndbetydelse skall beviljas eller inte. Uttrycktom
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karakteriseras den asylsökande0rd ärenden börmed andra attavses som av
uppgifter anförts tillbeviljas uppehållstillstånd de stöd för ansökanom som

är sanna.

avlägsnande riket tillståndsärenden, fristå-ärenden inteFör rör ursom
flyktingförklaring och resedokument medbor-ärendenende samtom
finns inte specialregler i utlänningslagengarskapsärenden några om

Specialreglema gäller endast ärenden skallmuntlig handläggning. som
asylärenden, och således inte heller andra avlägsnan-handläggas som

Därmed förvaltningslagens regler muntlighet till-deärenden. är om
Enligt förvaltningslagen skall sökande, klagande ellerlämpliga. 14 § en

vill lämna uppgifter muntligt i ärende få tillfällepart ettsomen annan
ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. andratill det, det kan Iom

handläggningenmyndigheten skall muntlig.fall bestämmer om vara
skall särskilt beakta muntlig handläggning kan under-Myndigheten att

den Enligt lag gällerför enskilda ha med 7 §lätta göra.attatt samma
myndigheten skall underlätta för den enskildeallmänt i ärenden att att

denha med göra.att

Kommitténs överväganden

uppfattning bör för handläggningen utlännings-Enligt kommitténs av
"vanliga" sammansättnings-ärenden gälla i förvaltningsdomstolama så

möjligt.och handläggningsregler som
förhandling förordarfrågan förutsättningar för muntlig kom-I om

förvaltningsprocesslagens vanliga regler för länsrättmittén således att
domstolarna utlänningsdom-och kammarrätt skall gälla dåäven utgör

Utlänningsöverdomstol. innebär muntlig för-stol respektive Det att
beträffande viss fråga det kan till fördelhandling får ingå när antas vara

främja snabbt avgörande måletför utredningen eller ett samt attav
enskild för talan i måletsådan förhandling skall hållas, om en som

obehövlig heller särskildadet förhandlingen inte och intebegär årsamt
enskilde har enligtskäl talar det. ovillkorliga denDen rättmot som

kommittén skulle föra förbegära muntlig förhandlingLVU att anser
förhandling inför domstolenRedan de möjligheter till muntliglångt.

innebär enligt kommitténs uppfatt-förvaltningsprocesslagen gersom
förbättring jämfört med nuvarande förhållanden.ning avsevärden

från i de fall Europakonventionens reglerKommittén utgår att om
får kräva muntlighet, såsom frågadomstolsprövning anses om en om

aktualiseras, detta krav efterlevs.civila rättigheter
regler för utlänningar omfattas EES-avtaletNågra särskilda avsom

nödvändiga. Invandrarverketsenligt kommitténs bedömning inte Närär
till domstol, måste förvaltningsprocesslagens reglerbeslut överklagas
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muntlig förhandling tillräckliga för kraven i direktivattom anses vara
uppfyllda. utlänningen omfattas64/221/EEG skall avtaletAttvara av

medförbedömas sådant skäl förhandling inte kanmåste ett attvara som
obehövlig, utlänningen begär förhandling.anses om

förhandlingenfråga omfattningen den muntliga vill kom-I om av
mittén understryka vad återgivits från förarbetena till förvaltnings-som

förhandling.processlagens bestämmelser muntlig framhållsDär attom
den muntliga handläggningsfonnen komplement tillär att ettse som
den skriftliga och den inte syftar till åstadkomma full-att att ettensam
ständigt beslutsunderlag.

enligt kommitténs uppfattning viktigt för åstadkommaDet är att en
snabb och effektiv den muntliga förhandlingen koncentrerasattprocess

för.just till de delar målet den behövs Upprepningar stånd-av som av
från skriftväxling bör i görligastepunkter och mån undvikas.argument

illståndsärenden avlägsnandefrågaT utan

huvudsakligen justärenden inte får kommaDessa avser personer som
uppehållstillståndhit innan de har fått det de söker. kan själv-Detsom

fallet inte komma i fråga förelägga sådan personligatt en person
frågainställelse, vad kan komma i muntlig förhandlingärutan som en

med utlänningen närvarande ombud.genom
vid ärenden uppehållstillståndetvanligaste dessa söks medDet är att
familjeanknytninghänvisning till till någon i Sverige bosatten person,

då referenspersonenreferensperson. Fråga uppstår eller någonom av-
referenspersonerna de flera bör kunna uppträda ombud.ärom som-

föreligga.Något direkt hinder detta kan inte Helt komplika-mot anses
eftersomtionsfritt det emellertid inte, denna referensperson kanär vara

sådan upplysningsperson bör höras fristående från ochpartenen som
också kan ha intressen förhandlingi saken. Om muntlig fin-som egna

böra förhållas referensperson skall höras, kan det i vissa fallattnes en
behöva den klagande behöver företrädd påövervägas partenom vara

sätt.annat

lyktingförklaring och resedokumentF

ärenden där InvandrarverketDe beviljat uppehållstillstånd på annan
grund flyktingskap får normalt ha handlagts hos verket medän antas
muntlig handläggning enligt kap. UtlL. utlänningsdomstolen11 1 § Hos

ärendet inte längre ärende avlägsnande. Enligt kommitténsär ett om
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muntlig förhandling hos domstolarna kunnafråganuppfattning bör om
vanliga regler.förvaltningsprocesslagensenligtbedömas

Medborgarskapsärenden

Även kan frågan muntlig för-medborgarskapärenden svenskti omom
i utlänningsdomstol ochbli aktuell bådevissa fall kommahandling i att

förhandling skall hållas börhuruvidaUtlänningsöverdomstolen. Frågan
förvaltningsprocessla-enligtmedborgarskapsärenden 9 §i prövasäven

gen.
komma i frågamuntlig förhandling kansituation där fråganEn om

uppgifter,trovärdigheten sökandensnaturalisationsärenden därär av
avgörande betydelse för måletsidentiteten,beträffande ärt.ex. av
sökanden skall kunna styrka sinfast praxis krävsEnligtutgång. att

fotoförsedd identitetshand-giltigt ellerantingenidentitet passgenom
identiteten fullgott avslåsinte styrkasökandenling. Kan sätt,ett

svenskt medborgarskapändring i lagenEnligt denansökan. somom
l998/99:SfU3, rskr.antagit 1997/982178, bet.nyligen prop.riksdagen

medborgarskap kunnaskall svenskt1998:14531998/99:27, SFS ges
förutsättning hansin identitet underinte kan styrkatill den attäven som

under minst år och kanhaft hemvist i Sverige åttahon hareller göra
Enligt propositionenidentiteten riktig.uppgivnasannolikt den äratt

utifrån samtligasannolikhetsrekvisitetprövningenskall görasav
samlad bedömning. Tvåärendet och iomständigheter i utmynna en

trovärdigheten debetydelse vid bedömningenfaktorer ärstor avav
identitet, dels anledningen tilllämnat dels sinuppgifter sökanden attom

styrkas.identiteten inte kan
frågan utredning muntligberörs intepropositionenI genomom

sökanden vidhållitfråganhandläggning. stället betonasI sammaom
i Sverige ochunder hela vistelsenuppgifter sin identitet omom

identiteten inte kanmed varföromständigheter hänger sammansom
medborgarskap har avsla-ansökan svensktstyrkas. de fall därI omen

styrka sin identitet eller intesökanden inte förmåttgits grundpå attav
eller hon riktig,den identitet hanförmått sannolikt ärgöra uppgettatt

funk-fall komma fyllamuntlig förhandling i vissakan dock att enen
Invandrarverket bedömtfallettion. Så kan exempelvis attvara om

lämnat olika uppgiftervarför han eller hon harsökandens förklaring till
identitetshandlingar saknas intevarför fullgodasin identitet eller ärom

betydelse i de situationer dåförhandling kan fåtrovärdig. En även
anhöriga. vilken omfattning för-uppgifter från Isökanden åberopar

svenskt medborgar-bli del ärendenhandling kommakan att omen av
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för rättstillämpningen bak-får bli frågaskap avgöraatt motytterst en
förarbetsuttalanden och praxis.grund av

muntlig förhandling kan aktualiseras i ärendenFrågan även somom
dock enligt kommitténs uppfatt-levnadssätt. börgäller sökandens Den

efter standardiserade kriterier möjligtförsta hand såning i göras som
förhandling skulle kunnapåverkas sökanden vidoch inte göraatt enav

domstolen.intryck" på"gottett

Domstolens sammansättning12.2.2

Reglerna sammansättning i lagenKommitténs förslag: rättensom
gälla.förvaltningsdomstolar skallallmännaom

utlänningsdomstolen enligt huvudregeln dom-innebärDet äratt
juristdomare och nämndemän. Målför med lagfaren domare treen

vissa andra särskilt uppräknadeenkel beskaffenhetär samtsom av
inte innebärjuristdomare. Beslutmål kan avgöras somav en ensam

jurist-i sak får också normaltmålet avgörasprövasatt av ensam
domare.

Utlänningsöverdomstolen enligt huvud-innebär vidareDet att
Såvitt måldomför med juristdomare.regeln rörär tre avser som

föreslås dock nämndemän skall delta iavvisning eller utvisning att
har deltagit i utlänningsdomstolen ochavgörandet, nämndemänom

förhandling. målet inte i sakefter muntlig Dåmålet avgörs äravgörs
nämndemän.domstolen domför utan

prövningstillstånd två ledamöterFrågor avgörs avom
deiuristdomare, är ense.om

utlän-framhållit bör för handläggningenkommittén tidigareSom av
handläggnings-"vanliga" sammansättnings- ochningsärenden gälla så

regler möjligt.som
enligt huvudregeln dom-avsnitt 6.2.2 länsrättframgårSom är enav

och nämndemän. Många mål kanfor med lagfaren domare äventreen
gäller mål enkellagfaren domare Dettaavgöras ensam. avav en

förvaltningsdomstolslagenantal andra ibeskaffenhet 18 §samt ett upp-
utlännings-mål förvar och uppsikt enligträknade mål, exempelvis om

i sak får också normaltinte innebär måletlagen. Beslut prövasattsom
lagfaren domarefattas ensam.av en

omfattning ellertill måletsfinns särskilda skäl med hänsyndetOm
utökas med och det-får antalet lagfarna domaresvårighetsgrad, en,

antalet nämndemän.gällersamma
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innebärsammansättningUtlänningsnämndensReglerna att enom
för-inhibition, frågorfrågorbl.a.fårordförande avgöra omomensam

ansökan och "andra frågor,s.k.ärendeneller uppsikt, omom nyvar
bestämmelsernatillförarbetenaenkelt slag". Iprövningen är omav

följande 1991/92:30framhölls prop.Utlänningsnämndeninrättande av
f..33s.

ord-utgå från sådantill handsnaturligtvis liggerdetAven nära att enom
ärende idennaingå i nämndenalltid skalllekmän avgörning att när ett

medborgarinfly-härigenom tillifrågasättassak, kan det tar varaom man
antal ärendentanke på detMedpå det bästatandet storasättet. mansom

många lekmäni så fall ganskamed kommerräknamåste attnumera
för deras medverkanutforma schemamåsteochbehöva ettutses, somman

finnstjänstgöring olikaaltemerande Detpågrad byggeri hög grupper.av
sådana förhållanden kommerunderlekmannaledamötemarisk för attatten

får inflytandei realiteten detfall och intei rutinbetonade överdrunkna
önskvärt.ärendenai de enskildabeslutsfattandet ärsom

kravet på medver-det fördelsynpunkter skulledessaFrån vara en om
mindre del ärendena.tillbegränsaskundekan lekmän att avavse enav

till de ärendenmed hänsyntill hands nämn-liggerDetta även attnära som
karaktär i avseende påmycket olikartadbehandlafåden kommer äratt av

fråga grannlaga bedöm-genomgåendevisserligensvårhetsgrad. Det är om
ärendenai betydandeberörda,vikt för de ärningar stor grupp avmen enav

självklar medutgången tämligenenkelt slag ochganskaprövningen av
ärendena emellertidutbildat sig. Oftaharpraxistill den ärhänsyn som

svårbedömda.ytterligtgånger kan deoch mångakomplicerade, varamera
fallen kan vari-omständigheterna i de enskildagällerhuvudOver atttaget

avsevärt.era
beslut på nämndensordföranden kunna meddelamening börminEnligt

förutsättningärende i sak, underavgörandetvid attettvägnar även av
blirmedverkanbeskaffenhet. lekmännensenkel Omprövningen är av

medborgarinflytandetsvårbedömda fallenendast i deobligatorisk tasmera
administrera.blir också lättareverksamhetoch nämndenstillbättre attvara

denbestämmande försvårhetsgrad blirhärmed ärendetsenlighetiAtt
principiell nyhet;beslutförhet ingenförkrävssammansättning ärsom

kap.inom domstolsväsendet se 1vanlig inte minstordningdenna t.ex.är
rättegångsbalken.kap.och 3 6 §3 §a

ärendei fråganolika meningaribland finnasNaturligtvis kan det ettom
nämnden underbeskaffenhet eller Jagenkelskall attanseranses vara av

riktlinjer för ord-bör kunna beslutalekmän närmedverkan närmareomav
få iärende skallfå fatta beslut.skall För avgörasföranden att ettensam

ordföran-det enligtalltid krävas delsmin meningenligtdenna form bör att
ärendets utgång,helst tvekannågoninte råderdens bedömning omsom

förmaterial betydelsevidlyftigtinnehållerärendet inte pröv-dels att av
ningen.

medverkan lekmän börunderärendehinderNågot avgörsettmot att av
ärenden likartadenkelt. fleraskulle Omdetinte föreligga även avvaraom

anhängiga hos nämnden, det så-beräknas bliellersamtidigt ärkaraktär är
dem nämnden iellerregel fördellunda avgörsettett avpar avomsom en

tämligenutgången bedömslekmänsammansättning med även somom
omständigheternaförutsättningsedan underOvriga ärenden kanklar. att- ordföranden efter de linjerlikartadeverkligen helt avgörasär ensamav- ställt sig bakom.nämndenden fullsuttnasom
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Till viss ledning för vilka ärenden skall kunna enkelsom anses vara av
beskaffenhet bör de riktlinjer gällt för Utlänningsnämnden ochsom

återgivits alltjämt kunna tjäna, betydelsen försik-ävensom ovan om av
tighet vid bedömningen ärende enkel beskaffenhetärettav om av
knappast kan betonas. En hel del den kritik riktats motnog av som
Utlänningsnämnden har just ärenden alltför ofta avgjortsavsett att utan
deltagande lekmannaledamöter. Omständigheter typiskt kansettav som
medföra nämnd bör delta i avgörandet utgången i ärendet tillatt är att

del beror på vilken bedömning den sökandesstor görs trovär-som av
dighet eller det fråga bedömning humanitära skäl.är Allaatt om en av
trovärdighetsbedömningar och alla bedömningar humanitära skälav
behöver emellertid inte svåra. Sådana bedömningar kan i vissa fallvara

tämligen enkla. gällerYtterst bedömningen frågan ärendetvara av om
enkel beskaffenhet frågan det råder tveksamhetär utgången.av om om

Det kan finnas anledning erinra vid avvisning i den s.k.att attom-
snabbprocessen förutsättning för de särskilda reglerna skallatten vara
tillämpliga asylansökningen uppenbart ogrundad ochär ärendetäratt
således enkel beskaffenhet. bör därför inteDet finnas anledning iattav
dessa fall sammansättning ensamdomare.överväga änannan

Samma regler bör i princip gälla för alla de olika slagen ärendenav
handläggs inom utlänningsdomstolama. För utlänningsärendensom
inte gäller avlägsnande kan sammansättning änsom annan ensam-

domare dock beräknas bli undantagsfall. Däremot kan sammansättning
med nämnd tänkas förekomma i del medborgarskapsärenden.en

Kommittén också det finns skäl fråganatt att ta sär-anser upp om
skilda krav juristdomaren. Beslut avvisning eller utvisning kanom
många gånger känsliga och ha betydelse för enskilda männi-storvara
skors livsöde. Målen bör därför enligt kommitténs uppfattning inte lot-

rotlar innehas andra ordinarie domare. börtas Deänsom av som
huvudregel inte heller slutligt med någon elleravgöras änannat ärsom
har varit ordinarie domare ensamdomare eller ordförande.som som

Kammarrätten enligt huvudregeln domför med juristdomare.är tre
vissaFör mål kan det särskilt föreskrivet nämndemäntyper attav vara

Ävenskall ingå i tillsammans med juristdomama. i dessarätten fall får
dock frågor inte innebär målet i sak enbartavgörsatt avgörassom av
juristdomare. Vid behandling frågor prövningstillstånd kam-ärav om

domför med två ledamöter demarrätten slutet.ärom ense om
Nämndemän skall normalt delta i handläggningen mål enligtav

ochLVU LVM. Undantag gäller för mål omedelbart omhänderta-om
gande eller tillfälligt flyttningsförbud enligt LVU.om

Med tanke vadpå betydelsen lekmannainsyn ochsagtssom om av
lekmannainflytande i utlänningsärenden kommittén nämnde-attanser

bör delta i Utlänningsöverdomstolens handläggningmän målav som
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karaktärenden pröv-ochutvisning, atteller äravvisningrör avsom
förhandling.muntligefterochningstillstånd har avgörsgetts som

utlänningsdomsto-avgörandet ideltagit ihadåkanNämndemän antas
prövningstillståndetdärför de målskulle kunnaFrågetecken sättaslen.

idessaeftersomextraordinär dispens,ellerprejudikatdispensgetts som
frågorpåMed tankefrågor.rättsliga ävenbör attgradhögre omavse

förslag kom-enligt kommitténsskälhumanitärauppehållstillstånd av
prejudikatbehovetochdomstolssystemetinomhandläggas avattmer

dispens-gällaregeldockbörfall, oavsetti dessastortär extra samma
skälet.

Tidsfrister12.23

utvisning skallavvisning ellerMålKommitténs förslag: rörsom
för-de kommerinnebär utgöraskyndsamt. Det atthandläggas att

domstolarna.tursmål i

givetvishandläggningstidentotaladen ärförkortaMöjligheterna att
och på-utformas iutlänningsmåleni storthurberoende processenav

också vissadockfinnsreglerna.materiella Detdeverkas också av
fakto-domstolarna. Dessainompåskyndakanfaktorer processensom

tideneller tillinstansvarjehandläggningen inomtillsighänförrer
kan på-det denochi instansavslutatshandläggningendetmellan en
i dettaöverklagandetiden fårTillöverklagandetid.ibörjas nästa

ibeslut,enskildför delgetidenräknas ettockså partsammanhang att en
delgivningen.räknas frånöverklagandeförtidsfristenfall dåde

handläggningsreg-förändrahursvårt attDet är att genommanse
erfor-domstolarna. Denhandläggningen ipåskyndaskall kunnalema

skyndsamregelåstadkommasfårskyndsamhetenderliga omgenom en
anståndbehovetprövningochhandläggning avavnoggranngenom

ställerisnabbhetpåutredning. Kravenkompletterandeoch processen
och främst-föredragningbåde på munt-koncentrationkrav påhöga -

möjligaiavvisningsärenden böri störstaförhandling. Processenlig
intresseenskildesi denliggerdet attsåutformasutsträckning att

förhandlingfrånförhandling. Utevaromuntligsig tillinställa synesen
för-hinder förnågotundantagsfall böra attiintedärför änannat vara

ärendethålls ochhandlingen avgörs.
frågainte baratidsåtgångenpåpekat tidigarekommittén ärSom en

Behovetdomstolens externellermyndighetens avresurser.egnaom
speciellt landsituationen ifå klarhetpå ettellerutredning väntan att om

preju-Ocksåmål inte kan väntan ettinnebära avgöras.ocksåkan att
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dicerande avgörande kan medföra mängd målatt och ärenden inteen
kan Med denavgöras. utvidgade användning förordningsmaktenav

kommittén förespråkar betydelsensom accentueras regeringenattav
handlägger frågor eller ändrade förordningar skyndsamt.om nya

En faktor ofta påverkar handläggningstiden negativtsom anståndär
för komma medparterna kompletterandeatt inlagor. Kommittén vill
understryka betydelsen domstolarnaatt ansökningarprövarav noga om

anstånd rimligen bör beviljas. Vid överklagandeom till Utlännings-
domstolen bör anstånd endast det föreligger särskilda skäl.ges om
Överklagandetiden måste utlänningen ellerparten Invandrar-anses ge
verket tillräckligt rådrum för anföra alltatt nödvän-partensom anser
digt.

För vissa mål finns föreskrifter tidsfrister för domstolenom att
iaktta. För andra mål kan det finnas föreskrifter de skall hand-attom
läggas skyndsamt. En sådan föreskrift innebär i praktiken måletatt
skall handläggas med förtur. Föreskrifter tidsfrister och skyndsam-om
het förekommer också såvitt vissa frågor i mål och ärenden.avser

Föreskrifter tidsfrister och skyndsamhet finns nonnalt intagnaom i
den författning där de materiella reglerna finns. Som exempel kan

LVU-nämnas och LVM-mål. De skall handläggas skyndsamt. För
dessa mål finns vissa tidsfristeräven angivna. Om den respektiveunge
missbrukaren omhändertagen,är skall länsrätten målet tillta upp av-
görande inom två veckor från det ansökan vård korn in. Tidsfristenom
får dock förlängas, ytterligare utredning eller någon särskildom annan
omständighet det nödvändigt.gör

Yrkanden inhibition eller interimistiska förordnanden behandlasom
alltid med förtur.

I övrigt gäller mål skallatt såavgöras det kan ske. läns-snart I
rättsinstruktionen och kammarrättsinstruktionen föreskrivs målatt ett
eller fråga har kommit i mål skall handläggasen ettsom med för-upp

målet eller frågantur, någon särskild anledningom börav avgöras
skyndsamt. Vilka mål förtursmålär bestäms i respektive domstolssom
arbetsordning.

Förtursmål i arbetsordningen för Länsrätten isom Stockholmsanges
län bl.a. målär enligt 21 kap. föräldrabalken, dvs. mål verkställig-om
het domar eller beslut vårdnad ellerav körkortsmål,umgängeom m.m.,
mål enligt socialtjänstlagen och mål enligt lagen mottagandeom av
asylsökande m.fl.

I arbetsordningen för Kammarrätten i Stockholm för-anges som
tursmål bl.a. mål verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken,om om
tvångsåtgärder och körkort,mot spärrtiden harnär bestämtsperson om
till högst månader, sekretessmål.tre samt
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kommitténsenligtutvisning börelleravvisningfrågaMål där är om
meddelasalltsåföreskrift börförtursmål. Enalltiduppfattning utgöra

frånutgårKommitténskyndsamt.handläggasskallmålsådanaattom
medavlägsnandeärenden sär-prövningstillstånd i avgörsfrågoratt om

skyndsamhet.skilt stor
förturmedhandläggningenpåpekaslutligenvillKommittén att av

hand-medföraberäknasskallinteutlänningslagen attenligtmålvissa
Utlänningsmålfördröjas.skallandra lagarenligtmålläggningen av

särskildainomhandläggasförslagkommitténsenligt attkommer
och kammarrätten.länsrätternahosavdelningar

beslutochdomMeddelande12.2.4 av

forvaltningsproces-ireglerSammabedömning:Kommitténs som
beslut.ellermeddelande domförgällaböri övrigt avsen

kan ske.detmeddelas såskallbesluteller snartdomEn ett
meddelasskallbeslutetellerdomen senastgällerlänsrätternaFör att

länsrättenavslutades. Omföredragningendådagefter denveckorfyra
dåfrån den dagtidenräknasförhandling,muntligeftermålavgör ett en

fyrameddelas inominte kanbeslutetavslutades. Omförhandlingen
eller något sär-frågansmålets eller annattillmed hänsyn artveckor av

meddelasskallbeslutet senastbestämmalänsrättenskäl, fårskilt att
ound-vadlängrefår ärinte äntid,angivenvissinom somvarasom

nödvändigt.gängligen
beslu-ellerdomenkammarrätten,gällerkammarrätternaFör att om

med hän-föredragningenefterveckorfyrainommeddelasinte kantet
eller någoti övrigtelleromfång annateller frågansmålets arttill avsyn

meddelasskallbeslutetellerdomenfår bestämmaskäl,särskilt att
vadlängreinte får ärtid, änangivenvissinom somsenast varasom

nödvändigt.oundgängligen
jämförbaraallaioch beslutdomarpå ärklagaförTidsfristen att

förvaltningspro-ochförvaltningenbåde inomveckormål tretyper av
tiden förräknasförvaltningsprocessenochförvaltningenInomcessen.
beslutet.delfickklagandendetvanligen frånbeslutöverklaga ett avatt

beräkningförutgångspunktengenerelltgäller1998oktober attFr.o.m.
detföreträderellermyndighetföröverklagandetiden annan somenav

delgivnings-stället förimeddelasavgörandetdådagenallmänna är
frånräknasfortsättningeniskall fristenenskildeden ävendagen. För

beslutet.delgivningen av
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När myndighet skall underrätta innehållet i beslut,parten etten om
bestämmer myndigheten hur underrättelsen beslutet skall till-om
muntligt, vanligt brev, delgivning eller någotgenom genom annat

Underrättelsen skallsätt. dock alltid ske skriftligt, begär det.partenom
Om förvaltningsdomstol skall underrätta någon innehållet ien om en
handling eller något får det ske delgivning.annat, Delgiv-om genom
ning skall användas, det särskilt föreskrivetär eller det medom om
hänsyn till syftet med bestämmelsen underrättelse framgår del-attom
givning bör ske, bör i övrigt tillgripas bara det påkallat medärmen om
hänsyn till omständigheterna.

Invandrarverket underrättar asylsökande sina beslutom genom ver-
kets mottagningspersonal med hjälp tolk. Detta gäller antingenav
sökandena finns på förläggning eller i enskilt boende. Biträdet under-

lösbrev.rättas Ett problem sökandeär bor utanföratt förlägg-per som
ning inte alltid kommer för underrättelsen.att ta Iblandemot har
sökanden nåtts besked sitt biträde.av genom

De rutiner tillämpas i främst länsrätterna innebär domar ochsom att
beslut översänds till den kan överklaga med begäran veder-som attom
börande skall återsända mottagningsbevisgenast till domstolen. Sker
inte detta påminnelse ochgörs vidare delgivningsförsök med rekom-
menderat brev. Förenklad delgivning 3 delgivningslagen,a§
1970:428 innebär domstolen först skickaratt upplysning till denen
enskilde förenklad delgivning kommeratt användas i målet.att När
sedan handlingen skickas till den enskilde sänder domstolenut minst en
dag meddelande den harett att Den enskildesäntssenare ut.om anses
därefter delgiven två veckor efter det meddelandet skickatsatt till
honom eller henne.

frångåAtt de tidsfrister och den ordning i övrigt gäller försom
överklagande förvaltningsmyndigheters och förvaltningsdomstolarsav
beslut inte lämpligt. Om dom eller beslut avkunnats i sambandsynes
med muntlig förhandling räknas tiden från dagen för avkunnandet.
Möjligheterna avkunna dom eller beslut iatt samband med muntlig
förhandling bör i möjligastörsta utsträckning tilltas vara.

Överklagandetiden avseende Invandrarverkets beslut skulle falla
bort, utformades enligt ansökan SIV-modellen ellerom processen av
underställningsmodellen. Den därigenom tiden kan dock befarasvunna
i stället gå åt för delgivning med utlänningen, förordnande biträdeav
och kompletteringarpå hosväntan domstolen.

Enligt kommitténs uppfattning kan några särlösningar delgiv-om
ning och tidsfrister inte förordas.
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få uppgifterdel12.2.5 Parts rätt att av

undantag bör inte från förvalt-NågotKommitténs bedömning: göras
regler skall beredas tillfälleningsprocesslagens vanliga när partom en

tillförts måletuppgiftersig änöver partenatt yttra som genom annan
själv.

gäller i prin-få del uppgifter i utlänningsärendenFör rättparters att av
förvaltningslagen. innebärbestämmelserna i 17§ Dessacip att ett

uppgifthar underrättatsärende inte får avgöras utan att parterna om en
själv ochärendet någonhar tillförts än parten attannangenomsom

sig uppgiften. Undantag frånfått tillfälleskall ha överatt yttraparten
uppgiften saknaravgörandet inte gårdetta gäller parten emot, omom

anledningåtgärderna någon uppenbartbetydelse eller ärannanavom
också det kan befaras detUndantag gällerobehövliga. att annarsom

genomföra beslutet i ärendet ellersvårareskulle bli avsevärt att om
Underrättelseskyldigheten begränsaskan uppskjutas.avgörandet inte

sekretesslagen.bestämmelserna i 14 kap. §vidare 5av
underrättelsen skall ske muntligt,Myndigheten bestämmer om

delgivning eller på någotvanligt brev, sätt.annatgenomgenom
utlänningsären-bestämmelserna begränsas i vissaTillämpningen av

tillämpas i ärenden visering,förutsättning för de skallden. En att om
återkallelseuppehållstillstånd, arbetstillstånd ochtidsbegränsat av per-

enligt kap. UtlL utlänningenuppehållstillstånd 11 2 § ärär attmanent
vistas i Sverige.ellerbosatt annars

låg till grund fördepartementspromemoria 1971:5Ds InI somen
kommunikationsprincipen iundantag frånbestämmelsen föreslogs

utredningen i ärendenframhölls bl.a.utlänningsärenden.vissa Det att
oftaarbetstillstånd söktes från utlandetochuppehålls- var om-somom

tillfördes ärendet oftast avsågmaterialoch detfattande att nya som
vilket utlänningen inte hadeeller arbetsmarknadenläget bostads-på

sig Vidare framhölls undan-möjlighetnågon över. attstörre att yttra
kommunicera utrednings-innebar förbudtagsbestämmelsema inte att

personliga förhållandenönskvärt,material, detta t.ex. varomom var
propositionenFöredragande statsrådet godtog imaterialet.berörda i

befinnerundantagen då utlänningen intede föreslagna1971:155prop.
i likhet med Invandrarverket,Statsrådet ansåg vidare,sig i Sverige. att

i ärenden återkallelseheller borde krävaskommunikation inte avom
uppehållstillstånd utlän-bosättningstillstånd numera närpermanent

i års utlänningslagSverige. Undantagen 1954lämnatningen har togs
lag.överförts till 1989 årsoch har

lagfäst ikommunikationsprincipenfinnsförvaltningsprocessenFör
skall fåmålförvaltningsprocesslagen. Innanl8§ avgörs, partenett
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kännedom det tillförts målet själv ochän partenom som genom annan
få tillfälle sig det. Vissa undantag detgäller, inte finnsöveratt yttra om
anledning talan kommer bifallas, under-att anta att mot parten att om
rättelse uppenbart onödig, eller förvaltnings-är ärpartenannars om en
myndighet och underrättelse onödig. Liksom enligt förvaltnings-ären
lagen gäller också underrättelse kan underlåtas kandet befarasatt om

sådan skulle försvåra genomförande beslut i målet.avsevärtatt en av
Undantaget i utlänningslagen från skyldigheten kommuniceraatt

vistasmed inte i Sverige gäller både Invandrarverket ochparten som
Utlänningsnämnden.

Bestämmelsen har enligt uppgift från Utlänningsnämnden inte ofta
varit aktuell hos nämnden. ärenden tidsbegränsatI uppehållstill-om

finns praktiskt alltid referenspersonstånd i Sverige ocksåtaget en som
har ombud och behovet kommunicera meduppträtt att partensom av
utomlands därför inte varit problem.har något det gäller återkal-När
lelse uppehållstillstånd, har bestämmelsen oftare aktuali-permanentav

sådant beslut Invandrarverket har överklagatsNär tillserats. ett av
möjligtnämnden, har det dock varit kommunicera.att

Enligt uppfattningkommitténs bör något undantag från kommunice-
ringsregeln inte gälla för domstolarnas del då beslut återkallandeett om

Ävenuppehållstillstånd har överklagats. i frågor tids-permanentav om
uppehållstillstånd fårbegränsat sådan regel för domstolarnas delen

praktiken inte heller behovettveksam. I sådan regelsynesanses av en
för överinstansemas del så Då utlänningen har överklagatstort.vara

hanInvandrarverkets beslut, bör eller hon också ha lämnat adressen
där han eller hon kan nås.

föreslår således inte undantagsregelKommittén någon för domsto-
lamas del.
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frågorSärskilda13 om

utlänningsdomstolarna

lokaliseringDomstolamasl l

Stockholm skalliKammarrätten utgöraKommitténs förslag:
vilka länsrätterfår bestämmaRegeringenUtlänningsöverdomstol.

Kommittén förordarutlänningsdomstolar.skall utgöra somsom
och i Göteborg.län, i Skåne länStockholmsisådana länsrätterna

Även fastställasdomkretsindelning inte börutlänningsdomstolamasom
i förordning,beslutregeringen fattatillöverlämnaslagi attutan om

kommittén har gjortövervägandendekommittén att omsomanser
med hänsyn tillutlänningsdomstolskretsarlandet iuppdelningen nuav

redovisas.förhållanden börrådande
beslutinnebärförvaltningsdomstolamaförForumreglema att ett

ärendet förstdomkretsinomtill den länsrätt prö-överklagasskall vars
mål föreskriver någotvisst slagförregeringeninte annatettvats, avom

där beslutet fattasden platssåledes14§ LAFD. Det styrär som
vistelseort.inte någonforum, parts

förtillgänglighetambitionerhar göraInvandrarverket attstora om
Ambitionemabeslutsfattande.utredning ochföransökan och också

skall också till-behovasylsökandesbaragivetvis integrundas utan
uppehållstill-ansökningarandra omhos demgodose behoven görsom
länge detmedborgarskap Såasyl, m.m..samband med rörstånd utan

beslutsfattande i deorganisation ochInvandrarverkets internasig om
fråga fördet knappast någonformernaförvaltningsrättsligavanliga är

kommittén.
domstol.ärendena i Intesig i den månställer detAnnorlunda avgörs

enligt denbeslutsfattande i första instanssigdet skulle röra omomens
detSIV-modellen verkaransökanförkastadekommittén varaavav

eller fyraordning påi dennaärendenrealistiskt hantera än treatt mer
sidanvarandra åhär stårlandet. intressen ärplatser i De emot enasom

andra sidan intressetenskilde och åför dentillgänglighetintresset av
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inte behöva sprida verksamheten alltför mycket. skäl till detEttatt är
det kan svårt bygga och upprätthålla kompetens påatt attvara upp om-

rådet, antalet ärenden för litet. Då utlänningsärendena inordnas iärom
allmän förvaltningsdomstol, bör domstolen inte litenså att ut-en vara

länningsärendena blir helt dominerande. delsDet olämpligtär om man
inte vill ha specialorgan, dels medför det sårbarhet flexibilitets-stor ur
synpunkt.

Enligt kommitténs uppfattning måste behovet i asylärenden styra
vilka länsrätter skall utlänningsdomstolar. i dessaDetutgöra ärsom
ärenden utredningen och det i dem behovetär ärtyngst,som som av
muntlig förhandling i särklass inte lämpligtDet skiljaär störst. är att ut
de ärenden inte asylärenden och lägga endast sådana andraärsom
ärenden domstol.på någon Invandrarverket fattar i praktikenannan
beslut i asylärenden endast vid Stockholms-, Göteborgs- och Malmö-
kontoren, medan beslut i medborgarskapsärenden fattas endast vid
huvudkontoret i Norrköping. ytterligare decentraliseringEn föranses
resurskrävande. Asylsökande har också möjlighetstörre ännumera
tidigare själva välja vistelseort, och de väljer företrädesvis storstads-att
områdena. Kommittén det därmed inte meningsfullt förläggaattanser
någon utlänningsdomstol utanför dessa regioner. Med hänsyn till detta
och behovet erfarenhetbygga och kompetens med tankeatt samtupp
på vad flexibilitet inom organisationen och betydelsensagtssom om av

utlänningsmålen inte kommer helt dominera domstolen innebäratt att
det länsrätterna i Stockholms län, Skåne län och Göteborg böratt utgö-

utlänningsdomstolar.ra
uppdelning iEn domkretsar skulle då kunna följer.utse som

i Stockholms länLänsrätten Stockholms län, Uppsala län, Söder--
Östergötlandsmanlands län, län, Gotlands län, Västmanlands län,

Dalarnas län och Gävleborgs län de övriga delar landetsamt av som
inte enligt tillhörnedan länsrätt.annan

i Skåne län SkåneLänsrätten län, Blekinge län, Jönköpings, Kro--
nobergs och Kalmar län.

i GöteborgLänsrätten Västra Götalands län, Hallands län, Värm--
Örebrolands län, län.

särskild fråga domkretsindelningenEn för ärenden avgjortsrör som
Invandrarverket centralt eller vid utlandsmyndighet. avsaknadIav av

bestämmelse kommer de hamna inom domkretsattannan samma som
Östergötlandsövriga beslut fattats i län, dvs. överinstans blir ut-som

länningsdomstolen i Stockholms län.
UtlänningsöverdomstolSom kommittén i avsaknadatt-anser av

kammarrätt i Skåne kammarrätt den i Stockholm inte böränannan-
komma i fråga. denDet kammarrätten med därmedär största störst



utlänningsdomstolarna 277Särskilda frågorSOU 1999:16 om

delmycketområde däri detden liggeroch storflexibilitet, aven
aktualiseras.avvisningsärendena

Nämndemännenl 3.2

domstolarvissanämndemän iVall3.2.1 av

hovrätter, tillgo-tingsrätter ochliksom ioch kammarrätter,länsrätterI
deltagandelekmannainflytandeochinsynbehovetdoses avgenomav
liksomoch kammarrätter,i länsrätter nämn-Nämndemännämndemän.
landstingsfull-huvudsakligenvali hovrätter,demän utses avgenom

kommun-väljsi tingsrättNämndemänlän.respektivemäktige i av
fördelarkommun,ingåri domsagadet änfullmäktige. Om enmeren

folkmängd.eftermellan kommunernanämndemänantalettingsrätten
nämndemannakåren fårskall eftersträvasnämndemänvalVid attav

och yrke kap.kön 4till ålder,sammansättning med hänsynallsidigen
skalltill nämndemanvalbarLAFD. För19 §7 § RB att manvararesp.

del läneteller denfolkbokförd i det länochmedborgaresvensk avvara
underårigvidare intefårdomkrets. Mantill länsrättenshör varasom

Vissa yrkeskate-föräldrabalken.kap. §enligt 11 7förvaltareeller ha
från möjlig-också uteslutnarättsväsendettillanknytningmed ärgorier

nämndemän.heten att vara
i de all-nämndemänantalet1983:382förordningenEnligt om

förvaltningsdomstolama fast-och de allmännadomstolarnamänna
nämndemänsjälva hur mångaoch kammarrätternaställer hovrättema

skall förDomstolamai domstolen.tjänstgöringförskall finnassom
i dom-del län ingårellerdomkrets,domstolensvarje län inom om av

skallantal nämndemänfastställa detdelför sådan utses.kretsen, som
faststäl-i Göteborglänlän och SkåneStockholmsiLänsrättema samt

själva hurtingsrätter,och MalmöGöteborgsStockholms,liksomler,
domstolen.i Förför tjänstgöringskall finnasnämndemänmånga som

respektivefastställer kammarrättentingsrätterochlänsrätterövriga
underrätt.respektive Närförslagefternämndemänantalethovrätten av

hartill denanmäla dettaskall domstolenväljas,skallnämndemän som
valet.föranstaltaatt om

jämförelse.ocksåfastighetsdomstol kaniNämndemän nämnas som
fastig-domstolar ilagen 1969:246särskilt idetdessaOm sägs om

med sinoch väl förtrognabetroddaallmäntde bör ortshetsmål att vara
regeringentingsrätt i ländenFastighetsdomstolförhållanden. är ett som

val, normaltsärskilt, ocksåNämndemännenbestämmer. utses genom
landstingsfullmäktige.av
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Som skall beslut överklagas till dennämnts länsrätt inomett vars
domkrets ärendet först inte regeringen förprövats, visst slagettom av
mål föreskriver något alltsåForum beslutsmyndig-annat. styrs av var
heten belägen och inte den klagandeär bosatt. Oavsettärav var var
klaganden bosatt hämtas nämndemännen från länsrättensär domkrets,
dvs. länet.

Andra ledamöter13.2.2 i Utlänningsnämnden än
ordförande

Utlänningsnämndens icke lagfarna ledamöter regeringen efterutses av
nominering de politiska partierna.av

förarbetena tillI bestämmelsen uttalades prop. 1991/92:30 33 atts.
det väsentligt förtroendevalda lekmän får starkt inflytandeär detatt när
gäller nämndens beslutsfattande. inslagEtt lekmän syftade inte baraav
till själva avgörandena skall bli välgrundade och riktiga. Inslagetatt av
lekmän hade kanske sin väsentliga betydelse det säker-mest attgenom
ställer nämndens demokratiska förankring och tillgodoser allmänhetens
intresse insyn i ärendena.av

Vidare förordades i propositionen lekmännen skulle delas in iatt
med efteransvarsområden ärendeslag och efter de ländergrupper som

Ävenasylsökandena kom ifrån. lekmännen skulle därmed komma fåatt
särskild erfarenhet ärenden med asylsökande från vissa bestämdaav
delar världen. sådan specialiseringEn ansågs väsentlig för deattav
skulle få verkligt inflytande i beslutsprocessen.

Under riksdagsbehandlingen instämde socialförsäkringsutskottet i
bedömningen gruppindelning lekmännen. skulleDe därigenomom av
komma få särskild erfarenhet ärenden med asylsökande frånatt av
vissa bestämda delar världen. anledningI motion uttaladeav av en
utskottet bet. l99l/92zSfU4 det10 betydelse deatt stor atts. var av
lekmän ingår i Utlänningsnämnden har goda insikter i och intressesom
för mänskliga rättigheter och samhällsförhållanden i främmande länder.
Utskottet ansåg sig kunna utgå från betydelsen härav skulle beaktasatt
då lekmännen utsågs.

Någon indelning lekmannaledamötema i har inte skett.av grupper
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i utlänningsdomstolarnämndemännen13.2.3 Hur

Utlänningsöverdomstolenoch bör utses

Nämndemännen i utlänningsdomstolar ochförslag:Kommitténs
Utlänningsöverdomstolen på nämndemän isättutses samma som

Eftersom domkretsen för dessa dom-länsrätter och kammarrätter.
för den länsrätt respektive kammarrätt destolar blir änannan somen

nämndemännen dock i särskilda val.knutna till måsteär utses

utseendet de nämndemän i länsrätt och kammarrättBeträffande av som
utlänningsmål finns olika möjligheter.skall delta i avgörandet av

respektive domstols vanligaenklaste möjlighetenDen är nämn-att
val i landstinget, används. möjlighetdemän, utsedda Engenom annan

i fastighetsdomstol särskilt ochliksom nämndemändeär utsesatt --
respektive domstols domkrets eller länen delashämtas från att upp

utlänningsdomstolar och särskildablirmellan de länsrätter nämn-som
landstingsfullmäktigeför utlänningsmålen pådemän utses av samma

i kammarrätt. Nämndemän för Utlänningsöver-nämndemänsätt som
motsvarande från hela landet. kan också-domstolen hämtas på Desätt

Utlänningsnämndenlekmannaledamöterna iliksom utses av rege--
riksdagspartierna och kommer dåringen förslagpå även attav vara
delta i behandlingen utlänningsärenden.utsedda särskilt för att av

vanliga enkeltrespektive domstols nämndemänAnvändandet ärav
komplikationsfritt. sak de nämndemänhantera inte En är attatt men

bara från den länsrättenstill enskild länsrätt kommerknutnaärsom en
inte från hela den domkrets länsrätten kannormala domkrets och som

utlänningsdomstol. i exempelvis Stockholms län harha Länsrättensom
från andra län Stockholms län, dvs. intesåledes inte nämndemän än

aktuella ingå i domkretsen för läns-från andra län kan blinågra attsom
utlänningsdomstol. Motsvarande gäller kammarrättema. Omrätten som

blir överinstans har den vanlig kammarrättkammarrätt ensam somen
andra delar landet de ingår i dess ordi-inte nämndemän från änav som

nackdel från de synpunkternarie domkrets. kanDetta vara en som
i synnerhet endast delekmannainflytandet tillgodose, treatt omavser

utlänningsdomstolar.storstadslänsrätterna blir
valts vidfaller bort samtliga de nämndemännackdelenDen somom

för den länsrättligger inom den särskilda domkretsende länsrätter som
vidutlänningsdomstol kan tjänstgöra nämndemänutgör ut-somsom

Utlänningsöverdom-Motsvarande skulle gälla förlänningsdomstolen.
alla kammarrättemas samtliga nämndemänstolen och då innebära att

Utlännings-hos den kammarrättskulle kunna tjänstgöra utgörsom
skulle därmedKunskaper och insikter på området spridasöverdomstol.
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inom vid kan dockkrets. Systemet med tanke de informations-en
och utbildningsinsatser behövs bli onödigt kostsamt. förefallerDetsom
också kunna bli administrativt de länsrätter utgöratt tungrott att ut-som
länningsdomstolar sådana skall fördela nämndemannauppgiftemasom
bland betydligt krets nämndemän Motsvarandestörre änen annars.
gäller for kammarrätten Utlänningsöverdomstol.som

Ofrånkomligen kommer särskild information och utbildning att
för juristdomarebehövas inte bara och personal hos utlänningsdom-

förstolarna nämndemännen, både inledningsvis och kontinu-ävenutan
erligt. tyder på kåren nämndemän vid länsrättDetta utlän-att en som
ningsdomstol inte bör den samlade nämndemannakåren förutgöras av
samtliga ligger inomde länsrätter den särskilda domkretsen. Intesom
heller de nämndemän tjänstgörbör samtliga i landets kammarrättersom
tjänstgöra nämndemän i kammarrätten Utlänningsöver-som som
domstol.

Alternativen bör därför antingen anlita den for respektiveattvara
domstol ordinarie nämndemannakåren eller nämndemännen foratt
utlänningsdomstolama och Utlänningsöverdomstolen i särskildautses

uppfattningval. Enligt kommitténs det alternativet föredra.är attsenare
Nämndemännen kan då så olika delar domkretsen blirutses att av
representerade. kan särskilt angeläget endastDetta länsrätternavara om
i de storstadsområdena till utlänningsdomstolar. Genomtre utses att ut-
länningsdomstolama och Utlänningsöverdomstolen får nämnde-egna

kan dessa nödvändig grundutbildning och kommer dessutommän ges
kunna bygga önskvärd erfarenhet.att upp

nämndemän kan antingen landstingsfullmäktigeDessa påutses av
det gäller för nämndemän i kammarrätt ellersätt motsvararsom som

centralt regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer,av som
i Domstolsverket. båda fallendvs. praktiken sker nominering parti-I av

Kommittén inte det finns särskilda skäl förnågraatt atterna. anser
nämndemännen skall centralt regeringen eller myndig-utses av annan
het. Valet bör därför motsvarande gäller för nämndemänpå sätt som

landstingsfullmäktige.göras av
fråga i utlänningsdomstolamanämndemännenEn är omannan sam-

tidigt bör kunna nämndemän i andra mål i den kammarrätt respek-vara
tive valbaralänsrätt där de sådana. kan inte uppnåsDettaär auto-som
matiskt, eftersom de olika kategorierna nämndemän för olikautses
geografiska områden. bör det inte få hinder forDäremot någotvara en

nämndemän i utlänningsdomstol han eller hon ocksåatt attperson vara
nämndemän i motsvarande länsrätt. gäller nämnde-Detsammaär en

i Utlänningsöverdomstolen i förhållande till kammarrättema.männen
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Processuella beslut14

Gällande ordning för överklagande14.1

Olika former beslut14.1.1 av

beslut har behandlats finns i utlänningsärendenUtöver de typer av som
beslut myndigheternaockså vissa andra Invandrarverket ellersom en-

polismyndighet kan fatta och kan och fortsättningeniävensom nu-
måste kunna överklagas. Besluten i första hand användandetavser av
vissa tvångsmedel enligt utlänningslagen: förvar och omhändertagande

biljett. Myndigheternas beslut i dessa ärenden överklagas till all-av nu
förvaltningsdomstol. Vidare finns beslut i frågor offentligt bi-män om

träde. beslut förvaltningsmyndighetSådana överklagas till Utlän-av nu
ningsnämnden. finns andra ersättningsbeslutHärutöver beslutsamt om
avvisande ombud eller biträde och jävsinvändning. Slutligenav om
finns beslut betalningsskyldighet förockså ochtransportörerom om
avgift för resedokument.

14.1.2 Förvar

Beslut förvar eller uppsikt fattas enligt kap.6 9 § UtlL denom av myn-
dighet handlägger ärendet. Handläggande myndighet kan utomsom -
Invandrarverket och Utlänningsnämnden också polismyndig-vara en-
het. Vidare kan regeringen handläggande myndighet,anses som men
beslut förvar uppsikt fattas då deteller statsråd skall före-om av som
dra ärendet i regeringen.

förvar fattatsBeslut har Invandrarverket, Utlännings-som avom
nämnden polismyndighet fåreller utlänningen överklagas tillen av
allmän förvaltningsdomstol kap. UtlL. förvarsbeslut7 7 § Om harett
fattats föredragande statsrådet, kan beslutet på begäran utlän-av av
ningen Regeringsrätten.prövas av

Beslut förvar får överklagas samband med ärendet i övrigtutanom
och begränsning till viss tid.utan
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till allmän förvaltnings-beslut får överklagasInnebörden att ettav
därefter enligt all-överklagas till länsrätten ochdet fårdomstol är att

till kammarrätten ochförvaltningsprocesslagen Rege-regler imänna
vid överklagande tillPrövningstillstånd krävs alltid Rege-ringsrätten.
förvarsärenden också vidPrövningstillstånd krävs iringsrätten.

till kammarrätten.överklagande
huvudsakligaoktober dethar sedan 1997Invandrarverket ansvaret

förvarhar tagits ibehandling utlänningarochför placering somav
vissa förutsättningar beslutaVerket får underUtlL.kap.6 16-31

häkte eller polis-i kriminalvårdsanstalt,skall placerasutlänningatt en
lagenbehandlingen 1976:371fall gällerdessaIarrest. omom

delar. Invand-anhållna m.fl. i tillämpligahäktade ochbehandlingen av
behandling förvarstagna fårplacering ochbeslutrarverkets avom

förvaltningsdomstol.överklagas till allmän SomUtlLenligt kap. §7 7 a
första domstolsinstans.länsrättinnebär det ärattnämntsnyss

till kammarrätt.vid överklagandePrövningstillstånd krävs

Omhändertagande biljett14.1.3 av

får enligt kap. UtlLpolismyndighet 4 §Invandrarverket 5Såväl som en
föromhänderta utlännings biljettförutsättningarunder vissa resanen

också försöka lösa in biljetten denMyndigheten fårfrån Sverige. om
beslutvärde. Verkets eller polismyndighetenssittskulle förloraannars

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.UtlLfår enligt kap. 6§7
kammarrätten.Prövningstillstånd krävs hos

biträdeoffentligtFrågor14.1.4 om

ibiträde finnsbestämmelser offentligtGrundläggande numeraom
Vissa bestämmelseroffentligt biträde.1996:1620lagen omom

utlännings-också iutlänningsärenden finnsoffentligt biträde i numera
utlännings-särskildoch i lagen 1991:572lagen kap. 8-10 §§11 om

kontroll.
materiella förutsätt-utlänningslagen dels deBestämmelserna i avser

beslut idels fattarbiträde skall förordnas,ningarna tör att vem som
och dels beslut överklagas.regeringen Lagenärende hos sär-vart om

bestämmelser, nämli-innehåller motsvarandeskild utlänningskontroll
för biträde skall förordnas,förutsättningarnadels de materiella attgen

regeringen och hur de överkla-beslut i ärende hosfattardels vem som
hos myndig-fattar beslut i ärendenfråganFör annanvem somomgas.
regeln i lagendäremot den allmännaregeringen gällerhet än om
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offentligt biträde beslut fattas den domstol eller myndighetatt av som
handlägger det mål eller ärende biträdesförordnandet Detsom avser.

Invandrarverketinnebär fattar beslut i frågor offentligtatt rörsom
biträde i ärenden handläggs hos verket och polismyndighetattsom
beslutar offentligt biträde i ärenden hos polismyndigheten. I ären-om
den hos regeringen frågor offentligt biträde den departe-prövas om av
mentstjänsteman regeringen bestämmer.som

i de allra flesta fall InvandrarverketDet fråganär prövarsom om
förordnande offentligt biträde i utlänningsärenden. Endast i begrän-av
sad utsträckning den andra myndigheter polismyndighet,prövas av
Utlänningsnämnden eller tjänsteman i Regeringskansliet. Utlännings-

befattning frågornämndens med offentligt biträde inskränker sigom
normalt till ersättningsfrågor och frågor byte biträde. Utom iom av
ärenden s.k. ansökan nämnden endast undantagsvis ställningtarom ny
till frågor gäller till offentligt biträde.rättsom

överklagande förvaltningsmyndighetFör beslut frågoriav av om
offentligt biträde i utlänningsärenden gäller reglerna i utlänningslagen

sådana beslut överklagas till Utlänningsnämnden. Som förvalt-att
ningsmyndighet räknas i detta fall inte bara Invandrarverket och polis-
myndighet departementstjänsteman fattaävenutan utsetts attsom
beslut i ärende hos regeringen se 1996/97:9 190,prop. s. prop.
1978/79:90 501.s.

Utlänningsnämndens beslut i frågor offentligt biträde fårrörsom
inte överklagas. Nämnden således sista instans i dessa frågor sigär vare
det sig beslut med anledning överklagande ellerrör ett ett ettom av
beslut nämnden fattat första instans.som som

offentligtErsättning till biträde fastställs i samband med detatt
ärende förordnandet avslutas lagen5§ offentligt biträdeavser om
jämförd med 28 § rättshjälpslagen.

allmänna reglerna i lagen offentligtDe biträde överklagandeom om
domstols eller myndighets beslut frågori offentligt biträdeav en en om

innebär sådana beslut överklagas i ordning gäller föratt samma som
överklagande dom eller beslut i det mål eller ärende i vilket biträdetav
har förordnats 7 §. utlänningsärendenasFör del innebär det att, om
inte specialregeln överklagande funnits i utlänningslagen, beslutom av
polismyndighet skulle ha överklagats till Invandrarverket.

Beslut hovrätt eller kammarrätt i fråga ersättning tillav en en om
offentligt biträde överklagats dit får inte överklagas, inte rättensom om

särskilda skäl tillåter s.k.det fullföljdsförbud med ventil, lagen7 §av
offentligt biträde.om

beslutEtt enligt lagen offentligt biträde får enligt särskildom en
bestämmelse i den lagen överklagas8 § den enskildär partav som
och Domstolsverket. InvandrarverketOm avslår begäranav en om
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vidDomstolsverket således utlänningensoffentligt biträde motpartär
överklaga beslutDomstolsverket fåröverklagande.eventuellt ettett

särskildagrund dennaenskild Påförmån förtill part.även aven
enskildes i denInvandrarverket inte denalltsåbestämmelse blir motpart

skulle ha blivit.specialbestämmelsenverketfrågan, utansom

biträdeoffentligttillErsättning14.1 änannan

Även ersättning i utlännings-ha tilloffentligt biträde kan rättänannan
fåsjälv eller kanutlänningengällaärenden. kan ersätt-Det somannan,

handläggningmuntlig 6förhandling ellertillning för inställelse annan
gälla den tolkkan ocksåUtlL.och kap. § Det ärkap. § ll 115 som

utlänningslagen 11 kap. §ärende enligt 5handläggningenvid ettav
UtlL.

ersättning enligt utlän-förvaltningsmyndighetbeslutEtt omenav
förvaltningsdomstol, ochtill allmänfår överklagas pröv-ningslagen

kap.överklagande till kammarrätten 7 9§vidningstillstånd krävs
övrigt.samband med ärendet ifår överklagasUtlL. Beslutet utan

eller biträdeombudAvvisande14.1.6 av

ersättningsbeslututlänningslagenparagraf i nämnsrörI somsamma
biträde.avvisa ombud ellerbeslutförvaltningsmyndighetersockså att

Även i övrigt.samband med ärendetöverklagasbeslut fårsådana utan
för-biträde finns i §ombud eller 9avvisandeBestämmelser avom

förvaltningsprocesslagen. Omoch 48valtningslagen 34 ettsamt
olämpligoförstånd ellerelleroskicklighetbiträde visar ärombud eller

honom eller henneavvisamyndighetenfårpå något sätt,annat som
särskilt, dvs.överklagasBeslutet fårbiträde i ärendet.ellerombud utan

ordning det beslutiövrigt, ochmed ärendet isamband samma som
ärendet.myndighetenvarigenom avgör

det beslut varigenomordningifår överklagasbeslutAtt somsamma
avvi-Invandrarverkets beslutärendet innebärmyndigheten attavgör att

medborgarskapsärendeellerutlännings-biträde iombud eller ettettsa
sådanttorde innebäraUtlänningsnämnden. Dettillöverklagas att ett

tillskall överklagasavlägsnandeärendeipolismyndighetbeslut ettav
överklagasdärefter fårInvandrarverkets beslutInvandrarverket, och att

Utlänningsnämnden.till
offentligabiträdenfrågorinteberörda reglernaDe somomavsernu

entledi-erinra Frågoranledningkan finnasbiträden, vilket att omom.
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gande och byte offentliga biträden enligt de särskildaavgörsav reg-
lerna offentliga biträden.om

ävsinvändning14.1.7 J

paragraf i utlänningslagen ersättningsbeslutI och beslutrörsamma som
avvisande ombud eller biträde förvaltningsmyn-ocksånämnsom av

Ävendigheters beslut i jävsfråga. sådana beslut får enligt utlännings-
lagen överklagas samband med ärendet i övrigt. lagtextenAvutan
framgår inte klart överklagandet skall ställas, den rimliga ord-vart men
ningen bör överklaganden i dessa frågor, liksom överklagandenattvara

beslut avvisa ombud eller biträde, ställs till den myndighetatt ärav som
överinstans i huvudärendet dvs. i fråga beslut Invandrarverketom av
Utlänningsnämnden. Uppfattningen överklagandet skall ställas tillatt
den myndigheten, såväl i frågor avvisande ombud eller biträdeom av

i jävsfrågor, framförs också i Gerhard Wikrén och Håkan Sande-som
sjös kommentar till utlänningslagen femte upplagan, 291.s.

utförliga bestämmelser jäv finnsMera i förvaltningslagen llom
och Jävsgrundema innefattar12 §§. sakägar-, intresse- och släkt-
skapsjäv, ställföreträdarjäv, tvåinstansjäv,s.k. ombuds- och biträdesjäv

s.k. generalklausul syftar till fånga sådana jävs-samt atten som upp
situationer inte täcks de övriga jävsgrundema. Enligt dennasom av
klausul blir den har handlägga ärende jävig, det i övrigtatt ettsom om
finns någon särskild omständighet ägnad rubba förtroendetär attsom
till hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

jävsfrågamyndighets beslut i får enligt förvaltningslagen-En en
till skillnad vad gäller enligt utlänningslagen och förvalt-mot som
ningsprocesslagen, framgår nedan överklagas endast i sambandsom -
med överklagande det beslut varigenom myndigheten ärendet.avgörav
Någon särskild regel beslutet skall haröverklagas således intevartom
behövts. har naturligast iDet det allmänna förvaltnings-ansetts attvara
förfarandet inte tillåta beslut ogillande jävsinvändning fåratt om av

redan före myndighetens prövning huvudsakenöverprövas seav
Hellners och Malmqvist,Trygve Bo förvaltningslagen med kom-Nya

142.mentarer, s.
Enligt förvaltningsprocesslagen får34 § beslut ogilla jävs-att

invändningar överklagas särskilt. Huvudmotivet för denna ordning är
det från processekonomisk synpunkt angeläget få fråganäratt att om

ogillad jävsinvändning överprövad, innan målet börjar handläggas i
sak.

fråga eventuellt beslut polismyndighet i jävsfråga tordeI ettom av
gälla detsamma avvisande ombud eller biträde.sagtssom om av
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för återresorkostnadsansvarTransportörs14.1

i vissa fall åläggerbestämmelserutlänningslagen finnskap.I 9 som
Sverige.utlännings återresa frånkostnadsansvar förtransportören en

Sverige medutlänningen har kommit tillgällerKostnadsansvaret om
eller han saknaravvisas därför honluftfartyg ochfartyg eller attettett

medel förför i landet ellertillstånd krävseller de att resasompass
delvis frånvissa fall befrias helt ellerkan isin hemresa. Transportören

skyldigheten.
utlänningsförordningenfinns ibeslutsmyndighetReglerna om

avvisning-verkställermyndighetBeslut fattas den7 kap. 8 §. somav
dessabeträffande överklagandehänvisaskapitel9§I avsammaen.

förvaltningslagen överklagandeibestämmelserna 22 a§beslut till om
förvaltningsdomstol.hos allmän

i vissa ärendenAvgifter14.1.9

avgifter i vissabestämmelserutlänningsförordningen finns vidareI om
avgiftsförordningen 1992:191,tillhuvudsak hänvisasärenden. I

regel får överklagas iansökningsavgift ibeslutenligt vilken sammaom
utfär-Beträffande beslutför beslut i ärendet.gällerordning omsom

giltighetstiden förförlängningochdande resedokument ettavomav
sådana beslututlänningsförordningendet idokumentsådant attanges

för andra beslut i frågaordning gälleröverklagas ifår omsamma som
resedokument.

förvaltningslagenhuvudregel i10 Ny14. 1
.

förvaltnings-bestämmelse ioktober gällandefr.0.m. 1998Enligt en
överklagas hosskall besluthuvudregelndenlagen 22 § nyaa --

särskilda före-inte framgårförvaltningsdomstol,allmän annat avom
skrifter.
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till instansordningFörslag14.2

i processuella frågor skall överklagas iBeslutKommitténs förslag:
gäller för utlännings- och medborgarskapsären-ordning somsamma

polismyndighets beslut i processuella frågorden i övrigt. En över-
utlänningsdomstol. gällerdirekt tillklagas dock Detsamma om myn-

förbeslutat kostnadsansvardigheten har transportör.om

förändrad instansordningvill kommittén konstateraInledningsvis att en
möjlighet förenkla instans- ochenligt kommitténs förslag över-attger

Över-vad här kallas processuella beslut.klagandeordningen för som
för samtliga beslut.klagandeordningen kan göras gemensam

enligttill vissa beslut i utlänningsärenden den gäl-Bakgrunden att
överklagas till allmän förvaltningsdomstollande ordningen skall är

domstolsprövning frihets-Europakonventionens bestämmelser om av
rättigheter. Besluten i dessa frågor förvar ochoch civilaberövanden -

ersättning i vissa fall- bör i fortsättningenomhändertagande biljett,av
föreslårutlänningsdomstolar kommittén skalldeöverprövas somav

närvarande krävsförvaltningsdomstolama.ingå i de allmänna För
överklagande länsrätts beslut till kammarrätt.prövningstillstånd vid av
enligt kommitténs uppfattning krävas vidMotsvarande krav bör över-

Utlänningsöverdomstolen utlänningsdomstolsklagande till av en
beslut.

Även offentligt biträde bör i fortsättningen inordnas ifrågor om
överklagandeordning övriga ärenden. Invandrarverketssomsamma

överklagas till utlänningsdomstol och prövningstill-beslut skall således
till Utlänningsöverdomstolen.vid överklagande Det-stånd krävas

i ärenden hosbeslut departementstjänstemangäller rege-samma av en
ringen.

nämnda frågorna förefaller det tveklöstBeträffande de varanu
särskilt,liksom hittills skall kunna överklagas dvs.lämpligast beslutatt

i sak. frågamed beslut avgörande ärendetsamband Iutan omom av
frihetsberövande, det nödvändigt; Liksom hittillsförvar, ärär ettsom

förvar kunna överklagas begränsning tillskall också beslut utanom
viss tid.

ombud eller biträde den enskilde har anlitatBeslut avvisaatt ett som
inordnas i överklagandeordning övriga ärenden.kan också samma som

utlänningsdomstolInvandrarverkets beslut skall således överklagas till
Utlänningsöver-krävas vid överklagande tilloch prövningstillstånd

jävsinvändning.Motsvarande gäller beslut ogilladomstolen. att en
för beslut utlän-i dessa frågorKommittén har övervägtäven att av

införa fullföljdsförbud medersättningsfrågor institutetningsdomstol i

Ökad10 19-0303 rättssäkerhet
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ventil. instanskedjan förkortasArgumentet i förhållande tillatt nuva-
rande ordning gäller inte här. Med tanke institutet tämligenäratt

och det antal ärenden det sig torde mycketoprövat röratt som om vara
lågt kommittén dock inte det finns anledning till sådan ord-attanser en
ning.

fråga kommittén också bör behandlasEn fråganärsomannan anser
överklaga beslut avvisa ombud eller biträde ellerrätten att att attom

jävsinvändningogilla samband med ärendet i övrigt. Enligt gäl-utan
finns dennalande ordning har såvitt känt inteDen orsakat problem.rätt.

Beträffande det alldeles övervägande antalet utlänningsärenden detär
också problem medsvårt några ordning där avgörandeatt ettse en av
ärendet i får till desssak anstå den processuella frågan avklarad,är
vilket i det fåtal fall den frågan aktualiseras inte kan medföraantas
någon lång tidsutdräkt. enda ärenden därDen problem skulletyp av
kunna uppstå ärenden avvisning med omedelbar verk-synes vara om
ställighet. undantagsfall, där avvisningsbeslutI brådskande, skulleärett
det finnas möjlighet fördröja beslutet exempelvisatt genom en
jävsinvändning och överklagande beslut avslå sådan invänd-attav en
ning. förefallerFarhågan emellertid långsökt, och kommittén siganser
inte heller ha anledning föreslå någon ordning för dessa frå-att annan

den gäller. Talan bör således i fortsättningen kunnaän ävengor som nu
föras samband med avgörande i sak.utan

Ärenden kostnadsansvar skiljer sig från övrigatransportörsom
ärenden tvistefrågan inte egentligen hänger medattgenom samman
uppehållstillståndsärendet i övrigt. Tvisten råder mellan ochstaten en

inte medverkar i det ärendet. kan tala för denDetta attperson som
rådande ordningen med överklagande till allmän förvaltningsdomstol

Åmed Regeringsrätten högsta instans skall behållas. andra sidansom
kan mycket processmaterialet i sådan tvist den karaktärenav en vara av

det vanligen förekommer i utlänningsärenden. kan därför enligtDetatt
kommitténs uppfattning mindre lämpligt dessa tvister kanattvara
överklagas till alla länsrätter. lämpligareEn ordning dessa tvisterär att
förs in i överklagandeordning gäller för utlänningsärendensamma som
i övrigt. kommer därigenom endast handläggasDe vid sådana läns-att

utlänningsdomstolar vid den kammarrätträtter utgör samtsom som
Utlänningsöverdomstol.utgör

Regeln i utlänningsförordningen överklagande avgiftsbeslutom av
innebär sådana beslut överklagas i ordning beslut i detatt samma som
ärende till vilket avgiften hänför sig. Kommittén ansluter sig till en
sådan ordning.

vissaI de frågor här diskuterats kan beslut fattas polis-av som av
myndigheten, och kommittén föreslår inte ändringnågon i detta hänse-
ende. Frågan uppstår då överklaganden i dessa frågor bör vägentaom
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gäller för beslut avvisningdetInvandrarverket på sättöver som nu om
fortsättningsvis skall gälla.kommitténs förslag Deenligtoch ävensom

till Invandrarverketinte överklagaspolismyndighetbeslut ärsom nuav
biljett beslut betal-omhändertagandeförvar ochbeslut samtav omom

alla går direkt tillningsskyldighet för transportör, som
biträde,i frågor offentligt gårförvaltningsdomstol, och beslut somom

Utlänningsnämnden.direkt till
domstolspröv-snabbt kunna komma undermåsteBeslut förvarom

Invandrarverket för överklagande dessaning och någon omväg över av
inte heller det finnsfråga. Kommitténkomma ibeslut bör inte attanser

nuvarande ordningbeslut enligtför de andraanledning över-att som
skallordningen de förstlänsrätt införaklagas direkt till prövasatt av

bli enhetli-det skulleskäl skulle kunnaInvandrarverket. Ett att envara
enskildesdomstol den Dettaför iordning är motpart.vem somgare

skäletkommitténs uppfattningenligtskäl dock än attär svagare
ytterligare instans. BeslutinförasInvandrarverket inte bör avsom en

överklagasi fråga bör alltsåärendenpolismyndighet i de ärsom nu
vid överkla-Prövningstillstånd bör krävasutlänningsdomstol.direkt till

Utlänningsöverdomstolen.tillgande
ombud/biträde eller ogillandeavvisandeheller i frågorInte avom

säkerligen både och kommersituationerjävsinvändning är attsomav -
polismyndigheten bör ordning infö-undantagsfall hosförbli enrena -

först skall överklagas till Invandrar-polismyndighetens beslutdärras
utlänningsdomstol.beslut överklagas tilldärefter verketsverket och

i dessa fall överklagasbeslut bör såledesPolismyndighetens även
för överklagande till Utlänningsöver-utlänningsdomstol, ochdirekt till

prövningstillstånd.domstolen bör krävas
ordningen medinställer sig fråganövervägandenMed dessa attom

till Invandrarverketavvisning överklagasbeslutpolismyndighetens om
utlänningsmyn-roll centralMed till verketsbör behållas. hänsyn som

ordning bör behållas.kommittén dennadighet dock attanser

statsrådFörvarsbeslut14.3 av

ändring bör inte BeslutNågonKommitténs bedömning: göras. av
till Regerings-i fortsättningen överklagasstatsråd skall således även

rätten.

till uppgift föredradet statsråd harnuvarande regler kanEnligt attsom
enligt kap.besluta förvar. 7utlänningslagen Detärenden enligt ärom
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7§ UtlL Regeringsrätten i dessa fall har åtgärdenprövaattsom om
skall bestå. Prövning utlänningen begär det.görs om

Eftersom regeringens befattning med utlänningsärenden kommer att
finnas kvar, bör den gällande ordningen få bestå i detta avseende.även
Frågan förvarsbeslut statsråd i säkerhetsärenden diskuteras dockom av

i kapitel 19.även

Överlämnande14.4 ärendenav

Överlämnande ärenden till högre instans14.4.1 av

Kommitténs ärende kan lämnas frånförslag: Ett lägre tillöver en
högre instans, det på grund familjeanknytning elleren om av av

liknandenågon orsak har samband med ärende prövasettannan som
den högre instansen. förutsättning förEn detta såväl denär attav

ärendet den högre instansen medger det.rör som

Enligt nuvarande bestämmelser kap.7 11 § UtlL kan ärenden i vissa
fall lämnas från lägre instans till högre. Invandrarverket fåröver en en
således lämna ärende till Utlänningsnämnden för avgörande,över ett

ärendet grund familjeanknytningpå eller någon lik-om av av annan
nande orsak har samband med ärende nämnden.prövasett som av
Både verket och nämnden får under motsvarande förutsättning lämna

ärende till regeringen. ärenden överlämnasNär på dettaöver sätt,ett
skall den överlämnande instansen bifoga yttrande. Invandrar-ett eget
verket skall dessutom, det överlämnar ärende till regeringen,när ett
först sända ärendet till Utlänningsnämnden, och nämnden skall med

vidarebefordrayttrande ärendet till regeringen.eget
Vid prövning beslut avvisning eller utvisning får vidareettav om

Invandrarverket och Utlänningsnämnden samtidigt meddela sådant
beslut underbarn 16 år står under utlänningens vårdnad, ävenom som

ingen lägre instans har denna fråga 7 kap. UtlL. Såvitt5 §prövatom
Utlänningsnämnden gäller det intedock det för barnet åbero-avser om

Ävenasylskäl, det inte uppenbart sådana skäl saknas.är attpas om
regeringen kan meddela motsvarande beslut kap.7 tredjell §
stycket.

Metoden hoppa instanser och därigenom åstadkommaöveratt att
tillståndsfrågan för endast i instans enligt denprövaspersonen en
rådande ordningen inte invändningsfri. Metoden blir diskuta-är än mer
bel vid domstolshandläggning. yttrande från Invandrarverket kanEtt
inte regelrätt avgörande kan överklagas enligt vanligaersätta ett som
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utlänningsdomstolenyttrandekanregler, mindre ersätta ettän ett av
låta det ärende hunnit iAlternativetbeslut.överklagbart är att som upp

tillkomna ärendetdetvila i avvaktan påinstansema avgörs.att senare
den får avslag på asyl-kravet påalternativ tillgodoserDetta att ensom

avslagsbeslutetskall kunna fåansökan överprövat.
frånförhålla sig så uppgifteroftakan detSamtidigt attantas en

uppgifter.familjemedlemsofta kan stödjafamiljmedlem i annanenen
till högre instans böröverlämnande ärendetalar förDetta ettatt enav

möjlighet bör behållas,därför sådanKommitténkunna ske. att enanser
lägre instanstill domstolssystemet.överförts Enprövningensedanäven

grundärende till högreöverlämnasåledes kunnabör ett aven
frågandock denförutsättning börfamiljeanknytning. En rör,attvara

mottagande domstolendenskall överlämnas,ärendedvs. den samtvars
medgivande.lämnar sitt

första famil-domstol där denlämnas, har denmedgivande inteOm
skall vilandeför-det målethandläggsmåljemedlemmens avgöraatt om

ärendefamiljemedlemmensdenpå avgörs.klaras i väntan att senare
asyl-familjemedlemmen åberopardengäller,Detta när egnasenare

skälet endastuppehållstillstånd. det åberopadeOmskäl föreller andra
finns det intefamiljemedlemmen,den förstaanknytning tillavser

vila.ärendeförsta familjemedlemmenslåta denanledningnågon att
möjlighetenvidareDenVad attsagts personer.avser vuxnanusom

finns i utlän-under 16 åruppehållstillstånd för barnbesluta somom
ingenkunna meddelasdvs. beslut börbör behållas,ningslagen även om

Även fall betonasför detta börfrågan.instans harlägre att,prövat om
dessa i vanlig ord-asylskäl, skallför barnet åberopasdet prövasegna

förskäl saknas. det barnetsådana Omuppenbartning det inte är attom
behandling iellerdödsstraff ellerrisk föråberopatshar tortyr annan

påståendet inte kan läm-artikel ochEuropakonventionens 3strid med
fattas,eller utvisning inteavvisningfår beslutavseende, ettutan omnas

i instans.högreinte kanbeslutet prövasom
grundinstans påärenden till högreMöjligheten lämna överatt av

enligtdå regeringeni de situationerfinnasfamiljeanknytning bör även
i säkerhets-kan bli fallet s.k.instans. Såförslag högstakommitténs är

fråganuppehållstillstånd ochfamiljemedlemsärenden. Då omen
endast beror påfamiljemedlemmenavvisning/utvisning om enav

med denöverlämnandetillstånd eller inte, börfamiljemedlem fårannan
Ävenregeringen. här måsteske tillmedgivande kunnaenskildes även

åsidosätts.Europakonventionens krav intebeaktasdock att
säkerhetsärenden och andragränsdragning mellan ären-Frågan om

säkerhetsärenden.kapitletbehandlas iden om
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Överlämnande14.4.2 mellan sidoordnade instanser

Mål skallKommitténs bedömning: kunna lämnas mellanöver
utlänningsdomstolama enligt de vanliga reglerna för länsrätter i
lagen allmänna förvaltningsdomstolar.om

En fråga kan aktualiseras flera sidoordnade instansernärannan som
kommer handlägga ärenden frågan överlämnande måläratt om av
mellan sådana instanser. frågan saknar medDen dagens ordning aktua-

Överflyttandelitet. ärenden mellan Invandrarverkets olika regionerav
intern fråga för verket.är en

I 14 § lagen allmänna förvaltningsdomstolar finns föreskriftom en
sammanläggning mål vid flera länsrätter och överlämnandeom av om

frånmål länsrätt till Om det vid länsrättänav en en annan. mer en
förekommer flera mål har samband med varandra, får målennärasom
handläggas vid länsrättema. länsrätt fårEn också, det finnsen av om
särskilda skäl, lämna mål till länsrätt handläggeröver ett en annan som
sådana mål. Förutsättningen i båda fallen åtgärden kanär att göras utan
avsevärd olägenhet för någon En motsvarande bestämmelse forpart.
kammarrätternas del finns i 8 Vidare finns regel länsrättatta en om
och kammarrätt i de fall domstolen, mål inleds finner den intenär ett att

behörig, får lämna målet till behörig domstol. före-är Närmareöver
skrifter överlämnande mål mellan respektive domstolar medde-om av
las regeringen. Reglerna överlämnande mål till domstolav om av annan
vid särskilda skäl och överlämnande från obehörig till behörigom
domstol infördes i lagen i samband med den for-översynensenaste av
valtningsprocesslagen 1997/981101,prop. bet. 1997/98:JuU17, rskr.
1997/98:226, och trädde i kraftSFS 1998:374 den oktoberl 1998.

Tolkningen rekvisitet "mål har samband med varandra"näraav som
bör enligt propositionen s. inte medföra100 regeln överläm-att om
nande mål alltför vid tillämpning. frågal överlämnandeav ges en om

mål från behörig domstol målet har samband mednärautan att ettav en
mål i propositionen det enligt regeringens mening liggersägsannat att

till hands behov överlämna mål där muntlignära att anta att ett attav
förhandling skall hållas kan iuppstå så alla måltyper. taktIgott som
med det muntliga inslaget ökar i förvaltningsprocessen- delvis tillatt
följd Europakonventionens krav kan också behovet över-attav av-
lämna mål öka. Fördelarna med kunna lämna mål detöver näratt upp-
står behov muntlighet i förfarandet främst ekonomiska. Vidärav en
diskussion fördelarna med möjlighet lämna mål mellanöverattom en
domstolarna måste inverkan den tvåpartsprocessen beak-även av nya

Om mål lämnas till domstol för den enskildeövertas. ett atten annan
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för detinnebära längrekan detdomstolen,tillskall få närmare resaen
Överlämnande domstolarnamål mellanföreträdare.allmännas utanav

finnsdärför detskulle krävamellan målensambandfannsdet attatt
med hänsyn tillbegränsningarockså medförsågsRegelnsärskilda skäl.

möjligtskulle intedomstolarna.hos Detkompetensenden sakliga vara
handlägger målnormalt aldrigdomstolmål tillöverlämna ettatt somen

avsedd förregelnframhölls också ärden aktuella Det atttypen.av
tillämpai frågakunna kommainte skulledetfall ochenskilda attatt

för korrigeraeventuellttypsituationer,antalsystematiskt iregeln attett
regelnheller börallmänhet.i Inteforumreglernaresultatdet gersom

olikaarbetsbördan mellanutjämningåstadkommautnyttjas för att aven
domstolar.

enligt kommitténsmotivuttalandena börochåtergivna reglernaDe
utlän-mellan de länsrättertillämpliga utgöruppfattning även somvara

ningsdomstolar.
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ochländerkunskapBehovet15 av

kompetensnyannan

Länderkunskap1 1

Uppbyggnaden InvandrarverketsKommitténs bedömning: av
ytterligare erfarenheterLifos,informationssystem, samt systemetav

bör avvaktas.
informationskällor fårbibliotek och tillgång tillDomstolamas

uppgifterna.med hänsyn till dekompletterasutvecklas och nya
tillgäng-ha enkel tillgång till desjälvfalletDomstolarna bör externt

Lifos.uppgifterna iliga

nödvändig informationdirektiv föreslå hurskall enligt sinaKommittén
bör hämtas in, bearbetas ochförhållandena i olika länderför bedömaatt

redovisa hur dessa aktiviteter kanKommittén skalldokumenteras. även
basinforma-myndigheter och hurmellansamordnas ett gemensamt

tionssystem kan skapas.
lämnat redogörelse för hur olikai avsnittKommittén har 3.3 en

bådeutlänningsärenden inhämtas och lagras,islags information upp-
Beträffande lagringenoch allmän information.gifter i enskilda ärenden

Invandrarverket Utlännings-sådan inom såvälinformation sker somav
delinom Invandrarverket sker tillInfonnationslagringennämnden. stor

länderinformationssystemet Lifos.databaseradedetgenom
betydelseförhållanden i andra länderKännedom är störstaavom

utlänningsärenden. asylärenden krävs kännedomför bedömning Iav
hanförhållandena i det land där sökandenpolitiskade attuppgerom

med kunskapförföljelse. räcker dock inteeller hon riskerar Det om
eller tillhö-vilken politisk aktivitetolika politiska partier och typom av

förföljelse frånkan föranledaetnisk eller religiösrighet till grupp som
riktig bedömningi samhället.eller från andra Förregimen grupper en

landet och dessofta också faktakunskapertrovärdigheten krävs omav
utfärdas,med andra länder, hurkommunikationergeografi, even-pass

bedömning inteutresetillstånd, utresekontroll Förtuella krav på m.m.
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bara asylärenden också ansökningar familjeåter-utan t.ex.av av om
förening det vidare många gånger värdeär med vad kanstortav som
kallas kulturkompetens, hur ingår äktenskap, fårman vem som ansvar
för barnen föräldrarna avlider, hur på tid och avståndom man ser m.m.

Kommittén konstaterar basinformationssystem har byggtsatt ett upp
inom Invandrarverket. Kommittén frånutgår höga krav ställs påatt
informationens och kvalitet och möjligheternapå tillgodo-systemets att

behovet insyn och tillgänglighet med bibehållen säkerhet förse av upp-
gifter inte kan offentliga. enligtDet kommitténsgöras uppfatt-ärsom
ning naturligt huvudansvaret för informationsinhämtning ochatt ansva-

för informationssystemet ligger hos Invandrarverket. fortsattaret De
erfarenheterna bör avvaktas.systemetav

Frågan de i sekretesslagen angivna begränsningarna partsom av en
insyn i vad tillförts ärendet behandlas tillsammans med andra sek-som
retessfrågor kapitel 17.

Vad bör behandlas här frågorna dels domstolarnas till-ärsom om
gång till länderinformation, dels enskilda och i någon månpartersom
allmänhetens tillgång till bakgrundsmaterial, s.k. allmän information

förhållanden i och bedömningar förhållanden i olika länder.om av
fördelarnaEn med prövning i domstol kommittén attav anser vara

uppgifter förhållanden i olika länder tillförs ärendet och kommerom
på bordet på naturligt i tvåpartsprocess vadett sätt änupp mera en som

för närvarande fallet. Tanken således Invandrarverketär skallär att
lägga fram vad känt förhållandena i det landär sökandensom om som
flytt från och bemöta sökandens påståenden i den mån verket anser
dem eller orimliga med hänsyn till sin kunskap förhål-vara osanna om
landena i landet.

Samtidigt kan det inte bortses från domstolarna haratt en egen
utredningsskyldighet enligt förvaltningsprocesslagen8§ tillseatt att
målet blir så dess beskaffenhet kräver. Domstolama behöverutrett som
också ha allmän och kvalificerad kunskap förhållanden i olikaen om
länder och mänskliga rättigheter bakgrundsorientering för attom som
kunna bedöma uppgifter läggs fram Kommitténparterna.som av anser
sig kunna utgå från det inom domstolarna kommer finnas intresseatt att
för internationella förhållanden och frågor mänskliga rättigheter iom
olika länder. intresse kanDetta också bli stimulerat deantas av nya
arbetsuppgifterna.

Domstolamas bibliotek innefattande källor olika slag- kommerav-
sålunda behöva kompletteras. Möjligheten påatt Internet medatt
den mängd värdefulla information där finns måste lätt till-görassom
gänglig för domstolarna. erfarenheterDe kunskapsuppbyggnadav som
finns hos Utlänningsnämnden bör till Tillgång behövertas vara. ges
också till Invandrarverkets länderinformationssystem.
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domstolarnahoskompetens15.2 Ny

främst hänseenden.uppstår i tvåkrav på kompetensFrågor nyaom
inom rättsområdet utlännings- ochkompetensbehöverDomstolama ny

länder och bedöm-förhållanden i andrafrågafolkrätt isamt omom
förhållanden. domstolarna kom-sådana Inomuppgifterningen omav

vidareutbildning utbildningsåväl juridiskbehövassåledes att sommer
källor till sådan information.länder ochi andraförhållanden omom

kunskapssamlande kommer behövabibliotek ochDomstolarnas att ses
over.

Invandrarverkethoskompetens15.3 Ny

muntlig förhandling i domstoltvåpartsförfarande ochmedprocedurEn
Invandrarverketskompetenskravockså och högreställer perso-nya

nal.
påverka arbetet hosfram kommerkommittén läggerförslagDe att

gäller framför allt försla-avseenden.invandrarverk i flera DetStatens
överklagas tillflesta fall skall kunnabeslut i deverketsattomgen

skall det nuvarandeordningdomstol och ersätta systemetsomom en ny
avvisninglagakraftvunnet beslutansökningarmed s.k. när ett omnya

skalleller utvisning omprövas.
försnabbhet i förfarandetökade krav påställer vidareFörslagen att

Kommitténenligt intentionerna.skall fungeraföreslagna ordningenden
börkonkreta åtgärderpekat på någradärför i avsnitt l2.1.2har som

handläggningstider.kunna bidra till kortare

handläggningmuntligochUtredningl5.3.l

i utsträck-invandrarverkbeslut StatensförslagKommitténs storatt av
under-kommertill utlänningsdomstolaröverklagasskall kunnaning att

Invand-förfarande hosdomstolsliknandekravenstryka ävenett mer
Kommitténhandläggning.muntliginslagmedrarverket störreett av

migrationspolitiskai denbedömning gjordesför sig dendelar i och som
skulle lämpligtdet inte1996/97:25 200propositionen prop. att varas.

sammanträffaskallbeslutsfattaren självvilka fallreglera inärmareatt
understryka viktenemellertidKommittén villutlänningen.med attav

utlänningen isammanträffar medbeslutsfattarehandläggaresåväl som
förhandlingsliknandebiträde vidutlänningens ettnärvaro samman-av

möjligt.utsträckningträde i så stor som
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Behov juridisk kompetens15.3.2 av

Förslaget tvåpartsprocess ärende överklagas innebärnär ett attenom
det kommer företrädarekrävas för Invandrarverket kanatt en som
uppträda utlänningens i överklagade ärenden hos utlän-motpartsom
ningsdomstolen och i de ärenden överklagas från utlännings-även som
domstolen till Utlänningsöverdomstolen.

kan i mycket antal fallDet rörande avvisning och utvisningett stort
bli fråga muntlig förhandling i utlänningsdomstolen. Vid avvisningom
med omedelbar verkställighet liksom i övriga ärendetyper kan det antas
bli vanligt ärendet kan muntlig förhandling.avgörasatt utan

allra flesta asylsökande får avslagDe sitt överklagande isom
utlänningsdomstolen torde överklaga beslutet till Utlänningsöverdom-
stolen. ärenden prövningstillstånd kommerI i princip attom processen

Ävenskriftlig. i ärenden där prövningstillstånd har meddelatsvara
kommer det sannolikt i utsträckning bli fråga skriftligatt stor om
handläggning.

instans- ochDen processordning kommittén föreslår kommersom
ställa Invandrarverket inför och kvalificerade arbetsuppgifter.att nya

Uppgiften uppträda vid muntlig förhandling införatt partsom en en
domstol kräver goda kunskaper i och förvaltningsrätt. Före-processrätt
trädaren för Invandrarverket kommer i domstolen mötaatt motparten

regelmässigt biträds jurist. Invandrarverkets företrädareAvsom av en
kommer därför krävas utbildning och bakgrund deatt gör atten som
kan nivå.på kan kommaDet sig antalmötas röraatt ett stortsamma om
mål varje år där Invandrarverket måste uppträda vidpart munt-som en

Ävenlig förhandling. uppgiften skriftliga inlagor till dom-upprättaatt
stolen i de fall målet kan muntlig förhandling kommeravgöras utan att
ställa ökade krav juridisk kompetens.på Invandrarverket måste därför
inför till instansordningövergången försäkra sig verketatten ny om
har tillräcklig juridisk kompetens för klara sina uppgifter. Erfa-att nya
renhet arbete i domstol, notarie eller fiskal eller rätte-av som som
gångsbiträde, kommer betydelse både för uppgiftenatt stor attvara av
uppträda vid förhandling och för uppgiften på systematiskt sättatt ett
avfatta beslut och inlagor.

i verkställighetsärenden1 5.3.3 Kompetens

Kommittén föreslår med s.k. ansökningar medelatt systemet nya som
för lagakraftvunna beslut avvisning och utvisning skallomprövaatt om

med med verkställighetsärenden, i första handersättas ett system som
skall invandrarverk.Statens kommerDet bli kate-prövas attav en ny



kompetens 299länderkunskap ochBehovetSOU 1999:16 annan nyav

tveksammavisserligen iVerket skallInvandrarverket.förgori ärenden
utlänningsdomstolen. Verkettillverkställighetsärendenfall anmäla

inte frågadet antingenfall därendast i debesluta ärhandskall på egen
omständighetereller där deverkställighetföreståendenågon somom

detverket bedömerellerärendet ärtidigare i attåberopas prövats
verkställighet. Efter-hinderbeståendedet finnsuppenbart motettatt

högrebeslut fattatsupphävabli frågadet kan ettatt som av enomsom
ochhögläggas påverkställighetsärendendessamåsteinstans en

Invandrarverket.inombeslutsnivåkvalificeradmycket
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Biträdesfrågor6l

med jour-utredadirektivsinaskall enligt systemettKommittén om
förbättradytterligareinnebär rätts-biträdenoffentligaverksamhet för

låta med-utredasfråganskallLikaså attsnabbprocessen.säkerhet i om
ellerhandläggningenmuntligavid denåhöraredeltaborgarvittnen som

Socialförsäkrings-roll.frivilligorganisationemahumanitärade enge
låtamöjlighetenl996/97zSfU5 berörtbetänkande atti sittharutskottet

avvis-handläggningenvidnärvarandemedborgarvittnen avvara
aktualiseras.verkställighetomedelbarbeslutningsärenden där om

aktuella.flygplats,Arlandavidbåda ärförsöksverksamheter,Två
med biträdes-försöksverksamhetbedrivitsålundaInvandrarverket har

frivillig-medverkanförsöksverksamhet underpågårjour. Vidare aven
sådanaärendenandraendastavsåg änBiträdesjourenorganisationer.

medan verk-fråga,kom iverkställighetomedelbarmedavvisningdär
sådanamedverkanfrivilligorganisationemas ären-medsamheten avser

land.tredjetillavvisningden med

biträdeOffentligt16.1

i frågabör intelagändringar görasNågrabedömning:Kommitténs
biträde.offentligttillrättenom

Advo-med Sverigessamrådiunder år 1998invandrarverk harStatens
avvis-advokatjour förmedförsöksverksamhetbedrivitkatsamfund en

viautlänningarsamband meditagits restningsärenden attuppsom
mittenfrånhar pågåttFörsöksverksamhetenflygplats.Arlanda marsav

inte varitdär detärendenoch endastaugusti 1998slutettill avsettav
flygplatsArlandaverkställighet. Påomedelbaravvisning medfråga om

ochdygnetbemannadjourenhet runtInvandrarverket ärhar somen
ärendenoch utredahand rörsnabbtuppgifthar till taatt somomsom

avvis-fråganArlanda och därviainförsökerutlänningar omresasom
antal advo-inneburitharFörsöksverksamheten att ettaktualiseras.ning

undertillgängligfunnitsadvokatåtminstonesåhaft jourkater har att en
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tiden 08.00-24.00 varje dag för snabbt kunna sig uppdragatt ta an som
offentligt biträde i ärenden aktualiserats Arlanda. För sitt delta-som
gande i advokatjouren har advokaterna fått viss garantiersättning för de
tillfällen då de haft beredskap inte förordnats till offentligt biträdemen
i något ärende.

Erfarenheterna försöksverksamheten har enligt den utvärderingav
Invandrarverket gjort varit mycket goda. Många ärenden har kun-som

handläggas betydligt snabbare från ansökan tillnat beslut vadän som
normalt. De asylsökande på Arlandaär kommit ingå iannars attsom

försöksverksamheten har emellertid till 80 % kommit från ochettca
land och haft likartade skäl. Det därför inte möjligtär drasamma att

alltför långtgående slutsatser försöksverksamheten.av
Oavsett vilken instansordning väljs for prövning asylären-som av

den, bör enligt kommitténs uppfattning någon inskränkning inte igöras
till offentligt biträde.rätten Inte heller finns för utvidgautrymme att

denna Som kommittén har framhållit irätt. avsnittet förfarandet hosom
Invandrarverket avsnitt 12.l.2 det i allmänhet fördelär biträdeten om
medverkar på tidigt stadium iett processen.

Behovet offentligt biträde kommer knappast påverkas vilkaattav av
insatser frivilligorganisationema i framtid kommer Engöra.attsom en
omfattande rådgivningsverksamhet frivilligorganisationemasgenom
försorg, skulle kunna till viss del till offentligtersätta biträ-rättensom
de, inte realistisk räkna med.attsynes vara

16.2 Medverkan frivilligorganisationerav

eller medborgarvittnen

Som i kapitel framhöll7nämnts Flyktingpolitiska kommittén som en
öka insynen i asylprocessenväg möjlighetenatt låta frivilligorgani-att

sationerna spela roll. kundeDetta enligt Flyktingpolitiska kommitténen
organiseras antingen i form medborgarvittnen elleratt representanterav
för organisationerna deltar i delar beslutsfattandet.av

Svenska Röda begärdeKorset tillsammans med Rådgivningsbyrån
för asylsökande och flyktingar och Sveriges kristna råd i ansökan ien

hos1998 regeringen medel för försöksverksamhet.att startamars en
Projektet skulle enligt organisationerna första på hur frivil-testvara en
ligorganisationema skulle kunna delta i asylprocessennärmare och
också erfarenheter hur kan vidaregå med andra liknande frå-ge man
gor.

Projektets syfte i projektbeskrivning den 20 1998anges en mars
följande.vara
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förvidasylärenden gränsen atthandläggningeniinsynfåa Att av
asylland-förstatillämparmyndigheternahurfråganbesvarakunna om

Dublinkonventionen.särskiltdettamedsambandoch iprincipen
Invandrarverketsvidasylsökandeden närvarabegäranpåb Att av

ochasylsökandedentillinformationvidasylförhör samtgränsen ge
utredning.kompletterandebehovverkettillsynpunkter avom

frivil-huruvidafråganbesvarakunnaprojekttidenefterc Att om
övrigtochutredningartillmedverkakan attligorganisationema

föreligga.sigvisarbehovfallför detkomplettblirbeslutsunderlag mer
förändringareventuellaföreslåerfarenhetergjordabasispåd Att av

land.till tredjeavvisninggällerdetvid närför arbetet gränsen
frivilligorganisationemaochInvandrarverkethostillbidrae Att att

arbete.varandrasförförståelseochinsiktökad störreskapa
tillförläggasochmånaderunderpågåberäknadesProjektet sex

ärendenendastavsågmedverkanOrganisationemasflygplats.Arlanda
biträdeoffentligtoch därlandtredjetillavvisninghandlardetdär om

förordnas.inte
Schori istatsrådet Pierrejuni 1998ibeslöt attRegeringen upp-ge

projektet.genomföraförmedelorganisationerna atttilldeladrag att
sambandikanfrivilligorganisationerrollvilkenSyftet utröna gesär att

vidasylärenden gränsen.handläggningenmed av
slutförtskall senastoktober 1998. Detden 19startadeProjektet vara

departementsbeslutenligtskallLedningsgruppenapril 1999.den 30
för deredogörelselämnakommitténtilljanuari 1999den 31 ensenast

erfarenheterna.dittills vunna
försöksverksamhetenslutsatsernågraKommittén konstaterar att av

arbete.kommitténsunderdramöjligainte är att
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Sekretesslagstiftningen1 1

sekretesslag-ändringar bör iIngabedömning: görasKommitténs
stiftningen.

problem hängersammanhangi olikaKommittén beskriver som sam-
avseenden kanfall behövs. vissai vissa Imed sekretessatt enman

inom domstolar.handläggningen Deöppenhet väntasstörre genom
inomsekretesshänseende kommer få lösasiproblem uppstår attsom

Kommittén föreslår inte någralagstiftningen.gällandeför denramen
ändringar den.av

länderinformationSärskilt17.2 om

UtrikesdepartementetUtlänningsnämnden ochInvandrarverket,Hos
länderinformation sekre-hel delframgår ärfinns det somovan ensom

information iallmän informationgälla såvältessbelagd. kanDet som
innebärbelagts med sekretessinformationenärenden.enskilda Att att

informationen.allmänheten delförmöjlighetdet inte finns att ta av
Även i insynen, ochfinns det begränsningarenskildaför den parten

problem.aktualiserar tvåpartsinsynreglerna om
tillförts ärende.skall hagäller vadförsta fråganDen ettsom anses

ärende tillförs de akten i deti enskilthämtats inuppgifter ären-Om ett
allmännanormalt också del dem. Denfår dådet och rapporte-parten av

visst land däremotmyndigheterna rörandefinns hosring ett ansessom
kommer därförärende, och i ärendettillförts enskiltinte ha partenett

i enskiltuppgifter hämtats infå del dem.inte heller Har ettatt av
frågeställning, delgesärende exaktärende och rörett annat samma

Beträffande sådan informa-regel i båda ärendena.uppgifterna idock
i situationärendehar tillförtstion inte ärett parten samma somsom
hos myndigheten.allmänna handlingarönskar få delandra avsom
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andra frågan gäller bedömningen detDen kannärav anses vara av
synnerlig vikt enligt 14 kap. § sekretesslagen5 sekretessbelagdatt en
uppgift i materialet inte röjs. bedömningen kan oftaDen vara grann-
laga. kan känsligtVad det gäller länderinformation inärmestsom vara
utlänningsärenden ofta vilka källor ambassaden för hämtaär använt att

informationen. därför vanligt materialet lämnasDet tillär att ut par-
med uppgifter källor övermålade. Material delges ocksåten men om

ofta med förbehåll innebär eller hans ombud inte får föraatt partensom
uppgifterna vidare till någon Problemet har presenteratsannan person.

i avsnitt 8.1.3.närmare

Förslag från Asylprocessutredningen17.2.1

direktiven tillI Asylprocessutredningen konstaterades Invandrarver-att
ket och Utlänningsnämnden kritiserades för det besluten sällanatt av
framgick vilket bakgrundsmaterialpå ställningstagandet grunda-som
des. Trovärdigheten i beslutsfattandet skulle enligt direktiven öka om
sökanden i utsträckning fick del myndigheternas bakgrunds-större av
material antingen i besluten eller länderrapporter publicera-attgenom
des i utsträckning. Samtidigt framhölls hänsyn måste tillstörre att tas

sekretess kunde gälla för bakgrundsmaterialet enligt kap.2 elleratt
kap.5 sekretesslagen.

sitt betänkande EffektivareI SOU 1995:46 styrning och rätts-
säkerhet i asylprocessen ansåg utredningen kritiken till betydandeatt
del torde ha sin grund i det förhållandet i första handatt reserapporter
från Utlänningsnämnden inte redovisas offentligt. Utredningen uttalade
vidare följande f..s. 187

dilemmaEtt de asylsökande och deras ombud/biträden konfronterassom
med det gäller sig i sig ellernär ärreserapportema att rapporternavare
uppgifter dem har tillförts själva asylärendet; ingår i detrapporternaur
allmänna kunskapsunderlag beslutsfattaren har och utifrån vilket hansom
eller hon tillsammans med kunskap fattar sina beslut i detannan en-- -skilda ärendet. leder till bestämmelsen iDetta kap. SekrL14 5 §att om
partsinsyn inte blir tillämplig. givet många asylsökandeDet uppleverär att

myndigheterna har tillgång till uppgifter kan vändas dematt emot utansom
de fått tillfälle bemöta uppgifterna; den rättsliga fråganatt att mate-ens om

rialet tillförts ärendet saknar för dem varje intresse.
Utredningen har förståelse för sekretessaspekter kan sig gällan-att göra

de för vissa uppgifter kan finnas i myndigheternas frånrapportersom
utredningsresor. desto mindre måste det ifrågasättasInte varfor myndighe-

inte går de asylsökande till i så måtto tvåterna mötes upprättaratt man ver-
sioner dvs. fullständig med källangivelser ochreserapportema,av en en
"avmaskad" innehåller koncentrat den uppfattning myndig-ettsom av som
heterna fått förhållandena i visst land. Redan sådan åtgärd skulleettav en
enligt utredningens förmenande kunna förbättra insynen så de asyl-att
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i tvi-skulle behövaombud/biträden inte längre svävasökande och deras
innehåll.velsmål rapportemasom

partiell.emellertid endast En"avmaskade"med ärLösningen rapporter
neutraliseradsålundaoffentliggörandetmed metodennackdel är att av en

endasteffekt.vilseledande Rapportenfå utgörfall kani sämstarapport en
myndighetema.finns hos Detländerkunskap ärdenkomponent somaven

bedömningenkonsekvens fördenfårsäkertdärför inte rapportenatt av
Utredning-uttryck för.den kanlandi visstförhållandena ett synas gesom

bild myndigheter-samladbetydelsefulltdetdärför attäratt avenen anser
regelbundet uppdate-skebörfram. Dettaländerkunskap atttas genomnas

uppgifter fråninnehålla inte barabörländeröversikter Dessarade ut.ges
UD-rapporteringengenerellauppgifter från denävenreserapporter utan

faktadelvidare innehållabörOversiktemabakgrundsmaterial.och annat en
reviderasöversikternaocksåminikrav böranalysdel. Ett attoch varaen

förändringar iinnebärmaterialellerutredningsresavarjeefter annat som
analysdelen.fakta- eller

länderöversiktersammanställaskallpå dembör ställaskravStora som
medpå InvandrarverketankommanaturligenUppgiften börslag.dettaav

finns.för asylprocessen Avenbasenverketdet påtillhänsyn är omatt som
Invandrarverketplaceras hossålunda börländeröversiktemaföransvaret

innehållet ibeträffandeUtlänningsnämnden över-medsamrådaverketbör
delegationendelta iockså kunnabörför nämndensikterna. Representanter

utredningsresor.vid
bedömningarfrihetmåste haUtlänningsnämnden göraattAtt omegna

börbedömningarsjälvklart. Dessafrämmande länderiförhållanden är
i nämndprincipbeslututtryck itillmening kommautredningens storenligt

Länderöversiktemapraxissamling.Utlänningsnämndenspubliceras isom
asylsökande ochdebild förbratillsammansprincipbesluten börsamt ge en

myndig-bakgrundsmaterial finns hosvilketombud/biträdenderas somav
förhållandenbeträffandebedömningarbeträffande de görsochheterna som

i olika länder.
situationenförbättraprincipbeslut kanochländeröversikterAven om

kvarstår fråganproblemproblem. äralla Ettdetta intelöseravsevärt som
Enligt gäl-enskilt asylärende.tillförasbakgrundsmaterial börvisst ettom

vilkabestämmamyndighetensak fördetordning attlande ytterstär en
denJustitiekanslems beslut 21ärende jfrtillförasskallhandlingar ettsom

Nobelfrån advokaten Peterklagomålanledning moti1978november av
m.m..utlänningsärendenpartskommunikation iangåendeInvandrarverket

utlänningsärenden inteområdet förpå det är attsärregleringinföraAtt en
asylsökande ochdemöjligheterandraemellertidfinnsförorda. attDet ge

bakgrundsinfonna-uppfattning vilkenbättreombud/biträdenderas omen
aktuella ärendet.detbetydelse förhartion som

materialredovisar detbeslututförligt i sinamyndighetemaEtt sätt är att
utlänningamasiförhållandenabedömningengrund fortillligger avsom

enkelttämligenfallflesta atti dekan görashemländer. Detta genom
sådanprincipbeslut. Genomellerländeröversiktertillhänvisningar görs en

Skulleöverklagande.vidförstringentredovisning ettprocessenramenges
bakgrundsmaterial detsådanttillföra ärviljaUtlänningsnämnden nytt

samladbakgrundtillförs akten. Motmaterialet attnaturligt det enatt av
knappastfinns detLänderöversiktemaibakgrundsmaterial finnsbild av

vilseledande på detkan verkainformationnyinförskaffadrisknågon att
myndigheternarekommenderarUtredningen attbeskrivitssätt ovan.som

lösning.använda denna
attityd och iändrarallmäntmyndigheternamöjlighet ärEn attannan

Utred-finns.bakgrundsmaterialdetärendenomfattning tillför somstörre
riskerarattitydförändring. Annarssådanrekommenderarningen även en
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reglerna partsinsyn och kommunikation i 16 och 17 bliFLom att
urholkade. främst innehålletDet i kanär komma i frågareserapporter som

tillföra ärenden. bör i vissa fallDessa tillföras ärenden eftersomatt inne-
hållet i åtminstone indirekt får ha betydelse förrapporterna myndig-anses
heternas ställningstagande till asylansökningar. förhållandeDetta blir sär-
skilt märkbart det antal asylsökande föranledernär är utred-ett som en
ningsresa till visst land och ärenden först sedan besöket skett.ett avgörs

tredje metod slutligenEn myndigheterna och då främstär Invand-att
rarverket tydligt i besluten vilket bakgrundsmaterial ligger tillanger som
grund för deras uppfattning visst land, eller UD-ett t.ex. reserapportom en
rapportering. Frågan dessa källors offentlighet får sedan i sed-avgörasom
vanlig ordning.

17.2.2 Domstolarnas tillgång till länderinformation

fråga betydelseEn i sammanhanget domstolarnas tillgång tillärav
material inte för Sådant material kan givetvisär öppetsom envar. av
Invandrarverket föras i och åberopas i Domstolen fårprocessen.
därmed del det och får med tillämpning gällande Sekretessreglerav av

materialet sekretessbelagt hosavgöra domstolenär även samtom om
någon sekretessregel tillämplig den enskildaär även gentemot parten.
Även i undantagsfall någon sådan regel skulle tillämplig,om vara- -
innebär denna ordning åtminstone förekomsten hemligt materialatt av

känd för den enskilde.är
fråganDen svåra här emellertid ochär vad kanrören annan som

kallas bakgrundsmaterial eller vad skall kunna ingå i domstolenssom
"allmänbildning". Frågan inte bara information samlatsrör hossom
Invandrarverket. kan ocksåDen uppstå domstolen på hållannatom
skulle få tillgång till hemligt material.

sådan tillgångEn till material betydelse för utgången i enskildaav
ärenden medför enligt kommitténs uppfattning klara risker för för-att
delarna med tvåpartsprocessen till delar tillgår spillo. Bl.a. kanstora
risken inte negligeras för Invandrarverket eller mindre medvetetatt mer
underlåter åberopa viss kunskap i uppfattningen domstolen ändåatt att
har tillgång till den.

Kommittén således domstolarna inte automatiskt skall haattanser
tillgång till inom andra myndigheter sekretessbelagda uppgifter. Detta

behovet från utlandsmyndigheteraccentuerar ochatt rapporterav
andra, såsom Invandrarverket, i två versioner, vissa delarupprättas när

behöver sekretessbeläggas.rapporternaav
ordningEn innebär domstolarna inte automatiskt har till-attsom

gång till sekretessbelagt material innebär emellertid inte de problematt
Asylprocessutredningen behandlat och redogjorts för ärsom som ovan

lösta. Kunskap domstolen fått del i tidigare ärenden kan behövasom av
föras in processmaterial i ärenden. Kommittén därvidsom senare anser
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Asylprocessutred-rekommenderatsde metodernågonatt avsomav
de tilläm-överlämnas tillkunnavalet böranvändas,fårningen attmen

domstolarna.Invandrarverket ochdvs.myndigheterna,pande





SOU 1999:16 311

Regeringens styrning praxis18 av

Möjligheten lämna enskildaKommitténs förslag: ärendenöveratt
till regeringen för vägledande beslut slopas. Regeringens styrning
får i ske förordningar.stället genom

styrning rättstillämpningen i utlänningsärendenRegeringens kanav
påpekats i kapitel ske i allt väsentligt två metoder,3 nämli-genomsom

eller ärendemetoden.förordningsmetoden Förordningsmetodengen
regeringens möjligheter förordning meddela föreskrif-attavser genom

Ärendemeto-prövningen ansökningar uppehållstillstånd.ter om av om
möjligheterden regeringens beslut i enskilda ärendenattavser genom

rättstillämpningen. Möjligheten avgöranden iatt styrastyra genom
enskilda fall ärendemetoden har minskat och möjligheten att styra
med hjälp regeringens förordningsmakt förordningsmetoden harav
vidgats ändringar i utlänningslagen trädde i kraft den 1somgenom

Förordningsinstrumentet kan emellertidjanuari 1997. enligt direktiven i
fall omständligt och uppfyller då inte demånga krav på snabb-ses som

läge kan aktualisera.het akutettsom
påpekas i den migrationspolitiska propositionenSom prop.

1996/97:25 159 framställs det alltemellanåt i den allmänna debattens.
regeringen initiativ skall ändra beslutkrav på på fattatsatt eget som av

Invandrarverket och Utlänningsnämnden. Att regeringen skall kunna
ändra lagakrafcvunna beslut i enskilda ärenden självfallet, påpekadesär
det, grundlagsmässigt uteslutet.

Även tanken domstolar skulle lämna ärenden till regeringenöveratt
för praxisledning i mindre godmåste stå överensstämmelse medanses
grundläggande principer maktfördelning och domstolarnasom om
självständighet. finns här anledning erinra föreskriftenDet iatt om
regeringsformen ingen myndighet och inte heller riksdagen fåratt
bestämma hur domstol skall döma i det enskilda fallet eller huren en

övrigt skall tillämpa idomstol i rättsregel särskilt fall. Kommitténetten
vill här också understryka vikten påtryckningar undviks från vadattav

kan uppfattas företrädare för övriga statsmakter.som som
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ärenden överlämnats tillavgörandet iTill det sagda kommer att som
dragit tiden och dettavägledande beslut ofta påregeringen för ut att

vilka vägledningenantal andra ärenden förmedfört ävenatt ett stort
blir liggande.sökts

möjlighet lämnasåledes någonKommittén föreslår över ären-attatt
skall föreligga.vägledande beslut inte längreregeringen förden till

tillämpning får i stället skestyrning utlänningslagensRegeringens av
förordning inom för bemyndiganden i lag.föreskrifter i ramengenom

dem redan finns behövsbemyndigandensådanaNågra utöver som
Kommittén har i avsnittuppfattning inte. 12.2.3enligt kommitténs

användning förordningsmaktenmed den utvidgadepekat på att av som
regeringenbetydelsen hand-förespråkarkommittén attaccentueras av

förordningar skyndsamt.eller ändradelägger frågor om nya
ställning till hur regeringens behovuppdragkommitténsI att ta av

skall tillgodoses ingår inte bedömarättstillämpningenstyrning attav
den frågan ingår i uppdragetmedborgarskapsärenden,detta för utan

kommitténs uppdrag ingårmedborgarskapskommitté.för års I1997
till ändringar i lagen svensk med-lägga fram förslagdäremot att om

ändrad processordning i utlännings-föranledsborgarskap som av en
kommittén föreslår följerändrade processordningärenden. denAv som

heller medborgarskapsärendenuppfattning inteenligt kommitténs att
till regeringen för praxisbildande beslut.lämnaskommer kunna överatt
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1 9 Säkerhetsärenden

Kommittén skall enligt sina direktiv utreda det bakgrundmotom av
Sveriges internationella förpliktelser finns behov ändra denattav
gällande ordningen med regeringen första och enda beslutsinstanssom
i ärenden enligt lagen särskild utlänningskontroll. Om sådantettom
behov finns skall kommittén lämna förslag på ändrad beslutsordningen

uppfyller de krav ställs. Kommittén därvid oforhindradär attsom som
föreslå någon instans regeringen skall fatta beslutän elleratt attannan

ordning skall införas varigenom regeringens beslut kan bli föremålen
för prövning i någon fomi. Kommittén skall särskilt beakta de oftaatt
känsliga säkerhets- och utrikespolitiska överväganden kan blisom
aktuella i dessa ärenden tillgodoses i beslutsfattandet.

frågaI Sveriges internationella åtaganden framhålls kon-attom
ventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna Europakonventionen innehåller bestämmel-

bl.a. till skydd godtyckliga avvisningar och utvisningarmotser av
utlänningar och i konventionens artikel 13 stadgas iatt att personen
fråga skall ha effektiv möjlighet föra talan beslut varige-att mot etten

rättighet enligt konventionen kränkts. liknandeEn regleringnom en
finns i nationernasFörenta konvention medborgerliga och politiskaom
rättigheter. Vidare hänvisas till rådets direktiv 64/221/EEG om sam-
ordning särskilda åtgärder gäller utlänningars rörlighet ochav som
bosättning, där det ställs vissa minimikrav det gäller dennär processu-
ella ordningen vid beslut avvisning och utvisningom av personer som
omfattas direktivet.av

I direktiven påpekas från och med den januari1 1997 beslutatt även
uppehållstillstånd inte förenat med avvisnings-är ellerettom som

utvisningsbeslut kan överklagas. Skälet till dessa ändringar enligtvar
motiven prop. 1996/97:25 211, 214 lagstiftningen tillatts. anpassa
Sveriges internationella åtaganden. De överväganden låg till grundsom
för den nämnda lagändringen intresse i andra fall därär ävenav rege-
ringen fattar beslut avvisning eller utvisning beslutet kanutan attom
överklagas.
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Gällande ordning19.1

Ärenden utlänningslagenenligt rör19. l som
säkerhet

utlännings-enligtsäkerhet handläggsriketsärendenflestaDe rörsom
flyktingarbådeden lagenUppehållstillstånd kan enligt vägraslagen.

till-förutsättningar. Sådantvissaövrigt underskyddsbehövande ioch
utlänning-känttill vadmed hänsyndet ärstånd får vägras omsomom
finnsrikets säkerhettilleller med hänsynverksamhettidigare syn-ens

avvi-får dock aldrigutlänningtillstånd.bevilja Enintenerliga skäl att
medstraffaseller hon riskerarhanland såutvisas tilleller attattettsas

omänsk-ellerförkroppsstraff ellerdöden eller utsättas tortyratt annan
fråganärenden därbestraffning.behandling eller Iförnedrandelig eller

beslut efterskäl fattashumanitärauppehållstillståndär enavom
uppehållstillstånd.för ochskälenmellanavvägning emot

handläggning dessasärskildbestämmelsertvingandeNågra avom
UtlLi §bestämmelser kap. 11finns 7Vadinte.ärenden finns ärsom

yttrande fårmedUtlänningsnämndenellerInvandrarverket egetattom
grunderna förbeslut.regeringen för Entillärendenlämna över av

haärendet bedömsandra stycket 2enligtöverlämnandesådant attär
för allmän säkerhetsäkerhet ellerriketsbetydelse för attsådan annars

Invandrarverket överlämnarärendet. Närbör ettregeringen pröva
Utlännings-sända ärendet tillverket förstskalltill regeringenärende

vidare-yttrande skyndsamtskall mednämndennämnden, och eget
skall framgånämndens yttranderegeringen. Avtillbefordra ärendet

ärendeti frågani sakfrågannämnden haruppfattningvilken samt om
lagrummetaktuella lydelsenDenregeringen.bör avgöras avnuav

viss inskränkninginnebärochjanuari 1997kraft denträdde i 1 aven
till regeringen.ärendenlämnamöjligheterna överatt

utlänningslagenenligthandläggsSäkerhetsärenden ärAntalet som
sig docktiotal året. Detår rörringa, underrelativt ett omomparsenare

utlänningskontroll.särskildärenden enligt lagenflerbetydligt än om

1991:572lagenenligtSäkerhetsärendenl9.1.2 om

utlänningskontrollsärskild

fårenligt utlänningslagenutvisasavvisas ellerinteutlänningEn som
utlänningskontroll, detsärskildenligt lagenlandetutvisas omomur

ellersäkerhet,till riketshänsynbehövs av
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med hänsyn till vad känt utlänningens tidigare verk-ärsom om
samhet och övriga omständigheter kan befaras han kommer begåatt att
eller medverka till brottslig gärning innefattar våld, hot eller tvångsom
för politiska syften.

under gäller inteDet 2 fara föreligger för sådansägs när gär-som
ning i har övervägande karaktär politiskt brott.staten annan som av

utvisningBeslut meddelas regeringen i första och endaom av
instans. Frågan ansökanpå Rikspolisstyrelsen i praktikentas upp av -
Säkerhetspolisen eller regeringen självmant.av-

polismyndighet, länsstyrelse ellerEn Invandrarverket skallen
anmäla till Rikspolisstyrelsen, myndigheten finner anledning attom

beslut utvisning bör meddelas.anta att ett om
Om ärendet inte synnerligen brådskande skall regeringen hämtaär

in yttrande från Invandrarverket låta hållaoch förhandling vid tings-en
innan den fattar beslut i ärendet. Förhandlingen skall hållas vidrätt

Stockholms intetingsrätt, särskilda skäl talar det. Förhand-emotom
lingen skall då hållas vid tingsrätt. Om det finns skäl för det,en annan
skall regeringen hämta in yttrande från tingsrätten. Yttrandet har dock,

framgår nedan motivuttalanden, inte omfatta fullstän-avsettssom av en
dig prövning fakta i ärendet främst frågor bevisbedömning.utanav om

Vid förhandlingen skall utlänningen höras. Rikspolisstyrelsen skall
utlänningens Tingsrätten får bestämma andramotpart. även änattvara

utlänningen skall höras vid förhandlingen.
Vid förhandlingen skall utredas de omständigheter kannoga som

inverka på hur ärendet blir avgjort. Utlänningen skall få tillfälle att ange
sin ståndpunkt och uttala sig de omständigheter åberopas iatt om som
ärendet.

får enligt lagen grunda sitt yttrandeRätten på handlingar elleräven
material utlänningen enligt kap.14 § sekretesslagen inte5annat som

fått del lagrummet i sekretesslagen innehåller undantags-Detta av. en
bestämmelse från allmännaden regeln i mål eller ärendeatt part etten
hos domstol eller förvaltningsmyndighet har delrätt att taen av en
handling eller material i målet eller ärendet. Undantagsbestäm-annat
melsen innebär handling eller material inte får lämnas i denatt annat ut,
mån det hänsyn till allmänt eller enskilt intresse synnerlig viktärav av

sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs.att
finns anledning peka väsentligHär på skillnad i konstruktio-att en

mellan utlänningslagen och lagen särskild utlänningskontroll.nen om
ärenden enligt utlänningslagenFör gäller enligt kap. första4 12 §

stycket verkställighetshinder skall beaktas redan vid prövningenatt av
själva avvisnings- eller utvisningsfrågan. få till följdDetta attavses
beslut avvisning eller utvisning inte meddelas i fallde det konstate-om

beslut inte skulle gå verkställa. sådana fall får i ställetIatt ett attras
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uppehållstillstånd. I detillfälligtdåuppehållstillstånd Det somgesges.
utlänningskontroll bör däremotsärskildlagenregleras ifall omsom

utvisnings-det står klartmeddelasuppehållstillståndinte när att ettens
skall isituationer ställetverkställa. dessaIskulle gåbeslut inte att

inhibition enligtförordnande 10medutvisningsbeslutmeddelas om
den viktiga funk-enligt den lageni ärendenutvisning harbeslutEtt om

anmälningsplikt och- iförutsättning för besluttionen utgöraatt omen
tvångsmedeltvångsmedel enligt 19-22 §§. Dessaterroristfallen om-

kroppsbesiktningkroppsvisitation ochhusrannsakan,såvälomfattar
försän-brev och andragranskningteleavlyssning ochhemlig avsom

delser.
tvångsmedel ianmälningsplikt ochkan beslutaRegeringen omom

utvisningsbeslutet ochinhibitionförordnandesamband med avom
speciella tvångsmedlen,debeslut. Såvittfrån dettaårinom tre avser

beslut endastdock regeringensteleavlyssning, innebärhemligsåsom ett
tillstånd till åtgärdenbegäraRikspolisstyrelsenförbemyndigande att
anmälningsplikt ochFråganStockholms tingsrätt.domstolhos om

domstoldirektutgångefter treårsfristenstvångsmedel prövas av
anmälningsplikt ochreglertingsrätt. SammaStockholms om

utlänningslagen inteavlägsnandebeslut enligtgällertvångsmedel ettom
den särskilda lagensådanaomständigheternaochverkställaskan är att

tillämplig.skulle kunnat vara
och tvångsmedel, detanmälningspliktfrågor närAvsikten är att om

förhand-behandlas vid denskallbeslutar dem,regeringenär omsom
inte har skett, börutvisningsfrågan. såOmske i självaskallling som

i dessa frågor prop.erforderlig förhandlingförordnaregeringen om
84.1990/91:118 s.

tidigarehänvisas till det83förarbetena a.prop.I angettsatt soms.
terroristlagstiftningenmed stödavlägsnandebeslutriktpunkt att aven

upphävas.borde kunnai allmänhetverkställts efter fem årintesom
vägledning,tjäna tillfortfarande kunnabedömdesuttalandeDetta men

enskilt fall.i varjebedömning måsteocksådet betonades görasatt en
både utvisningsbeslutetmedförabedömningen kundeResultatet attav

tidigare.kan upphävastid och detlängreböra bestå attanses
hängerutlänningskontrollsärskildkonstruktionen lagenMed omav

utvisningsbeslutet- deti självaantingenregeringenatt omsamman
eventuellt beslutieller ocksåomedelbart-skall verkställas ett senare

kan sändas tillutlänningen baraverkställighet skall ettange omom
till något visstverkställighet inte kan skeland ellervisst bestämt om

land.
juliträdde i kraft den 1utlänningskontrollsärskildSedan lagen om

Utvis-med stöd den.utlänningar utvisatsfåtalendasthar1991 ett av
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ning med stöd denna lag skall framgår den inte ske, detav som av om
finns grund för avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen.

Regeringen lämnar årligen i skrivelse till riksdagen redo-en en
görelse för tillämpningen lagen.av

Att säkerhetsärende handläggs enligt utlänningslagenett och inte
enligt lagen särskild utlänningskontroll innebär skilda reglerattom
kommer gälla flerapå punkter.att

grundläggandeEn skillnad i handläggningsordningen är att rege-
ringen självmant kan ärende enligt lagen särskild utlän-ta ettupp om
ningskontroll. Någon sådan möjlighet finns inte det gäller ärendennär

Ärendenenligt utlänningslagen. enligt den lagen behöver inte heller
komma under regeringens prövning kan i den vanligautan avgöras
instansordningen. Så sker ärendet inte lämnas till regeringenöverom

Invandrarverket eller Utlänningsnämnden.av
Eftersom ärende enligt utlänningslagen måste ha lämnatsett över av

antingen Invandrarverket eller Utlänningsnämnden för kommaatt
under regeringens prövning, finns det alltid yttrande från denett myn-
dighet lämnat ärendet då ärendet lämnasöver samt, översom av
Invandrarverket, också Utlänningsnämnden. flestaDe säkerhets-av
ärenden lämnas Invandrarverket, och det finnsöver således oftastav
yttranden från såväl verket nämnden. finnsDet inte i utlännings-som
lagen någon motsvarighet till bestämmelsen i lagen särskild utlän-om
ningskontroll yttrande från myndigheten kan underlåtasattom om
ärendet synnerligen brådskande.är

Utlänningslagen till skillnad från lagen särskild utlännings-ger om
kontroll inte någon möjlighet till förhandling inför tingsrätt.

19.1.3 Europakonventionens ställning

Europakonventionen gäller sedan den januaril 1995 svensk lagsom
prop. 1993/94:l14, bet. 1993/94:KU24, rskr. l993/94:246, SFS
1994:1219. Samtidigt med konventionen inkorporerades, före-att
skrevs i särskild bestämmelse i regeringsformen kap.2 23 lag§ atten
eller föreskrift inte får meddelas i strid med konventionen. för-Iannan
arbetena påpekas verkliga eller skenbara konflikter mellan konven-att
tionen och lag då motstridigheten inte den uppenbaraärannan av-
karaktär förutsätts i lagprövningsregeln i kap.ll 4§ regerings-som
formen får lösas lagtolkning eller med hjälp rättstillämp-genom av-
ningsmetoder. Vidare påpekas det skall uppgift för lagstifta-att vara en

löpande till den inhemskaatt medatt rätten stämmer överensren se
konventionen.
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gällande ordningBakgrund till19.2

hari säkerhetsärendenbeslutsinstansregeringenmedOrdningen som
säkerheten i landet.förregeringens allmännaisin bakgrund ansvar

i säkerhetsärendenenda beslutsinstansregeringenmedOrdningen som
Säkerhetspolisenmedhänger ocksåutlänningslagenenligt attsamman

Invandrarver-det gällt lämnareserverad hållninghar intagit när atten
ansökan uppehålls-för skälen tillredogörelseket attnärmare omenen

tillstånd avstyrks.
utlänningskontroll prop.särskildtill lagenförarbetenaI om

långtutvisning typisktframhölls53 ärl990/91:118 settatt ens.
utvisningsfallen kan frågaavvisning.åtgärd Iingripande än upp-mera

kanske harutlänningavlägsnakomma permanentatt uppe-somenom
vistelse i lan-sig till härolika harhållstillstånd och på sätt anpassat en

utvis-uppenbart besluthärtill ansågs detmed hänsyndet. Redan att om
kunna fattasinte rimligen bordebefarad terrorismgrundning på avav

eller domstol. Med hänsynantingen regeringennågot änannat organ
bedömningar kan behövautrikespolitiskakänsligatill bl.a. de som

tala för beslutenstarka skälterroristärenden ansågsi attgöras om
Även vid be-regeringen.fortsättningen skulle ligga påiutvisning även
terroraktionertillämplighet vid risk förlagensfrågandömningen omav

diskussion folkrättsligasamband medframhölls iutomlands om-
lag-tillämpningenavsiktenolika aktioneraspekter på attatt var av-

regeringen fickhand ochi regeringensstiftningen skulle ligga att
jfr ocksåförekommande gränsfall a. 38ihandlingsutrymme prop. s.

78.s.
låg tilltill de övervägandendirektiv hänvisaskommitténsI som

beslutmöjligheter överklagainförandetgrund för ävenatt uppe-omav
utvisningsbe-avvisnings- ellerförenat medhållstillstånd inte är ettsom

1996/97:25enligt motiven setill dessa ändringarslut. Skälet prop.var
Sveriges internationella åtagan-lagstiftningen till208 att anpassas.

64/221/EEGrådets direktivfrämst berördesåtagandenden. De ärsom
erin-rättigheter. Regeringenmänskligaoch Europakonventionen om

uppehållstillstånd kanfrågoreninstansprövningrade att av omenom
med före-konflikt såväl med EG-direktivetiriskera kommaatt som

Europakonventionen.artikel ieffektivt rättsmedel i 13skrifterna ettom
upprätthållassäkerhetsmarginal bordebredRegeringen ansåg att en

till Europakonventionenförhållandesåvitt gäller utlänningslagens som
lagstiftningen också givitsi den svenskainkorporeratsinte bara utan

213.särskild a.status prop. s.
säkerhetsärenden tillöverlämnandeformerna förfrågaI avom

avvisning ellerregeringen ärendenerinraderegeringen att omom
till regeringeninte bör överlämnasutvisning huvudöver taget om
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utlänningen påstår han eller hon löper risk för eller omänskligatt tortyr
och påståendet inte uppenbart ogrundat. gällerbehandling Detta obe-är

förroende förutsättningar överlämnande i övrigt finns ochettom
förfarande skulleanledningen sådant kunna tänkas stridaär att ett mot

utlänningen iartikel i Europakonventionen sådant fall får sin13 ettom
instans och avgörandetsak prövad i endast går honom eller henneen

förhållerVidare erinrades det sig medsättemot. attom samma
och utvisningsärenden kan tänkas förhindra utlänning-avvisnings- som

eller familjeliv. Regeringen framhölltill privat- i dettarätt ävenens
sammanhang Europakonventionen gäller svensk lag från ochatt som

Överlämnandemed den januari säkerhetsärenden borde där-1995.1 av
för inte heller i fortsättningen obligatoriskt, myndigheternautanvara
skulle ha möjligheten lämna ärenden ochendast överlämnande-överatt
ordningen fortsättningsvis uttryckas med lokutionen "får" a.även

f..178prop. s
invändningar det återgivna fördesNågra intemot resonemanget

fram vid riksdagsbehandlingen se bet. l996/97:SfU 5.

Sekretessfrågor19.3

kapitelframgår redogörelsen i 8 myndighets handlingarSom är enav
föreskrifter i tryckfrihetsförordningenpå grund 2 kap. allmännaav om

handlingars offentlighet i regel tillgängliga för Sekretesslagenenvar.
innehåller bestämmelser tystnadsplikt1980: 100 och förbud attom om

lämna allmänna handlingar begränsar den i tryckfrihetsförord-ut som
ningen stadgade del allmänna handlingar.rätten att ta av

Sekretess kan föreskriven med hänsyn till olika intressen. Devara
sekretesshänsyn främst kan bli aktuella sådana riketsär rörsom som
säkerhet eller förhållande till eller mellanfolkligdess organi-statannan
sation eller sådana skyddet för enskilds personliga förhållan-som avser
den. Sekretess gäller enligt kap. sekretesslagen för uppgift2 1 § som
angår Sveriges förbindelser med eller i övrigt rörstat stat,annan annan -
mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk per-

i det kaneller statslös, det Sverigesstörstat antas attson annan om
mellanfolkliga förbindelser eller på skadar landetsättannat om upp-
giften röjs.

Bestämmelser sekretess till skydd för enskilds personliga för-om
hållanden finns i kap. sekretesslagen. Uppgifter hämtas7 in isom
enskilda utlänningsärenden regelmässigt sekretessbelagda enligtär

kap. sekretesslagen.7 14 §
uppgift sekretessbelagd hänsyn till allmänt intresseAtt ären av

innebär delvis andra regler kommer gälla syftet med sek-än näratt att

Ökad11 19-0303 rättssäkerhet



320 Säkerhetsärenden SOU 1999: 16

skydda den enskilde. detretessen är När fråga sekretessatt är tillom
skydd för det allmänna, har den enskilde inte någon ovillkorlig rätt att

del uppgifterna i ärende, han ellerta honäven iett är ären-partav om
det. enskildeDen kan då inte heller förfoga sekretessen,över exempel-
vis fullmakt till någon del uppgifterna.att Attatt tagenom ge annan av

uppgift sekretessbelagd hänsyn till allmäntär intresse hindraren av
dock normalt inte i ärendet, liksom ombud eller offent-att part partens
liga biträde, får del uppgiften. Enligt förvaltningslagen16 § harav en
sökande, klagande eller del det tillförtsrättpart att taannan av som
ärendet, detta myndighetsutövning. Rätten gäller med deom avser
begränsningar följer 14 kap. 5 § sekretesslagen.som av

Även huvudprincipen skall haär delatt parten rätt att taom av
samtliga uppgifter tillförts ärende finns det således begräns-ettsom en
ning i kap.14 § sekretesslagen.5 Begränsningen innebär hand-att en
ling eller material inte får lämnas i den mån det hänsynannat tillut av
allmänt eller enskilt intresse synnerlig vikt sekretessbelagdär attav en
uppgift i materialet inte röjs.

Innebörden begränsningen och problematiken kring den har be-av
handlats i avsnitt 8.1.3.närmare

19.4 Internationella förpliktelser

19.4. l Europakonventionen

Konventionen påverkar, påpekats i avsnitt 4.1, normalt inte kon-som
ventionsstaternas utvisa eller avvisa utlänningar,rätt åtgärderatt men

vidtagits immigrationsområdetpå kan ändå inverka på denna rätt.som
Artikel innehåller13 föreskrifter till effektivt rättsmedelrätten ettom
för den har för kränkning enligt konventionen.utsatts Undersom en
särskilda förhållanden kan det tänkas fråga ellertortyrvara om
omänsklig eller förnedrande behandling artikel 3 eller bristande
respekt för privat- eller familjelivet artikel 8 skickaatt en person som
sökt asyl i Sverige tillbaka till hemlandet. konventionsstatsEn rätt att
avvisa eller utvisa utlänning kan sålunda tänkas komma i konflikten
med konventionens artikel liksom3 artikel jämförd8 med konventio-

artikel Skyddet för13. privat- och familjelivets krav inte ovill-ärnens
korligt kan inskränkas under vissa förutsättningar, medan skyddetutan

och liknande behandling absolut. Endast denmot tortyr rim-är som
liga grunder "on arguable grounds" påstår sig ha för kon-utsatts ett
ventionsbrott, dvs. har "an arguable claim", har till rättsmedel.rätt ett

Kraven på rättsmedlet innebär inte talan behöver kunna förasatt
inför domstol, administrativa rättsmedel kanäven tillräckligautan vara
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befogenheterVederbörandekonventionskraven.uppfyllaför att organs
införförfarandetavseende påmedgäller organetgarantierdeoch som

kan godtasrättsmedletbedömningenbetydelse vid somär av omav
bedömningsmässigsåledesharKonventionsstaternaeffektivt. mar-en

enligt dennaförpliktelseruppfylla sinaskalldehurbeträffandeginal
prövning denbåde innefattaskall kunnaRättsmedletbestämmelse. av

interättsmedel i sigenstakarättelse. Omanspråk ochenskildes ettge
dentillgodoseskravenartikel kanenligt 13kraventillgodoserhelt av

rättsmedel.påtillgångensammantagna
begränsad.alltför Denfår inteprövningenOmfattningen varaav

europarådsorganenslångtsig likasträckahuvudsakimåste egensom
exempelvisöverträdd. harblivit Detkonventionenprövning omav

i principreview","judicialdomstols ärbrittiskifrågasätts somom
orim-beslut varitadministrativtbedömningbegränsad till ettav omen

avvisninggälleromfattande i ärendentillräckligtinte,ligt eller somvar
land.till annatettpersonav en

oktoberdenStorbritannien dom 30m.fl.VilvarajahfalletI mot
med judicialförfarandetbrittiskadetEuropadomstolenfann1991

relation till kla-ienligt artikel 13rättsmedeleffektivtreview ettvara
säkerhet.nationellrörde inteartikel Falletenligtklagomålgandenas

kundedomstolarnade engelska omprövakonstateradeDomstolen att
det deunderkännaasyl ochInrikesministernbeslut vägraattett av

irrationalitet ellermed olaglighet,behäftatdetgrunderna att proces-var
domstol skulle haaccepterades det rättSärskiltoegentlighet.suell att en

land,tillasylsökandesändabeslutöverklagat ettupphäva attettatt en
eller för-omänskligrisk förallvarligfinnasfastställtshadedetdär en

beaktandemedgrunden beslutetbehandling, på dennedrande att av
Inrikes-förnuftigingensådantfalletiomständigheteralla attvar

Danelius,rimlighetsbedömning, Hansfatta detskulleminister se
300praxis,europeiskrättigheter iMänskliga s.

och1978septemberden 6Tyskland domm.fl.KlassfallenI mot
arti-domstolenansåg1987dom den 26 attSverigeLeander mot mars

beträffandebe"effectiverättsmedel "askrävdekel bara13 ett canas
tillätsäkerhet intenationellbedömningar attdäromständigheter om

avslöjades.informationkänsligviss
november 1996den 15domStorbritannienChahalFallet mot

tillhänvisningmedsikhmedborgareindiskutvisningrörde av en
uttalade iChamberGrandEuropadomstolen att,nationell säkerhet.

risk förverkligförskulleutvisningfall där utsätta enpersonen
rättsmedel enligteffektivtartikel begreppetmedstridbehandling i

finnsdetpåståendetgranskningoberoende attkräverartikel 13 aven
ochbehandlingsådanrisk förverkligfruktaförskälsubstantiella att en
kanvadtillhänsynutförasmåstegranskningdenna utan personenatt
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ha gjort för förtjäna utvisas eller till det hot den utvisandeatt att mot
nationella säkerhet han eller hon uppfattasstatens Sådanutgöra.som

granskning behöver inte tillhandahållas judiciell myndighetav en men,
så inte fallet, de befogenheter och garantierär granskningenärom som

erbjuder betydelse för rättsmedlet effektivt.avgöra Iatt ärav om
Chahalfallet kunde varken rådgivningspanel Advisory Panel elleren
domstolarna judicialgenom review Inrikesministerns beslutompröva

utvisa Chahal med hänsyn endast till frågan risk för behandlingatt iom
strid med artikel 3 och med bortseende från bedömningama natio-om
nell säkerhet. Domstolarnas behandling ärendet gick i stället påut attav

sig Inrikesministern hade balanseratövertyga risken för Chahalattom
faran för den nationella säkerheten. hadeDe därvid inte haftmot

tillgång till bevisningen rörande den nationella säkerheten. Dessutom
noterade domstolen Chahal vid förfarandet inför rådgivningspanelenatt
bl.a. inte hade haft till rättsligt ombud och bara fåtträtt översiktligen
redogörelse outline för skälen till den planerade utvisningen.
Rådgivningspanelen hade ingen beslutsmakt och dess råd till
Inrikesministern inte bindande. Rådet till ministern avslöjades intevar
heller. Under dessa omständigheter kunde panelen inte till-anses ge
räckliga förfarandegarantier enligt artikel 13. Med hänsyn till bristernas
omfattning hos både judicial review-förfarandet och förfarandet inför
rådgivningspanelen kunde Europadomstolen inte rättsmedlenattanse

tillgodosåg kraven enligt artikel jämfört13 med artikelsammantagna
Se Danelius, 81 och 302.a.a., s.

Domstolen framhöll det måste beaktas fallen Klass m.fl. ochatt att
Leander avsåg klagomål enligt artiklarna och8 10 i konventionen och

domstolen vid granskningen dem fick hänsyn till deatt påståen-taav
den nationell säkerhet hade lagts fram regeringama och attom som av
kravet på rättsmedel "as effective be" inte tillämpligt iett äras can
fråga klagomål gäller utvisningen skulle kommaett att attom som

för verklig risk för behandlingutsätta i strid med artikelen person en
Frågor nationell säkerhet därvid irrelevanta.ärom

Vad sekretessfrågor erkände domstolen det kan ound-attavser vara
vikligt använda konfidentiellt material nationell säkerhet står påatt när
spel. betyddeDetta emellertid inte de nationella myndigheterna kanatt
lämnas kontroll de inhemska domstolarna de väljerutan när attav
hävda det fråga nationell säkerhet eller terrorism.är Domstolenatt om
fäste vikt vid det i Canada hade utvecklats effektiv formatt en mer av
judiciell kontroll i detta slags fall visade det finns möjligheterattsom
både tillgodose legitima säkerhetsöverväganden underrättelse-att om
informationens innehåll och källor och individen substantielltatt ettge
mått processuell rättvisa. Enligt det kanadensiska detsystemet,av som
beskrevs Amnesty och andra frivilligorganisationer, hållerav en
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Utlänningenbevisning.förhör allslutetFederal Courtdomare i ett om
sammanfattarmöjligtlångtuttalande såmedvid förhöretförses ett som

ombudföreträdasochhenne harellerhonom rättmaterialet attmot av
säkerhetsmaterialförSekretessen upprätt-bevisning.och åberopaatt

både utlän-frånvarogranskas ibevisningsådanhålls att avgenom
säkerhets-intasplatsbiträde. Deraseller henneshansningen och enav

vitt-korsförhöradvokatinstrueraddomstolenkontrollerad och somav
styrkan ifördomstolenbiträder pröva statens mate-och allmänt attnen

till utlän-bevisningenerhållnadensammanfattningrial. En gesav
uteslutningar.nödvändigamedningen

Storbritannien domEuropadomstolen, Ddom motI avsenareen
nationella domstolarnaChahalfallet deianmärktesmaj 1997,den 2 att

underlaget för defaktiskadetmöjlighethaftinte hade omprövaatt
Inrikesministem hade åberopatsäkerhetnationellbedömningar somom

slutsatsbekräftades denD-falletChahal. Iutvisningenstöd förtill av
review-förfarandetjudicialavgörandentidigarei vissanåtts attsom

tortyrrisk, då devid påståenderättsmedeleffektivt ävenutgör ett om
sökandens talanunderkastadedomstolarnainhemska ytterst nog-en

talan. D-fal-enligt hansändra beslutethadeochprövning rätt attgrann
säkerhet.nationellrörde intelet

berörda bestämmel-ändrat deStorbritannienharChahaldomenEfter
Appeals Com-ImmigrationSpecialbestämti lagEtt nytt organ,serna.

beståKommissionen skallinrättats.mission, har tre personer avav
hardomarämbete. Deninnehaft högthainneha ellerskallvilka etten
ochutvisningsbeslut,Inrikesministernsjurisdiktionfull överprövaatt

ilagenbeslut.kommissionens Denbundenministern blir antogsnyaav
december 1997.

innehållerEuropakonventionentilläggsprotokollet tillsjundeDet en
enbart dentillämpliga ärutlänningsrätt. Kravenartikel är somom

enligt konven-den mån kraventerritorium. Ipålagligt bosatt statsen
tortyrförbudet ochfrågai rättenhuvudtexttionens strängare,är omsom

kraven iframhållits tidigarefamiljeliv, det dockochtill privat- är som
gäller.huvudtexten som

ske förränutvisning inte skallprotokolletHuvudregeln enligt är att
kan dock utvisasutlänningi ärendet. Enslutligt beslutfinnsdet ett

nödvän-utvisningeni artikeln,rättighetersina ärinnan han närutövat
hänsyn tillmotiverasintresse ellerordningensallmännadig i den av

avlägsnandebeslut hänvisariOmnationella säkerheten.den ettstaten
undantagsregelvisa dennai frågaharordningtill allmän att attstaten
säkerhettill nationellhänvisarfallnödvändig. detvarit För staten anses

för tillämpningen.tillräcklig grundi sigdetta envara
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Som framgår nedan har Europarådet nyligen utfärdat rekommen-en
dation effektivt rättsmedel vid utvisningsärenden där tortyrriskom
skulle kunna befaras.

19.4.2 FN-konventionen medborgerliga ochom
politiska rättigheter

Konventionen från år 1966 innehåller bestämmelser behandlar desom
traditionella mänskliga fri- och rättigheterna. Flera konventions-av
bestämmelserna likartade dem finns i Europakonventionen.är som

Kravet tillgång till rättsmedel föreskrivs i artikelatt 2:3. Var ochge
fri- och rättigheter enligt konventionen har kränkts, skall haen, vars en

effektiv möjlighet föra talan detta. Den väcker sådanatt mot som en
talan skall få den prövad behörig myndighet. Myndigheten behöverav
inte domstol, konventionsstatema skall utveckla möjlig-vara en men
heterna till judiciell prövning.

I artikel föreskrivs7 ingen får för eller föratt utsättas tortyr grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel skall13 skydd godtyckliga avlägsnandenett motge av
utlänningar och artikel i det sjunde1 tilläggsprotokolletmotsvarar till
Europakonventionen. Enligt bestämmelsen i FN-konventionen får en
utlänning lagligen befinner sig i avlägsnas endast efter istatsom etten
laga ordning fattat beslut. Utlänningen i artikeln vidare vissages pro-
cessuella garantier: han har lägga fram derätt skäl talaratt motsom
avlägsnandet och få sin sakrätt omprövad då företrädaatt införsamt
vederbörande myndighet eller denna. Undantag frånutsettorgan av
procedurreglema får ske tvingande skäl hänförliga till den natio-om
nella säkerheten talar bestämmelserna tillämpas.mot att

kanDet undantaget enligt FN-konventionen gällernoteras att enbart
för nationell säkerhet till skillnad från Europakonventionens sjunde
tilläggsprotokoll undantag för denäven allmännagör ordningen.som
Vidare gäller FN-konventionen utlänningar lagligen befinner sigsom
på konventionsstats område, medan tilläggsprotokollet till Europa-en
konventionen endast gäller utlänningar med laglig bosättning.

har i doktrinenDet Nowak, U.N. Covenant civil and politicalon
rights, CCPR Strasbourg 1993, f229 anförtscommentary, atts.
omprövningen skall ske i högre instans, dock inte nödvändigtvisen en
domstol. Vidare har artikel enligt13 kommitténssagts tolkningatt
medför krav på verkställighet avlägsnandebeslutett att inte fårettav
ske innan överklagandet såvida inte denprövats nationella säkerheten
kräver det undantaget skall tolkas i ljusetsamt att konventio-snävt av

syfte och kan åberopa hänsynen tillatt denstat nationellanens en
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eller militära hotpolitiskaallvarliga falliendast motsäkerheten av
terrorister.spioner ellerexempelvisnationen, mot

till-periodiskafjärdelämnat sinunder 1994harSverige rapport om
Övervakningskommittén för konventio-konventionen.lämpningen av

lämnat sinaCCPR/C/Add. 58oktober 1995den 3ihar rapportennen
därvid bl.a.Kommittén harrekommendationer.ochöverväganden

Utlänningsnämnden fårinvandrarverk ochför Statensuttryckt attoro
avlägsnande-resultera ikanregeringentillärendenöverlämna attsom

prövningtill tillbörligtillfälleberördedenbeslut avgörs attutan enges
i vissa situationerkommitténkan enligthearing". Detta"appropriate

bör detkommitténkonventionen. Enligtiartikel 13enligtifrågasättas
och utvisningavvisningbeslutfå allafinnasvidare rätt att omen

Sverigesauthority".by"reviewed nästaomprövade, competent rap-a
fråga åter aktua-dennakan förväntasår 1999. Detskall lämnas attport

liseras då.

stadganeuropeiska socialaDenl9.4.3

delfunktioner Euro-och dessstadganeuropeiska sociala ärDen aven
mångfaldbestämmelser påinnehållerStadganarbete.parådets en

reviderad stadgaförhållanden.sociala Enskildaområden berörsom
Endast artikel 19:8stadga.1961 årsför1996upprättades år ersättaatt

behandlasskallreviderade stadgan,denändrasinteoch 10, genomsom
ochmigrerande arbetstagaresbestämmelserinnehållerhär. De om
förmotsvarande skyddskydd och biståndtillfamiljersderas samträtt

egenföretagare.
lydelse.har följandeochArtikel 19:8 10

till skyddfamiljersoch derasmigrerande arbetstagares rättFör att trygga
deterritorium förbinda sigfördragsslutandebistånd inomoch partsannan

fördragsslutande parterna

lagligen bosattaifrågavarande arbetstagare, äroatt garantera att som
fara för denutvisas med mindre deterritorier, icke utgörainom deras en

ordning eller moral.sig allmänförbrytasäkerheten ellernationella mot

i dennaskydd och hjälputsträckatillämpliga delari10. att avsessom
självständig for-migrerandetill omfattaartikel utövaratt personer som

värvsverksamhet.

Europarådet tillämp-tillskalldeltagandeDe rapporterastaterna om
granskning i flerabyggerkontrollenstadgan, ochningen steg.enav

expertkommittéoberoendegranskas förstRapporterna som avgerav en
in. Expertkom-lämnasdegrundvalutlåtande på rapporterett somav

regeringskommitté beståendegranskasutlåtandemitténs avenav
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för Regeringskommittén förslag till beslutrepresentanter staterna. ger
vilka fattas ministerkommitté bestående medlemsstaternasav en av
ministrar. Till den inte uppfylla sina åtaganden enligtstat som anses
stadgan riktar ministerkommittén "erforderliga rekommendationer".

Genom expertkommitténs tolkning stadgans bestämmelser skerav
betydelsefull rättsutveckling. Kommittén inte sällan förhål-gören en

landevis fri tolkning stadgan och i praxis har flera bestämmelserav
kommit vidare innebörd vad direkt framgår stad-att änges en som av

ordalydelse.gans
Kommittén har i tidigt skede uppmärksammat frågan skyddett om

godtyckliga utvisningar. har därförMan artikel 19:8 den tolk-mot gett
ningen utlänningen i fråga skall ha till någon form överkla-rättatt av
gande beslut utvisning till oberoende "right ofett ettav om organ
appeal independent body". utvisningsbeslutetAtt kanto omprövasan

det beslutande inte tillräckligt i sammanhanget.är Formernaorganetav
för överklagandet kan variera från land till land. Utvisningen kan, om
utlänningen fara för den nationella säkerhetenutgöra elleranses en
utvisning sker hänsyn till allmän ordning, verkställas hinderutanav av

överprövning inte skett. Det väsentliga utlänningen haratt är att en
möjlighet överklaga beslutet och i händelse framgång kan åter-att av
vända. Kravet på laglig bosättning har tolkats utlänningen skallattsom
inneha samtliga erforderliga handlingar krävs enligt värdlandetssom
lagstiftning, i förekommande fall inkluderande arbets- och uppehålls-
tillstånd.

svenska lagstiftningen har inomDen för stadgan kritiseratsramen
för lagen särskild utlänningskontroll inte innehåller någon möj-att om
lighet för den utvisas få beslutet oberoendeöverprövatattsom av en
instans. Ministerkommittén beslöt därför under 1995 Sverigeatt ge
rekommendationer i detta hänseende, och expertkommittén upprepade i
oktober 1996 sin kritik lagen särskild utlänningskontroll. Underav om
år aktualiserades1997 artikel då19:8 på Sveriges avseendenytt rapport
åren behandlades.1993-1994 hade kunnat förväntasDet att rapporten
skulle komma bedömas på tidigare. Inomatt sättsamma som rege-
ringskommittén beslöt dock i september 1997 med rösts över-man en
vikt inte då föreslå någon rekommendation. kommittén hade dåIatt
framhållits direktiven till den utlänningslagstiftningenöversyn av som
NIPU skulle göra.

I sina rekommendationer i maj 1998 noterade expertkommittén
arbete med intresseNIPU:s och uttalade förhoppningen kommandeatt

från Sverige skall bekräfta prövningsprocedur harrapporter att en
införts. avvaktan på detta förnyadeI kommittén sin tidigare negativa
rekommendation. Kommittén påpekade också den negativa rekom-att
mendationen tillämplig artikelpå 19: 10.ävenvar
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Även kritiseratsexpertkommitténlagstiftning harländersandra av
beträffande bl.a.falletSverige.i Dettagrundermotsvarande ärpå som

grundas påStorbritannienriktatskritikStorbritannien. Den attmotsom
till nationellskäl eller med hänsynpolitiskautvisningfallviddet avav

Storbritannien haröverprövning.reell Imöjlighet tillsäkerhet saknas
antagitsEuropakonventionen,avsnittetiframgårhärefter, omsom

stad-socialaförfarandet ändras såinnebördmedbestämmelser attatt
Övriga hade fåttseptember 1998iländeruppfylls.krav ensomgans

artikelbeträffande 19:8expertkommitténrekommendationnegativ av
och Turkiet.Irlandvar

stadgangodkäntalla länder harkansammanhangetI nämnas att som
inte god-Island har sålundaDanmark ochartikel 19.har godtagitinte

tagit artikeln.

EG-direktiv19.4.4

särskilda åtgär-sådanasamordningbehandlar64/221/EEGDirektiv av
ochbosättningrörlighet ochmedborgaresutländskagällerder somsom

hälsa.säkerhet eller Detordning,till allmänmed hänsynberättigadeär
rörande inresa,medlemsstaternabeslutasåtgärdergäller alla avsom

Tillutvisning.uppehållstillstånd ellerfömyandeellerutfardande av
EU-medborgaresåvältillämpas pådirektivetEES-avtalet skallföljd av

Direktivetanhöriga.och derasEES-ländernaimedborgarepå gersom
omfattasskall följasden procedurregler när avperson somensomom

utvisaddirektivet önskas staten.ur
gällerdeti frågaskalli direktivetartikel närEnligt 8 personen

rättsmedeltillgång tillåtgärder, hamyndighetersadministrativa samma
ellerbeslut inresaallai frågamedborgarelandetsdet omomsom egna

eller beslutuppehållstillståndförnyautfärda eller ettvägran att om
territoriet.utvisning från

överklaga tillföreskrivsartikel 9.1 rättdirektivets när attI att, en
förendast får skeöverklagandesådantfinns, ellerdomstol inte när ett

överklagandet integiltighet, ellerhar lagabeslutet näravgöraatt om
fårverkställigheten,medupphävande uppskovresultera i ettkan ett
utvis-beslutuppehållstillstånd ellerförnyelsebeslut ettvägraatt omav

uppehållstillstånd inte, iinnehavarenterritoriet förfrån utomning ettav
innanmyndigheten,administrativadenfattasbrådskande fall, ettav

vilkenvärdlandet hosmyndighet ibehörigadenerhållits frånyttrande
och få juridisksigförsvarade rättigheteråtnjuteri fråga attpersonen

föreskriver.lagstiftninglandetsombudjuridiskthjälp eller egensom
bemyn-denskallmyndigheten ärbehöriga änDen somvara en annan
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digad förnyande uppehållstillståndvägra eller beslutaatt utvis-av om
ning.

artikelI 9.2 alla beslut förstasägs uppehållstillståndatt vägraatt ett
eller beslut utvisning i fråga, innan tillstånd utfär-ettom av personen
dats, skall begäran denne underställas den myndighet förstav som
skall sitt yttrande enligt punkt Personen i fråga skall då ha rättavge

lägga fram sitt försvar personligen, då dettaatt skulle stridautom mot
den nationella säkerheten.

Skillnaden mellan punkt ochl punkt i artikel2 består9 enligt ett
uttalande EG-domstolen i det faktum i de fall i punkt lattav som avses
skall yttrande inhämtas innan beslutet fattas, medan yttrandet i de fall

i punkt inhämtas efter2 beslutsfattandet och endast på begä-som avses
den berörda han eller hon invänder beslutetmotran av personen om

mål C-175/94, Gallagher, dom den 30 november 1995.
EG-domstolen meddelade den juni17 1997 dom i två målen om

förhandsbesked till engelsk domstol de förenade målen C-65/95en
och C-111/95, Shingara Radiom.resp.

Domstolen uttalade därvid artikel i8 direktivet skall tolkas såatt att
det enligt medlemsstats nationella lagstiftning finns rätts-ettom en

medel förvaltningsbeslut i allmänhet ochmot rättsmedelett annat mot
beslut inresa medborgare i denna medlemsstat,rör har med-om som
lemsstaten fullgjort sin skyldighet enligt denna bestämmelse med-om
borgarna i andra medlemsstater kan anlita rättsmedel detsamma som

medlemsstatens lagstiftning tillhandahåller med hänseende för-påsom
valtningsbeslut i allmänhet.

Domstolen uttalade vidare artikel i9 direktivet skall tolkas såatt att
de situationer i punkt i denna bestämmelse,ltre nämns nämligensom
"när överklaga till domstol inte finns, ellerrätt sådantatt när över-ett
klagande endast får ske för beslutet har laga giltighet,avgöraatt om
eller överklagandet inte kan resultera inär uppskov med verkställig-
heten", tillämpliga inom föräven är punkt nämligen detnärramen
ifrågasätta beslutet beslut förstaär uppehållstillståndett vägraatt ett
eller beslut avvisning i fråga, innan tillstånd harettom av personen
utfärdats.

l9.4.5 Internationella rekommendationer om
asylprövning

Europeiska unionen

Asyl- flyktingfrågoroch har inte hittills legat inom gemenskapens kom-
har däremot varit föremålDet för samarbete mellanpetens. medlems-
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bestämmelser EU-län-innehållerAmsterdamfördraget attstaterna. om
kraft skall hafördraget har ifrån detfemårsperiod trättderna inom en

invandringspolitik.sinsamordnat

FN

föreskrifter hurinnehåller inte någraflyktingkonvention pröv-FN:s om
finns bestämmelsertill. Materielltskall gåflyktingskapetningen omav

i artikelsig inomlagligen befinnerflyktingutvisning statensomav en
hänför sig tillendast skälfår utvisasflyktingsådan32. En somav

får endast ske tillUtvisningenordning.eller allmänsäkerhetnationell
nationellainte tvingandefattat beslut. Omordningi lagaföljd ettav

framtillåtas läggaskall flyktingennågotsäkerhetsskäl kräver annat,
ombud införoch anlitaöverklagaför sin saktill stödbevisning samt att

kompetentharmyndighet eller någonkompetent utsetts avsomen
myndighet.

tillflyktingskapet skall gåprövningen över-hur ärFrågan avom
lagstiftning. Rekommen-nationellakonventionsstatemaslämnad till

antagits UNHCR:shar dockiconclusionsdationer eng. ämnet av
kapitel och 11- 8tidigare nämnda 4deexekutivkommitté, bl.a. tre nr

från år 1983flyktingstatus, 30avgörandefrån år 1977 somnravom
ansökningar ochvilseledandeogrundade elleruppenbartbehandlar nr
återsändandeskydd,internationelltfrån år 1998 rör85 av ensomom

till tredje land.asylsökande

Europarådet

rekommendationerutfärdatocksåharEuroparådet nämnts avsom
och utvisningvid avvisningasylfrågor ochprövningbetydelse vid av

kapitel och 11.4se
rekommendationen den 18sammanhangi dettaintresseAv ärstörst

vid avslagrättsmedeleffektivttillseptember 1998 rätten ettom
samband med Europakon-utvisning ibeslutasylansökningar mot om

rekommendation 98 13.RMinisterkommitténsartikelventionens nr
rättsmedel införeffektivtfinnasskall detrekommendationenEnligt ett

ansökan avslås ochasylsökandeförnationell myndighet somvarsenen
grund påstår sig ansökanden rimligi vilket påtill landskall avvisas ett

behand-förnedrandeinhuman ellerellerclaim riskeraarguable tortyr
rekommendationenenligträttsmedelbestraffning.eller Ettling anses

effektivt om
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myndigheten antingen domstol eller, den inteär dom-ären om en
stol domstolsliknande eller administrativ, klart identifieradutan ochär

ledamöter opartiska och harsammansatt är garantier förav som som
oberoende,

myndigheten har kompetens både förhållandenaavgöraatt om
täcks artikel i konventionen3 och erforderlig rättelse,av ge

rättsmedlet tillgängligt för den asylsökande,är och
verkställigheten uppskjuts till dess prövningsmyndigheten har

fattat beslut i utvisningsfrågan.

l9.4.6 Sammanfattning de internationellaav
förpliktelsema

Europakonventionens artikel 13 jämförd med artiklarna 3 och 8

Europakonventionens regler fri- och rättigheter gäller generellt,om
dvs. fri- och rättigheterna enligt konventionen tillkommer alla männi-
skor medborgarskap.oavsett

Konventionen inkorporerad i den svenskaär lagstiftningen. Enligt
svensk lag gäller således i de fall Europakonventionen föreskriveratt,
det, effektivt rättsmedel skall finnas kränkningarett konventio-mot av

fri- och rättigheter. finnsDäremot dessa medel inte anvisade.nens
denI mån bestämmelserna avlägsnande tillämpas på sådantettom

det inte föreliggersätt "an arguable claim" ochatt sålunda inte brottett
konventionen bör den nuvarande ordningenmot inte innebära problem

i förhållande till Europakonventionen. Om å andra sidan kanen person
hävda "an arguable claim" kränkning konventionsrättighetemaom av
och regeringen då fattat beslutet första och enda instans, sak-om som

den till effektivt rättsmedelrätt föreskrivs i konventionensnas som
artikel 13. Bestämmelserna kan således medföra problem när ett av-
visningsärende överlämnas till regeringen för beslut i första och sista
instans eller regeringen första och sistanär instans beslutar i ären-som
den enligt lagen särskild utlänningskontroll.om

kravDe på effektivt rättsmedel kan härledasett Europakon-som ur
ventionen torde följande.vara

Det prövande behöver inte domstolorganet admi-utan ettvara en
nistrativt rättsmedel kan tillräckligt. Organets befogenheter måstevara
dock sådana det både kan behandla grunden föratt klagomåletvara
Substance of complaint och rättelse Chahal-domen 145.ge

vissaI fall kan den samlade tillgången på rättsmedel tillgodose kra-
i artikel Vidare13. kan det i vissa fall, övervägandennär natio-ven om
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räckaavslöjas,informationkänsligvisstillåterintesäkerhetnell att
be".effective"asrättsmedelmed är canett assom

kla-be",effective närrättsmedel "asärinteräckerDet att ett canas
verkligförskulleutvisning utsättagällergomålet enatt personenen
150. IChahal-domenartikel 3medstridibehandlingförrisk

oberoenderättsmedeleffektivt attbegreppetfall kräversådana en
substantialskälpåtagligadet finnspåståendetgranskning attgörs av

Granskningenbehandling.sådanforreell riskfruktaförgrounds att en
för ådragjortkan hautlänningentill vad atthänsynutförasmåste utan

utvisandeför denfaranuppfattade statensdentillellerutvisningsig
15 l.Chahal-domensäkerhetnationella

prövandeför dettordeförfarandetavseendemedGarantierna
möjlighetmaterial ochrelevanttill allt atttillgånginnefattadelorganets

möjlighetutlänningenförochi saken,bedömningsjälvständiggöra en
juridisktanlitainförföreträdadvs. attsin sak, organet,framläggaatt

bevisning.åberopaochbiträde att
frånyttrandebindandeickeinteRättsmedlet kan ersättas ett enav

rådgivningspanel.
Chahal-iEuropadomstolenerkändesekretessfrågorVad avser

konfidentielltanvändaoundvikligtkandet attp.131domen att vara
emellertidbetyddespel. Dettasäkerhet stårnationellmaterial när

dekontrolllämnaskanmyndigheternanationella utandeinte avatt
natio-frågadethävdaväljer ärdedomstolarna attinhemska attnär om

terrorism.ellersäkerhetnell
kanutvisning omprövasbeslutfattattidigareregeringenEtt omav

stödmedutvisningbesluttordeVidareregeringen. ett avomavsenare
all-till denhänsynmotiverasalltid kunnaterroristbestämmelserna av

svenska bestäm-säkerheten. Denationellaeller denordningenmänna
i sjundeartikelinnehållet i lstrid mediinte stådärförtordemelserna
i självainnehålletstrid medide ståtordetilläggsprotokollet. Däremot

hapåståskankonventionenenligträttighetnågonkonventionen när
tillmöjlighetNågonarguable.rimligtpåståendetochkränkts är
siginte,huvudfinnsoberoende instans tagetöveröverprövning vareav

ärendenellerutlänningslagenenligtärendenöverlämnadei fråga om
rättsmedel-tilltillgångensamladeterroristlagen. Dens.k.enligt den

gransk-konstitutionsutskottetsverksamhet,Säkerhetspolisensiinsynen
handlägg-regeringsärendenasochtjänsteutövningstatsrådensning av

harTidigareavseende. övervägtsi dettalångträckaintening synes-
oberoendekravetkunnaskulleresningsinstitutet motsvaraansesom

dockkanfallet. Det attinte noterasdet harprövning, ansetts varamen
uttala siganledninghafteller harsig-uttalat attinteEuropadomstolen

avseende.i dettaresningsinstitutetom-
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FN-konventionen medborgerliga och politiska rättigheterom

Även FN-konventionens regler fri- och rättigheter gäller generellt,om
dvs. fri- och rättigheterna enligt konventionen tillkommer alla männi-
skor medborgarskap.oavsett

De allmänna kraven på tillgång till effektivt rättsmedelett lik-är
artade dem finns i Europakonventionen.som

Vad i FN-konventionens bestämmelser därutöver skulle kunnasom
medföra problem bestämmelserna iär artikel 13. Den tillrätt ompröv-
ning i högre instans, sannolikt krävs där för det fall undantagetsom
med hänvisning till den nationella säkerheten inte kan tillämpas, sak-

Möjligheten konventionsbrott påstås föreliggaatt ett försvar-pånas. av
bar grund kan inte uteslutas.

Europarådets sociala stadga

Stadgan gäller till skillnad Europakonventionen intemot generellt utan
medborgare igentemot anslutna tillstater är stadgan ochsom som

migrerande arbetstagare eller egenföretagare. De skallanses vara
vidare lagligen bosatta i landet, dvs. ha uppehålls- och arbetstill-vara
stånd sådant krävs.när

Rättsmedlet behöver inte domstolsprövning, prövningenutanvara
kan oberoendegöras Förfarandetannat torde inte nödvän-av organ.
digtvis behöva muntligt.vara

Den sociala stadgan har inte berörtsnärmare sig i förarbetenavare
till lagen särskild utlänningskontroll eller i samband medom senare
lagstiftning på området. Det dock klart deär svenska bestämmel-att

med regeringen enda beslutsinstans inte uppfyllaserna stad-som anses
krav på det bestämmelserna kommitsätt tolkas.gans att

Tillämpningen och tolkningen den sociala stadgan har lett tillav en
konstaterad brist på uppfyllelse Sveriges internationella åtaganden.av
Den kritik riktats Sverige kommer sannoliktmotsom att upprepas om
inte Sverige kan visa på någon åtgärd vidtagitsatt överpröv-som ger
ningsrätt åtminstone för de utlänningar omfattas sociala stad-som av
gan.

EG-direktivet

Bestämmelserna i artiklarna 8 och 9 påpekats tidigareär svårtol-som
kade. enklasteDen tolkningen bestämmelsen i artikel 8 detär attav om
i land finns huvudregel förett överklagande förvaltningsbeslut ien av
allmänhet så skall utlänning omfattas EES-avtalet utvi-en som av som



Säkerhetsärenden 3331999:16SOU

avlägsnandebeslutet påöverklagakunnalandetdetavvisaseller ursas
möjlighetensjälvklar, ochifråndock långtTolkningen ärsätt.samma

utfonn-vidbeaktatsharpådirektivbestämmelsema sättannattolkaatt
utlänningsärenden i all-iförslagkommitténsningen processenomav

mänhet.
finnasdet måstetolkas rätt att64/221/EEGdirektivSkall ensom om

fattatsbeslutinnebär dettabeslut,ifrågavarande attöverklaga avsom
krav.direktivets Föruppfyllerinteenda instansochförstairegeringen

infö-behövaöverklaganderättdärförskullekravenuppfyllahelt enatt
tolkning hardirektivet. Dennaomfattasför demvarje falli avsomras,
migrations-enligt denutlänningslageniändringargrund förtilllagts

propositionen.politiska
artikel iskulle 8avseddintesådanemellertid rättSkulle varaen

behöverbestämmelsernasvenskadeinnebärabehövaintedirektivet att
den svenskadåartikelndenförhållande till äri attviktigaändras. Det
EES-avtaletomfattasutlänningmedförintelagstiftningen att avsomen

svensk med-annorlunda ellerbehandlas änsämreavseendendessai en
medborgaressvenskmedJämförtsituation.motsvarandeiborgare en-

dock EES-måsteallmänhetförvaltningsbeslut iöverklaga enrätt att
regeringenbeslututvisaselleravvisasmedborgare somavgenomsom

iannorlunda ochbådebehandlas sämreinstansoch sistaförsta anses
rättsmedel.tilltillgångfråga om

möjlighetprincipiellt frånutgår attartikeli 9.1 attBestämmelsen en
skall haprövningenvarvidfinnas, ävenskalldomstoltillöverklaga en

överklagandemöjlighetsådanFrånvaronomfattning.viss enaven
domstols-artikeln kanbeskrivs i ersättaförfarandedetinnebär att som

vissasäkerställaartikelnbeskrivs i attärSyftet attprövningen. som
artikel 9.1tolkaskanförfarandet. Detta attvidiakttasminimikrav som

beslutandedenöverprövningtillpåkravinnebär något rättinte aven
bedömningallsidigtillendastavgörande, rättmyndighetens utan enen

friståendemyndighetenbeslutandedentillförhållandeien -av -
besluts-regeringenbestämmelsersvenskainstans. De ensamsom ger

fannsdetdirektivet,medi stridstådärmed inteskullebefogenhet om
myndighet"."behörigtillärendethänskjutamöjlighet att en

utlänningskontroll kansärskildenligt lagenutvisninggällerVad om
möjlighetfinnsbestämmelsergällande attenligtdeterinras attom

regeringenfalldettingsrätt. FörStockholmsyttrande fråninbegära ett
möjligendärmeddirektivets kravyttrande kansådantinhämtalåter ett

ställskravuppfylla dedomstol tordeuppfyllda. En oav-somvara
dvs.myndigheten,beslutandedentillförhållandehängighet i rege-

nuvarande bestäm-enligtskallförhandling ägaringen. Den rumsom
lägga framfrågaiförockså atti lagenmelser utrymme personenger

ochståndpunktsintillfällefå attskallUtlänningen attsak.sin ange
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uttala sig de omständigheter åberopas i ärendet. I motiven tillom som
bestämmelsen betonades särskilt rättssäkerhetsaspekten. Utlänningen
har vidare till offentligt biträderätt och därmed bör direktivets krav på
juridisk hjälp eller juridiskt ombud uppfyllt.- Enligt lagmotivenvara

dock inte tingsrätten i yttrandet fullständigutrymme görages att en
prövning alla fakta, vilket skulle krävas för tillgodose direktivet.attav

Vidare finns föreskrift regeringen skall inhämtaatt yttrandeen om
från Statens invandrarverk. Invandrarverket sig dock endastyttrar om
möjligheterna verkställa utvisningsbeslutatt och sådantett yttrandeett
kan inte till fyllest enligt direktivet.vara

Att märka i sammanhanget vidare den möjlighetär finns i lagensom
särskild utlänningskontroll underlåta hålla förhandlingatt ochom att

inhämta yttrande ärendet "synnerligen brådskande".är Detta förfa-om
rande kan inte tillämpas på utlänning omfattas direktivet.en som av
Direktivets ordalydelse endast för i brådskandeutrymme fall låtaattger
inhämta yttrandet efter beslutet utvisning och inte någon möjlighetom

helt underlåta detta.att

19.5 Tidigare övervägda andra modeller

Frågan handläggningen säkerhetsärenden har i tidi-övervägtsom av
sammanhang.gare

19.5 Förfarandet enligt lagen 1957:668 om
utlämning för brott

Förfarandet innebär följande. Regeringen fattar beslut i dessa ärenden
på framställning Om det uppenbartstat. är framställ-av atten annan en
ning utlämning inte skall bifallas, kan regeringen avslå denom ome-
delbart. Annars skall yttrande Riksåklagaren. Om denavges av
enskilde inte samtycker till utlämnas, skall ärendetatt Högstaprövas av
domstolen. Domstolen skall hålla förhandling det behövs, och för-om
handling får i vissa fall inte Finner domstolenvägras. det finns hin-att
der utlämningen, blir regeringen bundenmot denna bedömning ochav
kan således inte bifalla framställningen.

En motsvarande ordning för terroristärendenas del, där tingsrätten
ålades på grundval vad kommitatt fram vid förhandlingenav som avge

yttrande i utvisningsfrågan, diskuteradesett Terroristlagstiftnings-av
kommittén bet. SOU 1989:104 239. Kommittén fann sig dock intes.
böra föreslå sådan ordning för dessa ärenden.en
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bedömning prop.kommitténsinstämde istatsrådetFöredragande
yttrandesärskilt i den månframhöll57. Hon ett1990/912118 att,s.

skulle blireelltresultatetregeringen,bindaskulle setttingsrättenfrån
delviskänsliga ärendenpolitiskti dessabeslutanderättenden ytterstaatt

yttrandedomstolensdomstolen.till Omregeringenfrånöverflyttades
ställningstagandetingsrättensvidaremåsteregeringenbindaskulle

självutlänningenberördedensåvälöverklagasfårimligen avsomav
väsentligtotvivelaktigt skullevilketdet allmänna,förföreträdare

brådskande ärendena.ofta mycketi deprocedurenkomplicera

rättsprövningslagenenligtPrövning19.5.2

1988:205

myndighetsutövninginnebärbeslutsådanaomfattarRättsprövning som
ansökanendast efterdomstolkanenskilda, prövasmot avannarssom
ordning.iskulle ha kunnatinte överprövasochresning annansomom

och avgörandenRegeringsrättenregeringenAvgöranden prövas avav
innefattarRättsprövningenkammarrätt.förvaltningsmyndighet avav en

medöverensstämmelseiärendet ståribeslutetprövningendast omav
utlän-beslutgäller inteRättsprövningslagenrättsregler.gällande om

medborgarskap.svensktbesluti riket ellervistelseningars om
muntlig för-skall hålladomstolengällerförfarandetfrågaI attom
obehövligt.uppenbartinteoch detdetsökanden begär ärhandling, om

inteförfarandet,gäller underförvaltningsbeslutöverklagatEtt om
finnerdenDomstolen kan,inhibition. attbeslutardomstolen omom

beslutet. Omrättsregel, upphävanågonstriderförvaltningsbeslutet mot
myndigheten.beslutandedenärendet tillåterförvisadenbehövs kandet

1989:104 245bet. SOUTerroristlagstiftningskommittén ansåg s.
ord-fullt tänkbarsig skulleoch förrättsprövning ioch 253 att vara en
detgällde därdetärendendedockansågKommitténning. att som -

framlagdaprövningendärriskvärdering ochblir frågaytterst avom en
lämpade förså välinteför utgångenavgöranderegelbevis är varsom -

beaktasdet ocksåkommittén måsteEnligt atträttsprövningsinstitutet.
hade förut-infördesrättsprövningreglernamedsambanddet i att om
skulle sökarättsområdenaktuellaolikavid översynsatts att avenman

fall dåi dedomstolsprövningtill ståndfåfinna andra vägar att enen
behövlig.prövning ansågssådan

det1931995:46bet. SOUansågAsylprocessutredningen atts.
tordebeslutregeringensöverprövningförforumetlämpligaenda aven

hands lösatilldärvidlågDet närmast attRegeringsrätten.vara
ärenden.för dessarättsprövninginföraeninstansproblemet attgenom

säkerställaÄven rättsprövningslagentillbakgrunden attattvarom
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svensk Europakonventionensrätt krav tillgångmotsvarar till dom-
stolsprövning enligt artikel så fanns det enligt utredningens uppfatt-
ning inget hindrade lagen används för i dessa fåtaliga fallatt attsom nu
tillförsäkra den enskilde till inhemskträtten rättsmedel.ett

Efter beredning inom Regeringskansliet fullföljdes inte Asyl-
processutredningens förslag i denna del. Rättsprövningsinstitutet

inteansågs utnyttjas dettapåämnat skulle förbehållasatt sätt utanvara
sitt ursprungliga syfte. Införandet rättsprövning skulle i principav
binda regeringen till motsvarande lösning för det fall lagen särskildom
utlänningskontroll skulle komma ändras med avseende påatt överpröv-
ningsmöjlighetema.

Det ursprungliga syftet med införa rättsprövningsinstitutetatt 1988
säkerställa svensk motsvarade Sverigesatt rätt åtagandenatt enligtvar

Europakonventionen. Vad därvid avsågs till domstols-rättensom var
prövning civila rättigheter och skyldigheter enligt konventionensav
artikel

19.5.3 Resning

Resning får beviljas i mål eller ärende det på grund något särskiltom av
förhållande finns synnerliga skäl saken påpröva 37 batt §nytt
förvaltningsprocesslagen. Ansökningar resning i frågaprövasom om
ärenden slutligt avgjorts länsrätt eller förvaltningsmyndighetsom av av
respektive kammarrätt. Resningsansökningar i andra ärenden prövas av
Regeringsrätten.

Även i resningsärenden kan enligt praxis inhibition meddelas se
RÅ 1982 2:14.

Som framgår ansåg Asylprocessutredningen SOU 1995:46ovan
192 det tveksamt europarådsorganen skulle godkänna möjlighe-s. om

erhålla resning effektivtten rättsmedelatt enligt artikelett 13.som
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Överväganden förslagoch19.6

skallsäkerhetsärenden avgörasAllaförslag:Kommitténs av
regeringen.tillöverklagasoch kunnainstansi förstaInvandrarverket

förskyldighetinförsutlämningslagenfrånEfter rege-mönster en
regeringeninnandomstolen,från Högstayttrandeinhämtaringen att

skallyttrandeDomstolensutvisning.elleravvisningbeslutar om
föreliggerdetfinnerdomstolenregeringen attförbindande omvara

tillförslagetstycketförstakap. 1 §enligt 9verkställighethinder mot
anled-skäligfinnsdetföreliggerhinderSådantutlänningslag. om
skulleland därvissttillutvisningvidutlänningen ettning atttroatt

kroppsstraff,förellermed döden utsättasstraffas atti fara attvara
ellerbehandlingförnedrandeelleromänskligellertortyr annan
landtillvidaresändasskyddad ettintebestraffning eller mot attvara

fara.i sådanskullehonellerdär han vara
bindande förblividareföreslåsyttrandedomstolensHögsta rege-

utlänningarutvisningelleravvisningsåvittringen som om-avavser
utvisningen.avstyrkerdomstolendåEES-avtalet,fattas av

rådgivande.yttrandetföreslåsövrigtI vara

förprocessordningsärskildBehovet19.6.1 av en
säkerhetsärenden

utlänningsärendeniprocessordningochtill instans-förslag somDet
Invandrarverketsöverprövningeninnebärframläggerkommittén att av

iskallställningstaganden görasdomstolar. Deskallbeslut göras somav
uppfattningkommitténsenligtemellertidsigsäkerhetsärenden somter

säkerhetriketsförregeringensutflöde ytterstanaturligt ansvarett av
bedömningarutrikespolitiskaKänsligasäkerheten.allmännadenoch

till-Regeringskansliet störrehar inomRegeringenbehövakan göras.
områden förskildavittinom attexpertkunskaptilldomstolargång än

oftaärendenakommerTill dettasäkerhetsärende. attberedakunna ett
eller utvis-avvisnings-verkställaMöjligheterna ettbrådskande. attär

ochhandläggasärendet kan avgörasberoende påoftaningsbeslut attär
påpe-kräverterroristärendens.k.Handläggningenskyndsamt. somav

sakkunskap,säkerhetspolisiärochutrikespolitiskingåendekats ovan
medkontaktåterkommandeständigtendastförvärvaskan genomsom

terrorismen.internationelladenföreteelseroch rörproblem som
bättreregeringenanfördatill det ärmed hänsyn attKommittén anser

betydelseärendenochhandlägga avgöradomstolarnalämpad att avän
fylla sittmöjlighethamåsteRegeringen attsäkerhet.för rikets ansvar
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för säkerheten i riket och ha sista ordet i frågor denna. iDenrörsom
övrigt föreslagna instans- och processordningen lämpar sig därför
enligt kommitténs uppfattning inte för dessa frågor.

19.6.2 på denKrav särskilda processordningen

Redan med hänsyn till Europakonventionen, svensk lag,även ärsom
måste ordning där säkerhetsärenden kan i två instanserprövasen anses
nödvändig. Risk för eller behandling itortyr strid med konven-annan
tionens artikel 3 åberopas ofta i sådana ärenden. Tillgång till rätts-ett
medel krävs då skyddet för privat-även eller familjeliv åberopas enligt
konventionens artikel Dessa överväganden har också legat bakom

i den migrationspolitiska propositionenresonemanget ärendenattom
där överväganden enligt de nämnda artiklarna behövs inte bör över-
lämnas Invandrarverket till regeringen för avgörande.av

Kraven på effektivt rättsmedel enligt artikel iett 13 Europakonven-
tionen innebär inte talan kränkningar nödvändigtvis skallatt kunnamot
föras inför domstol, administrativaäven rättsmedelutan kan till-vara
räckliga. Det överprövande befogenheter och ställningorganets desamt
garantier gäller med avseende förfarandetpå inför dettasom ärorgan
däremot betydelse vid bedömningen rättsmedlet kan godtasav av om

effektivt. Enligt Europarådets rekommendation R 98 13som som-
gäller vid åberopad tortyrrisk skall den överprövande myndigheten, om
den inte domstol, klartär identifierad ochen sammansattvara av
ledamöter opartiska och harär garantier för oberoende.som som

FN-konventionens krav innebär inte heller nödvändigtvis att
överprövning behöver domstol, detgöras särskiltäven uttalas iav om
konventionen möjligheterna till sådan prövningatt bör utvecklas.en
Dock i doktrinen överprövningen bör ske i högre instans.attanses en
Undantag från procedurreglerna, såsom verkställa utvisnings-att ett
beslut innan överklagande har tillåtnaett prövats endast denanses om
nationella säkerheten kräver det.

hellerInte kraven från expertkommittén för Europarådets sociala
stadga domstolsprövning, kravet gäller överprövningutanavser ettav

Överklagandeoberoende hindrar inte verkställighet, utlän-organ. men
ningen måste ha möjlighet återvända till landet, överklagandetatt om
bifalls.

EG-direktivet tidigare framhållitsär svårtolkat.som
Beträffande föreskriften i artikel i direktivet8 kan för svenskten

vidkommande möjlig tolkning för utlänningar omfattasattvara som av
EES-avtalet krävs tillgång till rättsmedel svenskasortssamma som
medborgare har tillgång till för förvaltningsbeslut i allmänhet, dvs. att
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Emellertid finnsförvaltningsdomstol.till allmänskall skeöverklagande
administrativförvaltningsbeslut iöverklagamöjlighetenfortfarande att

olikafinnsregeringen. Härutöverhand hosi sistaoch dåordning spe-
frå-EG-domstolen prövatmöjligtinte attDet att, utancialprocesser. är

uppfyllerordningenföreslagnadensäkerhetabsolut sägamed attgan,
ordningenföreslagnadendockbedömerKommittén attkraven. upp-

kraven.fyller
punktkan ldirektivet, såiartikel 9 antasiföreskriftenBeträffande

tillhanda-nationelladenrättsmedel statendetinnebära näratt som-
beslutandedomstol- deniöverprövningartikel inte8enligt ärhåller

yttrande fråninmåste hämtabeslutsittfattardeninnanmyndigheten en
möjlighetharutlänningenvilkenhos atti landet,myndighetbehörig

juridisktellerjuridisk hjälptilltillgångoch fåsaksinframlägga
möj-gäller närlagstiftning. Detsamma ävenlandetsenligtombud egna

endastprövningendendomstol finns,överprövning itillligheten om
medförinteöverklagandetellerlaglighet närbeslutetskan upp-avse
skyldighetenfrånUndantagutvisningen.verkställighetenmedskov av

kanfall. Vidarebrådskandegäller förbeslutyttrande föreinhämtaatt
i punktfallför deutlänningeninnebärapunkt 2 att avsessomantas

ellerdomstolsprövningrättsmedlet intetillhandahållna ärdetdvs. när
skall habristerna,angivnamed debehäftadprövningsådan ärnär en

denprövningbegäramyndighetenbehörigadenhosmöjlighet avatt
punkt 1mellanSkillnadenutvisningsbeslut.myndighetensbeslutande

yttrande föreinhämtaspunktenligt lbedömtsharpunkt 2och attvara
på denoch endastbeslutetefterdetinhämtaspunkt 2enligtochbeslutet

begäran.berördes
möjlig-finnsdetinnebärapunkt 1artikel 9 attkanVidare antas om

hardomstolsprövningeneller dådomstol,tillinteöverklagahet att men
denyttrandet frånskallstycke,föregåendeibristersådana angessom

fattarinstansenden första ettinnaninhämtasmyndighetenfristående
utvisning.beslut om

FN-konventio-ikravengäller liksomEuropakonventioneniKraven
kanmänniskor. Kraventill allaförhållandeidvs.generellt, ansesnen

medborgaresinabehandlingförminimistandard rättsstaters avange en
Andra krav,omfattar.konventionemaavseendeni deandraoch som

i för-endastgällerstadga,socialaEuroparådetsochEG-direktivetsom
vissaimedborgaretillhållande stater.

ordning förprincipiuppfattning börkommitténsEnligt samma
obero-utlänningarallaförgällakunnasäkerhetsärendenprövning av

omfattasutlänningarförreglerSpeciellamedborgarskap.ende somav
undvikas.mångörligastebör iEES-avtaletav

ske i tvåskall kunnaprövningdärmedgällergrundkrav attSom
instanser.
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För närvarande gäller olika processordning för avvisnings- och
utvisningsärenden enligt utlänningslagen respektive för utvisningsären-
den enligt lagen särskild utlänningskontroll. Enligt utlänningslagenom
kan Invandrarverket fatta beslut i säkerhetsärende får ocksåett men

beslut överlämna ärendet till regeringen. ärendenutan eget I enligt
lagen särskild utlänningskontroll kan endast regeringen besluta.om

Kraven på införa tvåinstansprövning desamma både iatt deären
ärenden i utlänningslagen och de i lagen sär-som avses som avses om
skild utlänningskontroll. Det därmed svårt skäl för olikaär att se pro-
cessordningar i de olika lagarna. Enligt kommitténs uppfattning bör i
stället processordning gälla.samma

Tvåinstansprövning19.6.3 Invandrarverket-

regeringen

Av skäl redovisats kommittén det iatt ytterstasom ansvaretovan anser
säkerhetsärenden bör ligga hos regeringen. Regeringens beslut i säker-

Änhetsärenden bör därför inte kunna domstol.överprövas mindreav
kan det komma i fråga låta regeringen beslut dom-att överpröva ett av
stol. För åstadkomma tvåinstansprövning får därföratt en en annan
möjlighet sökas. ligger dåDet till hands anknyta tillnära denatt nu-
varande ordningen enligt utlänningslagen. innebärDet Invandrar-att
verket alltid skall fatta beslut första instans i säkerhetsärenden medsom
regeringen överprövningsinstans. kan härDet erinras dettaattsom om

den ordning år gällde1991 for vanliga asylärenden.t.o.m.var som
Säkerhetspolisen har tidigare intagit reserverad hållning det gälltnären

lämna myndigheterna redogörelse foratt skälennärmare till atten en
ansökan uppehållstillstånd avstyrks. Enligt uppgift från såvälom
Invandrarverket Säkerhetspolisen har förhållandena i detsom avseen-
det dock ändrats.numera

instansordningEn där Invandrarverket i säkerhetsärenden alltid fat-
beslut i första instans ligger i linje med dentar utveckling fram-som

hölls i den migrationspolitiska propositionen prop. 1996/97:25 178.s.
Där betonades Invandrarverket inte beslut skulleatt utan över-eget
lämna vissa sådana ärenden till regeringen eftersom tvåinstanspröv-en
ning krävs for dem. ärendenDe avsågs sådana där kränkningarsom var

Europakonventionens artikel 3 tortyrrisk eller artikel 8 privat- ochav
familjeliv kan uppkomma.

Kommittén således Invandrarverket bör få uppgiftenatt attanser
genomgående fatta beslut i säkerhetsärendenäven den nuvarandeutan
möjligheten enligt utlänningslagen lämna ärendet tillöveratt rege-
ringen. missnöjdDen med beslutet fårär överklaga det tillsom rege-
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överprövningordning förtill denbådeanknyterOrdningen avringen.
ord-och tillföre år 1992gälldeallmänhetiutlänningsärenden ensom

finnsallmänheti ävenförvaltningsbeslutöverprövningförning somav
lagstiftning.i annan

ytterligarefrågantillavsnittiåterkommerKommittén ett omsenare
förfarandet.förrättssäkerhetsgarantier

regeringenochförstaInvandrarverketmedInstansordningen som
deskillnaderinnebärsäkerhetsärenden motiandra instans nuva-som

möjlighetInvandrarverketsupphördelsavseenden:tvåireglernarande
Invandrarverketblirdelsregeringen,tilldirektärendenlämna överatt

utvisningärendenimyndighetbeslutande ävenochhandläggande om
deleni deninnebärutlänningskontroll. Det attsärskildlagenenligt om

tillvända sigfårfortsättningsvisärendensådanaiSäkerhetspolisen
regeringen.tillföri ställetInvandrarverket

handläggasskallärendenAvgränsning19.6.4 somav
instansordningensärskildai den

innebärsäkerhetsärendenhandläggningenförslagKommitténs avom
beroendeInvandrarverkettillöverinstanserblir olika omdetatt

fm-därförkaneller inte. Detsäkerhetsärendebedömsärendet ettvara
uttrycket Detvadförsökaanledning avsernärmare avser.att angenas

lagenenligtärendendelsutlänningslagen,enligtärendenvissa omdels
utlänningskontroll.särskild

förbetydelseärendenÄrendena sådanautlänningslagenenligt är av
Invandrarverketsäkerhetför allmänellersäkerhetrikets somannars

fårUtlLstycket 2andra11 §enligt kap.7Utlänningsnämndeneller
ärendetordepraktikenprövning. I ettförregeringentilllämna över

situationerföljandetill någonknytaskunna av
första§kap. 2stycket 4 6förstakap. 2 §enligt 4avvisning-vid

utlänningen kommerdet kandvs.lagförslaget, attantasstycket 4 om
iunderrättelseverksamhetolovligellerspionerisabotage,bedrivaatt

land,nordiskteller någotSverige annat
förstakap. 11 §uppehållstillstånd enligt 2återkallelsevid av- utvisning enligtochlagförslagetstycket 2första§kap. 3stycket 43

skäl,lagförslaget14 §6 kap.§kap. 34 sammaav
skyddsbehö-andraochflyktingaruppehållstillstånd kan vägrasdå-

stycket lag-andra lkap. 4 §5stycket landra§kap. 4enligt 3vande
uppehålls-beviljainteskälsynnerligafinnsdet attdvs.förslaget, om

verk-tidigareutlänningenskäntvadgrund ärtillstånd på omsomav
uppehållstillstånddåsäkerhet ellerriketstillmed hänsynellersamhet

dvs.lagrumenligtskyddsbehövandekan omvägras sammaannars
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det finns särskilda skäl inte bevilja uppehållstillståndatt på grund av
brottslighet eller någon omständighet hänför sig till denannan som
skyddsbehövandes person,

-vid fråga uppehållstillstånd humanitära eller andra skälom av
enligt kap.2 4 § 3 kap. och5 6 lagförslaget, dvs. då uppehållstill-
stånd inte skall fårutan ges.

deI sistnämnda situationerna- då uppehållstillstånd får gällerges -det vid prövningen skallatt beaktas utlänningen kan förväntas föraom
hederlig vandel. kommitténsI lagförslag förtydligas föreskriften.en

Enligt den lydelsen skall det beaktas det finns skäl intenya attom
bevilja uppehållstillstånd på grund utlänningens brottslighet ellerav
brottslighet i förening med någon omständighet hängerannan som

med utlänningen och, det finns sådana skäl, skallsamman de vägasom
de skäl utlänningenmot grund för uppehållstillstånd.anger som

Det kan också finnas anledning betona i alla deatt nämnda situa-att
tionema gäller för ärendet skall kunnaatt bliatt säkerhetsärende deett
föreliggande omständigheterna skall ha säkerhetsbetydelse, dvs. bety-
delse för rikets säkerhet eller för allmän säkerhet.

Ärendena enligt lagen särskild utlänningskontroll enligtär 1 §om
ärenden där utvisning någon har uppehållstillstånd aktualiserasav som
antingen hänsyn till rikets säkerhet eller det med hänsynav tillattav
vad känt utlänningensär tidigare verksamhet ochsom övrigaom
omständigheter kan befaras han kommer begåatt eller medverkaatt till
brottslig gärning innefattar våld, hot eller tvång för politiska syf-som
ten.

Dessa ärenden i sig definieradeär säkerhetsärenden och därförsom
uppstår för dem inte frågan gränsdragning andra ärendenmotom om
uppehållstillstånd. Det kan däremot bli fallet med ärenden som
handläggs enligt utlänningslagen.

Det har varit angelägenhet för vederbörande myndigheten -Invandrarverket eller Utlänningsnämnden bedöma ärendeatt ettom-
borde lämnas till regeringenöver med hänvisning till dess betydelse för
rikets säkerhet eller för allmän säkerhet. Det blir givetvisannars en
angelägenhet för Invandrarverket fortsättningsvisäven dennagöraatt
bedömning det verket skalläratt anvisning hur dessgenom som ge om
beslut får överklagas. Avgörandet bör dock enligt kommitténs uppfatt-
ning knytas till Rikspolisstyrelsen Säkerhetspolisenatt i anmälan eller
yttrande till verket med åberopande säkerhetsskäl har förordatav
avvisning eller utvisning. Föreligger sådant ställningstagandeett av
Rikspolisstyrelsen, får ärendet säkerhetsärende ochettanses vara rege-
ringen överklagandeinstans. Utlänningen får överklaga beslutet,vara

det går henne eller honom Regeringen bör iom emot. sådant ärendeett
överinstans, Invandrarverketäven avslagitvara ansökningenom av
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Rikspolisstyrelsenstillhänför sigsådanaskäl avstyr-andra än som
fallInvandrarverket i dessaviktenunderstryker tarkande. Detta attav

säkerhetsaspektema.anfördatill deställning även

överklagaRikspolisstyrelsenförl9.6.5 Rätt att

beslutInvandrarverkets

Invand-skall1996/97:25 178förarbetena prop.uttalanden iEnligt s.
det åberopasdärärendenbeslut lämnainterarverket överegetutan

Rikspolisstyrelsenfamiljelivet.ochprivat-kränkningtortyrrisk eller av
därInvandrarverket,sådant beslutöverklagadag intehar i etträtt att av

ord-Med deninställning.Rikspolisstyrelsensverket gått emot nya
sådaninföraanledningfinnsdock detkommitténningen attatt enanser

rätt.

Invandrarverketseftersäkerhetsaspekterl9.6.6 Nya
beslut

behandlatsharInvandrarverketärende iinträffagivetviskanDet ettatt
visar sigsådanasäkerhetsaspekterärendevanligt attutanett mensom

Situationen kandomstolarna.handläggs iärendetdetfinnas under att
lös-den bästauppstå börovanlig. Skulle denbli mycketdock antas

för deInvandrarverkettillåterförvisasärendet attningen att nyavara
i första instans.bedömasskall kunnaomständigheterna

säkerhets-Säkerhetspolisen,inteuteslutermöjlighetDenna att om
kan avvaktadomstolsprocessen,för iuppmärksammasaspekter sent

då möj-uppehållstillstånd finnsfårutlänningenutgång. Omprocessens
uppehålls-begäranInvandrarverket medtillåterkomma attlighet att

utvisas.utlänningenåterkallas ochskalltillståndet
Invandrarverket harärendet iinträffasituation kanMotsvarande om

bedömningenRegeringen kansäkerhetsärende. görabedömts ettsom
i ärendet. Rege-föreliggerintesäkerhetsaspekteregentliganågraatt

Invandrarver-tillärendet återmöjlighet visahadå ocksåringen bör att
princi-allmännaenligt dehafår regeringenmöjlighetket. Sådan anses

förvaltningsmyndighe-ochmellan regeringenförhållandetförperna
terna.
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Ytterligare för19.6.7 garantier förfarandet

Såväl Invandrarverket regeringen har fatta sina beslut inomattsom
för gällande lagstiftning. Det kan ändå i säkerhetsärendenramen anses

grannlaga uppgift olika uppgifter och intressenextra vägaattvara en
varandra och inom för gällande regler- skälig-mot att göraramen en-

hetsbedömning. kan å sidanDet detta välsägas attena passar som
Åuppgift för förvaltningsmyndighet och för regeringen. andra sidanen

kan det ändå betecknas brist någon sådan bedömning intesom en om
inte direkt identifieras med intargörs ett staten utanav organ som en

fristående ställning dvs. domstol. Likaså kan det betecknasmer en
brist den enskilde inte får lägga fram sin införsak sådantatt ettsom en

organ.
Regeringen kan i frågor rikets säkerhet och den allmännaom om

ordningen hävdas ha något partsställning. enskilde har inteDenav en
heller möjlighet få företräde inför regeringen och muntligen läggaatt
fram sin sak. kan ifrågasättasDet regeringen uppfyller de i Europa-om
rådets rekommendation R 98 13 uppställda kraven på förutom att-

klart identifierad och ledamöter opartiska-ärsammansattvara av som
ledamöterna har garantier för oberoende.att
Om regeringen bör högsta beslutsinstans i säker-attman anser vara

hetsärenden, uppstår således frågan några ytterligare garantier kanom
för undanröja tveksamhet regeringen överinstans.att motges som

Som redovisats i avsnitt 19.5 har i tidigare sammanhangäven över-
lösningar på frågan hur säkerhetsärenden bör handläggas förvägts att

handläggningen skall stå i överensstämmelse med internationellavåra
åtaganden.

möjlighetEn hänvisa till resningsinstitutet.övervägts är attsom
Resning får beviljas i mål eller ärende det grund något särskiltom av
förhållande finns synnerliga skäl saken på 37 b §prövaatt nytt
förvaltningsprocesslagen. Ansökningar resning i ärendenom som
avgjorts regeringen Regeringsrätten. Enligt praxis kanprövasav av
inhibition meddelas i resningsärenden. Såväl Terroristlagstiftnings-
kommittén Asylprocessutredningen ansåg det tveksamtsom om euro-
parådsorganen skulle godkänna möjligheten erhålla resningatt ettsom
effektivt rättsmedel enligt Europakonventionens artikel 13.

En tanke diskuterats införa möjligheten tillär att rätts-annan som
prövning. Rättsprövning omfattar sådana beslut innebär myndig-som
hetsutövning enskilda, kan domstol endastmot prövassom annars av
efter ansökan resning och inte skulle ha kunnat iöverprövasom som

ordning. Avgöranden regeringen Regeringsrätten.prövasannan av av
Rättsprövningen innefattar endast prövning beslutet i ärendetav om
står i överensstämmelse med gällande rättsregler. Domstolen kan med-
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domstolen finner det meddelade beslutetdela inhibition. Om strideratt
rättsregel, kan den upphäva beslutet och, det behövs,någonmot om

beslutandeåterförvisa ärendet till den myndigheten.
Terroristlagstiftningskommittén ansåg redovisats deattsom ovan

gäller inte väl lämpade förärenden det här så rättsprövnings-som var
Asylprocessutredningens uppfattning,institutet. Enligt ocksåsom

inget hindrade lagen skulleredovisats fanns det användasattsomovan,
enskildeför tillförsäkra den till inhemskt rättsmedel.rätten ettatt

Utredningen framhöll vidare antalet ärenden det aktuella slagetatt av
sig fåtal år.rör ettom per

ställer sig tveksam till lämplighetenNIPU-kommittén införaattav
säkerhetsärenden. ställeträttsprövning i bör ordningI prövasen annan

från frånefter såväl utlämningslagen de gällande bestäm-mönster som
särskild utlänningskontroll.melserna i lagen om

frånYttrande domstolenHögstal9.6.8

skall yttrande inhämtas från domstolenEnligt utlämningslagen Högsta
samtycker till utlämning till harutlänning inte staten annan somom en

hinder gäller för utlämning för brott tillbegärt det. De motsvararsom
avvisningde hinder gäller för och utvisning. hinder fördelar Ettsom

förutlämning hänför sig således till sådan risk förföljelse utgörsom
hinder utlämning vissaskäl för flyktingskap 7 §. Ett ärannat att en av

särskilt angivna skäl främst personlig skulle uppenbart oför-artav vara
enlig med humanitetens krav 8 §. Utlänningen får inte heller riskera

Domstolens yttrande bindande fördödsstraff 12§ 3.l ärst rege-
i domstolen finner hinder utlämning.ringen den mån mot

Enligt lagen särskild utlänningskontroll gäller det ansvarigaattom
eller den tjänsteman statsrådet bestämmer, han ellerstatsrådet närsom

förordnar domstolen skall hålla förhandling i ärende,hon att ettom
begärasamtidigt i remissen till domstolen kan yttrande i eller fleraen

specifika frågor. Företrädesvis gäller detta frågor sådan karaktär attav
domstolens erfarenhet bevisbedömningsspörsmål till Stats-tasav vara.
rådet eller tjänstemännen har emellertid frihet ställa andra frå-ävenatt

typiskt ligger inom domstolens naturliga kompetens-settgor som
område. bör normalt kommuniceras med utlänningenFrågorna och

diskussion förhandlingen.dennes ombud till vid Somsamt tas upp en
kunna ställas nämndes i förarbetena fråganfrågor bordetyp somav om

sannolikhet eller säkerhet utlänningenmed vilken grad kansomav
spaningsfynd, eller händelser.knytas till vissa fakta, Domstolent.ex.
tillförlitlighetenbör också kunna sig källuppgifter.t.ex.yttra om av
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de olika nämnda möjligheternaKommittén för regeringenattanser
vid behov få fylligare underlag för sitt beslut och också stärkaatt ett

för den enskilde bör till i säkerhetsärenden.rättssäkerheten Entas vara
bl.a. för förhandling,domstolsprövning muntlig vilketutrymmeger

praktiskt och principiellt knappast kan hållas i regeringskansliet.rent
medHela domstolsförfarandet yttrande, förhandling bör dockm.m.

domstolen ochsamlas i detsamma antingen ärendet hand-Högsta vara
läggs enligt utlänningslagen eller lagen särskild utlänningskontroll.om

förfarande i landetsFrånsett den tyngd högsta instans tillettsom ger
det beslut regeringen fattar, finns det ytterligare skäl för sådansom en
ordning. Hinder avvisning eller utvisning inteär nämntsmot som

främmande materia för domstolen.någon Högsta inte hellerDet är
osannolikt säkerhetsärende också kan aktuali-röratt etten person som

utlämning.i ärendeettseras om
Kommittén föreslår således regeringen i säkerhetsärenden enligtatt

utlänningslagen och lagen särskild utlänningskontroll skall hämtaom
yttrande från domstolen. Yttrande bör kunnaHögsta underlåtas, detom
finns särskilda skäl till det, såsom det ändå står klart för regeringenatt

utvisning inte skall ske.att
Yttrandet bör bindande för regeringen domstolen finner attvara om

det föreligger hinder verkställighet enligt 9 kap. första stycketl §mot
förslaget till utlänningslag. Sådant hinder föreligger det finns skäligom
anledning utlänningen vid utvisning till visst land därtro attatt ett
skulle straffasi fara med döden eller för kropps-utsättasatt attvara
straff, omänskligeller eller förnedrande behandling ellertortyr annan
bestraffning eller inte skyddad sändas vidare till landmot att ettvara
där han eller hon skulle i sådan fara, dvs. i situationer därvara en
utvisning skulle kunna stå i strid med Europakonventionens artikel
Yttrandet bör vidare bli bindande för regeringen, utlänningenom
omfattas EES-avtalet och domstolen utlänningen inte börattav anser
avvisas eller utvisas.

övriga fall föreslås domstolens yttrandeI endast bli rådgivande.
Yttrandet bör kunna omfatta samtliga omständigheter betydelse iav

ärendet. bör dock särskilt frågan finnsDet det hinder motavse om
verkställighet enligt utlänningslagen. innebär yttrandet skallDet att

bedömningen andra verkställighetshinder det absolutaäven änavse av
hindret enligt första9 kap. § stycket lagförslaget. Sådana andral hin-
der i kap. andra stycket9 1 § 2 och §§. Hindret enligt3samtanges

kap. andra stycket, också absolut9 1 § hinder, innebärär ett att ettsom
beslut avvisning eller utvisning inte får verkställas det skulleom om
strida humanitetens krav. Hindren enligt och kan2 3 innefattamot
risk för förföljelse eller återsändande dem flytt undan krigavse av som
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vissa fall. Båda dessa hinder relativa i denmiljökatastrof ieller ären
verkställighet i vissa situationer kan ske.meningen att

i del det inte bindande omständigheterYttrandet kan den är avse
Äveneller vidareför och utvisning avvisning.talar emot enensom

skäl den i kap. andrabedömning humanitära 9 l §än som avsesav
domstolen ha anledning sig ikan kanstycket Dessutomgöras. att yttra

bevisvärdering.frågan om
Även domstolens yttrande inte föreslås bindande föri de fall vara

enligt kommitténs uppfattning förutsättas haregeringen, kan det stor
regeringens avgörande.betydelse för

i ärendet, innan yttrandehålla förhandlingDomstolen bör avges.
till förhandling inom förDärigenom möjlighet även ramen rege-ges

prövning ärendet.ringens av
ske i huvudsak efter de reglerFörhandlingen bör kunna som nu

tingsrättsförhandling enligt lagen särskild utlänningskon-gäller för om
Rikspolisstyrelseninnebär utlänningen skall höras ochtroll. Det att att

utlänningenspraktiken Säkerhetspolisen skall uppträdadvs. i som
för omständigheterna iRikspolisstyrelsen skall redogöra ären-motpart.

frågor till utlänningen och andra hörs ioch få tillfälle ställadet att som
upplysningar behövs förlämna andraärendet även attsamt som

skall få tillfälle sinförhandlingen. Utlänningengenomföra att ange
de omständigheter åberopas ioch uttala sigståndpunkt att om som

frågor och påpekanden försökaDomstolen skallärendet. genom
uppgifter lämnas.och ofullständigheter i deavhjälpa otydligheter som

skall höras vidfår andra utlänningenDomstolen bestämma även änatt
muntlig eller skriftlig bevisning utlän-förhandlingen samt somom

åberopar skall tillåtas.Rikspolisstyrelsenningen eller
beslutsinstans jäm-Invandrarverket får helt rollEftersom ny somen

enligt lagen särskild utlänningskontrollvad gällerfört med omsom nu
verket i stället för Rikspolisstyrelsenkan det ävenövervägas att ge

uppträda utlänningens Dettavid förhandlingenrollen motpart.att som
enligt förvaltnings-med vad gällerbättreskulle överensstämma som

domstolsprocess.beslutsmyndighets ställning ipartsomprocessen om
säkerhets-Rikspolisstyrelsens ställning i frågatillMed hänsyn om
Invandrar-för inte föreslåkommittén dockärenden har stannat att att

förhandlingen. Invandrarverketmotpartsrollen vidverket skall överta
kallas till för-enligt domstolens bestämmande kunnabör däremot ändå

framför sin länder-bidra till utredningen allthandlingen för att genom
kunskap.

utlänningarhålls och yttrandet såvittförhandlingGenom att avser
blir bindande för regeringen, kom-EES-avtaletomfattas anseravsom

tillgodoses. detta förfarandei EG-direktivet Genomkravenmittén att
Invandrarverkets beslut till stånd.domstolsprövningkommer aven
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Skulle domstolens prövning inte bli bindandeHögsta för regeringen,
skulle troligen motsvarande yttrande, dock inte bindande, behövaett
inhämtas från Invandrarverket. InvandrarverketAtt skulle vända sig till

domstolen sig främmande.Högsta Ett yttrande skulle i stället iter som
dag få inhämtas från tingsrätt. Vidare skulle regeringen för atten upp-
fylla Europakonventionen och Europarådets rekommendation R 98 13
behöva inhämta yttrande från domstolen vad beträffarHögsta verk-ett
ställighetshinder enligt kap. första stycket9 l § lagförslaget. sådanEn
ordning skulle involvera ytterligare instans. Detta bör undvikas.en

skulle det längre tid innan ärendetDessutom slutligen avgjordes, vil-ta
ket motverkar syftet dessa ärenden skall skyndsamt. Denavgörasatt
ordning kommittén i stället föreslår tillgodoser bättre de kravsom som
kan ställas beträffande säkerhetsärenden.

Vad förläggning domstolsförfarandet isagtssom ovan om av
domstolen inte bestämmelserna StockholmsHögsta tingsrättsavser om

befattning frågormed anmälningsplikt och tvångsmedel efter treårs-om
fristens utgång.

Såvitt sekretessen i säkerhetsärenden föreslås inte någon änd-avser
ring. domstolen bör således, liksom tingsrättenHögsta hittills i ärenden
enligt lagen särskild utlänningskontroll, kunna grunda sitt yttrandeom

uppgifterpå enligt kap. första14 5 § stycket sekretesslagenäven som
inte får lämnas tillut parter.

huvudsakliga innebördenl9.6.9 Den förslagetav

ordning för handläggningen säkerhetsärendenDen kommitténav som
föreslår innebär således följande.

Invandrarverket fattar beslut i första instans. Invandrarverket har
därvid bedöma Säkerhetspolisen åberopade säkerhetsaspekteratt av

för de fall verket avslår ansökan uppehållstillståndäven att en om av
andra skäl säkerhetsskäl. säkerhetsaspekter föreliggerNär i ärendet,än

det till regeringen beslutet skall överklagas. Beslutet fårär över-som
klagas den det går utlänningen eller Rikspolisstyrelsen.emot,av som

handläggningenFör i regeringen gäller regeringen i princip skallatt
inhämta yttrande från domstolen före avgörandet.Högsta dom-Högsta
stolen skall då yttrande begärs hålla förhandling i ärendet.

domstolenHögsta skall sig det föreligger hinderöveryttra motom
verkställighet. domstolen det föreliggerAnser sådant hinderatt som

i kap. första9 1 § stycket förslaget till utlänningslag, bliravses rege-
ringen bunden bedömningen och avvisning eller utvisning får inteav
ske. Domstolen skall sig övriga omständigheter iäven överyttra ären-
det. dessa avseenden blir yttrandet endast rådgivande.I Om utlän-
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blir dock yttrandet bindande föromfattas EES-avtalet,ningen rege-av
utvisning inte kan ske domstolen avstyrkerringen i så måtto att om

åtgärd.denna
i domstolen skall utlänningen höras och Riks-förhandlingenVid

Ävenutlänningens andrauppträda skallpolisstyrelsen motpart.som
kunna höras.

verkställbarhetFrågan19.6. l 0 om

utlänningen påstår han eller hon riskerarärende därBeslut i att attett
dödsstraff vid utvisning och påståendet inteför ellerutsättas tortyr en

torde aldrig kunna verkställbart, innanavseendekan lämnas utan anses
Vad övriga ärenden gäller enligt sjundedet har överprövats. avser
Europakonventionen undantag från regelntilläggsprotokollet till att om

får utvisningen nödvändig iföre verkställighetomprövning göras ärom
eller motiveras hänsyn till denordningens intresseden allmänna av

Motsvarande undantag enligt FN-konventionennationella säkerheten.
endastnationell säkerhet. Sociala stadgan kräver utlän-gäller endast att

leder till framgång, kanöverprövningen, denna åter-ningen efter om
EG-direktivet torde endast gälla medborgare ivända hit. Såvitt attavser

får behandladeoch deras anhöriga inte bliandra EES-stater sämre än
medborgare i Sverige.

omfattas EES-avtalet kan det dockutlänningarBeträffande avsom
brådskande. börverkställighet inte behöver så EES-staterantas att vara

alltid medborgare utvisatsförutsättasrimligen kunna ta emot egna som
EG-direktivet vidare framhållits vidland.från ärett annat som upp-

tillfällen svårtolkat.repade

Förvarsbeslutll9.6.1 1

remissorgan till regeringen imed domstolenFörslaget Högsta som
i fråga handläggningensäkerhetsärendena medför komplikationer om

förvarsfrågor.av
uppsikt, fattas den myndighetBeslut förvar, liksom om av somom

handläg-avlägsnandeärendet. regeringenhandlägger När anses som
skall föredrafattas sådant beslut det statsrådgande myndighet, somav

Regeringsrätten, utlänningenärendet. Statsrådets beslut prövas omav
förvar ellerRegeringen får upphäva beslut uppsikt ibegär det. ett om

regeringen.ärende hosett
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Invandrarverketfattas enligt utlänningslagenFörvarsbeslut avsom
enligt gällande ordning till allmänöverklagasUtlänningsnämndeneller

förvaltningsdomstol, dvs. länsrätt.
beslut uppsikt, inomförvar skall, liksomBeslut omprövasomom

veckor beslut avvisning ellerTidsfristen tvåvissa tidsfrister. är om om
beslut har fattats, tidsfristensådantinte har fattats. Dåutvisning ärett

skall föregåsbeslut förvarVarje prövningmånader.två ett avav omny
förhandling.en

inför den myndigheti första hand hållasFörhandlingen skall som
förhand-får dock bestämmaåtgärden. Myndighetenbeslutar attom

hos regeringen fårtingsrätt. ärendenskall hållas Ii ställetlingen av en
hålla förhand-förvaltningsmyndighettingsrätt eller utses attenen

lingen.
kapitel skall Invandrarverkets beslutförslag i 14kommitténsEnligt

utlänningsdomstol,överklagas till ochutlänningslagenenligtförvarom
överklagas till Utlännings-beslut skall kunnautlänningsdomstolens

verkets förvarsbeslut i säkerhets-Lösningen låtaöverdomstolen. att
invändningsfri.ordning inte alldelesiöverklagasärenden ärsamma

Utlänningsöverdomstolen skall inte i övrigtochUtlänningsdomstolen
säkerhetsärenden.befattning medha någon

domstolfrihetsberövande inte fattas måstebeslutEtt avsomom
således intedomstol. Regeringen kanöverklagas tillemellertid kunna

till domstols-i detta avseende.överprövningsinstans Rättengodtas som
beslut statsråd förvarbakgrunden tillprövning också över-är att av om

vanliga överklagande-Alternativet till denRegeringsrätten.klagas till
Invandrarverketshänvisa överklagandendärförordningen att avvore

instansordning inte idomstolen. sådantill Enförvarsbeslut Högsta är
möjlighet tillämpa denavseende lämplig. Någonnågot än attannan

Invandrarverkets för-för överprövninginstansordningenvanliga av
inte.därmedvarsbeslut återstår

bestående för-omprövningenkomplikation gällerytterligareEn av
har överkla-Invandrarverketutvisningsbeslutvarsbeslut sedan ett av

förhandling kan behövauteslutaskan intetill regeringen. Det attgats
regeringen. det då redanhandläggs hos Ommedan ärendethållas även

tidsfristen förInvandrarverket kommerutvisningsbeslutfinns ett av
utvisningsbeslut, gällermånader. Finns ingettvåomprövning att vara

införfall får förhandling hållas Högstaveckor. dessatidsfristen två I
knappast.tänkbart alternativ finnsdomstolen. Något annat

domstolen förhand-lösningen medangivna HögstadenAv somnu
skall statsrådförvarsbeslutprövninglingsinstans görasnär avavny

Regeringsrättens rollockså kandomstol inteföljer denna övertaatt som
följer vidarestatsrådets beslut. Deti frågaöverprövningsinstans attom
förhandling harbeslut, därkommaRegeringsrätten kan pröva ettatt
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hadock inte kommer någondomstolen,hållits inför Högsta attsom
får enligt kom-förhållandeförvarsfrâgan.roll i Dettabeslutsfattande

godtas.uppfattningmitténs

biträdeOffentligt19.6. 12

ellerInvandrarverketfattasbiträdeoffentligtBeslut av enavsomom
ordning till Utlän-enligt gällandeöverklagasdepartementstjänsteman

ningsnämnden.
offentligt biträdeföreslagit beslutkapiteli 14Kommittén har att om

instansordning beslut iföljaskallutlänningslagenenligt somsamma
överklagasbeslut fårInvandrarverketsinnebärärendet i övrigt. Det att

beslut- medutlänningsdomstolensutlänningsdomstol och pröv-till att
Utlänningsöverdomstolen.tillfår överklagasningstillstånd -

i övrigtdomstolarna intede nämndakommeranmärkts attSom ovan
överklagan-säkerhetsärenden. Någonbefattning medha någon annan

dock inte lämplig.domstolarnahosden ordinäradeordning ärän
får överkla-offentligt biträdebeslutdärförföreslårKommittén att om

allmänhet.utlänningsärenden iförgällerordningi somsammagas

Författningsändringar9.6.l 13

författnings-innebär iförordarkommittén enligtförslagDet ovansom
följande.huvudsakligenhänseende

ärendenöverlämnandebestämmelsentillmotsvarighetNågon avom
utlännings-inte i denUtlLenligt kap. ll §regeringen 7till tas nya

besluts-Invandrarverketbestämmelsenallmännalagen. Den somom
utvisningsärendenavvisnings- ochuppehållstillstånds-,myndighet i

kunnafortfarandepolismyndighetenkommerträder då in. attHärutöver
inte asyl.avvisningsärendenbesluta i rörsom

överklagandei kapitletbestämmelserVidare måste tas avom
i vissa falldessa beslutinnebärbeslut, över-Invandrarverkets attsom

berörda gränsdrag-lösningar deanvisartill regeringenklagas samt
hand-bestämmelservissaockså inmåsteningsproblemen. Där tas om

regeringen.läggningen hos
ibestämmelsernagenomgånggjortvidareKommittén har aven

änd-förslag tillochutlänningskontrollsärskild upprättatlagen ettom
utanför dessdet liggahar dockKommitténringar i lagen. ansett upp-

innehålletmateriellaberör detövervägandeni någradrag gåatt som
inom dessdet liggahellerhar inteKommitténdenna lag.i ansett upp-

instans-betydelse förhar direktinteövervägandenidrag gåatt som

Ökadrättssäkerhet19-030312
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och processordningen för själva utvisningsbeslutet. särskildEn svårig-
het vid genomgången lagen har varit konstruktionen utvisnings-av
beslut med inhibition, särskilt med hänsyn till konstruktionenatt är en

enligt utlänningslagen. Kommittén har fördelarna medansett attannan
beslutsordning enligt de båda lagarna vägt tyngst.en gemensam

Frågorna regleringen ärenden enligt utlänningslagen ochom av
enligt lagen särskild utlänningskontroll med kommitténs förslagärom
till instansordning i säkerhetsärenden sammanvävda till ett gemensamt
problemkomplex. Vid eventuellt kommande grundligare genomgången

lagen särskild utlänningskontroll kommittén därför detattav om anser
också bör ordningen med särskild lag skall behållasövervägas om en
och i fall vadså skall regleras i denna särskilda lag. Alternativensom
kan därvid antingen åter- före 1989 års utlänningslagatt -tavara som
in den särskilda lagens bestämmelser i utlänningslagen eller lyftaatt
utlänningslagens bestämmelser utvisning återkallelse uppehålls-om av
tillstånd skäl hänför sig till rikets säkerhet utlänningslagenav som ur
och sammanföra dem med bestämmelserna i den särskilda lagen. Svag-
heten med den sistnämnda ordningen sambandet med bestäm-är att
melsema avvisning med hänsyn till rikets säkerhet eller till allmänom
ordning blir mindre tydligt. För närvarande ligger säkerhetsärendena
under olika departement beroende vilkenpå lagarna tillämpas.av som
Nackdelen med detta kommer instans- ochatt accentueras om samma
processordning införs för ärendena. sammanhangetI bör också enligt
kommitténs uppfattning det lämpligt behållaövervägas denär attom
principiella skillnaden mellan lagarna i frågan beslut utvisningom om
skall fattas vid förutsebart verkställighetshinder eller principom samma
bör gälla och i så fall vilken.

19.6. 14 Förordnande tvångsmedelom

Som påpekats kan regeringen enligt lagen särskild utlännings-ovan om
kontroll besluta anmälningsplikt och för Rikspolisstyrelsenrättom om

använda tvångsmedel utlänning, då beslut utvisningatt mot etten om
inhiberas. Regeringen kan det avvisnings- eller utvis-göra även ettom
ningsbeslut fattatshar enligt utlänningslagen, förutsättningar förom
utvisning enligt den särskilda lagen föreligger. Anmälningsplikt kan
meddelas både utvisningsgrunden hänsyn till rikets säkerhet ochärom

den terroristmisstanke. Förordnandeär tvångsmedel kanom om ges
endast vid terroristmisstanke.

De tvångsmedel husrannsakan, kroppsvisitation ellerärsom avses
kroppsbesiktning därutöver hemlig teleavlyssning eller teleöver-samt

Åtgärdernavakning granskning postförsändelser får till-samt av m.m.
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utlänningen ellerbetydelse fördetendast utrönagripas attär omavom
verkar förtillhör ellereller honhanorganisation eller somgruppen

ellerinnebär våld, hotgärningförbereder någonellerplanlägger som
vilket lindrigareinnefattar brott förochsyftenför politiskatvång som

föreskrivet.intei två årfängelsestraff ärän
skallde liknandeteleavlyssning ochhemligtvångsmedlenFör att

tillståndRikspolisstyrelsen får ävenkrävsanvändas,kunna att av
endastregeringens beslutmedfalldessatingsrätt. IStockholms avses

för fåtill tingsrättenvända sigRikspolisstyrelsen attmöjlighet för att
tillstånd.detta

framhållitsskallsärskilda lagendenenligtUtvisningsbeslut som
inteklart detfattas stårdå beslutetdet redanmeddelas attäven omovan

förut-Utvisningsbeslutetöverskådlig tid. ärinomverkställaskan en
bli till-skall kunnatvångsmedelochanmälningspliktförsättning att

lämpliga.
fråganuppståri första instans,beslutaskallInvandrarverketNär

utvisnings-tillämplig ochsärskilda lagenfall deni de ärsomvem -
verkställas-beräknas kunnadet intefattas,kansåledesbeslut även om

tvångsmedel.ochanmälningspliktförordnaskall om
åtgärderdessabeslutfattaregeringenlåtamöjlighetEn är att om

i kon-emellertid kommaskulleInvandrarverket. Dettaanmälanefter av
möjlighet tilloch någonöverinstans,rollregeringensmedflikt som

det lämpligthellerfinnas.skulle inte Intebeslutetöverprövning voreav
domstol.hostvångsmedelsbeslutet direktläggaatt en

Invandrarverket beslutalåtamöjlighetNågon än att omannan
förrättssäkerhetenför stärkamöjlighetEnsvåråtgärderna attär att se.

demöjlighetenkonstruera äventerroristmisstänkta göraattatt mervore
dom-beroendehusrannsakantvångsmedlenkonventionella avm.m.

anledninghaemellertid intesigKommittén attstolstillstånd. anser
förslag.sådantframlägga ett

påpekatstill förhandling. SommöjlighetenfrågaEn rör ovanannan
frågornasärskilda lagenenligt denutvisningsbeslutvid attavsiktenär
skall haregeringenärenden hostvångsmedel ianmälningsplikt ochom

förhandlingutvisningsärendet. Dennaiförhandlingenvidberörts
domstolen.införhållas Högstaförslagkommitténsenligtkommer att

vanligautlänningslagensenligtbeslutatsutvisningelleravvisningDå
avlägsnande-hållits inormalt inteförhandlingsärskildnågonregler har

tvångs-anmälningsplikt ellerbeslutinförskall hållasärendet, ommen
utlänningskontroll,särskildlagenstycketandramedel §11 prop.om

84.1990/912118 s.
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Ärenden19.7 med utrikespolitisk betydelse

ÄrendenKommitténs förslag: skall inom den vanligaavgöras
instansordningen de kan ha utrikespolitisk betydelse.även om

ärenden utrikespolitiskFör med betydelse gäller i dag procedur-samma
regler för säkerhetsärenden. Invandrarverket eller Utlännings-som
nämnden får således enligt kap.7 ll § UtlL med yttrande lämnaeget

tillärende regeringen för beslut. ärendet bedöms ha sådanöver ett om
betydelse för rikets förhållande till främmande makt eller mellanfolklig
organisation regeringen bör ärendet.prövaatt

I den migrationspolitiska propositionen prop. 1996/97:25 174s.
anfördes i denna fråga följande.

Ärenden får överlämnas till regeringen de bedöms ha betydelseäven om
för rikets förhållande till främmande makt eller mellanfolklig organisation.

ärendenDessa hör enligt regeringens uppfattning tämligen logiskt sett
hemma hos regeringen. bör dockMan kap.10 8 § föreskriverRFnotera att

utrikesministern skall hållas underrättad frågaatt när ären som av
betydelse for förhållandet till främmande eller till mellanfolkligstat
organisation uppkommer hos statlig myndighet. innebärDetta attannan en
viss kontroll från regeringens sida kvarstårrest ävenav om
Invandrarverket och Utlänningsnämnden skulle exklusiv rätt prövaattges

ärenden har utrikespolitisk betydelse. därför inteäven Det heltärsom
uteslutet med lösning innebär ärenden detta slag endastatten som av

myndigheterna. ärenden hänskjutsDe utrikespolitiskaprövas av som av
skäl emellertid få. Om vissa överlämnandemöjligheter behålls, bör vissaär
ärenden med utrikespolitisk betydelse tillhöra den ärendengrupp som
alltjämt bör tå lämnas över.

Sådan underrättelse till utrikesministern omnämndes i proposi-som
tionen skall lämnas fråga "uppkommer" hos myndighet, alltsånär en en
innan myndigheten ställning. Grundlagberedningen yttrade dettar att
inte tillräckligt myndigheten underrättar utrikesministern sittär att om
beslut, underrättelse skall lämnas i så god tid utrikesminis-utan att att

får reell möjlighet orientera sakens utrikespolitiska bety-tern atten om
delse se Holmberg-Stjemquist, Grundlagarna, 360.s.

Med de förslag till instans- och processordning kommitténsom
föreslår kommer möjligheten lämna ärenden till regeringen inteöveratt

behållas. svårighetEn med tillämpa instansordning iatt att samma som
säkerhetsärenden det inte finns några kriterier förär att att avgränsa
ärenden med endast utrikespolitisk säkerhets- betydelse. Det- -
kommer inte i säkerhetsärenden finnas något yttrande frånattens som

myndighet knyta avgränsningen till.attannan
behållaAtt ärenden med endast utrikespolitisk betydelse inom det

byggs för säkerhetsärenden kan enligt kommitténssystem som upp
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enligtkomplikationer. undantagonödiga Demedförauppfattning som
nationellärendengäller förförpliktelsernainternationellade avsersom

ärenden.vidare dessasäkerhet gäller inte utan
ärenden skalltill det anfördamed hänsynföreslårKommittén att

de kanhandläggningsordningenvanligainom den ävenavgöras om
aspekter.utrikespolitiskahatänkas
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utlänningslagBehovet20 nyav en

kraft den juliträdde i 11989:529utlänningslagennuvarandeDen
Särskilttjugo gånger.ändratssedan desshar än1989. Den genom-mer

1996:1379.januari SFSkraft den 1997trädde i 1ändringargripande
för olika katego-uppehållstillståndtillb1.a.avsågändringarna rättenDe

anhöriga.och förskyddsbehövanderier
redanändringardirektiv har dekommitténsframhålls iSom som

svårtill-uppfattasavseenden kanvissailagenmedförtgjorts att som
ursprungliga lagenparagrafer i denexempelvis flerahargänglig. Så

b ochnödvändigt införaställen varitandrapåmedan det attutgått a, c
placera vissanödvändigtvaritocksåharparagrafer. attDet nya

för und-mindre välindär dekapitel i lageni attbestämmelser passar
kapitelindelningen.ursprungligadenivika ändringar

främstbetänkandei dettaföreslårkommittén närändringarDe som
följd deocksåprocessordningenochgäller instans-det avsom enmen

betänkandet SOUiAnknytningsutredningenframlagtsförslag avsom
omfattandeytterligareför anhörigaUppehållstillstånd gör1997:152

dessamöjligt arbetaskulle intenödvändiga. Detändringar attvara
överskådlighetdessutlänningslagennuvarandeändringar i den attutan

förlorad.heltskulle gå
såledesutlänningslagenhela ärmed densambandI översyn somav

intefrågoruppmärksammat några sär-kommitténharnödvändig som
ändå framstårdär ändringardirektivkommitténsiskilt tagits menupp

följandei dede frågorfrämstgällerDetangelägna. tas uppsomsom
ärendenprövningenbetydelse vidlevnadssättetsavsnitten omavom

laga-preskriptionutvisning,ochavvisninguppehållstillstånd, avom
straffbestämmelsema iverkställighet,beslut ochkraftvunna omny

behandlas i kap. 26.frågorövrigaoch någralagen smärre somom
detocksåkommitténlagen harmed settsambandI översynen av

lättfatt-ochenklarespråket i lagenförsökaangeläget göraatt mersom
könsneutral.lagtextenocksåsamband därmedligt och i göra

bruk-vadutförligaregjortshar äränFörfattningskommentaren som
lag-denförståelsenunderlättaförsökavaritharligt. Syftet att nyaav

texten.
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Anknytning21 genom
äktenskap/ sammanboende

Gällande21.1 rätt

Bakgrund21 1 1
. .

utomnordiska invandringen till Sverigetid tillbaka har denSedan lång
tillstånddominerats fått på grundunder de flesta år som avav personer

medföljandeäktenskap/sammanboende elleranknytning somgenom
allvarliga konflikter iEndast under år med särskiltminderåriga bam.

asylrelaterade invandringen varitoch inbördeskrig har denform krigav
börjananknytningsinvandringen, under några år iänstörre senast av

f.d. Jugoslavien.följd konflikten i1990-talet till av
ligger utanför denmed skyddsbehovInvandringen reg-av personer

därför till dellnvandringsregleringeninvandringen.lerade storavser
minderåriga barn till bor här imake/maka/sambo och personer som

Sverige.
haft reglerad invandring sedanSverige harbrukarMan säga att en

angående riktlinjer förförst då, 1968:142år 1968. Det är genom prop.
gällerprincipiella överväganden detutlänningspolitiken, närsom

fast för invandringspolitiken.och riktlinjer läggsinvandringen tas upp
övervägandena i denna proposition i fortfa-principiellaDe stortstyr

bl.a.invandringspolitik. propositionen erinrasrande svensk I attom
humanitära skäl. Vidare uttalas omfatt-flyktingar måste atttas emot av

med hänsyn tillinvandring måste bestämmas ocksåningen övrigav
erbjudaarbetsmarknaden och till våra möjlighetersituationen på att

omvårdnad i övrigt.sjuk- och hälsovård och socialbostäder, utbildning,
skäl hänförs emellertid också invand-invandringen humanitäraTill av

till dem redan bor här. Familjemedlemmaranhörigaringen somav
vistas härenligt års riktlinjer få in ochborde således 1968 ävenresa om

och försörjning.de saknade bostad
1960-talet utgjordeskategorin invandrare vid slutetDen stora av av

därför naturligt de konkreta förslagenarbetskraftsinvandrare. Det är att
dennariktlinjer främst berörde arbetskraftsinvandrare. Förårsi 1968
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kategori infördes dels krav på arbetstillstånd i princip skulle haatt
beviljats före inresan sådant principielltett krav hade visserligen
införts redan två år tidigare få något genomslag,att störreutanmen
dels strikt bedömning behoven på arbetsmarknaden tidi-änen mer av

således fråga försök begränsa invandringenDet attgare. var om av
denna kategori med hjälp såväl materiella formella regler. Detav som
dröjde innandock år de begränsningarna arbetskrafts-ett par nya av
invandringen fulltfick genomslag.

Begränsningama arbetskraftsinvandringen ledde under börjanav av
1970-talet till försök på olika kringgå de reglerna. Främstsättatt nya
skedde det skenäktenskap och skenförhållanden. Dåvarandegenom
regler och praxis innebar nämligen tillstånd regelmässigt beviljadesatt
för den gift eller sambo med någon här bosatt och oavsettsom var om
ansökan gjordes före eftereller inresan. innebarDet i sin detur att
flesta ville ha uppehållstillstånd i Sverige och inte kunde fåsom som
det på och därefter ansökte uppehållstillstånd påsättannat reste om
grund anknytning.av

För komma till med problemen med skenäktenskap ochrättaatt
skenförhållanden vidtogs under de följande åren rad olika åtgärder.en

Särskilda regler för nordbor21.1.2 och EU-

medborgare

År 1954 träffades överenskommelse mellan Danmark, Finland,en
Norge och Sverige nordisk arbetsmarknad. Samtidigtom en gemensam
träffades överenskommelse befrielse för medborgare i dessa länderom
från kravet på ha arbets- och uppehållstillstånd vid vistelse i deatt pass,
övriga avtalsslutande länderna. Senare anslöt sig också Island till över-
enskommelsen.

fria rörligheten inomDen innebär bl.a.EU EU-medborgare haratt
principiell flytta till EU-land under förutsättningrätt att ett annat atten

de har sin försörjning tryggad i det landet- arbete eller påegetgenom
Till skillnad från nordbor EU-medborgare formellt endastsätt. ärannat

undantagna från skyldigheten ha arbetstillstånd; vistelsen i Sve-att om
rige överstiger månader måste de ha uppehållstillstånd. EU-reglernatre
gäller för medborgare i de länder har EES-avtal. gäl-även Detettsom
ler emellertid endast Island, Liechtenstein och Norge. Medborgaren.
i Island och har framgått i sinNorge egenskap nordborsom av en mer
långtgående flytta EU-medborgare. Invandringen frånrätt änatt
Liechtenstein försumbar. fortsättningenI används endast begreppenär
EU-regler och EU-medborgare de länder har EES-även när ettsom
avtal berörs.
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anhöriga,EU-medborgarensgällerflytta näraRätten ävenatt oav-
därförfår EU-reglemagäller anhörigadetmedborgarskap. Närsett

Sverige bosatttill nordbor. ianhöriga Endet gällerbetydelse näräven
make/makafå hit sinprincipiellsåledesharfinsk medborgare rätt atten

föreansökangällermedborgarskap. Den görsrätten oavsettoavsett om
baraenligt ordalydelsenEU-reglema gällerSverige.inresan ieller efter

sambor tillSverige tillåteräktenskap. Eftersomhar ingåttdem som
emellertid sambor tillsig här har EU-bosättamedborgare ävenattegna

nämligeni medlemsstaterna fårMedborgaremedborgare rätt.samma
för fem år.Tillstånd beviljasdiskrimineras.inte

diskrimine-inte fårmedlemsstaternamedborgare ibaraDet är som
enligt denbeviljas uppehållstillståndlandfrån tredjeSamborras.

få uppehållstillstånd medoch kan dåutlänningslagstiftningensvenska
omständigheterdet finnsinvandringsprövning. Omuppskjuten som

uppehållstillståndskenäktenskap fårföreliggerdet väg-talar för ettatt
anknyt-skenäktenskap. Omresolutionjfr nedan EU:s motomras,

maken/makanåterkallas inteuppehållstillståndetupphör fårningen om
för sådangrund. Någon tidsgränspå någonhar rätt stannaatt annan

finns inte.återkallelse
gäller enbartenligt EU-reglema EU-familjeåterföreningtillRätten

EU-medborgare borEU-land.tillflyttatmedborgare annatett somsom
tillgrundadsåledes ingen påhemland har EU-rätteni sitt rättkvar

medborgare harSverige bosatt finskifamiljeåterförening. En som
gällermake/maka denfå hit sinprincipiell rättenrätt attnämnts menen

svensk medborgare.bosatti Sverigesåledes inte en

skenäktenskapresolutionEU:s mot

beslutdecemberråd fattade den 4 1997Europeiska Unionens om en
bekämpa skenäkten-vidtas föråtgärder börderesolution attsomom

kringgåskenäktenskapkonstaterasresolutionen är sättskap. I attettatt
land.medborgare i tredjebosättning förochbestämmelserna inresaom

tala för detföljande omständigheterbl.a.resolutionen kan rörEnligt att
skenäktenskap:sig ettom

tillsammans.lever inteParterna-
följer äkten-detlämpligtinteParterna sättetttar som avansvar-

skapet.
varandra före äktenskapet.träffathar inteMakarna-

omständighe-personuppgifter, devarandrassigmisstarMakarna om-
viktiga förhållandenvarandra eller andrakännavilka de lärdeunderter

karaktär.personligav
språk.ingetMakarna har gemensamt-
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Pengar har betalats för äktenskapet skall ingås med undantag föratt-
hemgift där sådan normalt förekommer.

det finns omständigheterOm talar för det sigröratt ettsom om
skenäktenskap skall uppehållstillstånd inte beviljas förrän behöriga
myndigheter kontrollerat det inte skenäktenskap. Om det efteräratt ett
det uppehållstillstånd beviljats kommer fram det frågaatt äratt ettom
skenäktenskap, skall uppehållstillståndet vanligtvis dras in, återkallas
eller inte förnyas.

Medborgare i tredje land skall ha möjlighet i enlighet med natio-att
nell lag hos domstol eller behörig administrativ myndighet över-en en
klaga eller begära omprövning beslut dra in, åter-vägra,ett attav om
kalla eller förnyat uppehållstillstånd.vägra

Medlemsstaterna skall beakta resolutionen vid alla förslag till änd-
ring sina nationella lagar. Dessutom skall de eftersträva attav anpassa
sin nationella lagstiftning till resolutionen före den januari1 1999.

Internationella förhållanden21 1.3 i övrigt.

Enligt femton gammal undersökning,år gjordes Invandrar-en som av
politiska kommittén, upplevde då i alla invandringsländerstörreman
skenäktenskap problem. alla ländernaI hade ocksåett stortsom man
vidtagit ungefär åtgärder i Sverige för försöka motverkaattsamma som
skenäktenskap. de flesta europeiskaI länder liksom i de stora transoce-

invandringsländema Australien, Canada och harUSA såle-ana man
des krav på uppehållstillstånd skall ha beviljats före inresan ochatt
olika för uppskjuten invandringsprövning tillämpas. de flestaIsystem
länder har dessutom till skillnad från i Sverige krav på attman - -
bostadsfrågan skall löst och försörjningen tryggad, i fallvartvara vara

det gäller anhöriga till andra flyktingar. ocksånär Det vanligtän är att
måste ha varit bosatt i det land invandrat till viss minsta tidman man en

för kunna ansöka familjeåterförening.att om
allmän trend kravetEn på uppehållstillstånd före inresanär att

skärps. Danmark har såledesI i juli lagförslag1998 antagitsett som
innebär uppehållstillstånd efter inresan i princip inte kan beviljas påatt
grund anknytning inte sökanden redan har uppehållstillstånd iav om
Danmark på grund. uppehållstillståndFör på grund anknyt-annan av
ning till andra infödda danskar och nordborän samt personer som
beviljats uppehållstillstånd flyktingar eller skyddsbehövande krävssom
också i Danmark åtar sig för sökandens försörjning.att parten att svara
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prövningenmateriellaDen21.1.4

tilluppehållstillståndfårUtlLstycket lförstakap. 4 §Enligt 2 enges
Sverigeibosatttill någonsambo ärmed ellergiftutlänning är somsom

här.bosättningföruppehållstillståndbeviljatshareller
anhörigakretsenjanuari 1997,den när1ändradesParagrafen senast

idirektuppehållstillståndför närmarei frågakommakan angavssom
migrations-Svensk1996/97:25framhöll iRegeringenlagtexten. prop.

familjeåterförening måstetillperspektiv rättenglobaltpolitik i att vara
invandringspolitik. Denna rätti vårgrundläggande delochsjälvklaren

beviljasfåruppehållstillståndsåutformasregeringen attenligtborde
i lag förfå lovskulle görasUndantag attanhöriga.vissa enför annars

käm-medlemmarsigdetdet rördärsituationerrad atttrots avom
beviljas.tillståndrimligtalltidfamiljen inte är att

tillstånd skallförförutsättningföljande. En atti daggällerpraxisI
isamboellermake/maka ettanknytninggrundbeviljas genomav

förhållandettidigaresedanetablerat är attinteförhållande ärsom
längebl.a. hurbeaktasbedömningenVid denseriöst.bedöms par-som

kunskapochden tidenunderkontakterderasvarandra,känt omterna
språkpåkommunicera gemensamtettförmåganvarandra, m.m.att
hemlandet.itraditionerbetingadekulturellttillocksåHänsyn tas
Presumtio-heterosexuella.medjämställsförhållandenHomosexuella

omständigheterfinnsintedetbeviljasskalltillstånd somär att omnen
sigdetsannolikt rör ettframstårdet attdet,talar omattt.ex.emot som

skenförhållande.
min-mellanförhållandenhelleroch inteinteMånggifte accepteras

giltigtskulleäktenskapendastkrävdesTidigare ettderåriga. att vara
skol-skullelängreingenochlagtillämplig parternaenligt att varaav

börjanI16-årsgräns.praktikenfall ii mångainnebarpliktig. avDet en
från denutgåinvandrarverkemellertid Statens attbeslöt1983år
grundtillstånd påbeviljandevidmyndighetsåldemsvenska avav

sammanboende.elleräktenskap
ansökanprövningenskall vidUtlL4 §kap.Enligt 2 uppe-omav en

förväntaskanutlänningenbeaktasparagrafenenligthållstillstånd om
Även därförkanvandelsanmärkningarstyrktavandel.hederligföra en

ledaocksåkansäkerhetriketstillavslås. Hänsynansökanleda till att en
vidareseriös. Sebedömssigianknytningentill avslag trots att som

ansökningarprövningenvidbetydelselevnadssättets omkap. 23 avom
uppehållstillstånd.

äktenskapingåttdenaccepterades1970-talettill mittenFram somav
någoninvandrare närmareutanbosatthärmed någon somperson
emellertid Sta-gick1970-taletmittenförhållandet. Iutredning avom

bådatill polisen parteranvisningarmed attinvandrarverk omuttens
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skulle höras vid och tillfälle för sig.ett Frågor skullesamma men var
ställas och träffats, de boddenär och arbetadeparternaom var var m.m.
Dessutom ställdes ofta några frågor exempelvis släktingar för attom
söka få fram vilken kännedom hade varandra, allt i syfteparterna om

underlätta bedömningen det frågaatt seriöst förhål-ettav om var om
lande.

På tid har Invandrarverket den tidigare ordningenövergettsenare
där båda hördes vid den första ansökan. ställetI godtasparter utred-en
ning innebär skriftligen får besvaraatt antal frågor.parterna ettsom
Muntlig utredning förekommer normalt först i samband med förläng-
ningsansökan. Tyngdpunkten ligger därför inte längre på prövningen i
samband med den första ansökan.

21 Uppskj1 invandringsprövninguten
.

Från tidigare ha make/maka till här bosattatt accepterat en person som
invandrare redan i samband med första ansökan började Statens
invandrarverk under 1970-talets första år tidsbegränsat tillståndatt ge
under månader de första gångerna. Invandrarverketstre styrelse utta-
lade i 1975 tillstånd borde för månader åt gångenatt undertremars ges
nio månader år. detAtt kunde nödvändigt flera kortaett attvara ge-
tillstånd berodde enligt styrelsen på svårigheterna utreda detatt om
rörde sig seriöst förhållande eller konstruktion. juniett I 1977om en
beslöt Invandrarverkets styrelse den beviljades tillstånd påatt som
grund s.k. snabb anknytning inte skulle invandrareaccepterasav som
förrän efter två års vistelse med tillstånd. Tillståndet skulle då tids-
begränsas till månader de fyra första gångerna. Med anledningsex av
flera motioner arbetsmarknadsutskottet i betänkandettog
1979/80:AU27 problemet med skenäktenskap och uppskjutenupp
invandringsprövning. Utskottet uttalade principen med uppskjutenatt
invandringsprövning tillkommit för stävja det missbruk före-att som
kommit och inte kunde avstå från behållaatt medatt systemet attman
under de första åren uppehållstillstånd för endast kortare tid.ge
Arbetsmarknadsutskottets betänkande godkändes riksdagen,av som
därmed sanktionerade den praxis införts Invandrarverket.som av

Invandrarpolitiska kommittén föreslog i sitt betänkande Invand-
ringspolitiken Förslag SOU 1983:29 med uppskjutenatt systemet
invandringsprövning borde behållas det fråga s.k. snabbanär var om
anknytningar, dvs. fall där känt varandra endast under kor-parterna en

tid. Prövotiden borde enligt kommittén liksom tidigaretare två år.vara
I 1983/84:144 Invandrings- och flyktingpolitiken anförde före-prop.
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följandebl.a.förslagkommitténsanledningmedstatsrådetdragande av
f.:73s.

uppskjutenmedordningkommittén,medlikhet attockså, iJag enanser söksfortsättningen UTi närtillämpasmåste äveninvandringsprövning
Behovethär bosattanknytning tilletableradnyligen person.grund enav en remissbehand-vidunderstrukitsallmäntocksåharordningsådanenav åberopasförhållandedetmöjlighetsådan prövaatt somlingen. Utan omen nödvändigt intabliskulle det attseriöst,anknytningen är enstöd försom särskiltgrund,dennainvandringtillhållningrestriktiv somsynnerligen

tillfredsställandeinresanföreredan göraFöreliggersvårigheter att enstora
utgångspunk-Från denförhållande.iallvaretrörande parternasutredning

sökandena.förförmånalltså till ävenordningenärten invand-uppskjutenmedordningenuppenbartsamtidigt attDet är
svårig-allvarligamedförakanberörsutlänningför denringsprövning som

föreeller brytsförsämrasmellanförhållandetdå parternafalldeiheter
utlänningensituationutpressningsliknandeutgång. Dentvåårstidens som

bli socialtlöpervissa fallikvinnorrisk attdenliksomhamnadå kan som
praxispå detta. Iexempel tashemlandet,tillutvisning ärvidutstötta en fal-enskildai detomständighetertill sådanahänsynavgörandeemellertid

behand-illablivitellermisshandlatsharutlänningenlet, främst annarsom sökandenförhållandet,ifinns barndetsammanboendet,under omlad om
hanochhemlandettillåterkomstenvidsocialtbli omutstöttriskerar att

självfalletarbetslivet.i Detetablerad ärbli välhunnit ange-hareller hon
all-för denstötandeframstårbeslutsådanaundvikaläget somsomatt

högrei någotskälfinnsdetvidare atträttskänslan. Jag attmänna anser
harförhållandetSverigeikvarfå närutlänningenlåta stannagrad än nu

utgång.tvåårstidensföreupphört
generellförordabereddnärvarandeföremellertid inte att enJag är

tvåårstidenår.två Junuvarande närmarefrånprövotidensänkning av börlägre kravdestokommitsammanboendet har attelleräktenskapet vara,
omständighetertillkommandesådanatyngdenpåställas avdock kunna av

Vadkvar.skall tillåtasutlänningen stannatalar för atthumanitär natur som börjanfrånförhållandetfall dådesiktesjälvfalletharjag sagt tarnu
sida.sökandensfrånfalliseriöstvarit vartmenat,

mångadärefter vidharinvandringsprövninguppskjutenmedSystemet
riks-ii motionerdebattenallmännasåväl i denkritiseratstillfällen som

kvinnorsärskiltinriktats påalltframför attharKritiken avdagen.
i för-kvartvingadesigkänna stannautvisade kan attbliförrädsla att

behandlade.illaeller påmisshandlade sättannatblirdehållanden, där
gångvarjedockhar1983/841144imotivenciteradeDe prop.ovan

ändringnågonochfrågan väga tyngstbehandlat avansettsriksdagen
skett.inte Denharinvandringsprövninguppskjutenmedordningen

där-tillämpaspropositioneniuttalandenafastladespraxis genomsom
fortfarande.för

tillanslutningiriksdagenbehandlades prop.senastFrågan av
Regeringenperspektiv.globaltimigrationspolitikSvensk1996/97:25

invandringsprövninguppskjutenmednuvarandedäruttalade systematt
varandrakäntdärförhållandengäller parternadetbehållasborde när

betänkandei sittansågSocialförsäkringsutskottettid.kortareendast en
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l996/97zSfU5 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv någotatt
tillkännagivande till regeringen inte påkallat med anledning ettvar av
antal motioner i frågan. Utskottet hänvisade till utredningen Aatt
1996:01 möjligheterna i anknytningsärenden användaatt belast-om
ningsuppgifter i Sverige bosatta skulle kommaom attpersoner
behandla också frågan uppskjuten invandringsprövning.om

21.1.6 på uppehållstillståndKrav före inresan

Här behandlas endast förhållandena före lagakraftvunnet beslut i frågan
uppehållstillstånd. Förhållandena efter lagakraftvunnet beslutom

behandlas i kap. 22 Omprövning lagakraftvunna beslut.om av
kap.Av 2 UtlL följer5 § utlänning vill haatt uppehållstill-en som

stånd i Sverige i normalfallet skall ha utverkat sådant tillstånd föreett
inresan i landet. Från huvudregeln finns dock några undantag. I 2 kap.
5 § tredje stycket UtlL stadgas således uppehållstillstånd får beviljasatt
efter inresan med stöd kap.2 4 första§ stycket l-4 UtlL, det ärav om
uppenbart utlänningen skulle ha fått uppehållstillståndatt pröv-om
ningen hade skett före inresan i Sverige.

kap.I 2 första4 § stycket 1-4 uppehållstillstånd fåratt tillanges ges
utlänning gift med eller sambo tillär någon bosatten ärsom som

i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här,
utlänning under 18 år och ogiftär och eller harären som som

varit hemmavarande barn till någon bosatt i Sverigeär ellersom som
har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här,

utlänning på något undersätt än ochannat l 2en som som avses
anhörig till någonär nära bosatt i Sverige ellerär har beviljatssom som

uppehållstillstånd för bosättning här och ingått i hushållsom samma
den ellersom personen,

utlänning har särskild anknytning till Sverige.en som annars
I de flesta fall där undantagsregeln aktualiseras det sig anhö-rör om

riga i punkterna ellerl 2 och särskilt då anknytningsom avses ovan
äktenskap eller sammanboende enligt punkten Punkten 4 kangenom

såväl anknytning till Sverige tidigare vistelse häravse genom som
anknytning till där anknytningen inte helt fyller de kraven person, men

ställts i punkterna 1-3.som upp
Bakgrunden till de nuvarande bestämmelserna följande. Ett prin-är

cipiellt krav på arbetstillstånd skulle ordnat föreatt inresan i landetvara
hade införts redan årnämnts 1966. Länge gällde docksom att uppe-
hållstillstånd kunde beviljas efter inresan.även I sitt betänkande Ny
utlänningslag SOU 1979:64 föreslog Utlänningslagkommittén detatt
borde införas generellt krav på uppehållstillståndett även skulleatt ha
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stöd blandbrettfickFörslagetlandet.iinresan ettförebeviljats
till kom-regeringenanslöt sig1979/80:96remissinstanserna. I prop.

propositio-följande ianförde bl.a.Föredragandenståndpunkt.mitténs
s. 32.nen

ståndturist få tillvistelse härundermöjlighetennuvarande attDen ensom
bosätta sigarbeta ochtillståndansökanprövning attfullständig omenav

utlänningsärendenhandläggningentill tarmedverkarSverigeihär att av
berördaför deväntetidenfaktumomvittnatallmänt atttid.lång Det är ett

tillmed hänsynbl.a.psykiskbetydande attinnebärutlänningama press,en
uppehälle och tillsittsocialhjälp förtillhänvisadeutsträckningide ärstor

återsändandeochansökningenpåslutligt avslagsysslolöshet. Hotet ettom
harvistelsen härpressande längre varatalltmerupplevshemlandettill

personligaSverigeblivit medsamhörigheten harstarkareoch genom
avlägsnandebeslutVerkställighetenoch på ettanknytningar sätt.annat av

uthärdaoch svårareingripande änlångtmotsvarande attblir på sätt ommer
efter inresan.kommit korthadeavgörandet

frånmåsteundantagvissavidare görasframhöllspropositionen attl
föredragandensåledes enligt görasmåsteUndantaghuvudregel.denna

familjesammanförings-klaraför deskyddsberättigadeförförutom --
make/maka ellersituationendenfrämstdåHärmed avsågs attfallen. en

makanden andrasig medförenaförhitkommerbarnminderåriga att
föräldrarna.medrespektivemakeneller

ordnatskallprincipuppehållstillstånd iBestämmelserna att varaom
årstill 1989oförändradei överfördeslandeti settinresan stortföre

någrautlänningslag1988/89:86 Nyutlänningslag. I gavsm.m.prop.
förföreliggakunnabordeskäl attsärskildapåexempel när anses

förhållanden.nyetableradevidinresanefteruppehållstillståndbevilja
sammanboendeellermake/makaanknytninggällerdetNär genom
beviljas detborde kunnaansökan149föredraganden s.anförde att om

sittlämnaförhindrad påskulle bliutlänningen nyttattkunde attantas
föredragandenborde enligtVidaredit.återvändehonhan ellerland om

uppehållstillståndansöktutlänningbeviljastillstånd kunna omsomen
han ellerlandet bosattitill häranknytninggrundpå somperson,enav

med.väntade barnellerhaderedanhon
anknytninginnebar bl.a.utvecklades närpraxis attDen ensom -

iinresan Sve-uppkommit eftersammanboendeelleräktenskapgenom
antingenkrävdesbeviljasskulleuppehållstillstånd attförrige det att-

barnväntadehade ellerdeellerårcirkasammanbott attettparterna
tillsammans.

kritiseraskomredovisatspraxisoch attlagregleringDen ovansom
Socialförsäkringutskottetdebatten. togallmännadenipunkterflerapå

imotioneranledningmedfrågantillfällenvidockså avett upppar
fannsdetutskottetansåg1993/94:SfU27betänkande attsittIämnet.

anknytningarhurskyndsamt överregeringenföranledning att somse
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uppkommer under asyltid eller därefter hanteras och för-övervägaatt
ändringar. riksdagenDetta sin mening regeringen till känna.gav som

Regeringen Ändringardärefter frågan itog 1994/95:179 iupp prop.
utlänningslagen Regeringen framhöll där 42 bl.a. följande:m.m.

skälDe tidigare anförts motiv för uppehållstillstånd i principattsom som
skall ha beviljats före inresan i Sverige alltjämt giltiga.är Kravet utgör---viktigt led i upprätthållandetett reglerad invandring. framstårDetav en
också rimligt den kommit hit föratt kortare vistelsesom som en men somunder besöket i Sverige träffar någon han eller hon vill dela sitt livsom
med återvänder hem för från hemlandet ansökanatt tillståndge en om
för bosättning här och där avvaktar på ansökan. principiellaDet kravetsvar
på uppehållstillstånd skall ha beviljatsatt före inresan i Sverige bör därför
finnas kvar.---

iDet och för sig riktigtär det vid rättstillämpningen kanatt uppstå enviss skillnad beroende på den utlänning söker tillstånd åberoparom som
anknytning till svensk medborgare eller till medborgare ien ett annaten
EES-land vistas här med tillstånd. detI fallet EU-medlem-som senare ger
skapet eller EES-avtalet till uppehållstillståndrätt och denna finnsrätt även

ansökan efter inresan.när Skillnadengörs kommer emellertid minskaatt
de förslag läggs fram vidga möjligheterna tillattgenom som nu om uppe-hållstillstånd efter inresan. Det måste också beaktas syftena medatt ett av

Europeiska unionen och EES-avtalet underlätta arbetskraftensär att fria
rörlighet inom ochEU EES-området. Att dessa regler i enstaka fall får till
följd anhöriga tredjelandsmedborgareatt får automatisk tillrätten uppe-hållstillstånd inte förenlig med de principerär i övrigt tillämpassom som
för invandringspolitiken knappast skälär ändra deatt reglerna.senare
Syftet med reglerna tillstånd skall sökas före inresanatt och denom upp-skjutna invandringsprövningen framgåttär den tidigare redogörel-som av

undvika kringgåendet de principeratt gäller.sen av som
Regeringen dock de undantagsbestämmelseratt i lagenanser som

uppehållstillstånd får beviljasnär efter inresan har kommit fåanger att enalltför utformning. Det gäller framförsnäv allt i de fall utlänningen söker
asyl här efter någon tid också åberopar familjeanknytning skälmen somför bosättning i Sverige. framstårDet stötande någon sökerattsom som
uppehållstillstånd efter inresan i landet, och uppenbart skulle hasom
beviljats tillstånd prövningen gjorts före inresan, skall tvingas åter-om
vända till kanske avlägset hemland för därifrånett ansökan.att ge

Tillämpningen undantagsbestämmelsen har denna grund blivitav
föremål för allvarlig kritik i den allmänna debatten. medborgareAtt i EES-

generellt kan fåstatema ansökan uppehållstillstånd prövadnumera en om
efter inresan vidare skälutgör för liberalisera bestämmelsernaett att för
medborgare i andraäven Möjligheterna få uppehållstillståndstater. efteratt
inresan i Sverige bör därför vidgas så de omfattar de fall där detatt är
uppenbart tillstånd skulle ha beviljatsatt prövningen gjorts före inre-om
san.

Regeringen framhöll vidare i den nämnda propositionen undantagatt
från huvudregeln i fortsättningenäven borde i de fallgöras tidi-som

således bl.a. utlänningen efterangetts, inresannär ingått äktenskapgare
med eller inlett samboförhållande med någon härett bosatt eller par-

har eller barn tillsammans.terna väntar Regeringen fortsatte sedan s.
62:
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i fortsätt-falleti deti dag börtillämpasvadskillnadTill senaremot som
viss tid.sammanbottskall hapåställasintekrav parternanågot attningen

förhållan-föreslagit,utredningenstället,bör iavgörande omvaraDet som
skulle hatillstånduppenbartdetoch attseriöst ärbedömaskandet omvara

omständighetenSverige.i Deninresanföreskettprövningenbeviljats om medföragivetvisdocktid kankort attendastvarandrakänt enatt parterna
framstårdetkaraktärsådan attbedömsinte somanknytningen vara av

föregjortsansökanbeviljatsskulle hauppehållstillstånduppenbart omatt
hederlighetochskötsamhetsökandensgällerdetTveksamhetinresan. när

beviljatshaskulletillstånduppenbartintedet attmedföraockså ärkan att
uppskjutens.k.hittills börLiksomland.frångjortsansökan annatettom äkten-grundpåbeviljastillstånd etttillämpasinvandringsprövning när av

tid.kortareendastsammanboende varatellerskap ensom

1994/95:SfU 16betänkandei sittgodtogSocialförsäkringsutskottet
försla-påpekadeUtskottetpunkt. attdennapåpropositioneniförslaget

förelåganknytningdenhurskulleprövningeninnebar somatt avseget
utlän-prövningenbedömts avsettskulle habeslutstillfället envid om

huvud-framhöll vidareUtskottetSverige. attivistadesintening som
Sverigeiinresanerhållits förehaskalluppehållstillstånd varregeln att

viktigtutskottetenligt attinvandring. Detregleradförnödvändig varen
därförförutsatteUtskottetmissbrukades.inteundantagsreglemade nya

ordningen.dentillämpningenföljaskulleregeringen nyaavatt noga
fåinresaneftermöjlighetervidgadeinnebar attLagändringarna som

juli 1995.kraft deni 1träddeanknytninggrunduppehållstillstånd på av

juli1denlagändringarnautvärderingUtlänningsnämndens av
1995

samrådii uppdragUtlänningsnämnden attjuni 1996iRegeringen gav
kravetbestämmelsernahurredovisainvandrarverkmed omStatens

lagakraftvunnetefterföresåvälinresanföreuppehållstillstånd som-
juliden 1lagändringamanämndadeeftertillämpaskommitbeslut- att

1996.oktoberden 31uppdragetredovisadeUtlänningsnämnden1995.
inresanefterbeviljas ärskalluppehållstillståndförkravförstaEtt att

förhållande.seriöstfrågabedömas ettkandetsjälvfallet omatt vara
där-faktorerdeutvärderingsini angettUtlänningsnämnden har som

skall kunnadetbedömningenvidpraxis ansesi vägs omutöver av
gjortsansökanbeviljatshaskulleuppehållstillstånduppenbart omatt

följande.gällerinresan. Detföre
redovisningenframgåttvaraktighet. SomFörhållandets ovanav

ställasintekrav att parternanågotprop.1994/95:179enligtskall upp
emel-detframgårpåpekarnämndentid. Somvisssammanbottskall ha
med-förhållande kankortvarigtmycketpropositionenlertid ettattav

det kankaraktärenden attbedömsinteanknytningenföra avvaraatt
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uppenbart uppehållstillstånd skulle ha beviljatsatt ansökananses om
gjorts före inresan.

Sökandens skötsamhet. Som också redovisats kan enligt denovan
nämnda propositionen tveksamhet det gäller sökandensnär skötsamhet
och hederlighet medföra det inte uppenbartatt är ansökan skulle haatt
beviljats den gjorts från land. Enligt Utlänningsnämndenett annatom
har denna faktor avgörande betydelse för utgången i många ärenden.en
Jfr kap. 23 levnadssättets betydelse vid prövningen ärendenom av om
uppehållstillstånd.

Sökandens identitet. Något uttalande i denna fråga finns inte i för-
arbeten. Nämnden erinrar statsmakterna i mångaatt sammanhangom
understrukit vikten sökande kan styrka sin identitet.att Enligtav en
nämnden kan tillståndsfråga i princip inte uppenbar sökan-en vara om
dens identitet oklar. faktorDenna fårär enligt nämnden inte sällan
avgörande betydelse för utgången.

Anknytning till hemlandet eller land. Några uttalanden i för-annat
arbeten finns inte i denna fråga. Nämnden påpekar denna faktor iatt
praxis inte tillmäts någon betydelse vid prövningen ansökningarav som

från hemlandet.görs Annorlunda ställer det sig i praxis ansökannär
här i landet. Vanligengörs det då frågaär vidom en man som

ankomsten till Sverige sig ha hustru/sambo och/elleruppgett barn i
hemlandet och under vistelsen här ansöker uppehålls-som senare om
tillstånd och åberopar anknytning till kvinna här i landet. Anknyt-en
ningen till familjen i hemlandet kan då medföra det inte bedömsatt som
uppenbart ansökan skulle ha beviljats denatt gjorts från hemlandet.om
Det gäller framför allt sökanden inte kan visa det tidigare för-attom
hållandet upphört, exempelvis äktenskapsskillnad. Hur vårdna-genom
den barnen har ordnats kan också in.vägasom

Illegal vistelse. Den omständigheten utlänning har vistatsatt ien
Sverige illegalt och under denna tid fått anknytning sökandenen som
åberopar kan enligt nämnden få betydelse för bedömningen detav om
skall kunna uppenbart tillstånd skulle ha beviljatsatt ansökananses om
gjorts före inresan. Illegal vistelse hänför sig för det till vistelsemesta
här i landet efter lagakraftvunnet beslut avvisning eller utvisning.om
Frågan behandlas också i kap. 22 Omprövning lagakraftvunnaav
beslut.

21.1.7 Effekter de olika åtgärderna motav

skenäktenskap och skenförhållanden

Som framgått det i princip olika åtgärder vidtogstreovan var som
under 1970- och l980-talen för komma till med problemenatt rätta
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utredningingåendeskenförhållanden;ochskenäktenskapmed meren
uppskjutentillstånd,förförutsättningarnamaterielladeav

uppehållstillståndpåprincipiellt kravinvandringsprövning attettsamt
möjligtintedetSverige. Tyvärri attinresan ärförebeviljatsskall ha

fått.åtgärder hardessaeffektvilkenstatistik visaenkelmed någon
övervägandenavsnitt 21.3.ifrågatill dennaåterkommerKommittén

och förslag.

förändringarBehovet21.2 av

missbru-reglernasöka hindraförvidtogsåtgärder attolika attDe som
för dedebattenallmännai denkritiserats attharkringgicksochkades

åtskilliga medkonsekvensernegativa attfåttskulle haockså genom
kommit i kläm.olikaförhållanden sättseriösa

framförharinvandringsprövning systemetuppskjutengällerdetNär
utvisadeblirädsla förkvinnorsärskilt attdärförkritiseratsallt att av

blir miss-där deförhållandenikvartvingadesigkännakan att stanna
socialdemokratiskadenbehandlade. Påillapåhandlade eller sättannat

s.k.denkrav påmotion medbifölls att1997höstenpartikongressen en
skalltvå-årsregeln över.ses

medutredaresärskildregeringentillkalladefebruari 1996I upp-en
medborgareutländskaundvikakanhurundersöka attdrag att man

här bosattanknytning tillgrundSverige påtillsigsöker person,enav
kom-utländska medborgarendenpåtagligbedömsrisken attnär som

behandlingkränkandeellermisshandelförutsättas avatt annanmer
bosattaden här personen.

betänkande SOUsittnovember 1997lämnade i överUtredningen
betänkandetanknytning. Igrund tarUppehållstillståndl 521997: av

redogörel-tillknyterfrågorockså närautredningen ett ansomparupp
skenförhållanden. Detochskenäktenskapåtgärderför motovansen

uppskjutenmedmateriella prövningen systemetsåväl dengäller som
lämnatfebruari 1998i överharRegeringeninvandringsprövning.

beaktande.förkommitténtillbetänkandet
föresåväluppehållstillstånd före inresanpåkravetgällerdetNär -
tidi-i sinUtlänningsnämndenfannbeslut-lagakraftvunneteftersom

juli 1995deninfördes 1reglerdeutvärderingnämnda somnyaavgare
enligtkommitténbakgrunden tilloklara. Det attreglerdessa äräratt

börutsträckning detvilkentill iställningskalldirektivsina varata
ansökangrundval görsuppehållstillstånd påfåmöjligt somenatt av

familjeanknytning till Sve-ansökanskälet för äroch därefter inresan

rige.
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Kommittén har således ställning till såväl den materiellaatt ta pröv-
ningen ordningen med uppskjuten invandringsprövning och kravetsom
på uppehållstillstånd före inresan.

21.2.1 Anknytningsutredningens betänkande

Innan uppehållstillstånd beviljas första gången skall enligt utredningens
förslag grundlig utredning Det skall frågagöras. muntligen vara om
utredning där båda hörs. Större krav i dag skallparter än ställas på att
förhållandet visas allvarligt från båda sida.menat Detparternasvara
skall fortsättningsvis inte tillräckligt det saknas omständigheterattvara

talar förhållandet seriöst. Det skallmot att är dessutom krävassom att
det finns positiva indikationer på förhållandet allvarligatt är Vidmenat.
tillståndsprövningen bör det således ställas krav på förhållandetatt

tid och träffats i vissvarat att utsträckning,parterna haren att parterna
god kännedom varandra och de har språkatt ettom gemensamt att
kommunicera på. Rimlig hänsyn måste alltid till hartas parternaom
eller barn tillsammans.väntar

Två års uppskjuten invandringsprövning skrivs i lagen som
huvudprincip 2 kap. 4 § Anknytningsutredningens lagförslag. Näre
uppehållstillstånd beviljas på grund anknytning och inteparternaav
tidigare sammanbott stadigvarande utomlands skall tidsbegränsatett
uppehållstillstånd beviljas. Först utlänningen haftnär tidsbegränsat
uppehållstillstånd i två år skall uppehållstillstånd fåpermanent ges.
Denna tid skall dock få underskridas det finns särskilda skäl för det.om
Ett sådant särskilt skäl kan liksom i dag haratt parternavara gemen-

barn.samt
Om förhållandet upphör före tvåårstidens utgång skall huvudprinci-

något förlängt tillstånd inte skallatt lagförslagetl kap.2pen vara ges.
4 § sista stycket stadgas dock följande:e

förhållandetHar upphört får uppehållstillstånd ändå ges om
utlänningen har särskild anknytning till Sverige,
förhållandet upphört främst på grund utlänningen eller utlän-attav

ningens barn i förhållandet för våld eller för handlingutsatts innefattarsom
allvarlig kränkning utlänningens eller barnets frihet eller frid, ellerav

andra starka skäl talar för sökanden skall fortsattatt uppehållstill-ges
stånd.

Med "särskild anknytning till Sverige" i punkten skall1 såvälavses
familjeanknytning anknytning till det svenska samhället, exempel-som
vis utlänningen har fast arbete här.attgenom

författningskommentarenI till punkten 2 utredarensäger enstakaatt
bagatellartade inte i sig skallövergrepp medföra sökanden beviljasatt
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till under vilkaskallSverige.uppehållstillstånd i Hänsynfortsatt tas
varit och detallvarligt dethuromständigheter ägtövergreppet omrum,

hur längeupprepadeepisod ellerenstaka övergrepp samtsigrört om en
förhållandet varat.

sökande kom-fall där denhänföras bl.a.kunnaskallTill punkten 3
grundåtervändande, antingen påvidsvårighetersärskildafå ettattmer

bli socialtsökande kommerrisk denpåtagligdet finns attattatt enav
eller hon kommereller för hanhemlandettillåterkomstenvid attutstött

skall också kunnasvårigheter. Hänsynbeaktansvärdaandra tasmötaatt
allvarligt sjuksökandenavlidit eller ärreferenspersonentill omom

handikappad.eller svårt
avsnittutförligare ibehandlasbetänkandeutredningensiFörslagen

Överväganden förslag.och21.3.

utvärderingUtlänningsnämndens21.2.2 av
bestämmelsergällandetillämpningen omav

uppehållstillstånd före inresan

i oktoberUtlänningsnämndengjordeavsnitt 21.1.6framgåttSom av
behandlasjuli 1995. Härlagändringama den 1utvärdering1996 aven

före laga-förhållandenautvärderingendelendast den som avserav
förhål-såvittför utredningenredogörelsebeslut.kraftvunnet En avser

Omprövningifinns kap. 22beslutlagakraftvunnetefterlandena av
beslut.lagakraftvunna

det tillgäng-redovisningi sinUtlänningsnämnden konstaterar att av
bedöma konse-underlag förframfåmöjligtstatistik inte attlig är att

emellertidNämnden harjuli 1995.lagändringen den 1kvenserna av
beslutfattatnämndenärenden därgenomgångmanuellgjort aven

anknytningfråganoch därmaj 1996respektiveunder maj 1995 om
betydelse för utgången.avgörandehaftSverigeianhörigagenom

blivitskulle hautgångenuppskatta hursöktvidareNämnden har nyom
lagstift-äldreochfrån maj 1995ärendenlagstiftning tillämpats om

på dettaNämnden harmaj 1996.från sättärendenpåning tillämpats
fickgenomgångenEnligtärenden.drygt 180sammanlagtigenomgått

lagstift-äldrejämfört meduppehållstillstånd i maj 1996fler26 % om
ireglernaemellertid deharEnligt nämndentillämpats.i ställetning nya

tillstånd tidigaredäruppehållstillståndmedfört vägratsfallnågra att
tidigare skulle hatillståndfall därsigbeviljats.skulle ha Det rör om

där till-minst år,itillsammansbottdärför ettbeviljats att parterna men
tillstånduppenbartinte bedömtsdetdärför attstånd vägrats att somnu

före inresan.ansökanbeviljatsha prövatsskulle om
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Utlänningsnämnden den lagstiftningen i vissaattanser nya avseen-
den lett till oklarheter. Nämnden föreslår därför kap.2 § UtlL5 skallatt
ändras.

Utlänningsnämndens förslag till lagändring till delär överspelaten
Anknytningsutredningens förslag. Utlänningsnämndensgenom senare

förslag i övrigt innebär utlänningen har stark anknytningatt tillom
Sverige, skall ansökan enligt kriterierprövas sig ansökansamma vare

före eller efter inresan i Sverige.görs innebärDet presumtionenatt är
tillstånd skall beviljas det inte finnsatt omständigheter talarom som

det. Som inledningsvis anförts i redogörelsen foremot gällande kanrätt
sådana omständigheter det framstår sannolikt det sigatt rörattvara som

skenförhållande, det finns styrkta vandelsanmärkningarett attom mot
sökanden eller hänsyn till rikets säkerhet talaratt tillståndemot att
beviljas. Som tidigare framhållits inte månggifte eller för-accepteras
hållanden mellan minderåriga.

Enligt Utlänningsnämndens förslag skulle med "stark anknytning" i
första hand föräldrar eller minderåriga barn önskar förenas iavses som
Sverige. Stark anknytning till Sverige skulle också föreliggaanses om

utlänning har eller barn med här bosattväntar hanen en person som
eller hon sammanlever med eller utlänning sedan minst år harettom en
varit sammanboende med i Sverige bosatten person.

Förslaget innebär på denna punkt återgång till förhållandena föreen
den juli1 1995. Som tidigare redovisats framhöll regeringen i prop.
1994/952179 något krav i fortsättningen inte bordeatt ställas på att

skall ha sammanbott viss tid. Detparterna avgörande borde i stället
enligt regeringen förhållandet kunde bedömas seriöst. Detvara om vara

också vad gäller sedanär den julil 1995.som
Utlänningsnämndens förslag innebär vidare uppehållstillståndatt

skulle kunna beviljas efter inresan utlänningen inteäven har starkom
anknytning till Sverige. Men i sådana fall måste det enligt förslaget
framstå uppenbart tillstånd skall beviljas. Om utgången bero-att ärsom
ende bedömning rad olika faktorer kan det enligt nämndensav en av en
förslag svårt uppfylla kravet det skall framståatt attvara som
uppenbart tillstånd skall beviljas.att

Överväganden21.3 och förslag

framgåttSom har åren rad olika åtgärder vidtagits iovan genom en
syfte motverka skenäktenskap och skenförhållanden.att Det har inte
varit möjligt statistiskt visa vilken effekt åtgärdernaatt har haft. De
begränsade undersökningar gjorts pekar dock entydigt på de lettattsom
till antalet uppehållstillstånd grundade på s.k. snabbatt anknytning
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det i alla dessainte detta dra slutsatsenminskat. kan dockMan attav
skenförhållanden. emellertid allmänsigfall skulle ha Det ärrört enom

ärenden, främsthandlägger dennauppfattning bland dem typ avsom
hos polisen, åtgärderna lettoch tidigare ocksåInvandrarverkethos att

grundade på icke seriösa anknytningar.uppehållstillståndtill färre
materiella förutsättningarna det sannoliktdeVad först gäller är att

förhindrat tillstånd beviljats i del fallutredningaringående att enmer
eller skenförhållanden. poli-skenäktenskap Närvarit frågadär det om

båda för sig, förekom1970-talet började hörai mitten parter varsen av
fall där lämnade olika på demeddet till börja några parternaatt svar

träffats till bodde. denfrågor, från Attflesta när typenvar numan man
dock mycket snabbt ochställas spredsfrågor skulle komma attav

förekom därför endast inledningsvis.uppenbara motsägelsersådana
frågor förhållandetsannolikt vetskapen någradockDet är attatt om om

del från någon ansökan.ställas avhållitskulle komma attatt en ge
redovisa från den ändringerfarenheterfinns inte någraDet ännu att

genomfört.utredning Invandrarverketskriftligfrån muntlig till som
tillståndpåverkar inte antaletinvandringsprövningUppskjuten som

i stället skulle kunnaeffektenkan då förledasbeviljas. Man att tro att
uppehållstillstånd därförförlängtantalet fall därutläsas vägras attav

förhållandeomständighetenupphört. denförhållandet Men ettatt upp-
innebära det från början frågaintehör inom tvåårstiden behöver att var

skenförhållande.ettom
i inte publicerad undersök-kommittén fannInvandrarpolitiska en

fall intetillståndet i relativt antaldet förstaning år 1983 ett stortatt
uppfattning orsaken tillfick ingen klarförlängdes. Däremot omman

från länder i Sydeuropadockdetta. kanDet männämnas ettatt parav
anknytningmånader på grunduppehållstillståndbeviljats avsexsom

ansökte någon för-huvud intemajoritetdet över taget omsomenvar
egentligen bara ha förkla-tillståndet. kan tvådet första Detlängning av

flyttat tillbaka ellerochförhållandet upphörtringar, att mannen ensam
hemland.tillbåda flyttatparteratt mannens

studie fall därinvandrarverk gjorde år 1994Statens permanenten av
uppskjuten invandringspröv-beviljats efter två årsuppehållstillstånd

det gäller vissa natio-mycket andelStudien visadening. näratt storen
efter det uppehålls-skilda adresser tidhadenaliteter att permanenten
förhållandet upphört.vilket tyder på Någon säkertillstånd beviljats, att

dra heller denna undersökning. jäm-det dock inte Engårslutsats att av
skilsmässofrekvensen i den svenska populationen imedförelse mot-

missvisande eftersom den inte hänsynåldersgrupper blirsvarande tar
förhållandei därpåfrestningarna måstetill större ett parternaatt vara

bakgrund.etnisk och kulturellolikahar
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uppehållstillståndpå före infördesKravet i aprilinresan, 1981,som
ledde inledningsvis till kraftig minskning antalet fall där tillstånden av
beviljades grund s.k. snabb anknytning.på Antalet ansökningarav
gjorda efter inresan minskade också. Många dem ansökte efterav som
inresan och fick avslag på den grunden ansökan skulle ha föregjortsatt
inresan återkom aldrig med någon ansökan från hemlandet, sedan de
tvingats dit. visadeåtervända jämförelseDet Invandrarpolitiskaen som
kommittén gjorde mellan månaderna oktober och oktober1978 1981.
På grund ändringar rad andra faktorer invandringensav av en som
sammansättning i övrigt och viseringspolitiken skulle det inte vara
meningsfullt någon sådan undersökning där förhållandenagöraatt ny
före april jämförs med förhållandena1981 i dag.

räkna med i fortsättningenMan måste åtskilliga önskarävenatt som
bosätta sig i Sverige kommer åberopa anknytning till någon häratt
bosatt, där förhållandet konstruktion enbart kommit till förär atten som

Åtgärderhjälpa någon få uppehållstillstånd. för motverka till-att att
stånd grundade på sådana skenanknytningar behövs därför också i
framtiden. Samtidigt det angeläget dessa åtgärder inte innebärär att
alltför problem för alla dem söker tillstånd grundat påstora som en
seriös anknytning.

inte möjligt i förvägDet någon uppskattning hurär göraatt av
många fler eller färre uppehållstillstånd skulle bli följdensom av en
uppluckring respektive skärpning nuvarande regler fören av uppe-
hållstillstånd grundat anknytning.på Exempelvis mindre strikt kravett
på uppehållstillstånd skall ha beviljats före inresan kan heller inteatt

isolerat. Vilken effekt det skulle få hänger också medses samman om
det sker någon ändring det gäller uppskjuten invandringsprövningnär
och utredningar och materiella krav för tillstånd skall beviljas.attav

Vid överväganden reglerna för uppehållstillstånd grundav av
anknytning äktenskap/sammanboende måste vidare EU-reglergenom
beaktas. finns sidanHär å den gamla principen make/maka tillattena

EU-medborgare skall ha principiell få uppehållstillstånd,rätt atten en
ansökan före eller efter inresan. Samtidigt finns denprövasoavsett om

tidigare nämnda resolutionen åtgärder för bekämpa skenäkten-attom
skap. vidareInom EU pågår arbete med harmonisera de olikaett att
ländernas invandringspolitik. Resultatet detta arbete i dag inteärav
möjligt förutse och det ligger i fall delvis relativt långtnärmareatt vart
fram i tiden. vid utformningenEn eventuella svenskasträvan av nya
bestämmelser måste dock inte lägga fram förslag troligenattvara som
måste ändras inom kort.

s.k. Amsterdamfördraget, riksdagenDet godkände i april 1998,som
innebär frågor invandring flyttas från den s.k. tredje pelaren tillatt om
första pelaren, där beslut fattas med majoritetsbeslut. Under över-en
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frågor.enhällighet i dessadock krävasdetgångsperiod kommer att
därför inte kommainvandringspolitiken kanMajoritetsbeslut rörsom

sekel.årfattas förrän några nästaatt
grundadinvandringspolitik påavvaktan påI att gemensamen

framEU-kommissionen lagthargenomföras,kanAmsterdamfördraget
träda i kraftskulle kunnaområdet,konvention inomförslag till somen

färdigförhandlat, inne-inteKonventionsutkastet, ännu ärtidigare. som
för anhöriga tilluppehållstillståndbestämmelserhåller bl.a. attom

och bostadföre inresanordnatskalltredjelandsmedborgare attomvara
Vidaretillstånd beviljas.ordnade innanskallförsörjningoch upp-vara

möjlig-finns det gälleri dagskillnaddenmärksammas närstora som
EU-medborgaresidanförfamiljeåterförening åtillheterna somena en
EU-medborgareandraoch denEU-land åtillflyttat ett annat somen

sitt hemland.kvar ibor
för EU-medbor-gällaskulle kommaregler ävenOm att ensamma

ingårinnebära denskulle dethemland,i sittbor kvar att somgare som
alltid skulle hamedborgaresvenskSverige bosattiäktenskap med en

prövad efter inresan.familjeåterföreningansökanfårätt att omen
jämställas med äktenskap.samboförhållandenocksåskulle dåRimligen

föreuppehållstillståndnågot kravinnebärai sinskulleDet atttur
någonKommitténupprätthållas.kunnaskulleknappast attinresan anser

med delämplig- i likhetfråga intedennalösningsvensk ärseparat av
regering ochställningstagandentidigaregjorts ibedömningar avsom

l994/95:SfIJl6,och bet.l994/95zl79, 42bl.a.riksdag jfr s.s.prop.
36.

förslagAnknytningsutredningens21.3.1

delarsig bakomKommittén ställerbedömning: storaKommitténs av
1997:152betänkande SOUAnknytningsutredningensförslagen i

för-betonaranknytning. KommitténgrundUppehållstillstånd på attav
försvå-uppehållstillståndfåmöjligheternaleda tillinte fårslagen attatt

anknyt-allaanknytningama,för de seriösa utgör merparten avsomras
ningar.

Anknyt-förslagen idelarbakomställa sigKommittén kan stora av
Uppehållstillstånd på1997:152betänkande SOUningsutredningens

anknytning.grund av
undersöka hurhar varituppdragAnknytningsutredningens att man

sig till Sverige påsökerutländska medborgareundvikaskall kunna att
bedömsriskenhär bosattanknytning till närgrund somperson,enav

förtillstånd kommeransöker utsättasden attpåtaglig att omsom
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kränkande behandling den här bosatta Kommittén vill härav personen.
påpeka det givetvis också kan förekomma situationer där det finnsatt
risk för det sökanden kommerär den här bosatta föratt utsättaattsom
kränkande behandling.

Kommittén vill vidare betona förslagen inte får leda till möj-att att
ligheterna få uppehållstillstånd försvåras för de seriösa anknytning-att

alla anknytningar.utgör Förslagen måstemerparten taarna, som av
sikte på så långt möjligt förhindra uppehållstillstånd beviljas,att att när
det kan misstänkas någon i förhållandet kommeratt parterna attav

för våld eller kränkningar.utsättas
Kommittén kommenterar nedan några förslagen i kap.närmare av
i12 Anknytningsutredningens betänkande.

Reglering den uppskj invandringsprövningenutnaav

Kommitténs förslag: Kommittén instämmer i Anknytningsutredning-
förslag med uppskjuten invandringsprövningatt börsystemetens

behållas och centralså princip skall framgå direkt lagen.att en av

Kommittén instämmer i Anknytningsutredningens förslag att systemet
med uppskjuten invandringsprövning bör behållas och så centralatt en
princip bör framgå direkt lagen. Som Anknytningsutredningen före-av
slagit bör uppskjuten invandringsprövning i normalfallet tillämpas
under två år. normalfalletI i dag tillstånd för månader åtges sex
gången innan uppehållstillstånd beviljas efter två år. Kom-permanent
mittén vill stryka under sexmånadersperioder kanävenatt om vara
lämpliga i normalfallet, måste de tillämpande myndigheterna ha frihet

välja tillstånd för andra tidsperioder beroendeatt omständig-att ge
heterna i det enskilda fallet. Tillstånd bör således kunna för såvälges
kortare längre tidsperioder. Endast huvudregeln att permanentsom
uppehållstillstånd i normalfallet får beviljas efter två år bör- som
utredningen föreslagit- läggas fast i lag.

Kommittén vill vidare betona vikten uppehållstill-att permanentav
stånd enligt lagförslaget får beviljas före tvåårsperiodens utgång detom
finns särskilda skäl. sådantEtt skäl kan exempelvis haratt parternavara

bam.gemensamt
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Seriositetsprövningen

Utgångspunkten bör medKommitténs bedömning: braattvara en
utredning grund bedöma, det fråga seriöst förhållandeär ettsom om om
eller inte. normalfallet kräver det såväl sökanden referensper-I att som

måste höras muntligt.sonen

Med seriositetsprövning Anknytningsutredningen prövningavser en av
seriöst förhållande.det fråga Kommittén här följandeär göratt ettom

bedömningar. ibland det skulle omöjligt från börjanDet sägs att attvara
det sig skenäktenskap eller skenförhållandeavgöra rör ett ettom om

eller inte och därför i princip skulle godtaatt parternasman egna
eller sammanboende viduppgifter äktenskap det första ansöknings-om

tillfället. Kommittén delar inte denna uppfattning. Självfallet får ett
formavslagsbeslut inte grundas någon subjektivt tyckande attav om

inte sig seriöst förhållande. finnsdet det objektivaMenrör ettom
grunder kan användas stöd för bedömningen.som som

dag ställs krav förhållandet har tid,I på haratt varat att parternaen
träffats i viss utsträckning, de har god kännedom varandra ochatt om

språk kommunicerade har på. ocksåHänsynattatt ett gemensamt tas
tillsammans.till har eller barn vidare tillHänsynväntarparterna tasom

jfrsedvänjor inom andra kulturer nedan arrangerade äktenskap.om
kulturer kan värdegod kännedom andra också detEn närom vara av

gäller bedöma anknytning seriös eller inte. Sådana faktoreräratt om en
och i dag läggs till grund för bedömningennämntssom nu som av om

det sig seriöst förhållande eller inte bör enligt kommitténrör ettom
sådan ordningbeaktas i fortsättningen. En ligger också väl i linjeäven

resolutionmed tidigare nämnda skenäktenskap.EU:s mot
braseriositetsprövning kräver och utförlig utredning.En Ien nor-

malfallet innebär det såväl sökanden referenspersonen måsteatt som
muntligt. i betydligt oriktigahöras regel svårare lämnaDet är att upp-

undergifter vid muntlig utredning sittän sätta ettatt papperen namn
Endast muntlig utredninginte innehåller hela sanningen. en gersom

möjlighet till relevanta följdfrågor. undantagsfall kan dock för-vidare I
hållandena sådana skriftlig utredning med kanatt partenvara en ena

tillfyllest.vara
Utgångspunkten således enligt kommittén med bramåste attvara en

utredning grund bedöma, det fråga seriöst förhållandeär ettsom om om
eller inte. Med de bedömningsgrunder bör sådanangettssom ovan en
prövning inte leda till sökande i seriöst förhållande får svårighe-att ett

avslagsgrunden skulle kunnakomma hit. enda leda tillDenter att som
förhållandetsådant resultat kravet på skall ha tid. Menär varatett att en
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i sådant fall kan sökanden efter någon tid in ytterligareett ansö-ge en
kan då kommer beviljas förhållandet fortfarande består.attsom om

Utredning och bedömning bör enligt kommittén och till skillnad mot
Anknytningsutredningens förslag i princip desamma frånoavsettvara
vilket land sökanden kommer självfallet med de undantag för-som-
anleds de särskilda regler gäller för nordbor och EU-av som
medborgare.

Arrangerade äktenskap

Kommitténs det frågabedömning: När förhållanden kanär om som
konstateras ha sin bakgrund i traditionellt kulturmönster börett uppe-
hållstillstånd kunna beviljas, träffats i mycket begrän-trots att parterna
sad omfattning och kanske saknar kunskap varandra. Kommitténom
pekar dock viktenpå särskilt grundliga muntliga utredningaratt görsav

det fråga sådana arrangerade äktenskap.när är om

Anknytningsutredningen det fråga förhållandennär ärattanser om som
kan konstateras ha sin bakgrund i traditionellt kulturmönster börett
uppehållstillstånd beviljas, träffats i mycket begränsadtrots att parterna
omfattning och kanske saknar kunskap varandra. Som Anknyt-om
ningsutredningen anför tyder utredningens undersökningar attegna
det finns kvinnor i de arrangerade äktenskapen far mycket illa.som
Anknytningsutredningen sig dock inte ha kunskap eller underlaganser
för föreslå några radikala förändringar såvitt tillståndspröv-att avser
ningen.

likhet med AnknytningsutredningenI sig heller inte kommit-anser
hatén underlag eller kunskap för föreslå några radikala föränd-att

ringar. Kommittén vill dock peka på vikten särskilt grundligaattav
muntliga utredningar det fråga arrangerade äktenskap.görs när är om
Det vid den utredningen mycket angeläget denär bosattäratt part som
i Sverige hörs någon släkting närvarande ochärutan att att eventu-en
ellt erforderlig tolk opartisk. På så torde kunna fångaär sätt man upp
fall där det kommer fram kvinnan/mannen känner sig tvingad gåatt att
med på äktenskap. de flesta fallI torde dock kvinnan/mannen inte vilja
eller våga sig föräldrarnas önskan.sätta motupp

Kommittén vill i detta sammanhang vidare peka på utlännings-att
lagen i Danmark nyligen ändrats så krav tidigare kom-strängareatt än

ställas för uppehållstillstånd skall beviljas grundvalatt attmer av
arrangerade äktenskap. den iOm Danmark bosatta inte inföddärparten
dansk eller nordbo eller har fått uppehållstillstånd i Danmark flyk-som
ting eller skyddsbehövande kommer krav för alla gällaatt attsom par-
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minstuppehållstillstånd sedanhaftharDanmark delsi permanentten
utländskadenförsörjningenför parten.sigdels åtarår, atttre avsvara

minst 25bådadärutöverkrävs äräktenskaparrangerade parterVid att
år.

förhållandetvåld ikränkningellerRisk för

tillståndtalarsärskilda skälEndast mot attförslag:Kommitténs om
seri-framståri sigförhållandetavslås,ansökanskall trots att somges

sökan-förpåtaglig riskfinnsdetskäl kan attsådantEtt attöst. envara
förhållandet.kränkning iallvarligvåld ellerförkommerden utsättasatt

kontrollenkrävs detskall kunnariskbedömning göras, attnågonFör att
ökar.referenspersonernaframför alltav

talarsärskilda skälendastföreslårAnknytningsutredningen motatt om
sig framstårförhållandet iavslås,ansökanskalltillstånd trots attatt ges

förpåtaglig riskdet finnsskäl kan attsådantseriöst. Ett att envarasom
i för-kränkningallvarligvåld ellerförsökanden kommer utsättasatt

hållandet.
anförtAnknytningsutredningenvadsig bakomställerKommittén

risk förpåtagligdet finns attskall kunnatillstånd närvägrasattom
Anknyt-fara illa. Somkommerförhållandeti attnågon parternaav

grundas påbedömningsådanframhållit måsteningsutredningen en
misshandlat kvin-kränkt ellerutnyttjat,tidigarefakta att mannensom

utred-förbättrademedvisserligenuppgifter kommer ävenSådananor.
till-viktändåutsträckning. Deti attokända ärförbliningar stor avatt

kända.omständighetersådana ärstånd kan närvägras
Anknyt-krävsskall kunnariskbedömning göras,någonFör somatt

allt referensper-framförkontrollenframhållerningsutredningen att av
ökar.sonerna

registerutdragochutredningarKontroll genom

sambandbör ii SverigeReferenspersonerbedömning:Kommitténs
äkten-tidigaretillfrågasalltidutredningenmed om

Utdragför brott.eventuella domarochskap/samboförhållanden urom
Sta-referenspersonen.rörandehämtasalltid kunnabörpolisregister

såvittpolisregistertillterminalåtkomsttillfåinvandrarverk bör rätttens
inte ochregistret elleriförekommeruppgiften ompersonom enavser

brottsbalken.eller kap.6brott 4förvederbörande dömts mot

Ökadrättssäkerhet13 19-0303
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Till skillnad Anknytningsutredningen kommitténmot refe-attanser
i Sverige i samband med utredningen alltid bör tillfrågasrenspersoner

tidigare äktenskap/samboförhållanden och eventuella domar förom om
brott.

Om det finns anledning till det, bör Anknytningsutredningensom
föreslagit kontroll referenspersonens uppgiftergöras uppgif-motav

i det lokala folkbokföringsregistret. folkbokföringsregistretIterna finns
visserligen inte tidigare samboförhållanden registrerade, endast äkten-
skap. Anknytningsutredningens undersökningar visar emellertid deatt
flesta kvinnor fått förstasitt uppehållstillstånd grund anknyt-som av
ning till i Sverige bosatt ingått äktenskap. flesta för-Deen man senare
hållanden finns därför registrerade.

Anknytningsutredningen har vidare föreslagit Invandrarverketatt
bör utnyttja möjligheten få utdrag polisregistret angående refe-att ur

endast där det finns särskild anledning befara,attrenspersoner att
sökanden kommer för våld eller kränkningarutsättas i förhållandet.att
Kommittén ifrågasätter inte utdrag polisregistret alltid bordeom ur
kunna hämtas rörande referenspersonen.

Med nuvarande regelsystem skulle det bli uppgift för såvältungen
Invandrarverket polisen utdrag polisregister skulle tassom om ur
rörande samtliga referenspersoner. 1994/952179I förklarade sigprop.
emellertid regeringen ha för avsikt förordna till terminal-att rättom
åtkomst för Invandrarverket till polisregister såvitt uppgiftenavser om

förekommer i registret eller inte. Kommittén utgår frånen person att ett
sådant förordnande inom kort kommer lämnas. Invandrarverketatt
skulle i så fall behöva hämta in polisregisterutdrag endast rörande de

verket via terrninalkontroll kunnat förekommer i polis-personer som se
registret.

bordeDet dock enligt kommittén möjligt längreatt ett stegvara
det gäller terminalåtkomst förnär Invandrarverket. Alla brott bör själv-

fallet inte vid bedömningen uppehållstillståndvägas på grundav om
anknytning skall beviljas eller inte. Anknytningsutredningen harav

föreslagit endast brott enligt 4 och kap.6 brottsbalkenatt bör vägas
i bedömningen. dessaI kapitel finns bestämmelser straff för brottom

liv och hälsa kap.,3 brott frihet och frid 4 kap.mot mot samt sexu-
albrott kap..6 När Invandrarverket får till terminalåtkomst borderätt
enligt kommittén verket samtidigt särskilt kunna kontrollerarätt attges

vederbörande dömts för brott eller4 kap.6 Brottsbalken.motom
Antalet fall där polisregisterutdrag måste hämtas in skulle då kunna
begränsas ytterligare.

Kommittén frånutgår den utredande myndigheten upplyseratt
utlänningen registerutdrag kommer hämtas in.att attom
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påverkasoch terminalåtkomstregisterutdraganförtsVad omovan
antagitsnyligenpolisenregister hoslagdeninte avsomomnyaav

1997/98:JuU20.bet.1997/98:197,riksdagen prop.

förhållandetuppehållstillstånd upphörtatttrotsFortsatt

skall kunnauppehållstillståndbedömning: FortsattKommitténs
eller sökandenssökandenupphört,förhållandetbeviljas atttrots om

inne-för handlingarellerreferenspersonenvåldförbarn utsatts somav
frid.frihet ellersökandens eller barnetskränkningallvarligfattar av

utlänningslagen.skall framgåregleringDenna av
fördennes barnsökanden ellersannoliktfall det utsattsdeI görs att

förhållandetochsammanboendetunderallvarlig artövergrepp upp-av
beviljas.uppehållstillstånd i regelskallgrund detta,påfrämsthört av

kortvarigt,varit heltsammanboendet intedock delsförutsätterDetta att
förhållande.seriöstvarit frågafrån börjandels det ettatt om

fortsattföreslagitbl.a.Anknytningsutredningen har nämnts attsom
upphört,förhållandetbeviljaskunnauppehållstillstånd skall atttrots om

ellervåld referenspersonenförbarneller dennessökanden utsatts av
ellersökandensallvarlig kränkninginnefattarhandlingarför avsom

utlännings-framgåreglering skallfrid.eller Dennafrihetbarnets av
lagen.

uppmjukninginnebär vissförslagAnknytningsutredningens aven
börkommittén detutredningenlikhet medpraxis.tidigare I attanser

uppehålls-fortsattbestämmelser i lagengrundläggande närfinnas om
upphört.förhållandetbeviljastillstånd bör trots att
Anknytningsutredningensåledes enligtskallHuvudprincipen vara

förhållandetbeviljasuppehållstillstånd skall kunnaförlängt atttrotsatt
hand-för våld ellerbarnsökandenssökanden ellerupphört, utsattsom

barnetssökandens ellerkränkningallvarliginnefattarlingar avsom
detta.upphört till följdförhållandetfrid ochfrihet eller av

självAnknytningsutredningenpeka på vadvill härKommittén
skall krävasomständighetervilkagällerframhåller detnär somsom

förekom-kränkningareller allvarligavåldpåståendestöder attett om
dettillräckligtdethär måste görsUtredningenmit. attsäger att vara

kan krävasdet inteförekommit ochsådanasannolikt attövergreppatt
kränkning.försökandenstyrktdet skall utsattsattatt vara

skallvadhar inteAnknytningsutredningen närmare angett som
våld. finger-innefattar Enintekränkningar""allvarligamed somavses

undersök-ställdes vid denfrågorfrån dedock hämtasvisning kan som
frågoruppdrag,utredningens Degenomförde påSCBning somsom
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ställdes till de kvinnor ingick i undersökningen och intesom som var
direkt relaterade till våld gjort eller hotat med någotvar om mannen av
följande.

Hindrat kvinnans kontakt med andra människor.-
Försökt det besvärligt för kvinnan lära siggöra svenska.att-
Grälat på kvinnan och kallat henne fula namn.-

kvinnan medHotat utvisning.-
kvinnan medHotat våld.-

Krävt sexuella handlingar kvinnans vilja.mot-
Fått kvinnan förräddatt vara mannen.-
Tagit kvinnans och/eller inte låtit henne få till nödvän-pengar pengar-

diga utgifter.
kvinnan frånKastat bostaden.ut-

Behandlat kvinnans barn illa.-
På behandlat kvinnan illa.sättannat-

för deGemensamt flesta fall de olika kränkningar angettsav som
enligt kommittén de många gångerär torde omöjligaatt attovan vara

bevisa och ofta också svåra sannolika. Det torde sällan finnasgöraatt
några vittnen och inte heller några synliga spår. Det kan dock självfallet
förekomma kvinnan under någon tid haft kontakt med exempelvisatt

kvinnojour eller någon läkare. Det vidare frågaär spänn-storen om en
vidd mellan de olika handlingar täcks beskrivningarnasom av ovan.
Det skillnad mellan vid tillfälleär grälat kvinnanstor påettom mannen
eller han kastat henne från den bostaden.utom gemensamma

Den föreslagna förlängtregeln uppehållstillstånd skall kunnaatt
beviljas förhållandet upphört, kvinnan eller barnettrots att utsattsom
för våld eller kränkningar, skall enligt Anknytningsutredningen inte

absolut. Anknytningsutredningen några undantag från dennavara anger
huvudprincip, bl.a. kvinnan misshandlats uppträttom som provoceran-
de eller hon redan före sammanboendet varit medveten attom om

varit våldsbenägen. Kommittén delar inte uppfattningen attmannen
undantag från huvudregeln bör i nämnda fall. Enligt Anknyt-göras nu
ningsutredningen skall vidare enstaka bagatellartade inte iövergrepp
sig kunna medföra sökanden beviljas fortsatt uppehållstillstånd iatt
Sverige. Hänsyn skall till under vilka omständighetertas övergreppet

hur allvarligt det varit och detägt sig enstaka epi-rörtrum, om om en
sod eller upprepade hur länge förhållandetövergrepp Enligtsamt varat.
kommitténs mening bör det den bilden före-sammantagnavara av
komsten våld och kränkningar ligger till grund för bedöm-av som
ningen utlänningen skall få i landet eller inte. de fallI detstannaom

sannolikt sökanden eller dennes barngörs föratt utsatts övergrepp av
allvarlig under sammanboendet och förhållandet upphört främstart på
grund detta, skall uppehållstillstånd i regel beviljas. förutsätterDettaav
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det frånkortvarigt, delsvarit heltsammanboendet intedock dels attatt
förhållande.seriöstfrågabörjan varit ettom

uppfattningAnknytningsutredningenssig tillansluterKommittén att
skallkrävs för detdokumentationvilkenformella krav attnågra som

för vålddennes barnsökanden ellersannoliktframstå utsattsattsom
läkar-Polisanmälningar,ställsförhållandet intekränkning ieller upp.

myndigheter bety-socialakvinnojourer eller ärintyg frånintyg och av
sökanden själv lämnaruppgifterbedömningen. ärDedelse vid som

ellerpåstående våldbetydelse. Omnaturligtvis också stor omav
utvisnings-samband medframställs först iförhållandetkränkning i att

sökanden tillförklaringrimligkrävasbör detöverklagas,beslutet aven
påståendet skallförframförts tidigareinteomständigheternavarför att

trovärdigt.bedömas som
anknytningandra skäldet finnspeka påvill vidare änKommittén att

i dagförhållandetkränkningar iallvarligaandraelleroch våld som
förhållandetuppehållstillstånd,beviljasutlänningartill trots attleder att

möjlighetfinnsframgå detlagen attupphört. måste ävenDet attav
utlänningar skallförskäl talarandra starkatillståndbevilja attnär ges

tillämplig fallbli påexempelvisBestämmelsen kanuppehållstillstånd.
återvändan-svårigheter vidsärskildafåutlänningar kommer ettdär att
den sökan-påtaglig risk förfinnsdetgrundantingen på attde, att enav

hemlandet eller förtillvid återkomstenbli socialtde kommer utstöttatt
kansvårigheter. Hänsynbeaktansvärdaandrade kommer mötaattatt

allvar-sökandenavlidit ellerreferenspersonen ärtillockså tas omom
Även där defall kan tänkasandrahandikappad.eller svårtligt sjuk

ömmandesåenskilda falleti detomständigheterna är attsammantagna
i fråga.kommainte börutvisning

sökandetill deInformation

och kommu-partsinsynGällande reglerbedömning:Kommitténs om
tillfredsställande skyddsökandena mot attnikation ettsammantagetger

tillstånds-betydelse föruppgifterförekommeri ärendet ärdet som av
känner till.sökandena inteprövningen och som

och kommu-partsinsynreglernaAnknytningsutredningen att omanser
skyddtillfredsställandesökandenanikation mot attettsammantaget ger

tillståndspröv-betydelse föruppgifterförekommerärendetdet i av
skyldighet förtill. Någoninte kännersökandenochningen som

exempel-material i ärendena,kommunicerautlandsmyndigheterna att
Sökandena bör i ställetinförd.bliföreslås heller interegisterutdrag,vis
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på lämpligt uppmärksamma möjlighetensätt göras begära fåatt att
del uppgifter och material i ärendet.av

Kommittén delar Anknytningsutredningens bedömningar.

21.3.2 Uppehållstillstånd efter inresan

Kommitténs förslag: utgångspunktEn bör Sverige i fort-ävenattvara
sättningen skall ha principiellt krav uppehållstillstånd förett att
andra skyddsberättigade skall ha beviljats föreän inresan. Undantag
skall dock kunna utlänningen har stark anknytninggöras till iom en
Sverige bosatt och det skäligen inte kan krävas utlänningenattperson
återvänder till land för ansökan där.ett annat att ge

Det nuvarande kravet uppehållstillstånd for anhöriga i principatt
skall ha beviljats fore inresan i Sverige infördes, framgått redo-som av
visningen åtgärderna för söka minska möjlig-attovan, som en av
heterna få uppehållstillstånd på grund skenäktenskap elleratt sken-av
förhållanden. Regering och riksdag har sedan vid flera tillfällen strukit
under kravet på uppehållstillstånd före inresan viktigt led iatt är ett
upprätthållandet reglerad invandring se 1994/951179senastav en prop.
och bet. 1994/95:SfU 16. flesta länderDe i vår omvärld har liksom
Sverige principiellt krav uppehållstillstånd skall ha beviljatsett att
fore inresan i landet, ofta med mycket strikt tillämpning häränen mera
i landet. Det utkast till konvention invandrings-en om en gemensam
politik lagts fram EU-kommissionen innehåller likaså kravsom av

uppehållstillstånd för anhöriga skall ordnat fore inresan.att vara
Kommittén utgångspunkt bör Sverige iatt ävenattanser en vara

fortsättningen skall ha principiellt krav uppehållstillstånd förett att
andra skyddsberättigade skall ha beviljats fore inresan.än

Även det principiella kravet uppehållstillstånd skall haattom
beviljats före inresan i Sverige bör finnas kvar, kan det diskuteras om
någon ändring nuvarande regler bör det gäller sökandegöras närav

åberopar anknytning hit.som
Utlänningsnämnden har i sin utvärdering framfört de ändringar iatt

lagstiftningen trädde i kraft den juli i1 1995 vissa fall lett tillsom
oklarheter. Nämnden har vidare pekat den lagstiftningen iatt nya
några fall lett till uppehållstillstånd där tillstånd tidigareatt vägrats
skulle ha beviljats därför bott tillsammans minst år. Till-att parterna ett
stånd har eftersom det inte bedömtsvägrats uppenbart till-attnu som
stånd skulle ha beviljats ansökan före inresan. Som fram-prövatsom
gått redovisningen har nämnden vidare föreslagit viss juste-av ovan en
ring den nuvarande lagtexten. justeringenDen skulle innebära attav om
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skall ansökan efteranknytning till Sverige,utlänningen har stark prövas
inresan Sverige.ansökan före eller efter isigkriterier görsvaresamma

Återföreningen tagit betydelsenhar blandFöreningen annat upp av
och/eller barn i hemlandet.make/makatidigare har Detsökandenatt

sak bestämma vilkenmyndigheternasföreningen intekan enligt attvara
i hemlandet eller den iskall med, den gamlafamilj sökanden leva nya

Sverige.
således det principiella kravet påutgångspunktKommitténs är attatt

beviljats före inresan i Sverige bör finnasskall hauppehållstillstånd
anknytning hit.gälla den har starkböroch detkvar ävenatt som en

Utlänningsnämndens för-ställa sig bakomdärför inteKommittén kan
uppehållstillståndundantag från kravet pågenerelltslag införa ettatt

anknytning hit. kritik förtshar stark Deninresan för denföre somsom
har praktisktnuvarande regelsystemetdet gäller detfram taget ute-när
Sverige och åberoparfinns här igälltslutande att personer, som

återvända till andrai landet, skulle tvingastill någon häranknytning
skulle riskerade i det landetansökan,länder för där trots attatt ge

där ansökan ochskulle ha svårighetereller deförföljelse attatt ge en
lång tid. den månleva åtskilda under Idärför skulle tvingasatt parterna

lösas kra-problem bör de intebetydandedet här fråga attär genomom
generellt.före inresan luckrasuppehållstillståndpåvet upp

reglering frågan harnuvarandekritik riktatsDen mot somavsom
tvingas återvändasig påuteslutande riktatnästan attnämnts personer

gällerolika dettänkas svårighetertill länder där de kan närmöta artav
Kritiken har inte gälltansökan därifrån.omgående intämligenatt enge
land Polen elleråtervända till närliggandetvingasnågon ettatt som

ansökan där. Kommitténsbaltiska fördenågon attstaterna geav
huvudvikten det gäller undan-skillnad i dagblir tillslutsats närmotatt

vid detuppehållstillstånd före inresan bör läggasfrån kravet påtag om
land förutlänningen återvänder tillskäligt kräva annat attettär attatt

tillstånd skulleinte vid det uppenbartansökan där ochin är attomge
gjorts före inresan.beviljats prövningenha om

utlänningen åberopar såvälinte sällan fall därsig härDet rör om
här bosatt.skäl anknytning till någonform politiskanågon somav

politiska skälen. Ansökanförst deMyndigheterna kommer då prövaatt
hit bör då inte beviljasgrund anknytninguppehållstillstånd på avom

eller hon vid återkomstsökanden hanenbart därför attatt enuppger
förföljelse. Utgångs-för trakasserier ellerskulle komma bli utsattatt

riktigmyndigheten/domstolen bedöm-punkten måste göratt envara
asylskälen.ning av

hemkomst kan fåsökanden efterdock tänkas därFall kan antasen
berorutresetillstånd och detta påoch/ellersvårigheter få attatt pass

myndigheterfrån hemlandetstrakasserierformnågon utan attav -
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sådana trakasserier kan bedömas tillräcklig grund för beviljautgöra att
sökanden uppehållstillstånd flykting eller skyddsbehövande isom
övrigt. befarade trakasseriernaDe kan däremot skäl förutgöra att
bevilja ansökan uppehållstillstånd efter inresan.en om

Enbart den omständigheten sökanden kan få svårigheteratt antas att
få och/eller utresetillstånd bör dock inte automatiskt leda till attpass
ansökan beviljas här i landet. Om orsaken exempelvis sökandenär att
gjort sig skyldig till brott eller har obetald underhållsskyldighet i hem-
landet, bör ansökan inte beviljas här i landet. Inte heller bör ansökan
regelmässigt beviljas det sig inte fårrör påutom om en man som resa

innan han gjort sin värnplikt. Förhållandena kan dock sådananytt vara
på grund det fråga mycket lång vämpliktstjänstgöring ellerärattav om
tjänstgöring under osedvanligt förhållanden, det inte kanstränga att

skäligt kräva sökanden återvänder till hemlandet föratt att attanses ge
in ansökan där.en

Ovanstående självfallet endast exempel på det inte kanär när anses
skäligt kräva sökanden återvänder till hemlandet eller landatt att annat

Ävenför in ansökan där. andra situationer kan givetvis tänkas däratt ge
det står klart under lång tid på grund svårig-att änen person annan-
heter få skulle förhindrad omgång lämnaatt störreatt utanpass vara-
hemlandet på sökandenAtt exempelvis skulle tvingas avtjänanytt.
straff för brott politiska förtecken kan dock regelmässigt inteett utan

grund för medge undantag från huvudregeln, såvida det inteutgöra att
handlar straff för gärningar inte straffbelagda i Sverige.ärom som

Även i andra fall kan omständigheterna sådana det inteattvara
framstår skäligt sökanden återvänder till land föratt ett annat attsom ge
in ansökan uppehållstillstånd därifrån. kan frågaDeten om vara om
återvändande till land där det inte finns någon svensk utlandsrepre-ett
sentation och där det förenat med praktiska svårigheter ochär stora
betydande kostnader till något grannland for ansökanatt attresa ge
där. dessa fall svårigheternaI in ansökan inte sällan förenadeär att ge
med det fråga avlägset land och därmed kostnader föräratt ett storaom

återvända till Sverige sedan tillstånd beviljats.att
När det gäller de materiella förutsättningarna för bevilja tillståndatt

på grund anknytning efter inresan bör ide princip desammaav vara
före inresan, dvs. det måste självfallet fråga förhål-ettsom vara om

lande kan bedömas seriöst. Den s.k. seriositetsprövningen harsom vara
behandlats i avsnitt 21 .3.1närmare ovan.

ansökanNär efter inresan i landet tillkommer emellertidprövasen
några omständigheter kan inverka bedömningenpå och knap-som som

kan aktualiseras vid prövningen ansökningar förepast görsav som
inresan. gäller för det första vilken betydelseDet skall fästas vidsom

sökanden uppehållit sig i Sverige illegalt. Regeringen har uttalat sigom
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UD97/november 1997 1015-vägledande beslut iifråga någrai denna
tidmycket långvistats härrörande utan attl017/MP gesompersoner

tid föresig alltsåuppehållstillstånd. rördeDetansökanin någon omom
det intei beslutenkonstaterarRegeringen ärbeslut. attlagakraftvunnet

grund anknytninguppehållstillstånd påsökerovanligt någonatt avsom
underillegalt i landetuppehållit sigSverige haribortill somen person

åberopade samlev-till denhänförligtiddeneller delhela ärsomaven
följande:sedan bl.a.anförRegeringennaden.

bör motarbetasvistelse någotillegalgivetvisallmäntRent är avsomen
internationellai andrasåväl inomdeltar EUSverigestatsmakterna. som

tillrätta med dettakommasyftar tillsamarbeteisammanhang att pro-som
samhälleligtfrånendastdet intebör betonas ettblem. är settDet att per-

sådant. Ettverka fenomenetanledningfinnsdetspektiv motatt somsom
eller i fallmyndigheter godtarsvenskainnebäraskulle vartattsynsättannat

riskersamhället med deutanförmänniskor levervissaåserstillatigande att
medi-inte vågar sökade berördamedför,dettaindividenför attt.ex.som

myndigheter. Därtillolikakontakter mednödvändigahjälp ellercinsk ta
utlännings-löna sig brytadet skallstötandedet motattkommer är attatt

uppehållstillståndbeviljandeliknande aspektregler.lagens En är att av
orättvist de sökandeuppfattasförutsättningar kandessaunder somavsom

myndigheternaföranknytning till kännasinochföljer reglerna snarast ger
förtill sitt hemlandåtervändade nödgasmedförafall kanvilket i vissa att

bör detredandetuppehållstillstånd därifrån.---Utöver nämntssökaatt som
rörandeuppmjukade reglernuvarande ordningensmed dendetattnoteras

anknytninggrunduppehållstillstånd påbeviljamöjligheterna att somav
ratio-finns någonföreställa sig detsvårtefter inresanuppkommer attär att

inteförhållandeseriöstutlänning haranledning för attnell ettsomen
i pågåendeanknytningenåberopauppehållstillstånd elleransöka enom

process.

sedan:Regeringen fortsätter

medundanhållande intebetonasammanhangvill i dettaRegeringen att ett
skall avslås.uppehållstillståndansökanmedföraautomatik skall att omen

anknytningenskilt fall deni varjebedömning måste görasEn somav
anknytningensbeaktas bl.a.Därvid skallSverige.tillutlänningen har

och derasintresseneventuella barnstillsärskild hänsynstyrka och tas
portalpara-vid denuppmärksamhetenhärvid fästavillRegeringenbästa.

andrafinns i kap. §l 1bästatill barnensbeträffande hänsynengraf som
ifinnsskäl i övrigthumanitäradeutlänningslagen. ettAvenstycket som

utlän-beviljasuppehållstillstånd börförtalar trots attärende, och attsom
beaktas.börhållit sig undan,ningen

illegal vistelsebetydelsenuppfattningdendelarKommittén somavom
vidareprincipbesluten. Detnämndade ärutvecklat iregeringen ovan

vistas ille-utlänningarväsentligtuppfattningkommitténsenligt att som
följer myndigheter-delägei bättrekommerlandet inte ängalt i ett som

hemlandet.tillstånd frånansökaåtervänder förbeslut och att omnas
ansökanföreliggakan prövasomständighet närEn ensomannan

före inresanprövningen ärknappast görs attefter inresan närmen
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sökandens identitet oklar. Som kommitténär anförde i sitt delbetänk-
Återkallelseande SOU 1997:67 uppehållstillstånd självklarärav en

och viktig utgångspunkt i fråga asylsökande identiteten i såatt storom
utsträckning möjligt skall klarläggas innan uppehållstillståndsom
beviljas. Detsamma måste enligt kommitténs uppfattning gälla när
grunden för ansökan uppehållstillstånd skyddsbehov.är änom annan

identitetenOm inte kan klarläggas, bör enligt kommittén ansökan i
regel avslås, utlänningen inte har till skyddnär här.rätt

Förhållandena kan dock undantagsvis sådana det på grundattvara
utlänningens anknytning till någon i Sverige inte skäligen kan krä-av

sökanden skall återvända till något landatt förannatvas att ansö-ge
kan därifrån, sökanden inte kunnat styrka sin identitet.trots att I regel

förhållandena i dessa fallär sådana tidsbegränsat uppehållstill-att ett
stånd med uppskjuten invandringsprövning bör beviljas. Enligt utlän-
ningsförordningen kap.1 krävs1 § för vistelse här i landet gäl-ett
lande alla andra nordbor och deän har permanentpass av som uppe-
hållstillstånd. Om sökanden då beviljas svenskt främlingspass blir
emellertid uppskjuten invandringsprövning i allmänhet meningslös,
eftersom verkställighet oftast inte kan ske den saknar hand-av som en
ling från hemlandet berättigar till återresa.som

Ytterligare omständighet bör beaktas sökandens anknyt-ären som
ning till hemlandet anhöriga där. Sådannära anknytning kan igenom
och för sig finnas ansökan föreäven inresan,när detgörs tillhör demen
absoluta undantagen det kommer fram. Om utlänningatt viden
ankomsten till Sverige sig ha familj i hemlandet och åbe-uppger senare

anknytning här i landet och familjen i hemlandet inte skallattropar en
komma hit, kan det finnas skäl beakta anknytningen till hemlandet.att
Om sökanden har stark familjeanknytning exempelvis minder-genom
åriga barn i hemlandet, kan detta skäl kräva sökanden åter-att attvara
vänder dit för in ansökan uppehållstillstånd därifrån.att ge om

Om tonvikt i framtiden skallstörre läggas vid de svårigheter en
sökande kan det gällermöta återvända till hemlandetnär för inatt att ge
ansökan därifrån, bör det också komma till uttryck ändringgenom en

lagtexten. skulle kunnaDet ske undantagsregeln ändrasattav genom
från "om det uppenbart utlänningenär skulle ha fått uppehållstill-att
stånd prövningen skett före inresan" till "om utlänningen har starkom
anknytning till i Sverige bosatt och det skäligen inte kan krä-en person

utlänningen återvänder till land föratt ansökanett annatvas att ge
där".

ändringEn föreslagits skulle också det tydligaregörasom nu att
uppehållstillstånd får beviljas efter inresan i fall där anknytningenäven

anknytning släktskap där kraven i nuvarande kap.2avser genom men
4§ första stycket 1-3 UtlL motsvarar kap.3 första5 § stycket 2-5
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tidigareuppfyllda. Somheltlagförslaget intestycket ärandrasamt
fullständignågonfrågapunkterna inteangivnai dedetärangetts omnu

grundbeviljas påuppehållstillstånd fårdärde falluppräkning avav
enligt vilkennuvarande lagrummet,detiPunkten 4anknytning. uppe-

anknyt-särskildharutlänningenbeviljashållstillstånd får annarsom
fal-fall inteömmandetäcka inbl.a.avseddSverige,tillning är att som

föräldrarfrågaexempelviskan1-3. Detunder punkternaler omvara
i hus-inte ingåtttidigarelandetibarn härminderårigatill sammasom

isläktingar härharminderåriga barn närahållsgemenskap, somom
detskyddsberättigade därtillanhörigaundantagsfalleller ilandet om

iuppehållstillståndomständigheter. Att ävenömmandeudda ochfinns
framgå med denskulle klarareinresanefterbeviljasfall fårsådana

lagtexten.ändringenföreslagna av
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beslutOmprövning22 somav

kraftlagavunnit

ordningGällande22.1

ansökanNy22.1.1

års utlänningslag1989iBestämmelserna

prövningförinfördesutlänningslagårs nytt system1989 ettGenom av
lagakraftvunnetfinnsdetuppehållstillstånd ettnäransökningar om

verkställas.skallutvisning,elleravvisningbeslut somom
verkställig-fråganlämnaskullepolisengällde överTidigare att om

utlän-invandrarverk delstill Statensavlägsnandebesluthet omettav
skäl, delspolitiskaåberopadeverkställighetsstadietpåningen omnya

tvek-verkställighet ellersvårighetellerhinderuppstoddet mot annars
Överlämnande tillverkställas.skullebeslutethurellersamhet om

inte skeskäl behövdepolitiskagrundInvandrarverket på omnyaav
elleroriktigauppenbartuppgifterutlänningensbedömdepolisen att var

inte lämnabeslutPolisens överärendet. ettitidigare atthade prövats
Invandrar-Invandrarverket.tillöverklagaskundeverkställighetsärende

politiska skäl åberopa-därverkställighetsärendebeslut iverkets ett nya
i andrabeslutmedan verketsregeringen,tillöverklagaskundedes

överklagas.kundeverkställighetsärenden inte
Invandrarverketverkställighetsärende tillpolisen lämnatAtt över ett

verket intesåvidabeslutetverkställighetinteför sigi ochhindrade av
fördröj-leda tilländåansågsverkställigheten. Systemetinihiberat en

föredra-anförde1988/89:86 114ärenden. Imånganing prop.av
erbjuder i dethandläggningssystemstatsrådet bl.a. "ettgande att som

medpåärendefåmöjligheter prövat nytt,obegränsade att ettnärmaste
därige-långa ochblirhandläggningstidematillledernödvändighet att

rättsosäkerhet".skaparnom
detpropositionennämndai denvidareanförde attFöredraganden

missbruka. Sam-så lättkvarolämpligt ha attsystemettatt varsomvar
ändra laga-möjligtdetgjorderegler finnas ettändå attmåstetidigt som
kommit framomständigheteravlägsnandebeslut,kraftvunnet nyaom
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visade utlänningens liv, hälsa eller frihet skulleatt äventyrassom om
beslutet verkställdes. Enligt de regler infördes 1989 årsnya som genom
utlänningslag nuvarande kap.2 b5 § UtlL fick ansökanen om uppe-
hållstillstånd gjordes det redan fanns lagakraftvunnetnär beslutettsom

avvisning eller utvisning bifallas endast ansökan grundadesom om
omständigheter inte förut i ärendet ochprövats utlänningensom om
antingen hade till asyl här eller deträtt fanns synnerliga skälannars av
humanitär sådanEn ansökan, s.k. ansökanart. uppehållstill-en ny om
stånd eller NUT, tidigare avgjordes Invandrarverket, prövassom av
från den julil 1994 Utlänningsnämnden.av

Som motiv för den bestämmelsen anförde föredragande statsrå-nya
det i propositionen l988/89:86 bl.a. följande f.:119

För ansökan skall kunna bifallas och tidigareatt meddelat utvis-etten ny
nings- eller avvisningsbeslut alltså upphävas måste enligt min mening krä-

det förs fram omständigheter, inte haratt i det tidigareprövatsvas som
ärendet. fårDet således aldrig bli fråga förnyad prövning vadom en av

har förekommit i det ärendet, något skulle innebära ställ-som ettsom
ningstagande till frågan den tidigare bedömningen har varit riktig ellerom
inte. Vidare måste krävas de omständigheter åberopas antingenatt som
innebär utlänningen har till asyl här eller innefattaratt rätt synnerliga skäl

humanitär art.---av
vill understrykaJag det i alltid måste kunna krävasatt stort sett att

utlänningen lämnar alla relevanta uppgifter i ärendet avvisning ellerom
utvisning. Vidare måste det kunna krävas de omständigheteratt nya som
åberopas det uteslutet avlägsna utlänningengör landet. Principenatt attur
uppehållstillstånd normalt skall sökas från hemlandet måste upprätthållas.

Exempel på fall där tillstånd bör alltså de där utlänningenvägras är på
verkställighetsstadiet åberopar anknytning till Sverige. iDet dag inteär
ovanligt asylsökande under vistelsen i Sverige inlederatt förhållandeen ett
med i Sverige bosatt Om förhållandet haft tillräcklig varaktigheten person.
redan frågan uppehållstillstånd förstanär gången leder inteprövas detom
sällan till utlänningen beviljas uppehållstillståndatt asylskäl sak-även om
nas.

emellertidDet vanligtär förhållande inte har hunnit så långatt ett vara
tid det kunna motivera uppehållstillståndatt grund anknyt-ettanses av
ning tillståndsfrågan inär sådana fall meddelasprövas; avlägsnande-ett
beslut. Ibland dröjer det emellertid innan verkställighet hinner ske och i
verkställighetsärendet åberopas då i stället förhållandet har haft till-att nu
räckligt lång varaktighet och kanske bam hunnit födas. Utvisnings-att ett
beslutet kan då komma upphävas. Sådana förhållanden bör enligt minatt
mening inte i fortsättningen kunna leda till ansökan bifalls ochatt atten ny
avvisnings- eller utvisningsbeslutet upphävs. Av väsentlig betydelse för det

jag föreslår det inte får finnas skäl förhalasystem är att ärende.att ettsom
Huvudregeln skall alltså skäl, kan åberopas från hemlandetattvara som

eller från något land dit utlänningen risk kan sändas, inteannat skallutan
kunna föranleda bifall till ansökan medan utlänningen fort-görsen ny som
farande kvar i Sverige. Detta skall gällaär oberoende de omständig-av om
heter åberopas har uppkommit före eller efter det det första ärendetattsom
avgjordes.
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rättshjälpmöjligheterna tilliInskränkningar

till ansökangälla för bifallskallkriteriervilkaFrågan en omsomom
behandlades därefter ibeslutlagakraftvunnetuppehållstillstånd efter

propositionenkonstaterade i denRegeringen1993/94:94.propositionen
avslag sinfått slutligtdemandel ansö-mycket ettstoratt somaven

ansökan tillstånd,uppehållstillstånd därefterkan ny omgav enom
ansökningarnaandel demycket litenmedan det somnyaavvar en

bifall.ledde till
därför i propositio-föreslogsansökningarantaletminskaFör att nya
förslaget skullebifall. Enligtkriterierna förskärpning enavnen en

sökanden hade tilli de fallbifallas förutomkunnasådan ansökan rätt-
utvisningen skulleelleravvisningengenomförandeasyl ett avom-

för hans ellerbeståendeutlänningens liv ellerfara förinnebära men
propositionenföreslogs ihälsa. Vidarefysiskapsykiska ellerhennes en

ärenden.få rättshjälp i dennamöjligheternainskränkning typatt avav
Utlännings-endast i de fallbeviljassåledes kunnaskulleRättshjälp

inhibitionbeslutatansökananledningmednämnden avomen nyav
verkställigheten.

1993/94:SfUbetänkandei sitt 11Socialförsäkringsutskottet ansåg att
uttalandenansökan och deför bifall tillkriteriernadittillsvarandede ny

fortsättningen.gälla i Där-skulleförarbetengjorts i tidigare ävensom
inskränk-propositionens förslaghuvudsakigodtog utskottetemot om

till rättshjälp.möjligheternaning av

19951 juliLagändringen den

anhöriga soci-Uppehållstillstånd för1993/94:SfU27betänkandet togI
uppehållstillstånd för anhö-fråganalförsäkringsutskottet ånyo upp om

till dethänvisade bl.a.beslut. Utskottetlagakraftvunnetefterriga ovan
ansökan1988/89:86propositionenuttalandet iciterade att omen nyom

enbart på grundbifallasprincip inte bör kunnauppehållstillstånd i av en
sammanboende medäktenskap elleranknytningåberopad genom

därefter 4:Utskottet fortsattehär bosatt.någon

därefter, inte minstemellertid utvecklingenmening harEnligt utskottets
sådanväntetiderna, varitoch de långaasylsökandegäller antaletvad att

åter bör studeras.skall hanterasanknytningamade uppkomnafrågan hur
ellerfall utlänningen harsituation beaktas i deminst bör barnens vän-Inte

Sverige.bosatt inågonbarn med ärtar som

skynd-för regeringenanledningdet finnssåledesUtskottet attattanser
eller därefterunder asyltiduppkommeranknytningarhuröversamt somse

avseenden.förändringar i dessaochhanteras överväga
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Riksdagen biföll utskottets hemställan. Med anledning det återkomav
Ändringarregeringen till frågan i propositionen 1994/951179 i utlän-

ningslagen 1989:529. Regeringen erinrade där väsentligaattom
motiv för de bestämmelserna i 1989 års lag varit undvika denattnya
tidsutdräkt i handläggningen tidigare ordning upphov till ochgettsom

få handläggning utlänningsärendenatt liknade den ien av som mer
andra förvaltningsärenden. Regeringen framhöll det mycketatt var en
angelägen princip beslut i förvaltningsärenden skallatt verkställas.
Regeringen fortsatte därefter s. 44

bakgrundMot vad anförts kan det enligt regeringens bedömningav ovan
inte komma i fråga ha generella regler till uppehållstillståndatt rättsom ger
för den brutit utlänningslagens bestämmelser och undandragitmot sigsom
verkställighet lagakraftvunnet beslut och under dennaett tid fårav en
anknytning enligt vanliga regler skulle kunna ligga till grund försom
uppehållstillstånd. sådanEn ordning skulle inte med destämma överens
grundläggande principerna för utlänningslagstiftningen och för handlägg-
ningen förvaltningsärenden i allmänhet. Det skulle också kunna leda tillav
upprepade prövningar ansökningar och därmed till lång tidsutdräkt iav nya
dessa ärenden; förhållanden tidigare starkt kritiserats. kanDet hellersom
inte bortses från det skulle till skenförhållanden.att uppmuntra En möj-ny
lighet skulle för den fått avslagöppnas ändå få i landet.att stannasom ---Vad hindrar inte de nuvarande bestämmelsernasagts att i vissaovan
fall kan medföra resultat kan sig stötande. gällerDet då framförte alltsom
fall där anknytning uppstår eller åberopas först efter det lagakraft-en att

beslut avvisning eller utvisning föreliggervunnet och det samtidigtom är
uppenbart uppehållstillstånd skulle ha beviljats anknytningenatt åbero-om

innan slutligt beslut meddelats i ärendet. Riksdagenspats framställning är
uttryck för detta.ett

i allmänhetDet fråga fyra olikaär skäl brukar anförastyperom av som
sökande inte vill eller sig inte kunna återvända till hemlandetav som anser

för därifrån ansökan uppehållstillstånd.att ge en om
Sökanden har fått avslag på asylansökan sig inte vågaen men uppger-återvända till hemlandet fruktan för trakasserier eller förföljelse där.av
Sökanden vill inte återvända till hemlandet därför han eller honatt-kommer bli förhindrad lämna detatt ofta därföratt han ellernytt, att

hon inte har och heller inte sig kunna få passhandling berätti-tror en som
till utresa.gar

Sökanden kan i och för sig återvända vill inteparternamen vara-åtskilda under den tid det få ansökan behandlad, inte sällantar beroendeatt
på kvinnan nedkomst inom kortväntar eller nyligenatt har fått bam.

Sökanden kan i och för sig återvända sig sakna ekono-men uppger-miska möjligheter fram och tillbaka.att resa
Ofta det givetvis i praktiken frågaär kombination två ellerom en av

flera angivna skäl.av nu
Det sig således oña skälrör för måste framståparternaom som som

mycket beaktansvärda. Den grundläggande principen lagakraftvun-att ett
beslut skall verkställas innan anknytningnet måste dock skälprövasen av
tidigare anförts upprätthållas så långt möjligt. framstårDet ocksåsom som
stötande ha särskild reglering med möjlighet tillatt positiva beslutsom en
enbart sikte påtar reglerna verkställighet.trotsatsom personer som om

Enbart den omständigheten sökanden har sådan anknytningatt numera en
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uppehållstillståndtill grund förkunna läggassig skulleföri ochhit som
ansökan.tilltill bifallledaintebör således en ny

utsträckningnågotdock ibörhuvudregeln störrefrån görasUndantag
verkställighetsituationerallt iframförgäller närnärvarande. Detför enän
träffas liksomfråntid hindradesunder lång attinnebäraskulle parternaatt

humanitäraskäl.humanitära Destarkamycketföreliggerdå det annars
särskilt då dethärvarandefrämst denpraktikeni parten,oftaskälen avser

förhållandet.ibarnfinns

förförutsättningarnapropositionenisedanföreslogRegeringen att
finns synnerligafrån "detändrasskulleansökanbifall till annarsen ny

humanitetensstridaskulletill "dethumanitär att" motskäl annarsav
sådan lag-utvisning".eller Enavvisningbeslutetverkställakrav att om

ansökningarflertill någotleda änregeringenenligtbordereglering att
skulle medförasamtidigtdetbifallaskommadittills skulle attutanatt

följandevidarepropositionen kanansökningar. Avantaletökning aven
prövningenvidsärskilt bör beaktasvaddet gällerutläsas när av ensom

beslutlagakraftvunnetfinnsredandetansökan ettgörs när omsom
ihumanitära skälutlänningen åberoparutvisning ochelleravvisning

anknytning.form av
Sverige eftervistelsetiden idärtill fallbörSärskild hänsyn tas-

bli långkommitutvisningavvisning ellerbeslut attlagakraftvunnet om
kontroll,sökandensutanförförhållanden t.ex.grundpå omegenav

avsevärd tid.undervarit möjliginteskälpraktiskaverkställighet av
lagakraftvunnetförflutit efterhaskalltidför hur långNågon gräns som

alltid bli fråga sammanväg-måsteDetintebeslut kan sättas enomupp.
enskilt fall.i varjeomständighetersamtliganing av

sökandendärförbeviljas enbartbör inte attansökan attEn uppger-
för trakasse-bliskulle kommaåterkomstenvid utsatteller hon atthan

framomständigheter kommerintesåvidaförföljelserier eller nya-
Utgångspunkten måsteskydd här.tillharsökandeninnebär rättattsom

asylärendet.beslut iriktigtfattatmyndigheterna ettattvara
fåsvårigheterfåkanhemkomsteftersökanden attantasOm en-

trakasserierformnågonberor påutresetillstånd och detoch avpass
Enbart denregel beviljas.tillstånd ibörmyndigheterhemlandetsfrån

fåkommeroch kanskesökanden saknar attomständigheten att pass
dock intetill börberättigarfå auto-svårigheter utresaettatt pass som

exempelvisorsakenbeviljas. Om äransökan attleda tillmatiskt att
underhållsskyldig-obetaldeller harskyldig till brottsiggjortsökanden

tillståndheller börbeviljas.regel inte Intetillstånd ibörhemlandethet i
kan fåintesigdetbeviljasautomatiskt rör passsomom en manom

sådanadockFörhållandena kanvärnplikt. attgjort sinhaninnan vara
vämpliktstjänst-långosedvanligtfrågadetgrunddet på äratt omav

förhållanden skulleosedvanligtundertjänstgöring strängagöring eller
tillstånd.beviljaintekravhumanitetensstridande attframstå motsom
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kanDet tänkas andra situationer däräven det står klart att en per-
under lång tid på grund problem med fåän skulleattson annan pass--
förhindrad lämna hemlandet. Omständigheterna kanatt nytt dåvara
sådana tillstånd bör beviljas. Att sökanden skulleatt tvingasvara

avtjäna fängelsestraff för brott politiska förtecken kan dockett utan
exempelvis regelmässigt inte förgrund bevilja tillstånd.utgöra att

Att inte vill åtskilda under den tid det fåparterna tar attvara en-
ansökan från land prövad eller sökanden sigannat eko-att uppger av
nomiska skäl inte kunna återvända för ansökan bör normaltatt ge en
inte tillräckliga skäl för bevilja ansökan. Situationenattanses vara en
kan dock annorlunda i det enskilda fallet. Så kan exempelvisvara vara
fallet väntetiden kan komma bli osedvanligt lång på grundattom av
praktiska svårigheter ansökan från hemlandet. Vidareatt måstege en
barnens situation särskilt beaktas. barnEtt måste i regel kommaantas

lida sådan skada långvarig separationatt tillstånd bör beviljas.attav en
Enbart den omständigheten har barn bör dockatt paret ett gemensamt
inte automatiskt leda till bifall utlänningen har möjlighet att utanom

omgång ansökan frånstörre land. detl enskilda falletannatge en
kan emellertid kvinnans eller barnets fysiska eller psykiska hälsa vara
sådan kortare separation frånäven eller fadernatt skulleen mannen
kunna få följder.svåra sådana falll bör uppehållstillstånd beviljas.

betonadesDet i propositionen vad anförts endastatt ovan var exem-
plifieringar och självfallet inte någon fullständig uppräkning situa-av
tioner där tillstånd borde beviljas.

Socialförsäkringsutskottet delade i sitt betänkande 1994/95:SfU16
regeringens uppfattning den grundläggande principen måsteatt attvara

lagakraftvunnet beslut avvisning eller utvisningett skall verkställas.om
Utskottet noterade det enligt propositionen måste bli frågaatt om en
sammanvägning olika omständigheter i det enskilda fallet och tilladeav

barnens situation måste vid sådanatt sammanvägning.väga tungt en
Utskottet uttalade vidare hänsyn måste till barn ingår iatt tas som
familjen de inte makarnasäven Sammanfattnings-ärom gemensamma.
vis fann utskottet regeringens förslag ändrade regler för ansökanom ny
väl avvägda.

Lagändringen trädde i kraft den juli1 1995 2 kap. b5 § UtlL.

Utlänningsnämndens utvärdering lagändringen den l juli 1995av

Som i avsnitt 21.I.6 gjorde Utlänningsnämndennämnts i oktober 1996
regeringens uppdrag utvärdering lagändringen den julil 1995.en av

Utlänningsnämnden konstaterar det inte möjligt tillgäng-medatt är att
lig statistik visa några effekter lagändringen. Nämnden har därförav
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ärenden rörande ansökanbeslut igenomgångmanuellgjort nyaven
anknytning härSverigeAnknytning tillunder maj 1996. näragenom

ärenden. dessa fallbetydelse i I 34avgörande 38varithade avav
bifölls.ansökningaransökan medan 4 FöreUtlänningsnämndenavslog

anknytning till Sverigetidigareutgjorde,juliden 1995 nämnts,1 som
ansökan.tillfor bifallinte grund en ny

förgrundernagjort genomgångUtlänningsnämnden har också aven
bedömde nämndenfallinte bifölls.fall Iavslag i de 34 attett parsom

fall nämnden detskenforhållanden. tolv ansågIfrågadet om renavar
beviljats anknytningen åbero-skulle hatillstånduppenbartinte att om

sökandenärendet. fall hademeddelats i Ibeslutinnan slutligt ettpats
fall saknadeoch iterroristorganisationvarit verksam för ett annaten

Avslagsgrundenuppehållstillstånd.Sverigeanhöriga iden permanent
bedömde verk-nämndentjugo fall,flesta fall,dock i de attatt envar

åtskildaskulle tvingas levaskulle innebäraställighet inte att parterna
skulleseparation på någotellerlängre tid sättunder någon annatatt en

för någonallvarligtinnebära parterna.avmen
del frågeställ-utvärderingi sinUtlänningsnämnden att enanser

lösning.tillfredsställande Nämn-inte fåttansökanvidningar enen ny
för-rimligt avvisaöverhuvudtagetdetbl.a.ifrågasätter ärden att enom

Nämndenbarn här.Sverigeanknytning tillharälder ettgenomsom
bör beskri-undantagsregelnutvidgningytterligareframhåller att aven

förarbeten.ochtydligt i lagtextvas
föreslårlagakraftvunnet beslutuppehållstillstånd eftergällerdetNär

UtlLkap. b§ såtill nuvarande 2 5tilläggUtlänningsnämnden attett
detföreliggaskulleverkställighet ocksåhinder ärmot omanses

grunduppehållstillstånd påskall beviljasuppenbart utlänningenatt av
utlänningen ellerochfamiljemedlem Sverigetillanknytning inäraen

ellerlida allvarligt utvis-skulle avvisningenanhörigeden men om
verkställdes.ningen

Utlänningsnämnden härenligtfamiljemedlem börMed nära avses
har någonunder 18 år,sambo barnmake/maka ellerendast samt som

utlän-bifall skulle vidareförutsättning förförälder här. En attvara
allvarligt avvis-Sverige skulle lidaiden anhörigeningen eller ommen

hellerskulle enligt nämndenverkställdes. Deteller utvisningenningen
till uppehållstill-sökanden hartvekanfå råda någon rättinte attom

stånd.
verkställighetenligt nämndenskulleMed allvarligt attavses enmen

i Sverigede anhörigaoch den ellertill sökandenledakan attantas
skullede påträffas ellerhindras fråntid sättunder lång annatattatt
förstai övrigt skulle iallvarligtlidande. Medallvarligtförutsättas men

Sverige skulleanhöriga ieller deoch densökandenhand attavses,
separation.vid kortareallvarlig skadatillkomma även en
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22.1.2 Hinder verkställighetmot

kap.I 8 och2 4 UtlL vissa fall lagakraftvunnetnär ettanges
beslut avvisning eller utvisning inte får verkställas. Hindren föl-ärom
jande.

Om utlänningen riskerar straffas med döden eller med kropps-att-
straff eller för eller omänskligutsättas eller förnedrandeatt tortyr annan
behandling eller bestraffning 8 kap. 1 §. Dessa verkställighetshinder

ovillkorliga och gällerär på vilken grund utlänningen riskeraroavsett
dödsstraff etc.

Om utlänningen riskerar förföljelse 8 kap. 2 §. kanDet här vara-
fråga förföljelse såväl politiska skäl den flyktingärom av av som som
förföljelse på grund kön eller homosexualitet. Har utlänningenav
begått synnerligen brott och det skulle förenatett medgrovt all-vara
varlig fara för allmän ordning och säkerhet låta honom eller henneatt

får dock verkställighet ske risk förstanna, förföljelse, förföl-trots om
jelsen hotar inte innebär fara för utlänningens liv eller ärsom annars av
särskilt svår beskaffenhet.

Om den flytt undan krig eller miljökatastrof har synnerligasom en-
skäl sändas till hemlandet 8 kap. 4 §.mot att

Om det finns hinder verkställighet enligt något nämndamot av ovan
lagrum innebär det regelmässigt samtidigt utlänningen har tillatt rätt
uppehållstillstånd enligt kap.3 4 § UtlL flykting eller skydds-som som
behövande i övrigt. En ansökan kan då bifallas enligt 2 kap. b5 § 1ny
UtlL.

kanDet finnas praktiska hinderäven verkställighet detmot attsom
land dit verkställighet skulle ske utlänningen.vägrar Dennaatt ta emot
situation i dag inte klart reglerad i lag.är Om svårigheterna inte till
någon del beror på den enskildes medverka kan det dockvägran att ses

humanitärt skäl verkställighet inte kan genomförasett och där-attsom
med kan det föreligga grund för bifall till ansökan enligt 2 kap.en ny

b5 UtlL.§ 2 verkställighetssvårigheterAtt slag kannämntav ses som
humanitärt skål framgår också förordningenett 1998:1 17av om

uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. Enligt den förordningen
får uppehållstillstånd humanitära skäl beviljas för medborgare i För-av
bundsrepubliken Jugoslavien kommit vistas här så längeatt att ettsom
tidigare beslut avvisning eller utvisning redan preskriberats ellerom
kommer preskriberas före utgången år 1998.att av
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Resning22.1.3

utvis-avvisning ellerbeslutlagakraftvunnetfåMöjligheterna ettatt om
UtlL i dagbi kap. §bestämmelserna 2 5följdtillning äromprövat av

deförvaltningsärenden. Inomi andrabeslutgällerdetvidare närän
kanbeslutlagakraftvunna omprövasgällerrättsområdenflesta att

möjlighetinnebärResningresning. attgrund förfinnsdetendast enom
bestämmelseroriktigt. Närmareklartframstårbeslutändra ett somsom

förvaltningsprocess-iochrättegångsbalkenibl.a.finnsresningom
lagen.

målbeviljas iresningfårb §37förvaltningsprocesslagenEnligt
finnsförhållandesärskiltnågotgrunddetärendeeller syn-avom

ansökanprövningvidPraxissakenskälnerliga nytt.pröva omavatt
fallenstakai någotendastrestriktiv. Detmycket ärresning res-somär

dåutvisning ochelleravvisningrörandeärendebeviljas ining ett
exempelvishandläggningen,fel iförekommit någotdetfrämst omnär

fåttborde hahandlingkommunicerat partenintemyndigheten somen
fallde flestaiförvaltningsärendeni prövasResningdel avnumeraav.

meddelatssöksresningvariärendei detbeslutHarkammarrätt. av
Regeringsrätten.resningdock frågankammarrätt, prövas avom

förändringarBehovet22.2 av

Utlänningsnämn-ansökan NUT prövasmedSystemet avsomen ny
ansök-antaletBådeproblem.medförakommithar storaden att nya

lagstiftarenvadöverstigavidakommitbifall harandelen attningar och
minsk-tillledaansökanmed avsett attSystemetförutsatte. envarny

fickomprövadesbeslutlagakraftvunnadärfallantaletning menav
detvilket1988/89,budgetåretUndereffekt.omedelbart varmotsatt

antaletuppgickverkställighetsärenden,medmedåretsista systemet
antalettill 10 %invandrarverkverkställighetsärenden hos Statens avca

medförstadetvilketbudgetår,Påföljandeavlägsnandebeslut. var
ansökningar hosantaletuppgickansökningar,med nyasystemet nya

Antaletavlägsnandebeslut.antalet%till 15Invandrarverket nyaavca
framgåröka. Somsuccessivtfortsattdärefterharansökningar att av

ansök-antaletårendeunderhardiagramnedanstående senaste nya
antalungefärtilluppgåttUtlänningsnämndenhosningar somsamma

Cirkautvisning.ochavvisningärendeniöverklagandenantalet om
andelorimligt1997. Enunder årbifölls storansökningarna% av40 av

handläggningenförmåsteUtlänningsnämndens avsättas avresurser
ansökningar.nya
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genomgångKommitténs ansökningar hosav nya
Utlänningsnämnden

Kommittén har gjort genomgång antal ärenden rörandeetten av nya
ansökningar Utlänningsnämnden avgjorde under år 1997. Syftetsom
med genomgången undersöka vilkanärmare skäl åberopasatt ivar som
dessa ärenden och på vilka grunder uppehållstillstånd beviljas. En
sammanställning resultatet undersökningen biläggs betänkandetav av
bil. 3.

Av undersökningen framgår det finns mycket klart sambandatt ett
mellan vistelsetiden och utsikterna till framgång med ansökan.en ny
Den helt övervägande delen de ansökningar Utlännings-av nya som
nämnden avgjorde under de undersökta perioderna år 1997 avsåg per-

in i Sverige under årrest 1992. Cirka 95 % alla bifalls-soner som av
beslut grundade sig på omständigheter rimligen inte skulle ha kun-som

föreligga inte sökandena kommitnat vistas i Sverige under såattom
lång tid. gällerDet dem beviljades uppehållstillstånd därför detattsom
på grund anknytning bedömdes strida humanitetens kravmotav att
genomföra verkställigheten. Parterna hade i dessa fall regelmässigt
kommit sammanbo under minstatt år och ofta också hunnit fåett par
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beviljades tillståndgäller också dembam. Detgemensamt som av
sig till barnens situationi regel hänförde ihumanitära skäl,andra som

flera beviljades tillstånd påhär under år. Defamiljer vistats somsom
hade likaså varit här under lång tid.suicidriskläkarintyggrund omav

politiskatillstånd grund skälfall beviljades påEndast i ett somavpar
tid sökanden kommit vistas här.hänförde sig till dendirektinte att

ansökningar prövade Utlännings-fick sinade flestaAtt nya avsom
i förstamycket lång tid berodde inte hand påhär undernämnden vistats

beslut avvisning ellerlagakraftvunnetlång tid innandet tagit ettatt om
sammanlagda tiden frånVisserligen uppgick denmeddelats.utvisning

i flesta fall tilllagakraftvunnet beslut defram tillsökandens inresa ca
ytterligare åremellertid gått två-treDärefter har dettvå år. utan att

sökanden hållitåtskilliga fall berott påhar iverkställighet skett. Det att
emellertidunder rördeansökningar år 1997sig undan. Många per-nya

i dessa fall beroddeJugoslavien och tidsutdräktenfornafrån detsoner
verkställighet.genomförapraktiska problemoftast på att en

förslagVerkställighetsutredningens

Verk-har i sitt betänkande SOU 1997: 128Verkställighetsutredningen
förslag skullekontroll i utlänningsärenden lämnatställighet och som

minska möjligheternaantalet ansökningar. Förkunna minska attnya
samtidigt få ansökanhålla sig undan ochför sökande prö-att en nyen

skall innehålla uppgiftföreslagit ansökanutredningenvad har att en ny
övrigabostadsadress, telefonnummersökandens och samtpost-om

för få kännedom sökandensbetydelseförhållanden är att omavsom
uppgifter, skall Utlännings-inte innehåller dessahemvist. ansökanOm

ansökan skall vila tillfå förordna denenligt förslagetnämnden att nya
kommit med uppgifterna.sökandendess att

kommittén för kom-lämnats tillhar i denna delFörslaget över att
remissbehand-kommit fram underbeaktande vadmittén med somav
har från skildatill förslaget. Remissinstansernalingen skall ställningta

Frivilligorganisatio-kritik förslaget.utgångspunkter riktat stark mot
för harförslaget och pekar på riskenavstyrker att personer somnerna

ansökan.lämna in JOuppehållstillstånd inte vågartill atträtt en anser
situ-rättsinstitut bör användas i dennaintevilandeförklaring är ett som

Utlänningsnämnden bör möjligheti ställetation. JO attatt gesanser
vid påföljdtid komplettera ansökansökanden inom vissförelägga att

i Stockholm till-till prövning.inte Länsrättenden tasattav annars upp
andra lös-förslagutredningensstyrker visserligen ävenattmen anser

ofullständig ansökan kan avvisasinteningar bör prövas, om enex.
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utlänningen håller sig undan eller någon form prövningstill-om om av
stånd kan införas.

Kommittén vill för sin del härutöver peka på Verkställighets-att
utredningens förslag också medför praktiska svårigheter det gällernär

kontrollera sökanden verkligen finns uppgivenatt adress.om en
Med hänsyn till den kritik olika slag förts fram Verk-motav som

ställighetsutredningens förslag möjlighet till vilandeförklaringom av
ansökningar, bör förslaget inte genomföras.nya

Slutsatser

Möjlighet få lagakraftvunnet beslut avvisning eller utvisningatt ett om
finns i alla västeuropeiska länder.omprövat I några länder kan en

minister, vanligen inrikesministem, bevilja tillstånd efter lagakraftvun-
beslut det finns starka humanitära skäl. andraI länder finnsnet om

möjlighet börja från början hos invandringsmyndigheten detatt om om
kommit fram helt skäl inte tidigare i ärendet. Närprövatsnya som man
så börjar från början, förekommer det avslagsbeslutsägaatt att ettom

invandringsmyndigheten i sådant ärende inte kan överklagas. Iett ettav
länder kan beslutet överklagas invandringsmyndigheten bedö-par om

det fråga helt skäl inte tidigare.är iatt Inteprövatsmer om nya som
något land har ansökan efter lagakraftvunnet beslutgörsen som sus-
pensiv effekt, dvs. beslutet kan verkställas hinder denutan attav nya
ansökan inte hunnit Också i Sverige måste ha reglerprövas. görsom
det möjligt ändra lagakraftvunnet beslut avvisning elleratt ett om
utvisning verkställighet inte längre framstår rimlig.när Det ären som
samtidigt mycket angeläget uppnå minskning antaletatt ompröv-en av
ningar lagakraftvunna beslut, i dag kräver orimligt storaav som resur-

Tidsutdräkten kostar inte bara i sig medförDen också onö-ser. pengar.
digt lidande för den enskilde. Andra vad Verkställighetsutred-vägar än
ningen anvisat måste dock för uppnå minskning antaletprövas att en av
ärenden och kortare tider från lagakraftvunnet beslut fram till verkstäl-
lighet. samtidigt nödvändigtDet ha kvar någon "ventil"är föratt
omprövning omständigheterna radikalt ändras, exempelvisom genom

revolution i utlänningens hemland.en
Nuvarande bestämmelser bör vidare ändras på punkt. Sve-en annan

rige har anslutit sig till antal konventioner fri-på och rättighets-ett
området, där internationell domstol eller domstolsliknandeetten organ
övervakar fullgör sina åligganden enligt konventionen. Hitatt staterna
hör Europakonventionen och FN-konventionen ochmot tortyr annan

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning dengrym,
s.k. tortyrkonventionen. Europakonventionen svensk lag.utgör numera
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enligt konventionenrättighetersinamedborgareenskildEn som anser
folk-Domstolens domarEuropadomstolen.tillklaga ärkränkta kan

direktkan också klagaenskildföljas. Enoch måstebindanderättsligt
tillämpningenövervakarFN-kommittén tortyr-till tortyr,mot avsom

inte folk-visserligenbedömningarkommitténs ärkonventionen. Den
de anslutnafall följasi de flestatordebindande sta-rättsligt avmen

ärendetänkasvidare rörEG-domstolen kan avgöra ett enterna. som
nämnda fallenalla desig i Sverige. Föruppehållautlännings rätt att

ochbeslutlagakraftvunnetmöjlighetfinnas omprövamåste det ettatt
tillEU-reglemaenligtVidare gälleruppehållstillstånd. rättenbeviljaatt

EU-medbor-gift meddenföruppehållstillstånd efter inresan är ensom
inte.beslut ellerlagakraftvunnetdet finns ettoavsett omgare,

överväganden förslagoch22.3

beslutomprövningGrunder för22.3.1 ett somav
kraftvunnit laga

lagakraftvunneti dagliksomutgångspunkt måsteförsta att ettEn vara
kommit framendast detpåkunnaskallbeslut prövas nytt nyaom

ärendet ochtidigare iinte göromständigheter attprövats ensomsom
rimlig.framstårverkställighet inte som

beslutlagakraftvunnetomständighetervilkaunderdet gäller ettNär
uttalandentill dekommittén isigansluterkunna stortbör omprövas

socialförsäkringsutskottetsoch i1994/952179gjorts i prop.som
avsnittredogjorts i 22.l.1vilkaoch för1994/95:SfU 16betänkande

avvisning ellerbeslutlagakraftvunnetinnebärDet ettatt omovan.
följande situationer.ifrämstkunnautvisning bör omprövas

Verkställighetshinder

detupphävaskunnautvisning måsteelleravvisningbeslutEtt omom
eller §kap. 2 4nuvarande 8enligtverkställighetfinns hinder mot

hinderpraktiskabeståendedet finnsgällamåsteUtlL. Detsamma om
enskildedeninte berorhinder väg-och dessaverkställighet attmot

ansökanskriva underexempelvismedverka, vägraattatt engenomrar
om pass.
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Humanitära skäl i form anknytningav

finns i principDet inte skäl bevilja ansökan enbart därföratt atten ny
tidigare åberopad anknytning kommit bestå under något längreatten en

tid vad fallet ärendet prövadesän ochnär till-senast störreattsom var
därför kan till det sig seriöstro sättas anknytning.röratt Denom en

allmänna principen uppehållstillstånd för andraär skyddsberätti-att än
gade skall ha beviljats före inresan i landet. det finnsNär lagakraft-ett

beslut skälen starkare för uppehållstillståndär inteän börvunnet att
beviljas så länge sökanden kvar i landet.är

de flesta fall därI ansökan i dag bifalls på grundval sökan-en ny av
dens anknytning till någon bosatt i Sverige det emel-är ärperson som
lertid inte fråga tidigare åberopad anknytning kommitatt attom en vara
under något längre tid vad fallet vid tidigareän prövning.en som var en
Det sig i allmänhet kommitrör vistas i Sverigeattom personer som
under minst år efter lagakraftvunnet beslut avvisning ellerett par om
utvisning och under denna period ingått äktenskap eller inlett ettsom
samboförhållande med någon här i landet och där ofta ocksåparterna
hunnit få bam. Med utgångspunkten lagakraftvunnaett gemensamt att
beslut skall verkställas finns i princip inte heller i detta fall skäl till-att
låta prövning här i landet enbart den grunden sökandenatten ny
kommit få stark anknytning hit.att en

Omständigheterna kan emellertid i det enskilda fallet sådana attvara
det skulle strida humanitetens krav genomföra verkställighet.mot att en

kanDet sig fall där sökanden inte riskröra eller någonutan störreom
kanomgång bege sig till hemlandet eller något land förannat att ge

ansökan därifrån och där verkställighet skulle innebära att parternaen
skulle tvingas leva åtskilda under lång tid. gällerDet särskilt fall då
barn berörda. då i principDet frågaär skälär artom av samma som
kan grund för ansökan uppehållstillståndutgöra efterprövaatt en om
inresan jfr avsnitt 21.3.2. När de humanitära skälen främst hänför sig
till barnens situation bör också förutsättningarna för bifall till ansö-en
kan desamma prövningen sker före eller efter laga-oavsettvara om
kraftvunnet beslut avvisning eller utvisning. detNär gäller huma-om
nitära skäl i övrigt måste däremot för ansökan skall beviljas efteratt
lagakraftvunnet beslut krävas de åberopade skälen har tyngdatt större

vad krävs för bifall till ansökan föreän lagakraftvunnet beslutsom en
avvisning eller utvisning. Enbart den omständigheten det ärattom

fråga verkställighet till avlägset land där det saknas svenskettom
utlandsrepresentation och där det skulle förenat med kostna-storavara
der för utlänningen återvända till Sverige sedan tillstånd beviljatsatt
torde exempelvis knappast kunna hänföras till verkställighetatt en
skulle strida humanitetens krav.mot
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övrigtHumanitära skäl i

leder till bifall till ansökanHumanitära skäl i dag är nästanen nysom
kommit vistas mycket härrelaterade till sökanden lång tid ialltid attatt

exempelvis livshotande sjukdomdock tänkas därlandet. Fall kan en
lagakraftvunnet beslut avvisning ellerdiagnosticeras kort efter ett om

utvisning.
finnas bevilja uppehållstillståndhittills bör möjligheterLiksom att

beslut avvisning eller utvisning,efter lagakraftvunnet detnäräven om
skäl. Enligt vad uppgivits från Utlännings-starka humanitärafinns som

uppmjukning praxis skett så detnämnden har viss atten av numera
tidigare tyngden de humanitära skälkrav påställs något lägre än av

uppehållstillstånd skall beviljas.forkrävs attsom
fullständig uppräkning vadinte möjligt någonDet göraär att av som

tillräckligt starka humanitära skäl för beviljatänkaskan utgöra att en
efter lagakraftvunnet beslut avvis-uppehållstillståndansökan omom

främst olika formerhar i praxis sig tvåning eller utvisning. Det rört om
första varit frågahar för dethumanitära skäl. Det om personer somav

grundval läkarintyg visat olikauppehållstillstånd på påbeviljats av som
insufficiens, i de flesta fall i föreningpsykisk sjukdom ellerformer av

har i regel kommit vistas i Sverigesuicidrisk.med Dessa attpersoner
tid, oftast flera år. andra huvudgruppen harunder mycket lång Den

kommit vistas i Sverigefamiljer med barn likasåutgjorts attsomav
till barnens situation medförtmycket lång tid och där hänsynenunder

beviljats. har här varit frågauppehållstillstånd Det vägaattatt om
UtlL det särskilt skall beaktas vadbestämmelsen i kap. 1 §1 attom

hälsa och utveckling barnets bästa i övrigthänsynen till barnets samt
sig med livshotandekräver. enstaka fall har detI rört personerom en

få i hemlandet där vård ivård inte stått Sve-sjukdom for vilken att men
Även det gällerleda till varaktig förbättring.rige skulle kunna nären

bedömning gjorts i fråga bam.sjukdom har något generösmer omen

åtagandenInternationella

upphäva lagakraftvunnet beslutmåste finnas möjlighetDet att ett om
utvisning internationell domstol eller domstols-avvisning eller om en

internationellt åtagande.liknande finner Sverige brutit ettatt motorgan
efter inresan för den gift medtill uppehållstillståndRätten ärsom en

enligt EU-reglerna bestämmelserna i denEU-medborgare gäller oavsett
emellertid angeläget svensk lagstift-svenska lagstiftningen. Det är att

i strid med EU-reglerna. Möj-utformas den inte kan kommaning så att
lagakraftvunnet beslut med hänsyn till inter-ligheterna omprövaatt ett
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nationella åtaganden bör därför utformas så de täcker deävenatt
nämnda EU-fallen.

Tidsfaktoms22.3.2 betydelse

Kommitténs genomgång antal ärenden rörande ansökan hosettav ny
Utlänningsnämnden visar det finns omständigheter betydelseatt nya av
i antal ärenden, främst därför beslutet inte verkställtsett stort att ännu

Ävenår efter det det vunnit laga kraft. självfalletett att strävanpar om
måste ingen skall kunna vistas i Sverige i åratal med laga-att ettvara
kraftvunnet avlägsnandebeslut, måste dock lagstiftningen utformas så

den täcker denna situation. finnsDet ingen garanti förävenatt att
inte på kan hamna i läge under början 1990-taletnytt samma som av
med den då höga inströmningen asylsökande med åtföljandeextremt av
långa handläggningstider såväl före efter lagakraftvunnet beslut.som

Kommitténs förslag till processordning bör leda till kortareny
handläggningstider och till minskning antalet ansökningaren av om
omprövning omedelbart efter lagakraftvunnet beslut. Om ärende-ett
handläggningen förs på domstolar, föreslås i avsnittetöver som om
instansordningen, det realistiskt räkna med kortare handlägg-är att
ningstider i dag från ansökan till dess lagakraftvunnetän beslutett
föreligger i ärendet. Den genomsnittliga handläggningstiden i förturs-
mål i dag i länsrätt två månader och i kammarrättär månader.treca ca
En relativt snabb prövning frågan avvisning eller utvisningav om upp
till kammarrätt bör medföra det i de flesta fall inte kommer fin-att att

någon grund för omprövning lagakraftvunnet beslut omedel-ettnas av
bart efter kammarrättens beslut.

tidigare framhållitsSom räcker det emellertid inte med hand-att
läggningstiderna fram till lagakraftvunnet beslut minskas. krävsDet
också verkställighet lagakraftvunna beslut kan ske väsentligtatt av
snabbare i dag. Genom ändring 1998:1567 i utlänningslagenän har
från den januari huvudansvaretl 1999 för verkställighet beslutav om
avvisning och utvisning förts från polismyndigheterna till Statensöver
invandrarverk. Regeringen har räknat med 1997/982173se attprop.
det skall innebära ökad andel verkställighetema skall skeatt en av

utlänningen väljer självmant lämna landet. dessa fallIatt attgenom
kommer också vistelsetiden här efter lagakraftvunnet beslut minska.att
Även i övriga fall bör vistelsetiden efter lagakraftvunnet beslut minska

frågan verkställighet/återvändande beaktas under helaattgenom om
handläggningen ärendet.av
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Förslag22.3.3

nuvarande ordningen med ansökanDenKommitténs förslag: ny
lagakraftvunna beslutomprövning avvisning ochförNUT omav

ordning där invandrarverkutvisning med Statens prövarersätts en
verkställighet. hinder verk-det finns något hinder Demot motom

i lagtext kompletteras med bestäm-ställighet i dag anges ensom
hinder verkställighet också föreligger detmelse motatt omom

humanitetens krav genomföra verkställigheten.skulle strida attmot
verkställighet åberopas i sin helhetde hinderOm prö-mot som

besluta verkställigheten skalltidigare, får Invandrarverket attvats
verkställighet praktiskgenomföras. hinder åbero-Om naturmot av

får Invandrarverket fatta såväl bifallsbeslut avslagsbeslut.sompas
får också upphäva beslutet avvisning ellerInvandrarverket om

klart det politiska eller humanitära skälutvisning det står attom av
verkställigheten. Invandrarverkets beslut i dessafinns hinder mot

får överklagas.fall inte
Åberopar det finns hinder verkställighetenutlänningen att mot av

humanitära skäl och har dessa skäl inte tidi-politiska eller prövats
Invandrarverket anmäla ärendet till utlän-i sin helhet, måstegare

dock inte ske, det fråganingsdomstolen. Anmälan behöver ärom om
verkställighet inte planerad ske inom denärende där är när-attett

tiden.maste
får inte överklagas till Utlännings-Utlänningsdomstolens beslut

överdomstolen.

lägger fram det gäller instans- ochförslag kommitténDe när pro-som
nyligentillsammans med den ändringcessordningen bör som genom-

för verkställighet beslut avvisningdet gällerförts när ansvaret av om
väsentligt tider såväl fram tillutvisning leda till kortare i dagoch än

Kommitténsbeslut från beslut till verkställighet.lagakraftvunnet som
medsamtidigt kraftigt stärkt rättssäkerhet muntligförslag innebär en

och med domstolsprövning tillförhandling i tvâpartsprocess uppen
lagakraftvunnetkunna beslutkammarrätt. Behovet omprövaatt ettav

tillminska. måste dock finnas möjlighetkommer därmed Detatt
framståi de fall där verkställighet inte skulle rim-omprövning somen

lagakraftvunnetvilka grunder beslut bör kunna harlig. På omprövasett
utvecklats i avsnitt 22.3.lnärmare ovan.

for omprövning lagakraftvunna beslutordningkrav påEtt aven ny
möjligt inte medger upprepadevidare så långtmåste att systemetvara

ärende. majoriteten alla fall därprövningar I ansö-en nyavav samma
i dag det sig inte baratill Utlänningsnämndenkan rörgörs om en
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ansökan minst två ansökningar i cirkaärende. I 10 %utan om samma
fallen det sig fem ansökningar eller fler. starktDetrör ärav om en

bidragande orsak till de ansökningarna kräver såatt storanya resurser
Utlänningsnämnden.hos

omprövning lagakraftvunnaordning där beslut kan ske endastEn av
fram omständigheterdet kommit enligt bestämmelserna inär nya som

lagförslaget kan hinder verkställighet fyller enligtkap.9 utgöra mot
kommitténs uppfattning de krav bör ställas Påett nytt system.som

klara alla fall där det finns förså kan risk utlänningensätt attman
skulle för någon form förföljelse vid verkställighet. Detutsättas av en
blir emellertid nödvändigt låta starka humanitära skäl utgöraatt en ny

för hinder verkställighet.grund mot
Hinder verkställighet på grund humanitära skäl kan i lagtextmot av

uttryckas motsvarande den nuvarande grunden för bifall tillpå sätt som
ansökan i kap. b UtlL, dvs. beslut inte skulle få verk-2 § 25 att ettny

"skulle strida humanitetens krav" genomföraställas det mot attom
verkställigheten. Till sådan lagbestämmelse kan också hänförasen

hitvissa fall där det finns stark anknytning och där det, enligt vaden
rimligtanförts inte skulle framstå kräva sökandenatt attsomsom ovan,

eller land förskulle bege sig till hemlandet något ansö-annat att ge
kan Särskilt i fall där barn berörda skulle sannolikt i åtskilligadär. är

bedömas föreliggafall hinder verkställighet humanitäramot grun-
der.

utformningen ordning skisserats kommerDen närmare somav en nu
följer.då att utse som

iverkställighetshinder dag i 8 kap. och UtlL2 4De som anges
bestämmelse hinder verkställighetkompletteras med att motomen

strida humanitetensockså föreligger det skulle kravmot att genom-om
verkställighetshindretföra verkställigheten. i kap. §Det 9 1tasnya

lagförslaget.
januari huvudansva-Invandrarverket har sedan den 1999,lnumera,

för verkställigheter. Inför verkställighet verket fråga utlän-måsteret en
ningen han eller hon ställer sig till verkställighet i enlighet medhurom

inte sällan tilldet lagakraftvunna beslut finns i det beslutetsom anges
vilket land verkställighet skall utlänningen då gällandeske. Om gör att

verkställighet Invandrarverket först skiljadet finns hinder måstemot
det kan föreligga form praktiskt hindermellan ärenden där någon av

och de de hinder utlänningen åbe-verkställighet ärenden därmot som
hinder i kap.kan hänföra till sådana 9 2att som avsesropar vara

eller lagförslaget kap. eller UtlL.§ motsvarar 8 2 4 §3
verkställighetshindren praktisk Invandrarver-Om avgörär naturav

bestående och avlägsnandebeslutet där-ket hindren kan antas varaom
tidsbegränsat uppehållstillstånd bör meddelas,för bör upphävas, ettom
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anvisningar för verkställigheten behövs eller verkstäl-närmareom om
möjlig helt i enlighet med det lagakraftvunnalighet bör beslutvara som

finns. Invandrarverket otvivelaktigt den instans lämpadär är mestsom
sådana verkställighetshinder.prövaatt

hinder åberopas kan hänföra tillOm de sådana hinderattsom vara
lagförslageti kap. 2 eller 3 § måste Invandrarverket9avsessom

vad anförs har tidigare iförst ärendet eller inte.avgöra prövatsom som
verkställighetinvändningarna i sin helhet har tidigare,Om prövatsmot

ha befogenhet besluta verkställighetenbör Invandrarverket skallatt att
genomföras i enlighet med det beslut finns eller meddela deattsom

föreskrifter för verkställigheten kan behövas. måsteDetnärmare som
ankomma på Invandrarverket vad åberopasprövaatt om som som

verkställighet tidigare eller inte.eventuellt hinder ord-Enprövatsmot
ning där Invandrarverket skulle ha skyldighet underställa alla ären-att
den där utlänningen gällande det finns hinder verkställighetgör att mot

eller lagförslaget skulle innebäraenligt 9 kap. 3 § utlänningen2 att
praktiken skulle kunna få ärende under utlänningsdomstolenssjälv i ett

sådan ordning skulleprövning upprepade gånger. En leda till orimligen
arbetsbelastning för domstolarna.

omständigheterInvandrarverket bedömer de åberopasOm att som
tidigare och de kan hinderinte har verk-prövats utgöraatt antas mot

enligt kap. eller lagförslaget, skall verket anmälaställighet 9 2 3 §
utlänningsdomstolen. behöververkställighetsärendet till Anmälan dock

ske det fråga ärende där verkställighet planeradendast är ärettom om
tiden. inte rimligt utlänningsdom-ske inom den Det ärnärmaste attatt

skall belastas med antal verkställighetsärendenstolen därett stort
verkställighet inte kunnat planeras eftersom utlänningen hållernågon

sig undan. sådana fall bör det räcka med prövning Invandrar-I en av
verket. Verket bör då ha möjlighet såväl besluta verkställig-att attom

skall upphäva tidigare beslut avvisning ellerhet ske att ettsom om
utvisning, verket bedömer det står klart det finns hinderatt att motom
verkställigheten enligt kap. eller lagförslaget.9 2 3 §

Invandrarverket anmäler verkställighetsärende till utlän-Om ett
ningsdomstolen, bör verkställighet inte få ske i avvaktan pä domstolens
beslut den ärendet eller inte. innebär då samtidigtDetövertar attom

särskilt beslut utlänningsdomstolen inhibition inte behövs.något av om
skall verkställighetsärendetUtlänningsdomstolen dom-överta om

uppenbart inte finns hinder enligt kap.stolen inte finner det det 9att
omständigheterna tidigareeller lagförslaget eller i2 3 § prövatsatt

ärendet. beslut utlänningsdomstolen ärendet innebärEtt överatt taav
fåinte utlänningen kommer här. Beslutet Övertagandeatt att stanna om

utlänningsdomstolen funnit ärendet kräverinnebär enbart attatt en mer
prövningen självfallet resultera iingående prövning. kan såvälDen att
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i verkställighet skall ske. Beslutar utlännings-tillstånd beviljas attsom
innebär det lagakraftvunnainte ärendet detdomstolen överta attatt

fast. väsentligteller utvisning ståravvisning Detbeslutet är attom
verkställighetsärenden inte medför långt utdragenprövningen enav

därför inte möjligt överklaga utlänningsdom-procedur. börDet attvara
i sådana ärenden.stolens beslut

utlänningen tillsammanssjälvfallet själv ellernaturligaDet är att
verkställighet i samband med denåberopar hindermed sitt ombud mot

inför verkställigheten.utredning Invandrarverket måste Detgörasom
personlig inställelse borde abso-diskuteras regelkan görasomom en

Invandrarverket har det huvudsakligaMed ordning därlut. ansvareten
finns hinder,och i första hand det någraför verkställigheter prövar om

initiativverket ha möjlighet på helt detmåste dock prövaatt eget om
Invandrarverket kan exempelvis ha kännedomfinns hinder.några om

landeller verkställighet till vissthinder praktisk natur mot ettannanav
inte allmänt kända och utlän-grund händelserpå ännu ärsom somav

tänkas utlänning-inte känner till. kan ocksåningen själv kanske Det att
sjukdom inte kan framföra sina åsiktergrund svårpå egna menen av

möjlighet förakända ombudet, hardessa sedan tidigare är attatt somav
verkställighet.kan hinderfram de omständigheter utgöra motsom

absolut krav inte bör ställasanförts leder till någotVad att uppovan
personligen skall föra fram de hinder verkstäl-utlänningenpå motatt

utlänningen håller sigeller hon föreligga. Omlighet hansom anser
utredning skäleninte vill träda fram och någonundan och närmare om

detta dock sannolikt i de flesta falldärför inte kan kommergöras, att
Invandrarverketfå inhibition i ärendet hospåverka möjligheterna att

utlänningsdomstolen kommermöjligheternaliksom överatt ta ettatt
Invandrarverket anmält.ärende som

Även verkställighetinvandrarverk har huvudansvaret förStatensom
vissa verkställighets-avvisning och utvisning, kommerbeslutav om

delspolisen. gäller verkställighetockså finnas hos Detärenden att av
utvisning grundavvisningsbeslut, domstols beslut påpolisens egna om

avvisning eller utvisning i säkerhetsärenden,brott och beslut omav
avvisning och utvisning Invandrarverket lämnatdels de beslut somom

det polisiär medverkan vid verkställig-till polisen därför krävsöver att
verkställig-det finns något hinderheten. polisen bedömerOm att mot

framlagda förslaget anmäla det tillhet, polisen enligt detmåste nu
domstols beslutverkställighetInvandrarverket. hindretOm omavser av

säkerhetsärende, bör Invandrarverketutvisning eller beslut i ettav
Övrigaregeringen. verkställighets-lämna ärendet tillomedelbart över

verket hand-anmäler till Invandrarverket, måsteärenden polisensom
de verkställighetsärenden verketlägga på sätt tarsom uppsomsamma

anhängiggörs direkt hos verket.initiativ ellereget som annars
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omprövning lagakraftvunna beslut börtillmöjlighetDen av som
internationella åtaganden bör inte utformastillmed hänsynfinnas som

flesta sådana fallverkställighet. står i de allrahinder Detytterligare mot
kan dock tänkasuppehållstillstånd skall beviljas. Dethelt klart att

beviljas. kan frågatillstånd inte börundantagsfall där Det attvara om
fram efter utslaget det internationellakommitomständigheter avnya

beviljaframstår rimligtmedför det inte attattorganet uppe-somsom
resolution denockså tänkas EU:s 4hållstillstånd. kanDet att av

vidtas för bekämpa skenäkten-åtgärder bördecember 1997 attsomom
medföra uppehållstillstånd intekomma97/C 382/01 kanskap att att

med EU-medborgare.ingått äktenskap Omdenskall beviljas ensom
åtaganden skulle utformas verk-internationellatillhänsynen ettsom
lagtekniska konstruktionen bli inveckladskulle denställighetshinder

i hindren måste bättrebegränsningar Entill demed hänsyn göras.som
lagakraftvunnet beslut avvis-föreskrivadärförlösning är att ettatt om

uppehållstillstånd beviljas detinte hindrarutvisningning eller att om
internationellt åtagande.följer ettav

Rättsh j älp

verkställighetsärendenbiträde iOffentligtbedömning:Kommitténs
i andra utlänningsärenden,reglerförordnas enligtskall somsamma

förordnas det inte måstebiträde skalloffentligtdvs. antas attom
biträde tordeinnebär offentligtbiträde saknas.behov Det attav

invandrarverki de ärenden Statensförordnas främstkomma att som
utlänningsdomstolen.anmäler till

stycketenligt kap. första 3rörande ansökan kan 11 8 §ärendenI ny
Utlänningsnämnden meddelatförordnasoffentligt biträdeUtlL om

Offentligteller utvisning.ärendet avvisninginhibition ibeslut omom
barai verkställighetsärenden,förordnasbiträde kan vidare men om

kap. eller UtlL sedani förvar enligt 6 2 3 §utlänningen hålls än tremer
Även verk-UtlL. i ärenden rörandeförsta stycket 4kap. §dagar ll 8

måste det finnasföreslagitsenligt den ordningställighet ovansom
biträde.få offentligtmöjlighet att

ansökani ärenden rörandeoffentligt biträdeMöjligheten fåatt ny
förordnandeTidigare gälldejuliändrades den 1994.1 att ett som

bestodeller utvisningärende rörande avvisningbiträde ioffentligt ett
uppehållstillstånd eller beslutetantingen beviljatsutlänningentill dess

den juli 1994verkställts. Lagändringen lutvisningavvisning ellerom
utlänningsärenden ioffentligt biträde iförordnandeinnebar att ett som

Ökadrättssäkerhet19-030314
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likhet med vad gäller för andra förvaltningsärenden skulletypersom av
upphöra gälla det fanns lagakraftvunnet beslut i ärendet.näratt ett
Offentligt biträde skulle dock kunna förordnas i ärende rörandeett ny
ansökan Utlänningsnämnden meddelade beslut inhibitionom om av
beslutet avvisning eller utvisning.om

förarbetenAv till lagändringen den julil 1994 det gäller möj-när
ligheterna få rättshjälp i ärenden rörande ansökan kan utläsasatt attny
det fanns i huvudsak två motiv bakom ändringen. I 1993/94:94 s.prop.

anförde90 således regeringen den dittillsvarande ordningenatt som
innebar förordnande offentligt biträde gällde vid ingivandeatt ett som
inte bara ansökan flera sådana tvekan bidragit tillutan utanav en ny av
det antalet ansökningar. Regeringen fann vidare det intestora attnya
fanns skäl i utlänningsärenden ha principiellt annorlunda regle-att en
ring i andra förvaltningsärenden.än

den juliFöre 1994 fanns det således1 möjlighet få hjälpatt ettav
Ändringenoffentligt biträde i alla ärenden rörande ansökan.ny av

möjligheterna till rättshjälp ledde emellertid inte till de flesta utlän-att
ningar i dag skulle juridisktsakna biträde de ansökannär ger en ny

uppehållstillstånd. En genomgång antal ärenden hos Utlän-ettom av
ningsnämnden kommittén gjort visar det visserligen bara 10-att ärsom
15 % sökandena får offentligt biträde. Många har emellertidettav som

ombud i fallen40 % totalt advokat eller biträdandeöverett ärsom av
jurist på advokatbyrå och i cirka fallen10 % jurist inteär ärav som
advokat eller knuten till advokatbyrå. Totalt har alltså 65-70 % etten
biträde jurist. I 15 % fallen har utlänningen ombudårsom ca av som
haft någon inte varit jurist och i ungefär lika många fall harperson som
ansökan varit undertecknad utlänningen själv uppgift någotutanav om
ombud.

försökEtt uppskatta kvaliteten depå ansökningar inteatt gettssom
någon jurist följande bild. någonNär inte varitav ger person som

jurist ombud har det ofta varit fråga någon svenskuppträtt som om
granne/bekant och ansökningarna har främst innehållit vädjanden om

sökanden bör få här det vad skulle kunnaatt stanna utan att angetts som
några omständigheter. fallI har det dock varit frågautgöra ettnya par

ansökningar med speciella kunskapergettsom som av personer om
det aktuella landet och där omständigheter har tillförts ärendet. Avnya
de ansökningar utlänningen själv undertecknat har några varitsom av

de där någon inte varit juristtyp uppträttsamma som person som som
ombud, dvs. ansökningarna har främst innehållit vädjande fåett attom

ungefär hälftenI de fall där ansökan undertecknatsstanna. av av
sökanden själv någon framträtt ombud det dockutan att ärperson som
uppenbart utlänningen haft hjälp någon relativt kvalificeradatt av per-
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kunska-visar påsvenska ochgodansökanmaskinskriven somson
utlänningslagstiftningen.per om

inskränka möjlig-för1993/94:94ianfördesskäl attDe prop.som
giltiga.ansökan alltjämtärendenrättshjälp itill ärheterna om ny

beviljas undersåledesverkställighetsärenden böribiträdeOffentligt
återgång tillutlänningsärenden.andra Eniförutsättningar somsamma

ökadeskulle leda tilljuliföre den 1994rådde 1förhållandende som
samhällsekonomiska vinsternamedan derättshjälpen ärförkostnader

uppskatta.svåra att
verkställig-förordnas ikunnasåledesbiträde kommerOffentligt att

ellerkap. 2 3 §verkställighet enligt 9hinderdärhetsärenden mot
biträde sak-behovinte måstedetlagförslaget åberopas, antas att avom

detsaknas,exempelvisfåroffentligt biträdeBehov antas omavnas.
kommerinte bör ske. Däremotverkställighetklartframstår attsom

verkställighetsären-förordnas i dealltidbiträdeoffentligtsannolikt att
Beslututlänningsdomstolen.anmäler tillInvandrarverketden omsom

eftersomInvandrarverketregelmässigtfattasbiträdeoffentligt ver-av
finns hin-hand deti förstaharmyndighetden prövaket attär omsom

utlänningenstillgodoseordning börsådanverkställigheten. Ender mot
kostnads-innebära någoninte börsamtidigt denbiträdebehov somav

ökning.
verkställig-iför rättshjälpkostnadernaKommittén har övervägt om

försaktaxainförandeskulle kunna begränsashetsärenden av engenom
betänkan-i sittförordadeRättshjälpsutredningenärenden.denna typ av

utlänningsärenden ochiskulle införassaktaxa1995:81de SOU att
jämtearbetecirka fyra timmarsmotsvaranderekommenderade taxaen

behövdesunderlagytterligaredockansågUtredningentidsspillan. att
yttrade sig iremissinstanserfåtalfast. Endastladessaktaxainnan etten

Advokatsamfundet, Utlän-bl.a.avstyrktesFörslagetfråga.denna av
utlänningsärenden inteansåglyktingrådet,ochningsnämnden F attsom

invandrarverkDomstolsverket och Statenssaktaxa.sig förlämpade en
nivånemellertidanfördeInvandrarverketförslaget.tillstyrkte att en

föl-i deninteFråganutredning.ytterligarekrävdesaktaxa togs upp
saktaxainförandeeftersom1996/97:9propositionen prop.jande av

lagändring.någonskulle krävainte
siginte lämparutlänningsärendenbedömningendelarKommittén att

medförolika karaktärärendenastillmed hänsyn attsaktaxafor somen
kraftigt.varierarärendenför olikatidsåtgången
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betydelse vidLevnadssättets23
ärendenprövningen omav

uppehållstillstånd, avvisning
utvisningoch

Gällande23.1 rätt

levnadssättetsdet gällerför tidigare reglerredogörelseutförlig närEn
i 1994/95:179uppehållstillstånd finnsbetydelse i ärenden prop.om

Ändringar därför i huvudsak endastbehandlasutlänningslagen. Häri
gällande regler.nu

EU-medborgareNordbor ochl23.

vilken betydelse brottslighet ochbestämmelserUtlänningslagens om
uppehålls-prövningen ärendenha vidmisskötsamhet bör omavannan

utlänningar, såledesutvisning gäller samtligaochtillstånd, avvisning
gäller försärskilda reglerEU-medborgare. Denordbor ochäven som

till uppehållstillstånd innebär emel-EU-medborgaresnordbors och rätt
nordbor,tillämpas olika påreglerna måste EU-praktikenlertid i att

tredje landsmedborgare.utlänningaroch andramedborgare
vid prövning ansökanmisskötsamhetbetydelsenReglerna avavom

uppehållstillstånd kanvid återkallelseuppehållstillstånd och avom
nordbor. Nordbor har botillämpas påsjälvfallet intesåledes rätt att

uppehållstillstånd.krav påoch arbeta här utan
däremot tillämpasavvisning och utvisning kanBestämmelserna om

EES-avtalet.emellertid ocksåNordbor omfattasnordbor.påäven av
följer EU-reglema gällerbegränsningardeinnebärDet att avsom

nedan.nordbor seockså i fråga om
utlänningen kommerdet kanAvvisningsgrunden attattatt antas

sådant till-arbetstillstånd hakräververksamhetbedriva attutansom
EU-medborgare;inte heller pånordbor ochtillämpas påstånd kan inte

arbetstillstånd.från kravetundantagnakategorierdessa är
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utvisning nordborFör grund brott finns vidare denav av
begränsningen det krävs synnerliga skäl för utvisning nordboratt av

varit bosatta här sedan minst tillbakatvå år vid tidpunkten åtalnärsom
väcktes.

någon omfattasInnan EU-reglerna uppehållstillstånd,vägrassom av
utvisasavvisas eller måste alltid undersökas dels det finns grund förom

det enligt den svenska lagstiftningen, dels det står i överensstäm-om
melse med EU-reglerna. Utlänningar enligt EU-reglerna har rättsom
till uppehållstillstånd kan sådant tillstånd, avvisas och utvisasvägras
endast skäl hänförliga till allmän ordning, säkerhet eller hälsaav
direktiv 64/221/EEG. omfattasDe EU-reglerna EU-med-ärsom av
borgare och deras familjemedlemmar. Med EU-medborgare häravses
liksom i andra sammanhang också medborgare i de Island,stater
Liechtenstein och inteNorge ingår i EU omfattassom men som av
EES-avtalet.

Allmän ordning public order, ordre public uttryck oftaär ett som
används i internationella sammanhang. Den innebörden i dettanärmare
sammanhang bestäms EG-domstolens praxis. Det dock klartär attav
EU-reglerna innebär krav motsvarande svenska regler försträngare än

misskötsamhet skall inverka på beslut rörande uppehållstillstånd,att
avvisning och utvisning. sökanden tidigareAtt begått brott får exem-
pelvis i sig inte grund för avslag. Avslag måste grundas påutgöra en
bedömning det i det enskilda fallet finns risk för fortsatt brottslighet.att

det gäller återkallelse uppehållstillståndNär förhållandet detärav
återkallelse enligt EU-reglerna kan ske i vidare omfattningmotsatta; än

de regler finns i den svenska utlänningslagen. finns fem kate-Detsom
gorier EU-medborgare har till uppehållstillstånd irätt ett annatsom
medlemsland nämligen arbetstagare hara som anställningsbevis, b
tillhandahållare och tjänster, c företagare, dmottagare stu-av egna
derande och e övriga har sin försörjning tryggad. dessa fårFörsom
uppehållstillstånd återkallas de inte försörjer sig eller saknarom annars

Återkallelsetillmedel sin försörjning. för arbetstagare får dock inte ske
de blivit ofrivilligt arbetslösa däremot de frivilligt lämnarom men om

sitt arbete avsikt söka någotutan att nytt.
familjemedlem grundarFör sin till vistelse anknytningrättsom

till EU-medborgare får uppehållstillstånd återkallas anknyt-en om
ningen till medborgaren i EU-staten bryts och familjemedlemmen inte
har i Sverige på någon grund.rätt att stanna annan

Uppehållstillstånd för EU-medborgare beviljas regelmässigt för fem
Återkallelseår. Några särskilda tidsgränser för återkallelse inte.anges

uppehållstillstånd angivna grunder sker dock i praktikenav ovan
inte beträffande den beviljats uppehållstillstånd ellerpermanentsom

uppfyller kraven för uppehållstillstånd.permanentsom



Levnadssättets betydelse 4191999:16SOU

Uppehållstillstånd23. 1

riskerar förföljelseskyddsbehövande devissaFlyktingar och som
på homosexualitetellergrund könav

uppehållstillstånd för dennafårstycket UtlLandra 1Enligt kap. 4 §3
ikategori vägras om

enligt förstaoch skyddsbehövande 3 §enligtbeträffande flyktingar 2 §det
utlänningens tidigarekänttill vadoch hänsynstycket 2 3 är omsomav

synnerligafinns skältill rikets säkerhetmed hänsynverksamhet eller att
uppehållstillstånd.inte bevilja

enligt kap.skyddsbehövande 3bestämmelsersärskildaNågra om
skäl; för denna gällernaturligafinns intestycketförsta 13 § gruppav

inteoch de kan dåverkställighetshinderabsolut vägrasett uppe-
hållstillstånd.

uppehållstillstånd kan för det förstabeviljainteskälSynnerliga att
Genévekon-omständighetersådanaföreligger gördet attatt somvara

sökandentillämpliga,skyddsbestämmelser inteventionens är attsom
freden ellerkrigsförbrytelse eller brottskyldig tillgjort sig grovtmot

Genévekonventionentillflyktslandet jfrutanförbrotticke-politiskt
artikel och F.1 C

fråga hänsyn tillvidarekan detlagtextenframgårSom omvaraav
fast praxislångvarig ochslutligen enligtsäkerhet. kanrikets Det vara

brottslighetmycketskyldig tillgjort sigi Sverigesökandenatt grov
brottslighetochfängelsestraff, 4-5 år,till långtlett avsettett somsom

eller vålds-narkotikabrottallvarligt slagsärskilt grovtgrovtsomav
brott.

skälflyktingaruppehållstillstånd kanförReglerna vägrasnär av
oför-levnadssätt har varittill derashänförasmening kani någonsom

kategorinför denregler gällerlång tid. Sammaändrade under nya
janu-lagändringama den ldefinieradesskyddsbehövande genomsom

köngrund sitt ellerförföljelse påriskerarnämligen deari 1997, avsom
gradkan utläsas1996/97:25homosexualitet. Av att samma avprop.

såvälskall föreliggatill skyddförföreligga närförföljelse bör rättatt
förföljelseriskerardeni frågaflyktingardet gäller somomsom

förföljelse dessapåhomosexualitet. Orsaken tillellergrund kön attav
för flyktingarskyddsbestämmelsentillhänfördesgrunder inte attvar

kundehomosexualitetellerbedömde köninteregeringen att anses
Skyddsbestämmelsema församhällsgrupp.till visstillhörighetgrunda

grund kön ellerförföljelse påriskerarför denflyktingar och avsom
likartatutformats påemellertidhomosexualitet har sätt.ett
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Särskilda regler för dem flytt undan krig ellersom en
miljökatastrof

Enligt kap. andra3 4 § stycket UtlL får dessutom2 uppehållstillstånd
för krigs- och miljöflyktingar vägras om

det beträffande skyddsbehövande omfattas § första stycket3 2 påsom av
brottslighetgrund eller någon omständighet hänför sig tillav annan som

den skyddsbehövandes finns särskilda skäl inte beviljaattperson uppe-
hållstillstånd.

Vad i denna lagbestämmelse således vilka omständig-ärsom anges
heter de gäller för flyktingar och dem riskerar förföl-utöver som som
jelse på grund kön eller homosexualitet kan leda till avslag påav som

ansökan uppehållstillstånd från någon skulle ha rätten om som annars
till skydd på grund krig eller miljökatastrof.av en

nämnda bestämmelserna infördesDe år 1995 och gällde då krigs-
och s.k. de factoflyktingar. Efter de ändringar det gällervägrare när

olika kategorier skyddsbehövande infördes den januari1 1997som
gäller bestämmelserna i dag skyddsbehövande enligt kap. första3 3 §
stycket dvs. de grund eller inre väpnad konfliktyttresom av en
behöver skydd eller på grund miljökatastrof inte kan återvändaav en
till sitt hemland.

motiv för ändringen anfördeSom år 1995 regeringen i prop.
1994/95: bl.a. följande:179 s. 46

Regeringen kunnabedömer asyl bör krigsvägrare och de facto-vägrasatt
flyktingar det föreligger allvarliga anmärkningar deras skötsamhetnär mot
och hederlighet. bör komma till uttryck iDetta utlänningslagen. principI

fråga lagakraftvunnenbör det fängelsedom fängelse-vara om som avser
straff inte alltför varaktighetkort för avslag skall Detatt ett övervägas.av

inte möjligt lägga fast hur långt fängelsestraff det skall frågaär att vara om
för avslag asylansökan skall aktualiseras. måste alltid bliDetatt ett
fråga bedömning i det enskilda fallet också straffetsdär längd måsteom en

utlänningens skyddsbehov. kan vidare finnas anledningDetvägas mot att
inte till straffetsbara längd också till gärningens Grova oakt-utan art.se

samhetsbrott visserligen leder till fängelsestraff där återfalls-som men
risken litennormalt skall därvid något mindrekunna allvar-är anses som
liga brott lett till fängelsestraff längd där återfalls-än som av samma men
risken typiskt är större.sett

till utredningenI bedömer regeringen allvarlig ellermotsats att uppre-
pad misskötsamhet inte konstaterad lagakraftvunnen domärsom genom
inte bör kunna leda till avslag. Endast då det fråga brottslig-ensamt är om
het ligger till vad skulle kunna hindragränsen ensamtsom som uppe-
hållstillstånd misskötsamhetbör kunna in. måste dåDetvägasannan vara
fråga förhållanden otvetydigt konstaterade, exempelvisärom som en av
utlänningen erkänd gärning kan bedömas komma leda till fällandeattsom
dom.---

Vad gäller i första hand brottslighet och misskötsam-sagtsovan annan
het i Sverige. tillståndsgivande myndighetenDen torde endast i mycketett

tillgångbegränsat antal fall ha till uppgifter brottslighet och andraom
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uppgifterland,skötsamheten i Näri frågaanmärkningar annat omom
måste hänsyn ocksåframland kommerbrottslighet iexempelvis tasannat

mellanskilja sig högstbrott kanstraffmätningen för avsevärttill att samma
straffutgångspunkt i vilketdå ske medBedömningen börolika länder. som

straffbelagda iinteSverige. Gämingariskulle ha utdömts ärsannolikt som
land föranlettde iintenormalt ettSverige bör även ett annatvägas om

avsevärd längd.fängelsestraff av

l994/95:SfUbetänkande 16i sitttillstyrkteSocialförsäkringsutskottet
och detframhöll kd,reservationerolikaförslag. Iregeringens attmp v

andra allvarligaborde framgåmotivuttalanden klartellerlagtext attav
ledaborde kunnaintelagakraftvunna domaranmärkningar än ensamma

domarlagakraftvunnaendastreservationiansågtill avslag. Fp atten
skulle beaktas.

skyddsbehövandetillståndssökande änAndra

andra skydds-uppehållstillstånd föransökan änprövningVid omenav
följande.stycket UtlLsistaenligt kap. 4 §gäller 2behövande

enligt denna paragrafuppehållstillståndansökanprövningenVid omav en
vandel.hederligförväntas förautlänningen kanskall beaktas enom

iförslagUtlL efteri kap. 4§fördes in 2Bestämmelsen prop.
"kan för-uttrycketpropositionenikan1994/952179. Det attnoteras

Socialförsäkrings-hederligt" användes.ochskötsamtlevaväntas
godkända betänkande,riksdagenemellertid i sittutskottet ansåg av

hederlig vandel""förauttrycketdet äldrel994/95:SfU 16, att varen
klarare.

regeringen ianfördelagbestämmelsenför denmotivSom prop.nya
följande.bl.a.481994/95:179 s.

och hederlig-skötsamhetutlänningensinnebärpraxis,Nuvarande attsom
uppehållstillstånd, bör lag-ansökningarprövningenvidinhet vägs omav

i frågatillämpliga delardärvid gälla ibörprinciperfástas. Samma som om
lagakraft-förutominnebär då bl.a.utlänningar. Detasylberättigade att -misskötsamhet bör beaktas.otvetydigt konstateradendastdomarvunna --- erkänd gärningutlänningenfrågaexempelviskanDet avom envara- missköt-ellerfallande domleda tillbedömas kommakan att annansom

Vilken tyngdklarlagda.heltomständigheternafaktiskadesamhet där är
måsteuppehållstillstånd skallforskall ha vägrasanmärkningama attsom

asylberättigadebeträffandeföreslagitsmed vadlikhetockså, i ovansom
Spännvid-fallet.i enskildabedömning detpåbli beroendeutlänningar, en

åberopautlänningar kanasylberättigadeicke ärde skälden mellan som
factoflyktingar.och dekrigsvägraredet gällerväsentligtdock än närstörre

skälhumanitäraåberopakanutlänningarsighärkanDet röra avsomom
det föreliggerendasti frågakunna kommaavslag börstyrkasådan att om

åflykting. kanfor Detmedföra avslagskulle kunnaskälsådana ensom
anknytning till Sve-åberoparutlänningfrågasidanandra somenvara om
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rige i någon form och där anknytningen ligger på till vadgränsen som
skulle kunna läggas till grund för bevilja tillstånd. detI fallet böratt senare

mindre allvarliga anmärkningar i fråga levnadssättetäven kunna läggasom
till förgrund avslag givetvis under förutsättning det sigett att rör om-otvetydigt konstaterade anmärkningar. det gällerNär anknytningsförhål-
landen där det finns barn med i bilden måste självfallet hänsyn tillstor tas
barnens situation och de skulle drabbas separation från någonom av en av
föräldrarna.

Socialförsäkringsutskottet tillstyrkte i sitt betänkande l994/95:SfU 16
regeringens förslag. och kdFp ansåg endast lagakraftvunna domaratt
borde beaktas. reserverade sig förV avslag på regeringens förslag.

uppehållstillståndTidsbegränsade

Tidsbegränsat uppehållstillstånd får enligt kap. b2 4 § UtlL i föl-ges
jande fall.

det medOm hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt råder tvek-
samhet uppehållstillstånd bör beviljas, får tidsbegränsat uppehålls-ettom
tillstånd ges.

Bestämmelsen fördes i utlänningslagen den juli1 1995 efter för-
slag i 1994/95:179. Som motiv for den bestämmelsen anfördeprop. nya
regeringen i propositionen bl.a.s. 49 följande.

Enligt regeringens bedömning bör tidsbegränsade uppehållstillstånd i större
utsträckning for närvarande meddelas form prövotidän närsom en av
sökanden gjort sig skyldig till brott. kan sigDet stötande dente att som
gjort sig skyldig till relativt allvarlig brottslighet omedelbart därefter
beviljas uppehållstillstånd. Enligt vad uttalats i föregå-ett permanent som
ende avsnitt levnadssättets betydelse i ärenden uppehållstillståndom om
bör självfallet brottsligheten inte så allvarlig domstol beslutatär attom-utvisning i första hand brottsligheten skall leda tillprövas ettom om-avslag på ansökan uppehållstillstånd. Skäl meddela tidsbegränsatatt ettom
uppehållstillstånd torde därför i huvudsak föreligga omständigheternaom

sådana uppehållstillstånd borde det för tillfället inteär att vägras men
skulle möjligt verkställa avlägsnandebeslut. Så kan falletatt ettvara vara

förhållandena i sökandens hemland verkställighet dit omöjlig förnär gör en
tillfället där ändring förhållandena bedöms möjlig inommen en av som
överskådlig tid. i vissa fallAven anknytning till Sverige åberopas kannär
dock förhållandena sådana det inte framstår rimligtatt att trotsvara som
viss brottslighet avslå ansökan och tidsbegränsat uppehållstillståndatt ett
under prövotid då kan lämpligt.---en vara

tidsbegränsatEtt uppehållstillstånd medför emellertid nackdelar även
for den enskilde utlänningen. Utlänningen kommer i sådant fall levaett att
i osäkerhet framtiden, osäkerhet dock beror hans eller hen-om en som

handlande. ocksåDet troligt den har tidsbegränsateget är att ettnes som
uppehållstillstånd kommer svårigheter arbetsmarknadenmöta störreatt

den tillstånd.harän ett permanentsom
Avsikten således inte tidsbegränsat uppehållstillstånd skall bevil-är att

jas alla utlänningar gjort sig skyldiga till brott ellersom annan grov
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uppehållstillstånd bör i princip endast med-misskötsamhet. Tidsbegränsat
följer vidareEU-reglemaAvi de falldelas attangetts uppe-ovan.som

kan tidsbegränsas skäl hänförligaEU-medborgare intehållstillstånd för av
levnadssätt.till utlänningens

i betänkandet l994/95:SfUSocialförsäkringsutskottet tillstyrkte 16
förslag.regeringens

Återkallelse uppehållstillståndav

uppehållstillstånd återkallas på olikaUtlL fårEnligt kap. §2 ll treett
utlänningens levnadssätt.kan hänföras tillmeninggrunder i någonsom

följer.lyderLagtexten som

uppehållstillstånd återkallasfåri landet,utlänningen harOm ettrest
verksamhet arbetstillståndkräverbedriver sådanhan utansomom

tillstånd,ha sådantatt ett
finns allvarliga anmärk-sådant dethandlat påhan sätt attettom

levnadssätt, ellerningar hansmot
i övrigttidigare verksamhet eller kantill hansdet med hänsynom

spioneri olovlig underrät-bedriva sabotage, ellerhan kommer attantas att
nordiskt land.Sverige eller i någottelseverksamhet i annat

Återkallelse har väcktsfår ske endast fråganenligt första stycket om
uppehållstillstånd.i år medvarit bosatt härutlänningen harinnan tre

efter i 1994/95: 179.lydelse förslagsin nuvarandeParagrafen fick prop.
Ändringen vidgades också det gällermöjligheternainnebar när attatt

ochutlänning inte lever skötsamtföruppehållstillståndåterkalla somen
iåterkallelsegrundenden tidigareskeddehederligt. Det attgenom

återkallas föruppehållstillstånd fickinnebarUtlL,kap. ll §2 attsom
frihetsstraff ellertidigare ådömt någongrundpåutlänning avsomen

begå brott ikomma Sve-omständighet kundesärskild antas attannan
handlat sådantutlänning påändrades till sättrige, attettatt somavse en

Tidsfristen inomlevnadssättet.anmärkningarallvarligafannsdet mot
vidare från tvåutsträcktesåterkallelse måstefråganvilken tas uppom

i den nämndaskärpningen anförde regeringenförmotivtill år. Somtre
bl.a. följande.propositionen s. 51

uppehållstillstånd medåterkallelsebestämmelsernanuvarandeDe avom
sig svåra tillämpa.har visat Detutlänningens levnadssätthänvisning till att

möjlighet finns ochdennabedömning angelägetregeringensenligt attär
skyldiga tillgjort siggäller utlänningardetockså kan tillämpas när som

föreligger domstoldet därförmisskötsamhetallvarligmycket ettutan att av
utvisningsutredningentillutvisning. Imeddelat beslut motsats anserom

förremissinstanser reglernanågraregeringen i likhet medemellertid att
för tillstånd.förutsättningarnaåterspeglingböråterkallelse inte avvara en

betydligtmåste krävasuppehållstillstånd skall återkallasbeviljatFör att ett
hederlighetskötsamhet ochutlänningensanmärkningar änallvarligare mot

Återkallelse börtillståndet skallförstaför detvad krävs vägras.attsom
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således i fråga endast utlänningenkomma dömts till fängelsestraffettom
avsevärd längd eller det föreligger otvetydigt konstateradeav om annars

ianmärkningar fråga levnadssättet.om
Består anmärkningama enbart brottmålsdom där domstolen efterav en

övervägande inte beslutat utvisning bör uppehållstillståndet dock inteom
återkallas. skulle kunna sigDet stötande domstol och förvalt-te om en en
ningsmyndighet på bakgrundsmaterial skulle komma till olikasamma

i fråga utlänningensresultat kvar här. läget kanAtträtt att stannaom vara
förstaannorlunda innan det uppehållstillståndet beviljats återkommer rege-

ringen till i avsnitt brottmålsdom där domstolen inte7.5. En beslutat om
utvisning dock kunna i bedömningenbör det förutom domenvägas när
föreligger allvarligaandra anmärkningar.

problem det gäller återkallelse uppehållstillstånd har inteEtt när av
sällan varit invandrarverk på alltförStatens stadium fått känne-att ett sent
dom anmärkningar i fråga utlänningens levnadssätt. Tidsfristen förom om
återkallelse bör därför utredningen föreslagit utsträckas från två år tillsom

år.tre

Socialförsäkringsutskottet tillstyrkte i betänkandet 1994/95:SfUl6
regeringens förslag. Tillstyrkandet dock inte enhälligt skärp-Motvar
ningen kraven hederlig vandelpå reserverade sig fp, kd, ochav mp v
och utsträckningen tidsfristen från tilltvå år reserverade sigmot treav

ochmp v.
för återkallelse enligtGrunderna punkterna och1 3 stämmerovan

delvis med grunderna för avvisning enligt 4 kap. första2§överens
stycket och UtlL, jfr avsnitt Avvisning.2 4 23.l.3 om

Tidsförordningar

den ibland framallmänna debatten fall därI utlänning vägratstas en
uppehållstillstånd grund relativt ringa brottslighet. sig då iDet rörav
allmänhet fall där uppehållstillstånd tidigare därförvägrats attom

Ävennågon tidsförordning inte tillämplig. för-någon sådanansetts om
ordning inte gäller för närvarande kan det därför finnas anledning att

något hur dessa förordningar tillämpats lev-det gällernämna närom
nadssättet.

Regeringen har vid flera tillfällen utfärdat förordningar innebu-som
rit tillstånd skulle få beviljas asylsökande kommit vistas häratt attsom
viss tid, de vid prövning inte varit berättigade till skydd. Deäven om en

exemplen förordningarna 1991:1999, 1994:189 ochutgörssenaste av
1998:117.

Enligt den sistnämnda förordningen fick uppehållstillstånd av
humanitära skäl beviljas medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien

vistats här i landet så länge tidigare avvisningbeslutatt ettsom om
eller utvisning upphört gälla eller skulle komma upphöra gällaatt att att
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dock inte beviljasUppehållstillstånd skulle1998.årföre utgången av
hållit sig undanutlänningenverkställa därförinte gåttbeslutet attattom

verkställas.beslutet inte kunnattillmedverkateller på sätt attannat
tillstånd fickförordningar gälldeförstnämndade tvåEnligt att

fåttviss tid hakommit vistas härasylsökandebeviljas utan attattsom
skäl taladesärskildaärende, intei sittslutligt beslut attmot uppe-om

förordningamamotiven till bådaEnligtbeviljades.hållstillstånd
"särskilda skäl"kunde1994:11991:8förordningsmotiv attvararesp.

familj "handlatsökandensmedlemeller någonsjälvsökanden ettav
utlänningens beredvillighetifrågasättaanledningsådant attsätt som ger

praxissamhället".i det svenska Dengrundläggandeiakttaatt normer
förordningama inne-de nämndatillämpningenutvecklades vid avsom
relativt ringa brotts-vid falluppehållstillstånd vägradesbar ävenatt av

dagsböterredan vid domar 30fallskedde i vissalighet. Det omom
i tiden.relativtlågbrottet nära

Avvisning23.1

grunder i någonutlänning påavvisningförFörutsättningarna somav en
förstaangivna i kap. 2 §finns 4till levnadssättethänförasmening kan

och UtlL.stycket 43
således avvisasfår utlänninglagbestämmelserEnligt dessa en

Sverige eller i någotvistelse ihan under sindet kan2. attantasom
ellerpå ärligtförsörja siginte kommernordiskt land sätt attettattannat

arbetstillstånd haverksamhet kräverbedriva utan atthan kommer att som
tillstånd,sådant

frihetsstraff eller någonådömttidigarepå grundhan annanavom
Sverige eller ibegå brott ikommakanomständighetsärskild attantas

nordiskt land,något annat
övrigt kanverksamhet eller itidigaretill hansmed hänsyndetom

olovlig underrät-spioneri ellerbedriva sabotage,han kommer attantas att
nordiskt land.i någoti Sverige ellertelseverksamhet annat

stycke inteparagrafens sistafår enligtnämnda falliAvvisning ovan
till Sverige ochutlänningens ankomsteftermånaderske än tresenare

uppehållstillstånd.ellerviseringutlänningen harinte om
tilläm-kap. UtlL kanavvisningsgrundema i 4 2 §materiellas.k.De

styckei paragrafens sista attBegränsningamautlänningar.på allapas
inte får skeoch avvisningmånaderske inomavvisning måste atttre av

avvisningsgrunder i praktikendessainnebärviseringharden attsom
utlänningar.viseringsfriadet gällerfrämstanvändaskan när

språkligi punktenärligt sätt" 2sig på"försörja ärUttrycket ett en
sig". på"årligen försörja Kravuttrycketgamladet attförnyelse manav
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skulle ärligen försörja sig fanns tidigare i flera olika sammanhang, inte
bara det gäller utlänningar. Med detnär uttrycket avsågs främst att man
inte fick leva brottslig,på osedlig eller förkastlig verksamhet. Iannars
praktiken kom det först och främst sig prostitution,röra tidigareatt om
också vad då kallades lösdriveri. Det kunde dock handla ocksåsom om
brottslighet ansågs omoralisk och ofta svår bevisasom attsom som var

yrkesmässigt hasardspel, koppleri, smuggling eller liknande. Densom
inte kunde redogöra för sin försörjning presumerades ofta inte för-som

sörja sig ärligen. Enligt förarbeten till 1954 års utlänningslag prop.
1954:141 det mycket angeläget görligaste mån hindra icke-attvar
önskvärda, medellösa utlänningar komma in i landet för häratt ägnaatt
sig dagdriveri".

Vad enligt punkten kan3 "annan särskild omständig-som vara en
het" någon kan kommagör begå brottatt behandladesantas iattsom
Nordiska kommitténs betänkande NU 16/70 Utlänningspolitik och
utlänningslagstiftning i Norden s. 46:

Den omständigheten utlänning tidigare inte ådömtsatt straff utesluter inte
det ändå kan finnas anledningatt han kan komma begå brottanta att att

efter inresan. Ibland inträffar det utlänning söker i avsiktatt begåattresa
brottslig handling, exempelvis föra med sig landet barnatt vilket hanur om
inte har vårdnaden. denI mån det utlänningens uttalanden ellerav egna
andra förhållanden klart framgår han har sådant syfte med inresanatt bör
han enligt kommitténs mening kunna förhindras sina planer isättaatt ver-
ket redan vid ankomsten till landet. Det bör därför finnas möjlighet att
avvisa utlänning, på grund särskilt förhållande hanannat änsom attav
tidigare ådömts straff kan komma begå brott i landet.antas att

Utlänningslagkommitten anslöt sig i sitt betänkande utlänningslagNy
SOU 1979:64 till förslaget med påpekandet det klart måste framgåatt

utlänningens uttalanden eller andra förhållanden utlän-av attegna av
ningen har för avsikt begå brott.att

Förslaget godtogs regering och riksdag och ändringen fördes iav
lagstiftningen 1980 års utlänningslag.genom

Avvisningsgrunden i punkten har funnits4 med sedan 1954 års
utlänningslag i huvudsakligen oförändrat skick. betänkandetI SOU
1951:42 s. 193 framhölls det för avvisning borde tillräckligtatt vara
med misstanke brottslighet i punkten. underströksDetom som avses
dock misstankarna måste objektivt grundadeatt och det måsteattvara
finnas någon påtaglig grund för misstankarna, utlänningent.ex. att var
känd yrkesspion, sabotör e.d.som
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brottgrundUtvisning23.1.4 av

UtlLkap. §finns i 4 7brottgrundutvisningBestämmelserna avom
följer.lyder somsom

brottdöms förutlänningenSverigeutvisas ettfårutlänningEn somomur
villkorlig domundanröjerdomstolellerfängelsetillledakan enom en

till.har dömtsutlänningenskyddstillsyneller som
strafftill svåraredömshan änutvisas endastdockfårUtlänningen om

böter och
omständighe-övrigaochbeskaffenhetgämingensgrundpådet av

brottslighet härtill fortsattsig skyldigkommerhan görakan attattantaster
elleri landet,

det harkränkningfara ellerskada,till denmed hänsynbrottet som
han inteallvarligtsåintressenallmännaeller attenskilda ärförinneburit

kvar.fåbör stanna

besökaretillfälligasåvälskekanbrottgrundpåUtvisning som avavav
härbosattdentid.längre FörSverige ärivarit bosattden somensom

utvisningtillmöjligheternaibegränsningarvissadockdetfinns som
Sverige.till Dessaanknytningutlänningenstillsighänförfrämst

följer.lyderUtlLkap. 10 §angivna i 4finnsbegränsningar somsom

skall denenligtutvisas 7utlänning bördomstol övervägerNär om enen Därvidsamhället.svenskaanknytning till detutlänningenstillhänsynta
levnadsomständigheter ochutlänningensbeaktasärskiltdomstolenskall

Sverige.ivistatsutlänningen harlängehurfamiljeförhållanden samt
uppehållstill-Sverige medivistatshade permanentutlänningEn som

Sverigeidå bosattellerväcktesåtalminst fyrasedanstånd är när varsom
skäl.synnerliga Det-finnsdetendastutvisasår, fårminst femsedan om

vid dennordiskt landimedborgareförgäller annatett somensamma
två år.minstsedanvarit bosatt härhadetidpunktenangivna

utvisasSverige fårifristadbehovoch harflyktingDen är avsom
medföraskulleoch detbrottsynnerligenbegåtthar grovthanendast ettom

här.låta honomsäkerhetochordning stannaför allmän attallvarlig fara
verk-bedrivitutomlands harSverige ellerihanockså skefårUtvisning om

anledningfinnsoch detsäkerhetför riketsinneburit faraharsamhet som utlänning harverksamhet här. Omsådanfortsättaskullehan enattatt anta
fristad imed behovflyktingskall hanflyktingförklaring avsomansesen flykting medinte längrehan ettuppenbart ärintedetSverige, attärom

sådant behov.
år ochfemtonfylldeinnan hanSverigetillkomutlänningEn somsom

utvisas.får intefem årminsthär sedanvistashadeåtal väcktesnär

juliden 1skärptesbrottgrundpå senastutvisningReglerna avom
straff-idetutvisningförförutsättninggällde attTidigare1994. som

deträckerframgåttår. Somi minstfängelseingickskalan ett numera
i detutlänningenochstraffskalanfängelse iingår attdetmed att

straff böter.tillfallet döms änenskilda strängare
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23.1.5 Sammanvägning och samverkan mellan olika
omständigheter

regler förDe vilka redogjorts gäller i princip allanämntsovan som
utlänningar de kommer tillämpas helt olika beroende på vilkaattmen
skäl sökanden kan åberopa.

det gäller inverkanNär på ansökan uppehållstillstånd olikaen om av
former misskötsamhet finns framgått särskilda regler för flyk-av som
tingar, för andra skyddsbehövande och för övriga tillståndssökande. I
samtliga fall kommer skälen sökanden kan åberopa för få till-attsom
stånd de skäl talar tillståndvägasatt beviljas.mot Jumot att star-som
kare skälen för tillstånd desto misskötsamhetär måste detgrövre vara
fråga för tillstånd skallatt vägras.om

Reglerna återkallelse och avvisning gäller enligt ordalagenom
samtliga kategorier. detMen sig flykting ellerrörom om en annan
skyddsbehövande måste först ställning till det finns skältas attom
enligt kap.3 andra4 § stycket l eller UtlL2 uppehållstillstånd.vägra
Finns det sådana skäl får ställning till det också finns skäl förtas om
återkallelse eller avvisning.

Efter förslag kommittén i dess delbetänkande SOU 1997:67av
Återkallelse uppehållstillstånd gäller enligt ändring 1997:1224 iav
utlänningslagen vidare från den februari1 1998 hänsyn skall tillatt tas
utlänningens levnadsomständigheter, återkallelse på grundnär orik-av
tiga uppgifter övervägs.

fråga utvisningI på grund brott gäller den flyktingärattom av som
får utvisas endast det fråga synnerligenär brott. Vidareett grovtom om
gäller hänsyn skall till utlänningens anknytning tillatt dettas svenska
samhället och till längden vistelsen här. Några särskilda begräns-av
ningar gäller inte i fråga andra skyddsbehövande flyktingar.änom

23.2 Behovet förändringarav

Som framgår redogörelsen används i dag flera olika uttrycks-av ovan
i de skilda paragrafer isätt utlänningslagen behandlar vilken bety-som

delse brottslighet och levnadssätt skall ha vid prövningen olikaav
ärenden. olikaDe uttryckssätten inte alltid någon klarmotsvaras av
skillnad i betydelse, särskilt inte samtidigt de uttalandenom man ser

gjorts i förarbeten, framför allt de propositioner föregått lag-som som
ändringar på dessa punkter. De ändringar tidigare gjorts, huvud-som
sakligen i skärpande riktning, speglar förhållandena vid tiden för änd-
ringen och går inte alltid ihop med de paragrafer inte ändrats vidsom
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försöka fåförstarka skäldärförfinns etttillfälle. Det att mersamma
paragrafema.skildai deenhetligt uttryckssätt

skallbetydelseoklart vilkenvidaredetframgårocksåSom är som
Vid ändringarbrottslighet.misskötsamhetvid änläggas somannan

ocksåuttryckssätt måsteenhetligt strävanfåtillsyftar ett varaatt mer
skall beaktas ochbrottslighetmisskötsamhet änklartatt annanange om

frågadet kanmisskötsamhetformerfall vilkai så om.varasomav
kommitténserinraskälsammanhang finnasi detta attkanDet om

i olika utlän-misskötsamhetochbrottslighetBetydelsendirektiv. av
direktiven. Förslag påiuttryckligeninget nämnsningsärenden är som

iuppdragetgrundas påkommittén måste göraattpunkt fråndenna en
utlänningslagen.redaktionellochspråklig översynhandförsta av

föreslåoförhindraddirektivendärvid enligtskall attKommittén vara
vid sindeninnehålletsakliga översyni detändringarvissaäven om

behov.sådantuppmärksammar ett
behovpunkter finnsfleradet påvisar attRedogörelsen att avovan

utlänningslagenändring ii dag. Dentydligarelagtexten ängöra som
uppehållstill-återkallelsegällerföreslagit dettidigarekommittén när av

angelägetdet vidareuppgifter överoriktiga attgrund görstånd på seav
återkallelse.förgrundernaövrigade

misskötsamhetochBrottslighet23.2.l annan

misskötsamhet skall beaktasbrottslighet ochuttryckaFör attatt annan
olikainnebörden deförståuttryck.olika Förradanvänds att aven

förarbeten. Skillna-uttalanden itillgånödvändigtdetuttrycken attär
reell skillnad ialltid någonheller inteuttryckssättderna i motsvaras av

uttryckde olikasammanställningföljerNedanbetydelse. somaven
misskötsamhet.brottslighet ochbetecknaföranvänds att annan

"synnerliga skäl"finnsdetuppehållstillstånd får vägras om-
skyddsbehövande,vissa andraochflyktingar

skäl" de"särskildafinnsdetuppehållstillstånd får vägras somom-
miljökatastrof,krig ellerundanflytt en

hederligföraförväntaskanutlänningenskall beaktas "omdet en-
skyddsbehövande,tillståndssökandeandravandel" än

tillmed hänsyndetfåruppehållstillstånd "om-tidsbegränsat ges
uppehållstill-tveksamhetråderlevnadssättförväntadeutlänningens om

beviljas",stånd bör
"handlat påutlänningenåterkallasfår ett-uppehållstillstånd om

levnadssätt",hansanmärkningarallvarligafinnsdet motsådant sätt att
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avvisning får ske utlänningen "på grund tidigare ådömtettom av-
frihetsstraff eller någon särskild omständighet kan kommaantasannan

begå brott",att samt
utlänning får utvisas domstol grund brott utlän--en av av om

ningen döms till svårare straff böter ochän
det på grund gämingens beskaffenhet och övriga omstän-av

digheter kan han kommer sig skyldigantas att till fortsattgöraatt
brottslighet här i landet, eller

brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning detsom
har inneburit för enskilda eller allmänna intressen allvarligtså hanär att
inte bör få kvar.stanna

Utvisning på grund brott självfallet beroendeär domen iattav av
brottmålet vinner lagakraft. detNär gäller avslag på ansökan om uppe-
hâllstillstånd för flyktingar och vissa skyddsbehövande de riskerarsom
förföljelse på grund kön eller homosexualitet vid beviljandesamtav

tidsbegränsat uppehållstillstånd beaktas endast lagakraftvunnaav
domar. I övriga angivna fall kan misskötsamhetäven änovan annan
lagakraftvunna domar beaktas. Att kan beakta misskötsam-man annan
het eller farhågor för framtida brottslighet inte grundas på laga-som
kraftvunnen dom framgår endast förarbeten till lagstiftningen utomav -
såvitt gäller avvisning. framgårDär lagtexten antagandeatt ett attav
utlänningen kan komma begå brott kan grundas inte bara tidigareatt på
brottslighet på "någon särskildäven omständighet".utan annan

förarbetenAv framgår vidare det gällernär uppehålls-att vägraatt
tillstånd för dem flytt undan krig eller miljökatastrof kansom en annan
misskötsamhet brottslighet påverka bedömningenän i ärendet endast

det fråga kombination brottslighetär och missköt-om om en av annan
samhet. detNär gäller andra tillståndssökande flyktingar ochän
skyddsbehövande kan misskötsamhet eventuellt påverka bedöm-annan
ningen det inte frågaäven kombinationår med brottslighet.om om en

23.2.2 Innebörden misskötsamhetav annan

Det finns framgått några få uttalanden i förarbeten vilkensom ovan om
misskötsamhet brottslighet skall beaktas.än När det gällerannan som

uppehållstillstånd för demvägra flyttatt undan krig eller miljö-som en
katastrof liksom vid återkallelse uppehållstillstånd det måstesägs attav

fråga otvetydigt konstaterade anmärkningar. Som exempelvara om
för det förstnämnda falletnämns utlänningen erkänd gärningen av som

kan bedömas komma leda till fällande dom.att
Av 8 kap. § UtlL framgår7 allmänt åtal väckts, får beslutatt ettom
avvisning eller utvisning inte verkställas förrän åtalet har prövatsom
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innebär utlänningenned.inte åtalet läggs Detsåvidaslutligt, att en av
leda till fällande dombedömas kommakanerkänd gärning attsom

väckts. förallmänt åtal inte Utrymmetendastbeaktasskulle kunna om
utlänningen erkänd gärningbestår imisskötsamhetbeaktaatt som en av

fällande dom blir såledesleda tillkommabedömaskan utom-attsom
ordentligt litet.

i administrativ 0rd-uppehållstillståndåterkallelsegällerdetNär av
består enbartmisskötsamhetenförarbetenvidare ining sägs att avom

beslutatefter övervägande intedomstolenbrottmålsdom där omen
beakta brott-återkallas. förinte Utrymmettillståndetutvisning, bör att

litet, efter-utomordentligtför detta fall ocksådärmedblirmålsdomar
domstolen inte berörtabsoluta undantagentill detorde höradet attsom

bagatellartatfrågadet inteutvisning såvidafrågan är ettom merom -
framgår för-bedömningen.påverka Detinte börändåbrott avsom
fängelsestrafffrågahand skalli förstadetarbetena ettatt avvara om

avsevärd längd.
finns mycket litetförarbetena detinnebärSammantaget ettatt

uppehålls-beviljande och återkallelsei ärendenför attutrymme avom
lagakraftvunna domar.misskötsamhettillstånd beakta någon änannan

redo-annorlunda. framgåttSomläget någotavvisningVid är av
framgårdet klartkan avvisning ske,gällandeförgörelsen rätt avom
utlänning-förhållandeneller andrauttalandenutlänningens attavegna

sig intetorde i och föri landet.brott här Detavsikt begåhar för atten
avsiktklart deklarerari förvägnågonvanlighetemahöra till attatt en
möjligenkan docki förarbetenafalldetbrott.begå Just nämnssom

hitför avsikt kommaförklarat sig haharnämligen någontänkas, attatt
vårdnad dåinte har Deteller honbarn han ärföra bortför att om.som

till sittförsöker föra barnförälderregelmässigt fråga etten somom
vårdnad.den andra föräldernsundandra barnetdärmedhemland och

överväganden och förslag23.3

reglering iUtgångspunkter för23 .3.1 en ny
utlänningslag

brottslighet ochutsträckningi vilkenför regleringenUtgångspunkter av
ärendenvid prövningenskall beaktasmisskötsamhet omavannan

kommitténenligtoch utvisning böravvisninguppehållstillstånd, vara
följande.

tänkas begå brottkanhindra denmöjlighetfinnasmåsteDet att som
brottslighet måsteframtidaMisstankamalandet.ifrån att omresa
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objektivt grundade och det finnasmåste någon påtaglig grund förvara
misstankarna.

finnasDet måste möjlighet uppehållstillstånd för denvägraatt som
begått brott och kan komma det igen. Misskötsamhetenantas göraatt
bör de skäl sökanden har för beviljasvägas uppehållstillståndmot att
här i landet. starkareJu skälen för uppehållstillstånd destoär, grövre
misskötsamhet måste krävas för tillstånd skallatt vägras.

finnasDet måste möjlighet upphäva beviljat uppehållstillståndatt ett
för den har misskött sig Hänsyn måste i dessa fall tillgrovt. tassom
längden utlänningens vistelse i Sverige och till levnadsomständig-av
heterna i övrigt. vidare rimligtDet det krävs högreär måttatt ett av
misskötsamhet för upphäva beviljat uppehållstillstånd för någonatt ett

finns här i landet för uppehållstillstånd förän någonvägraattsom som
inte bosatt här.är

Bestämmelserna avvisning alla vill i Sverige,om avser som resa
tillfälliga besökare. avvisaFör utlänningäven bör det till-att en vara

räckligt med mindre mått misskötsamhet vad krävs förett än attav som
uppehållstillstånd för den enligt regler ochvägra praxis har någonsom

form till uppehållstillstånd.rättav
Om misskötsamhet lagakraftvunna domar skallän ivägasannan

bedömningen, bör det lagstiftningen klarare i dag framgå vilkenänav
form misskötsamhet det kan fråga Likaså måste detav som vara om.
klarare framgå misskötsamhet skall kunna leda tillensamtom annan
avslag, eller det skall krävas det dessutom föreligger laga-attom en
kraftvunnen dom inte tillräcklig för avslag ellerär ettsom ensam en
återkallelse.

Med brottslighet i det följande inte detannat attavses om anges- -
finns lagakraftvunnen dom, där utlänningen dömts för något brott,en

vilken påföljden blivit i det enskilda fallet. kanDet frågaoavsett vara
brott såväl i Sverige i något land. Om brottet begåtts iannatom som

land skall bedömningen ske med utgångspunkt i vilket straffannat som
sannolikt skulle ha utdömts i Sverige.

23 Uppehållstillstånd

Flyktingar och vissa skyddsbehövande de riskerar förföljelsesom
på grund kön eller homosexualitetav

|Kommitténs bedömning: Nuvarande bestämmelser bör inte ändras.

Bestämmelsen uppehållstillstånd kan flyktingar detatt vägrasom om
finns "synnerliga skäl" har funnits med i oförändrat skick sedan 1954
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inte vållattillämpningen harklar ochInnebördenutlänningslag. ärårs
dendetsamma förgällerjanuari 1997Sedan den 1problem.några som

finns intehomosexualitet.eller Detgrund könförföljelse påriskerar av
bestämmelse.ändra dennaskäl att

miljökatastrofellerkrigflytt undanDe ensom

sådantskall kunnabrottslighetEndast utgöraförslag:Kommitténs
innebär iuppehållstillstånd Detleda tillkan vägras.skälsärskilt attsom

iuttalandeneftersomtill verkligheten,lagtextenprincip att anpassas
uppehållstillståndmöjligtdetförarbeten knappast vägratidigare gör att

brottslighet.grundpå änannan

för-uppehållstillstånd kani dag vägras-kategori gällerdenna attFör
grund brotts-det påpunkt-föregåendeifalli avutom omavsessom

skydds-till denhänföromständighet sigeller någonlighet somannan
fram-det"särskilda skäl" till det. Härfinns ärbehövandes somperson

medskallvadoklartredovisningentidigaredengått avsessomav
in "någonföromständighet". Utrymmet väga"någon att annanannan

förarbetengjorts iuttalandendemed utom-omständighet" är som
lämpli-kanklarare.därför DetLagstiftningen börlitet. görasordentligt

bort såomständighet""någonuttrycket atttasske att annangenomgen
tillkan ledasärskilt skälsådantkan attbrottslighetendast utgöra som

uppehållstillstånd vägras.
i principbedömningkommitténsenligtskulleändringsådanEn

till verkligheten.lagtexteninnebäraendast att anpassas

skyddsbehövandetillståndssökande änAndra

uppehållstill-ansökanprövningenVidförslag:Kommitténs omav en
med någonföreningbrottslighet iellerbrottslighetbeaktasskallstånd

sökanden kanskall de skälhittillsLiksomomständighet. somannan
tillståndskäl talardetillståndfå attför motåberopa vägas motatt som

misskötsamhettillstånd destoförskälen grövrestarkare ärbeviljas. Ju
regeln börskall Dentillståndförfråga vägras.detmåste attomvara

in i lagtexten.föras

spännviddenbestämmelsenuvarandetillförarbetenframhålls i attDet
skyddsbehövande kantillståndssökandeandraskäl ändemellan som

medutlänningarsigkanmycket Det rörakanåberopa stor. omvara
i frågakommabör kunnaavslagstyrkasådanskälhumanitära attav



434 Levnadssättets betydelse SOU 1999:16

endast det finns sådana skäl skulle kunna medföra föravslagom som
flykting. Det kan å andra sidan fråga utlänning åbe-en vara om en som

anknytning ligger på till vadgränsen skulle kunnaropar en som som
läggas till grund för bevilja tillstånd. Vilken tyngd anmärkning-att som

skall ha för uppehållstillstånd skall måsteatt därför enligtvägrasarna
förarbetena bli beroende de skäl utlänningen kan åberopa för fåattav
uppehållstillstånd.

Grunden för inte bevilja uppehållstillstånd för andra tillstånds-att
sökande skyddsbehövande bör i lagtext utformasän på likartat sättett

det gäller vissa skyddsbehövande.när Det dock inte möjligtärsom att
utforma reglerna helt lika eftersom det i det fallet handlarena om en
principiell få uppehållstillstånd och i deträtt andra möjlighetatt om en

bevilja tillstånd. Grunderna för uppehållstillståndatt förvägra andraatt
tillståndssökande skyddsbehövande bör ocksåän något vidare iänvara
fråga skyddsbehövande. Lagtexten kan lämpligen utformas såom att
vid prövningen ansökan uppehållstillstånd skall beaktasav en om
brottslighet eller brottslighet i förening med någon omständighet.annan
Liksom i dag skall gälla det inte den tidigare brottsligheten iär sigatt

skall förgrunden avslag, riskenutgöra för sökanden påutan attsom
grund tidigare brottslighet eller brottslighet i förening med någonav

omständighet heller inte i framtiden kommer hederligt.levaattannan
Tänkbara sådana andra omständigheter skulle kunna vad ivara som

avsnittet dem flytt undan krig eller miljökatastrofovan om som en
för avvisningssituationen. Det skulle således kunnaangetts sigröra om

misstanke någon har för avsikt bortföra barn han elleratt att ettom som
hon inte har vårdnaden Därutöver kan tänkas exempelvis missbrukom.

alkohol eller narkotika, spridande smitta och tillhörighet till kri-av av
minella organisationer. likhet medI vad anförts för avvisnings-som
situationen bör "annan särskild omständighet" också kunna attvara
sökanden tidigare dömts för brott det nödvändigtvis frågavaritutan att

frihetsstraff. tillHänsyn sådant brott bör framför allt kunnaom tas om
sökanden utomlands dömts till bötesstraff för brott i Sverigeett som
sannolikt skulle ha medfört fängelsestraff.

Självfallet måste liksom i avvisningssituationen misstankarna attom
utlänningen skall sig sådan verksamhetägna i exemplenangettssom

objektivt grundade. Det måste finnas någon påtaglig grund förvara
misstankarna.

Liksom hittills bör de skäl sökanden kan åberopa för få till-attsom
stånd de skäl talarvägas tillstånd beviljas.mot starkareJumot attsom
skälen för tillstånd desto misskötsamhetär måste detgrövre frågavara

för tillstånd skall Det innebär det kommeratt vägras. krävasattom att
mindre misskötsamhet för tillstånd skall tillståndssökandeatt vägrasav
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bör lag-regelnskyddsbehövande. Denforgällerövrigt vadi än som
fästas.

uppehållstillståndTidsbegränsade23

Rommitténs ändras.intebestämmelser börNuvarandebedömning:

utsträckning, främstbegränsad närmycketiharBestämmelsen använts
verkstäl-och därbrottskyldiga tillsiggjortutlänningargällerdet som
praktiskverkställighetshindergrundmöjligvaritintelighet avav

inneburitskulle hatillämpningenkommit framintehar attDetnatur.
problem.särskildanågra

bedömningkommitténsenligtbestämmelsenändring ärNågon av
motiverad.inte

Återkallelse uppehållstillstånd23.3.4 av

arbetstillståndÅterkallelse har arbetatsökandendärför utanatt

ändrasJRommitténs intebestämmelser börNuvarandebedömning:

tillstånd. Dehärarbetarnågon utanintekan att somDet accepteras
emellertidSverige fårbosättning iuppehållstillstånd förbeviljas nume-

denochfrån börjanuppehållstillstånd PUTregelmässigt permanentra
EU-medborgarearbetstillstånd.ingettillstånd behöversådantharsom

haskyldighetenfrånundantagnanordbor atttidigaresedanliksomär
därföroftauppehållstillstånd attTidsbegränsatarbetstillstånd. ges

Sverige.i Dearbetatillståndtidsbegränsatsökanden attfått grupperett
där-arbetahauppehållstillstånd ärrätt attattfår tidsbegränsat utansom

uppehållstill-tidsbegränsatfåroch destuderandefrämst ettför som
stånd för besök.

månader åtför högsti regelbeviljasbesökförUppehållstillstånd sex
finnsuppehållstillståndåterkalla sådanabehovstarktgången. Något att

dåochgåtttillståndstidentills utfortareregeli väntainte. gårDet att
förlängning.vägra

gången.för åruppehållstillståndregelibeviljas ettStuderande
kan dettillståndstiden ävenåterstårtidlånghurBeroende på avsom

förlängtoch dåtillståndstiden gått vägratill utfortarehär väntaatt
motiverat.detuppehållstillstånd ärom

särskilt till-någothärarbetastuderande kan utanHärtill kommer att
EU-konventiontillutkastEnligtsommarmånadema.stånd under ett
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rörande tredjelandsmedborgares till inresa ochrätt vistelse skall stude-
rande vidare få arbeta under terrninema,även under förutsättning att
arbetet inte påverkar studierna.

Det således endast i fåtalär fall där det kanett motiverat attvara
återkalla uppehållstillstånd därförett någon arbetar här till-att utan
stånd. bestämmelseAtt kan tillämpas endast sällan emeller-ären mera
tid inte skäl upphäva den. Inte minstensamt att allmänpreventivaav
skäl bör det enligt kommitténs mening finnas möjlighet återkallaatt
uppehållstillstånd for den arbetar här tillstånd. En besökareutansom
med tidsbegränsat uppehållstillstånd för besökett skulle öppetannars
kunna förbudet arbeta här.trotsa att

Återkallelse på grund utlänningen påhar sådantatt handlat ettav
sätt det finns allvarligaatt anmärkningar levnadssättetmot

Kommitténs förslag: Möjligheterna återkalla uppehållstillståndatt
grund utlänningens levnadssätt bort.tasav

Som framgått redovisningen i det föregående möjligheternaärav att
återkalla uppehållstillstånd på grund levnadssättet utomordentligtav
små med hänsyn till de uttalanden gjorts i förarbeten. Bestämmel-som

har såvitt känt heller aldrig tillämpats. En ändring därför påkal-ärsen
lad. ändringenDen bör enligt kommittén lämpligen innebära möj-att
ligheterna återkalla uppehållstillstånd påatt grund utlänningens lev-av
nadssätt bort helt.tas

För den lösningen talar bestämmelsenäven inte underatt deanvänts
sammanlagt tio år den funnits i nuvarande ellersnart motsvarande
äldre utformning.

Återkallelse på grund det kanatt utlänningenantas att kommerav
bedriva sabotage,att spioneri eller olovlig

underrättelseverksamhet

Kommitténs bedömning: Nuvarande bestämmelser bör inte ändras.

Inte heller denna bestämmelse har såvitt känt utnyttjats. Här emel-är
lertid förhållandena något annorlunda det gällerän återkallelsenär på
grund utlänningens förväntade levnadssätt. brottDe beskrivs iav som

Ävenparagrafen till sin sällsynta.är uppehållstillståndnatur inteom
under de åtta åren återkallats med hänvisningsenaste till denna punkt,

det därför inte så mycketsäger behovet sådan bestämmelse.om av en
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oförändrat skick.finnas kvar i princip iBestämmelsen bör

levnadsomständigheterBeaktande av

Även grunder orik-vid återkallelse andraKommitténs förslag: än
utlänningens levnads-hänsyn skall tillskall gällauppgiftertiga att tas

omständigheter.

uppehållstillstånd på grundrörande återkallelseförslagkommitténsI av
skulle till utlänningens lev-ingick hänsynuppgifteroriktiga tasattav

med bestäm-Lagförslaget i den delen utformadesnadsomständigheter.
grund brott förebild.utvisning pårörandemelserna av som

Även uppgifter börandra grunder oriktigaåterkallelse påvid än
levnadsomständigheter.till utlänningens Lag-skallgälla hänsyn tasatt

hänsyn tillbestämmelsernaenkelt sketekniskt kan detta att omgenom
paragraf får gällasamlas i särskildlevnadsomständighetema somen

dock självfallet med undantag förgrunden-återkallelsevid all oavsett
i landet upphört.bosättningenden grundenåterkallelse på att

Avvisning23.3.5

på inte kommasökanden kangrundAvvisning attatt antasav
arbetstillståndpå ärligt eller arbetasättförsörja sig utanett

ändras.bestämmelser bör inteNuvarandeKommitténs bedömning:

uttrycket "inte för-redogörelsen innebärtidigareframgått denSom av
Ävenprostitution.försörja sig påärligt främstsätt"sörja sig på attett

samtidigt intestraffbart detprostitution i sig inte är ettär av sam-om
ofta till ellerProstitution lederförsörja sig på.hället sätt attaccepterat

tid i ökad utsträck-har underbrottslighet.samband med Dethar senare
Sverige.länder sökt sig tillprostituerade från andraförekommitning att
frånmöjligt hindra sådanhittillsbör liksomDet attatt personenvara

objektiv grund försjälvfallet finnas någoni landet. måsteDet attresa
kanprostitution här i landet.sig åt Detkommernågon ägnaattanta att

besök iutlänningen vid tidigare Sve-kunskapexempelvis attomvara
liksom hittillsgrunder bör detprostitution. Påsigrige ägnat samma

försörjakomma sökakan misstänkasavvisa denmöjligt attatt somvara
tordede fallenolagligt hasardspel,koppleri ellersig även omgenom

ovanliga.vara
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det gäller arbete arbetstillstånd det iNär huvudsak tillfälligautan är
besökare avvisas på denna grund. förekommerDet utlänningattsom en
vid inresekontrollen saknar medel för sitt uppehälle under den tilläm-
nade vistelsen här i landet och då sig hoppas kunna finna någotuppger
tillfälligt arbete här försörja sig på. Möjligheten avvisa någon iatt att
den situationen bör finnas kvar.

Kommitténs bedömning blir de nuvarande avvisningsgrundema iatt
kap. första stycket UtlL bör finnas4 2 § 2 kvar.

på ådömtAvvisning utlänningen grund tidigarenär frihetsstraffav
någoneller särskild omständighet kan kommaantas attannan

begå brott

Kommitténs Nuvarande bestämmelserbedömning: bör inte ändras.

framgåttSom den tidigare redogörelsen det inte helt klart vadärav som
skall med "annan särskild omständighet" i detta sammanhang.avses

enda exempelDet i tidigare förarbeten utlänningennämns är attsom
kan ha för avsikt föra med sig barn vilket han eller hon inteantas att om
har vårdnaden. därmedDet också klart "annan särskildär att
omständighet" här har innebörd vad i kap.3 4 §änen annan som avses
andra stycket UtlL där uttryck används2 det gäller möjlig-närsamma
heterna uppehållstillstånd för dem flytt undan krig ellervägraatt som

miljökatastrof. exempelDär utlänningen erkänden anges som en av
gärning kan bedömas komma leda till fällande dom. Detatt ärsom
självfallet olyckligt uttryck olika innebörd i tvåatt samma ges paragra-
fer i princip handlar sak, nämligen möjligheterna attsom om samma
hindra misskötsamma utlänningar från och få uppehållstill-att resa
stånd här i landet.

enlighet med vad anförtsI under avsnitt 23.3.l Utgångs-som om
punkter för reglering i utlänningslag bör möjligheterna avvisaattnyen

utlänning på grund någon form misskötsamhet vidare änen av av vara
möjligheterna uppehållstillstånd på motsvarande grund.vägraatt
Avvisningsgrunden i kap.3 4 § andra stycket UtlL bör därför finnas3

Ävenkvar. i fortsättningen bör det således möjligt avvisaattvara en
utlänning på grund någon "annan särskild omständighet" kansom av

komma begå brott.antas att
Tänkbara sådana omständigheter skulle kunna vad i tidiga-vara som

förarbeten exempel misstanke harnågon förangetts attre som som om
avsikt bortföra barn han eller hon inte har vårdnadenatt ett som om.
Därutöver kan tänkas exempelvis missbruk alkohol eller narkotika,av
spridande smitta och tillhörighet till kriminella organisationer.av
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särskild omständighet" bör också kunna sökanden tidi-"Annan attvara
for brott det nödvändigtvis varit frågadömts frihets-utan att omgare

straff. till sådant brott bör framför allt kunna sökandenHänsyn tas om
bötesstraff förutomlands dömts till brott i Sverige sannoliktett som

fängelsestraff.medfört Exempel sådant brott kanskulle ha ett vara
inte lika allvarligt i alla länderhets folkgrupp,mot som man ser som

i Sverige.
i samtliga fall misstankarna utlänningenSjälvfallet måste attom

verksamhet i exemplenskall sig sådan objek-ägna angettssom vara
finnas någon påtaglig grund för misstankarna.tivt grundade. måsteDet

utlänningenAvvisning det kan kommer bedrivanär attantas att
spioneri olovlig underrättelseverksamhetsabotage, eller

Nuvarande bestämmelser bör inte ändras.Kommitténs bedömning:

avvisningsgrund helt med motsvarandeDenna stämmer överens
uppehållstillstånd.bestämmelse vid återkallelse av

utnyttjas sällan.Bestämmelsen brott beskrivs iDeytterst som para-
sällsynta. Samtidigt det självfalletgrafen till sin mycketär ärnatur

den kan misstänkasangeläget kunna hindra komma bedrivaatt attsom
spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet från kommasabotage, att

i landet.
utvisning enligt lagen särskildVisserligen torde 1991:572 om

Ävenmöjlig i fall.utlänningskontroll i regel nämnda möjlighetvara nu
emellertid enligttill avvisning denna grund bör kommitténs bedöm-på

i fortsättningen.ning finnas också

på grund brottUtvisning23.3.6 av

tidigare redogörelsen genomfördes vissframgått den skärp-Som enav
utvisning julireglerna för på grund brott den 1994.ning 1 Enavav

ändring dessa regler borde föregås utvärdering effekternaav av en av
ändring föreslåslagändringen år Någon inte i detta1994.av samman-

hang.
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Preskription beslut24 av som

vunnit laga kraft och ny
verkställighet

Gällande24.1 rätt

avvisning eller utvisningbeslut24.1 När ett om
skall verkställtanses

svenska utlänningslagstiñningen verkstäl-Utgångspunkten i den är att
lighet beslut avvisning eller utvisning skall skeett attgenomav om

frivilligt landet. utlänningen inte lämnar landetutlänningen lämnar Om
skall beslutet verkställas tvångsvis. framgår kap.frivilligt Det 8 12 §av

UtlL skall beslut avvisning ellerUtlL. Enligt 8 kap. 14 § utvis-ett om
verkställt, utlänningen har lämnat landet och beslutetning haromanses

vunnit laga kraft.
reglerar inte uttryckligenUtlänningslagstiftningen när en person

Sverige lika litet det finnsskall ha lämnat några direktaanses som-
bestämmelser skall ha in i landet. Ettnär restperson ansesom en reso-

främst siktekring dessa frågor, på inresesituationen,tarsomnemang
1988/89:86 f.. Föredragande statsrådet anförfinns i s. 56 därprop.

följande:bl.a.

såväl språklig saklig synvinkel faller det sig naturligtUr att attansesom
territoriumden kommer in på svenskt skall betrakta inrestattvara somsom

det fråga sjö- eller luñterri-i Sverige. gäller land-,Detta äroavsett om om
också vad enligt min mening måste gälla for utlän-torium. Detta är som

ningslagstiftningens vidkommande i fråga kraven på och veder-om pass
börliga tillstånd. dock nödvändigt vissa undantag från dennaDet är att göra
princip. och visering kan svårligen krävas den enbartPass t.ex. av som pas-

svenskt luftrum.serar

undantag från huvudprincipen gjorts praktiska skäl kan del-De som av
bestämmelser i utlänningsförordningenvis utläsas några 7 kap. 5-av

framgår bl.a. och besättningsmän på fartyg§§. Där7 att passagerare
förrän lämnar fartyget. Besättningsmäninte skall inresta de ochanses

kryssningspassagerare kan vidare tillåtas krav på ochs.k. att utan pass
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fartyget tillfälligt och uppehålla sig på den där farty-visering lämna ort
enbart uppehåller sig iligger. transitpassagerare transit-Förget som
tidigare heller inteinternationell flygplats har krävts någonhallen en

har dock inte varit uttryckligen regle-form tillstånd. undantagetDetav
grundats långvarig, fast praxis i enlighetförfattningi någon utanrat

flesta länder. hösten har undantaggäller i de Från 1997med vad som
medborgare igjorts några länder måstefrån detta undantag attgenom

fråga kortvarigt uppehåll ivisering det endastha äräven ettomom
undantaget grundas på inom fattat besluttransithall. EUnågon Det ett

åtgärd.om gemensam
utlänningsforordningenregleringen idet gällerNär ännuärutresa

inresa. kap. framgårkortfattad det gäller Av § UtlF7 5närän attmer
fartyg destinerat till utlan-utlänning här i landet mönstrar etten som

utlänningen går ombord på fartyget. Beslutdet skall närutrestanses om
utvisning skall dock inte verkställt förrän fartygetavvisning eller anses

lämnar landet.
fartyg i tillämpligasärskilda bestämmelserna gäller delarDe om

luftfartyg.också
regeringens förordningsmotiv de nämndaEnligt 1989:3 avser ovan

besättningsmän fartygi första hand och påbestämmelserna passagerare
bestämmelserna dock fått i vissai reguljär trafik. praxis harI en avse-

inskränkt tillämpning och i andra vidare tolkningenden ängetts enmer
kan läsas forordningstexten och motiven.vad direkt Exem-ut avsom

utlänningar ombord fritidsbåtar skyldiga hapelvis har ansetts att
visering de den svenska territorialgränsenoch så snart passeratpass

praktiska skäl verkställighetoch inte först de gått i land. Av harnär
fartyg lämnat landet tidigastaldrig ha ägt när närett utanansetts rum

skulle blidet anlänt till land. Konsekvensen verk-attett annat annars
fartyg efter det detställighet skulle ha ägt ett strax attrum omanses

luftrum tvingats återvändasvenskt territorialvatten eller pålämnat
grund tekniskt fel.någotav

klar; inresa i och från Sverige skallGrundprincipen såledesär utresa
territorium.for svensktha någon gränsenägt närrum passeraranses

grundprincip måste praktiska skäl vissa undantagFrån denna göras.av
bristfälligt reglerade i utlänningsförord-undantag i dag någotDessa är

ningen.
Grundprincipen med inresa och någonatt utresa attavses passerar

tillämpas också internationellt, exempelvislands territorialgränsett
nödvändiga undantag måste däremot inteinom EU. De göras tassom

undantagsfall. Schengen-avtalet såledesiän staternaannat gerupp
vissa undantag från inresebestämmelserna förmöjlighet göraatt passa-
uppehåller sig i transithallen flygplats och forendast engerare som

fråga åläggande forbesättningsmän på fartyg. inte någotDet är om
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och det finns därför viss frihet för den enskildastaterna staten att
besluta utformningen undantagsbestämmelser.om av

24.1.2 Konsekvenser beslut skallatt ettav anses
verkställt

återreseförbudBeslut med

Beslut avvisning eller utvisning har meddelats Statensom som av
invandrarverk i regel förenade förbudmed för utlänningenär åter-att
vända till Sverige under viss tid, normalt under två år. Besluten om
utvisning meddelats domstol skall alltid innehålla förbud försom av
utlänningen återvända till Sverige. Här tiderna för återreseförbudatt är
längre, vanligen fem år eller Vid brott kan återreseförbudetmer. grova
gälla tidsbegränsning.utan

Om någon avvisats eller utvisats förbudmed återvända tillattsom
Sverige ändå återkommer, skall beslutet verkställas på Det fram-nytt.
går 8 kap. 16 UtlL.§ Om bara till detta lagrum skulleav man ser man
kunna dra slutsatsen det inte spelar någon roll beslutatt större när ett

avvisning eller utvisning med förbud återvända hit skallattom anses
verkställt. Om beslutet inte verkställt, skall det verkställas.är Omvara

beslutet verkställt, skall det verkställas på eftersom detär för-nytt är
med förbud återvända till Sverige.enat ett att

beslutOm skall verkställt eller inte får dock betydelseett storanses
för hur ansökan utlänningen efter återkomsten skall hante-gören som

Är beslutet inte verkställt, skall ansökan hanterasras. en som en ny
ansökan NUT skall Utlänningsnämnden direktprövas ochsom av

kan bifallas endast under de förutsättningar i kap.2som som anges
b § UtlL, dvs. ansökan5 grundar sig på omständigheter inteom som

har förut i ärendet och utlänningen antingenprövats har tillrättom
skydd här eller det skulle strida humanitetens krav verk-mot attannars
ställa beslutet. Om beslutet skall verkställt, skall ansökan frånanses en
utlänningen få här till Statens invandrarverk,att stannaom ges som
kommer handlägga ansökan vanlig ansökan uppehålls-att som en om
tillstånd efter inresan i landet. Det innebär bl.a. negativtgörs att ettsom
beslut Invandrarverket kan överklagas till Utlänningsnämnden.av

finns inteDet någon uttrycklig lagbestämmelse säger attsom en
ansökan uppehållstillstånd in efter det beslut verk-att ettom som ges
ställts skall handläggas vanlig ansökan uppehållstillståndsom en om
och det gäller beslutet kan verkställas på därföräven detatt när nytt att

förenat med återreseförbud. På denna punkt finns emellertidär ett en
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och Sandesjö: Utlänningslagenpraxis jfr Wikrénoch fastlångvarig
upplagan, 101.femtemed kommentarer, s.

vanligansökan skall handläggasfallet, dvs.detI att som ensenare
inträderhos invandrarverk,uppehållstillstånd Statensansökan om

beslutet förenat med för-det tidigarekomplikationytterligare ärnären
verkställasskall då beslutethit.återvända Sombud nämntsatt ovan

verkställighet skallInvandrarverketblir dåpå Det avgörnytt. omsom
skall iansökan uppehållstillståndelleromgående prövasske omom

verkställighetenverketvanlig ordning. Det prövagör att omgenom
lagstiftningen och inte hel-behandlas inte iSituationenskall inhiberas.

tillämpa praxisInvandrarverketförarbeten.ler i några somsynes en
omständigheterdet finns sådanadet kaninnebär attantasatt nyaom

uppehållstillstånd,bifall till ansökanleda tillskulle kunna en omsom
inhibition verkställigheten ochbeslutaverketkommer prövaatt om av

skulle avslåuppehållstillstånd. InvandrarverketOmansökan senareom
förenas med beslutuppehållstillstånd, måste avslagetansökan ettom

verkställighet skall kunna ske.utvisning för Detavvisning eller attom
utlänningenUtlänningsnämnden ochöverklagas tillbeslutet kan då

här i landet i avvaktan påregelmässigt hakommer rätt att stannaatt
överklagandet.prövningen av

tidigareinhibition, kan detInvandrarverket inte beslutarOm om
verkställaseller utvisning omgående Detavvisningbeslutet nytt.om

avslårInvandrarverket i den situationen ocksåfår förutsättas ansö-att
överklagaskan då visserligenuppehållstillstånd. beslutetDetkan om

utlänningen kommer inte haUtlänningsnämnden,till rätt attattmen
besvärsprövningen här i landet.avvakta

återreseförbudBeslut utan

avvisninginvandrarverk meddelar beslutovanligt StatensDet är att om
med förbud för utlänningen åter-inte förenateller utvisning attärsom

utlänningen harförekommer huvudsakligenSverige.vända till Det om
starkt intresselandet han eller hon harsläktingar här inära ett avsom

återreseförbud skall kunnaVid bedömningenbesöka.kunnaatt av om
utlänningen åter-det sannoliktunderlåtas också är utanvägs attom

lämna landetkommer söka sig hit ochreseförbud på vägra attattnytt
frivilligt.

tilloch utlänningen återkommersådant beslut verkställtsHar ett
Invandrarverket beslut avvis-Sverige omgående, måste ett nyttta om

överklagas till Utlänningsnämnden.sedan kanning eller utvisning som
besvärsprövningen här i lan-också avvaktaUtlänningen får då rått att

besluta avvisning medfinns förutsättningarsåvida det intedet, att om
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problem uppståaldrigkanverkställighet. Häromedelbar somsamma
Samtidigt det själv-återreseförbud.medförenat ärbeslutet är ettnär

nödvändigt såoftanackdel detbetydande sägaär att attfallet atten
kan överkla-avlägsnandebeslutmedbörjanfrånbörja nyttett somom

det tidigare avlägs-viddesammasökandens skäl äräven somgas, om
nandebeslutet.

för återreseförbudettidenprincip detsammablir iFörhållandet om
verkställs. fram-utvisning Somavvisning ellerbeslutetlöpt närut om

i allmänhet medavvisningsbeslutförenasredovisningengått ovanav
från det beslutetcirka två årSverige undertillåtervändaförbud attett

inte med-utvisning,avvisning ellerBeslutkraft.vunnit laga somom
fyra från detemellertid först årpreskriberasdomstol,allmändelats av

håller sigåtskilliga utlänningarkraft. Eftersomvunnit lagabeslutet
avvisningbeslutovanligtinte heltdetverkställighet ettundan attär om

vunnitefter det beslutettvå årverkställsutvisningeller än attsenare
gäller.inte längreåtervända dåförbudoch någotkraftlaga attatt

skallavlägsnandebeslutPraxis24.1.3 när ett anses
verkställtvara

tagit fråganUtlänningsnämnden närmaj 1996 harbeslut itvåI omupp
genomförd.skallverkställighetgenomfördtvångsvis varaansesen

genomförd verkstäl-tvångsvisbeslut fastslår i dessaNämnden att en
tagits iutlänningenförrängenomförts ett annatlighet inte har emot

utlänningen intedvs.verkställighet,försök tillmisslyckatland. attEtt
innebärtill Sverige,förts tillbakalandetandrai det atttagits utanemot

i utlän-bemärkelseverkställd i deninteavvisningen avsessomanses
åtskilligautlänningengäller statersningslagen. Det passeratäven om

Sverige.och tillfrånterritorier på resan
Utlänningsnämnden detuttalarfebruari 1998avgörande från attI ett

frivil-tvångsvis ochmellanåtskillnadnågonanledningsaknas göraatt
såledesutvisningsbeslut kanavvisnings- ellerverkställighet.lig Ett

i detutlänningenförränverkställtnämnden inte restenligt anses
inresekontroll.efter haandra landet passeratatt en

Straffbestämmelser24. 1

med förbud åter-brottgrundutvisats pådomstol attDen avsom av
dömas tillåtervänder hit kanförbudetochSverigevända till trotssom

kap. UtlLfinns i 10 4 §bestämmelserfängelse eller böter. Dessa som
följer:lyder som

Ökadrättssäkerhet19-030315
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Till fängelse i högst år eller, brottet ringa, till böter dömsett ärom en
utlänning uppehåller sig i Sverige fastän han enligt verkställt beslutettsom

utvisning enligt kap. inte haft4 7 § återvända hit.ä Detta gällerrätt attom
dock inte utlänningen har flytt hit för undgå förföljelse.attom

ringa fallI skall åtal för brott enligt denna paragraf inte väckas änannat
ä det påkallat från allmän synpunkt.ärom

tillämpningenFör denna bestämmelse har det ingen betydelsestörreav
beslut skall verkställt. här liksomnär Det vid de flestaett äranses vara

brott fråga brott kräver föruppsåt straffbelagt.ett Detattom som vara
kommer inte dömas till någon påföljd utlänningatt utanom en egen
förskyllan kommer tillbaka till Sverige. kanSå fallett.ex. vara om
utlänningen inte får i det land dit verkställighet skulle ske utanresa

det landets myndigheter tvingas återvända till Sverige.av
överträdelse Statens invandrarverk eller Utlänningsnämn-ettav av

den meddelat återreseförbud i sig inte straffbar.är

24.2 Behovet förändringarav

framgåttSom redogörelsen skulle det leda till betydandeav ovan pro-
blem beslut avvisning eller utvisning skulle verk-ettom om anses vara
ställt så utlänning lämnat svenskt territorium. Ordalagen isnart en
8 kap. UtlL emellertid14 § intryck så skulle fallet; enligtattger av vara
den lagbestämmelsen skall beslut verkställtett anses om
"utlänningen har lämnat landet" och beslutet har vunnit laga kraft. Det

angeläget det finns klara bestämmelserär beslut skallatt när ettom
verkställt. harDet betydelse inte bara för frågan det tidi-anses vara om

beslutet kan verkställas på eller det krävs beslutnytt ett nyttgare om
avvisning eller utvisning för verkställighet skall kunna ske. Detattom

också vikt det gällerär ansökannär uppehålls-avgöraattav om en om
tillstånd skall behandlas vanlig förstagångsansökan eller ettsom en som
verkställighetsärende.

Den tolkning Utlänningsnämnden gjort löser i och för sig dettasom
problem, i fall det gäller beslut verkställtsnär tvångsvis.vart som
Tolkningen har emellertid dåligt stöd i själva lagtextens ordalag. Utlän-
ningslagens bestämmelser beslut avvisning eller utvis-när ettom om
ning skall verkställt bör därför över.anses vara ses

Som också framgått redogörelsen finns det inte reglerat iav ovan
utlänningslagstiftningen hur skall förfara utlänning återvän-man om en
der till Sverige gällande återreseförbud och vid återkomstentrots ett
åberopar skäl, politiska, inte tidigare i ärendet.även prövats Det ärsom
viktigt avlägsnandebeslut kan verkställas påatt ett störrenytt utan
omgång utlänningen återvänder hit efter verkställighet, sigom vare
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land integrundfrivilligt eller påskeråtervändande att ett annatav
rättssäkerhetsskäl viktsamtidigtmedger inresa. Det största attär avav

skallframgår hur ansökanlagstiftningenalla lägen klartdet i enav
åberopas.politiska skälhanteras när

Överväganden och förslag24.3

utvisningelleravvisningbeslut24.3.1 När ett om
verkställtskall anses vara

utvisning inteavvisning ellerbeslutförslag: EttKommitténs somom
utlänningenverkställas påskall alltid kunnapreskriberat nytt,är om

tillstånd. skall gällasärskilt DetSverigeåtervänder till oavsettutan om
återreseförbud eller inte.gällandefinnsdet ett

klart lagstift-dels detregleringen börforUtgångspunkter att avvara
eller utvisning skallavvisningbeslutframgårningen när ett ansesom

få fullständigutlänning inte skall kunnaverkställt, dels att enenvara
tillfälligt lämna Sverigeärende enbartsittprövning attgenomavny

land.sig tilltid begeeller längreför kortareoch annatetten
intenuvarande lagbestämmelseframstårutgångspunkterMed dessa

beslutintrycktidigarelämplig. Den nämnts att ettav omsomgersom
verkställt någon läm-såutvisning skallelleravvisning snartanses vara

möjlig endastverkställighetsamtidigtterritoriumsvenskt ärnat som ny
Sverige.återvända tillförbudgällandedet finns attettom

Schengenavtalet kommerbeaktasocksåsammanhanget måsteI att
lämnat lan-i dagsvåraredet näravgöraän attännugöraatt personen

avskaffas mel-passkontrollenbl.a.Schengenavtalet innebärdet. att
samarbetet.deltar ide länderlan som

tidigare nämndagjort i sinaUtlänningsnämndentolkningDen som
gäller tvångsvisproblemet detvisserligenpraxisavgöranden löser när

Medfrivillig verkställighet.det gällerknappastverkställighet närmen
verk-fallet beslutet hai dettolkning skullenämndens ansettssenare
vise-inresekontroll. denFörutlänningen ärställt passerat somenom

Åland inte alltförkryssning till torde detringsfri och på varaenreser
beslut iRimligen bordehelt kort vistelse.tillstånd forfåsvårt ettatt en

utlänningen vid ankomstenverkställtocksåanalogi härmed omanses
och sedan eftertillstånd däransökanandra landettill det omger en

Sverige.tillbaka tillblir sändtidnågon
verkställighetenfrämstproblemetkommer rörnärSom nämnts upp

till Sverige.återvändagällande förbudnågotinte har attperson somen
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Finns det återreseförbud kan beslutet avvisning eller utvisningett om
verkställas på enligt 8 kap. UtlL.16 § Före 1989 års utlänningslagnytt
sammanföll i regel tiden för återreseförbudet och preskriptionstiden.

avvisningBeslut och utvisning preskriberades då två år efter det attom
beslutet vunnit laga kraft och tiden för återreseförbudet före 1989var

lag i de flesta fall ocksåårs två år. Flera lösningar detta problem kan
tänkas.

lösning skulle kunnaEn till förbud återvända tillatt att attvara se
Sverige alltid meddelas för tid beslutet avvisning ellersamma som om
utvisning gäller, dvs. under fyra från detår beslutet vunnit laga kraft.

skulle dock innebäraDet viss nackdel för utlänningen tidenen om
för återreseförbudet utsträcktes. utlänningEn avvisats eller utvi-som

med förbud saknar visserligen inte möjligheter legalt återvändasats att
till Sverige. Enligt kap. UtlL den4 15 § kan avvisats eller utvisatssom

förbudmed återvända hit särskilt tillstånd för kort besök iatt ett ettges
ÅterreseförbudetSverige för synnerligen viktiga angelägenheter.

påverkar inte heller utlänningens möjligheter få uppehållstillståndatt
för bosättning i Sverige. Exempelvis inträffar det inte sällan denatt

avvisats på den huvudsakliga grunden uppehållstillstånd inteattsom
sökts före inresan i landet och därvid fått förbud återvända hit kortatt
därefter beviljas uppehållstillstånd på grund anknytning på grundvalav

ansökan gjorts före inresan. Utlänningen kommer däremotav en som
inte få tillstånd för något vanligt besök i Sverige så länge återrese-att

Återreseförbudetförbudet gäller. kan vidare försvåra utlänningens
möjligheter besöka andra länder. Enligt den nordiska passkontroll-att
överenskommelsen från år skall alla avlägsnandebeslut1954 med åter-
reseförbud meddelats i något de nordiska länderna samlas isom av en

förteckning. finns iDen förteckningen kommer knap-gemensam som
få tillstånd för besök i något de nordiska länderna. Sedanpast att av

Schengenavtalet i kraft kommer motsvarande för deträtt system som
nordiska länderna gälla också för övriga länder ingår i Scheng-att som
ensamarbetet.

lösning inte skulle innebäraEn nackdelar för densom samma
enskilde den lösning skisserats under kunnaskullesom som ovan

återreseförbudet förlängdes med två år vid verkställighet.attvara en ny
återvände till Sverige innanDen återreseförbudet gått skulle dåutsom

få återreseförbudet förlängt med två år det tidigare beslutet verk-om
ställdes på då drabbadesDe långt återreseförbud skullenytt. ettsom av
således endast de trotsade tidigare förbud återvända.ett attvara som

sådan lösning skulle emellertid inteEn till någon hjälpvara om en
utlänning återvänder till Sverige efter det tiden för tidigare åter-att ett
reseförbud löpt ut.
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beslutföreskrivaskulle kunnalösningEn attatt ett omvaraannan
alltid får verkställaspreskriberatinteutvisningavvisning eller ärsom

beslut skulle såle-återreseförbud eller inte. Ettdet finns ettoavsett om
helst länge det intesåverkställas hur många gånger ärdes kunna som

kunna ha kvarskulle ocksåsådan lösningMedpreskriberat. manen
utvisning skallavvisning ellerbeslutbestämmelsen ettatt ansesomom

inte minstlandet, vilkethar lämnatutlänningenverkställt rentnär
naturliga.detförefallerspråkligt att vara

eller utvisning alltidavvisningbeslutbestämmelseEn att ett omom
skulle vis-inte preskriberatslänge beslutetverkställas såskulle kunna

generell förlängninglikheter medfå vissaavseendeserligen i visst en
omgående kunna verk-skulleåterreseförbudet. Beslutettiden förav

avvisning eller utvisningbeslutkrav påställas på nyttettnytt utan om
tillpreskriberats återvändertidigare beslutetdetutlänningen innanom

eventuellt återreseförbud löpttiden förtillstånd. SedanSverige ettutan
försvåra utlänningensskisserats dock inteordningskulleut, som nuen

fått del beslutet åter-länderbesöka andramöjligheter att av omsom
förändring iinte behöva innebära någonhellerskullereseförbud. Det

möjligheterdet gäller utlänningensmed nulägetjämförelse attnär
återreseförbud löpteventuelltsedanSverigebesöka ut.ett

lämpligastekommittén denlösningen enligtskisserade ärDen nu
förslag.kommitténsdärmed ocksåoch

uppehållstillståndAnsökan när24.3.2 nyom
genomföraskanverkställighet

återvänder till Sverige ochutlänningbedömning: OmKommitténs en
utvisning kan verkställas påavvisning ellertidigare beslut nytt,ett om

verkställig-uppehållstillstånd handläggasansökanbör ettsomomen
utlännings-förslaget tillbestämmelserna i 9 kap.hetsärende enligt ny

lag.

lagstiftningen hurreglerat ii dag inte klartdetframgåttSom ärovan
avlägsnandebeslutsedansituationen där någonskall hantera ettman

återreseförbud och då inSverigetillåtervänderverkställts trots enger
skall då verkställastidigare beslutetuppehållstillstånd. Detansökan om

uppehållstillståndsjälvfallet ansökanSamtidigt måste prö-på nytt. om
und-politiska skäl.åberopar Försökanden dåsärskilt attnyaomvas,

beslutaInvandrarverketfall måstei sådantverkställighetvika ett om
verkställigheten.inhibition av
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Enligt förslagdet förordats skulle verkställighet kunnasom ovan ny
ske det inte finns något gällande återreseforbud.även Med sådanom en
ordning måste det naturliga varje ansökan här i lan-attvara som ges
det utlänning har tidigare beslut avvisning eller utvis-ettav en som om
ning inte preskriberats handläggs enligt den ordning kommittén isom
kap. 22 förordat det gäller verkställighetsärenden. skullenär Det då
aldrig i dag kunna uppstå någon tvekan hur sådan ansökansom om en
skall handläggas.
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Straffbestämmelser25

i kap.nuvarande Straffbestämmelsema 10DeKommitténs förslag:
i lagförslaget.systematiseras klarareUtlLoch2 3 sättett

första stycket UtlL förbehålls i kap. § lStraffbestämmelsen 10 l
uppehållstillstånd inom föreskrivenansöktutlänning inte omsomen

åtal, det interinga fall inte väckainförs dock itid. Möjlighet att om
synpunkt.allmänmotiverat frånär

utlänningi kap. UtlL förStraffbestämmelsen bort 10 2 § 1tas en
vise-gäller skyldighet haavseende deti än när attannat pass,som

bestämmelserarbetstillstånd överträderuppehållstillstånd ellerring,
stöd lagen.föreskrivits medeller vad Iutlänningslageni avsom

utlänningstraffbestämmelse för påsärskildstället införs somenen
otillåtet gräns.sätt yttreett passerar en

för utlänningbort i kap.Straffbestämmelsen 10 3 § 2tas en som
endast vistas inominnebär skyldighetföreskrifteröverträder attsom

fram i övrigaförslag kommittén läggerlandet. Med dedel somen av
före-möjlighet meddelainte längre finnaskommer detdelar attatt

endast vistasskyldighet för utlänningskrifter innebär attensom
landet.inom del aven

funnits med sedanoch UtlL harStraffbestämmelsema i 10 kap. 1 2
i oförändrat skick. harutlänningslag i huvudsak Deårs1945 utan

först till års utlänningslagförts 1954kommentarnågon övernärmare
har radårs lagar. Samtidigttill och 1989och därefter 1980 en nya

finns därför skäli utlänningslagen.straffbestämmelser införts Det att
straffbestämmelsema.översenu

lydelse.UtlL har följandekap. §10 1

Till böter döms
i Sverige föreskrivet tillståndutlänning uppehåller sig utanen som

sådant tillstånd, ellerföreskriven tid ha ansöktinomoch ettattutan om
anställning eller bedriver verksamhet krä-utlänning har somsomen

inneha sådant tillstånd.arbetstillstånd, utan att ettver
försvårande, fängelse i högsteller, omständigheternaTill böter ärnär

sin tjänst fastän utlänningen inte harutlänning iår döms den harett ensom
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föreskrivet arbetstillstånd. fråga påförandeI särskild avgift gäller 7om av
8 §§.

paragrafen behandlasI straff såväl för utlänning inte iakttaren som
reglerna krav på uppehålls- arbetstillståndoch för denom som som
anställer utlänning erforderligt arbetstillstånd.utanen

praktiken förekommer det relativtI sällan någon åtalas föratt att
inte ha sökt uppehållstillstånd tidi enligtförsta stycket Den vis-som

här tillstånd och ha sökt tillstånd inom föreskriven tidtas utan utan att
kan avvisas eller utvisas. finnsDet inget behov straffa denattav som
avvisas eller utvisas och skulle så ske, skulle utlänningen sannolikt inte
ha medel för betala böterna. Förhållandet något annorlundaatt är om
utlänningen beviljas uppehållstillstånd efter det frågan avvisningatt om
eller utvisning tagits finns samhällsintresseDet utlänningarett attupp.
inte skall vistas här i landet under lång tid söka uppehållstill-utan att
stånd. kan då också finnasDet behov kunna straffa den inteattav som
söker uppehållstillstånd i tid. Straffbestämmelsen bör därför finnas
kvar. dennaBrott punkt bör emellertid många gånger kunnamot
betraktas ringa. bör därförDet finnas möjlighet inte väcka åtalattsom
såvida det inte påkallat från allmän synpunkt.är

Straff för den arbetar i Sverige tillstånd behandlas i förstautansom
stycket Gruppen arbetar här tillstånd torde betydligtutansom vara

den uppehåller sig här söka uppehållstillstånd.större än utan attsom
sig främstDet säsongarbetare. finnsrör Det starkt samhälls-ettom

intresse motverka utlänningar arbetar här tillstånd. Böteratt att utan är
därvid också straff kan ha avhållande effekt, eftersomett ettsom en
bötesstraff kan innebära förtjänsten svartarbetet här i landet tillatt av

Ävendel försvinner. denna Straffbestämmelsen bör därför finnasstor
kvar

paragrafens andraAv stycke framgår den anställer utlän-att som en
ning saknar tillstånd arbeta här kan straffas med böter eller,att närsoin
omständigheterna försvårande, med fängelse i högst år.är Försvå-ett
rande omständigheter torde kunna exempelvis arbetsgivarenattvara
under lång tid haft utlänningar arbetstillstånd anställda, anställ-utan att
ningen antal eller arbetsgivaren utnyttjat detavsett ett stort attpersoner
förhållandet utlänningen saknar arbetstillstånd erbjudaatt attgenom

anställningsförhållanden vadavsevärt sämre vanligt iän ärsom
branschen. Straffbestämmelsen för arbetsgivare bör också finnas kvar

inte i paragraf straffbestämmelserna för utlänningarmen samma som
inte ansöker uppehålls- och arbetstillstånd.som om

lO kap. § har följande lydelse.2

Till böter eller, omständigheterna försvårande, fängelse inär högstär sex
månader döms
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beträffande skyldighet haavseendeiutlänning attänannatsom,en
bestäm-arbetstillstånd, överträderuppehållstillstånd ellervisering,pass,

med stöd lagen,föreskrivitshareller vadlagmelser i denna avsom
författning harföreskrivs ianmälaninteden2. gör somensomsom

denna lag,med stödutfärdats av
enligt denna lagansökningsärendeanmälan elleriden ettsom en

medve-stöd denna lagmedhar utfärdatsförfattningenligteller avsomen
något för-underlåter talamedvetetuppgift elleroriktigtlämnar att omtet

betydelse.hållande av

obestämdskall ha såstraffbestämmelseotillfredsställandeDet attär en
det stadgandetInnebördenpunktennuvarande ideninnebörd avsom

vid tidpunktenfannsintebestämmelser närbrott motär att enssom
straffbelagda.bli Detkan kommainfördesstraffbestämmelsen att

bestämmelse.med ordetskallvadinte klarthellerframgår avsessom
anmälningsskyldighetinnefattabestämmelsetordespråkligt ävenRent

avsiktenframgårhellersärskilt i punkten Intestraffbeläggs omsom
skallutlänningsförordningenibestämmelserallavarit brott mot varaatt

helt klart utfär-förordningenibestämmelserdel ärstraffbelagda. En
medan andrautlänningslagenbemyndigande istöddade med ettav

verkställighetsföreskrifters.k.kandäremotbestämmelser somvara
regerings-i kap. 13 §stadgande 8allmännadetmed stödutfärdats av

föreskrifterbeslutaregeringenstadgandet fårenligt detformen omom
klart framgåbörstraffbestämmelsen i lagenlag. Avverkställighet av

straffbelagda.gärningarvilka ärsom
Överträdelse utlänningsför-utlänningslagen ellerbestämmelser iav

ha vise-skyldighetbeträffandeavseende attordningen i änannat pass,
lagstift-gällandemedarbetstillstånd tordeuppehållstillstånd ellerring,

och UtlFkap. 2föreskrifter i 15brottfrämst kunnaning motavse
skall skelandterritoriumsvenskt överfråni ochinresa utresa enatt

passkontrollort.godkänd
intedvs.följerSchengenkonventionen gränsgränsyttreAv att som

endastSchengenområdet fårinomgräns statutgör mot passerasannan
före-möjlighetdet finnsochgränsövergângsställen attgodkändavia att

fördrags-dygnet. Devissa tider påunderfår skeendastskriva detatt
införa påföljderocksåkonventionensig enligtåtarslutande attstaterna

Schengenkonven-otillåtetpå sätt.för den gräns ettyttrepasserarsom
följd blir detjanuari år 2000. Eni kraft den 1träda attberäknastionen

de inrepasskontroll vidnågon gränserna.finnaslängre kommerinte att
fortsätt-iUtlF börochkap. 2föreskrifterna i 1 även5Brott mot
i punk-straffbestämmelsennuvarandestraffbelagda. Denningen vara

uttryckligen stadgarstraffbestämmelsemedbör1 ersättas somten en
otillåtet gräns.påför yttrestraff den sättett enpasserarsom

utlänningarandra brottviddensammabörPåföljden avsomvara
och utlän-utlänningslagenkaraktär ilikartadbestämmelsermot av
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ningsförordningen, dvs. böter. Det innebär till skillnad i dagmot att
fängelse inte bör ingå i straffskalan.

endaDen anmälningsskyldighet i dag torde straffbelagdsom vara
enligt punkten 2 skyldigheten enligt kap.är 5 8 § UtlF för befälhavare
på fartyg kommer till Sverige från utlandet viss anmälangöraattsom
till tullmyndigheten och polismyndigheten. Motsvarande bestämmelse i
tidigare utlänningslagar hade däremot betydligt vidsträcktett mera
tillämpningsområde så länge det fanns skyldighet lämna bostads-att
anmälningar för den upplät bostad till utlänning ochsom en
arbetsgivaranmälningar för den anställde utlänning. Bestäm-som en
melsens nuvarande tillämpning motiverar inte det skall finnas möj-att
lighet omständigheterna försvårandenär döma till fängelse iatt är upp
till år.ett

Liksom i dag bör straffansvar gälla för den inte anmälangörsom
föreskrivs i författning utfärdats med stöd utlännings-som en som av

lagen. Till skillnad vad anförts i anslutning till förstamot som ovan
punkten finns det skäl här ha kvar denna obestämda bestäm-att mer
melse. inte fullgöraAtt anmälningsskyldighet enligt utlänningslag-en
stiftningen torde alltid straffvärd handling. Anmälningsskyldig-vara en
het också mycket preciserat åläggandeär vadett uttrycks iänmer som
nuvarande första2 § punkten där det stadgas straff för den över-som
träder bestämmelse.en

Schengenkonventionen kan komma innebära viss anmäl-att att
ningsskyldighet införs exempelvis i form hotellanmälningar. Brottav

sådan anmälningsskyldighet bör straffbelagt.mot blirDet automa-vara
tiskt följden den nuvarande straffbestämmelsen i andra punktenom
behålls i princip i oförändrat skick.

Straffansvaret i tredje punkten bör finnas kvar för den isom en
anmälan eller ansökningsärende medvetet lämnar oriktig uppgiftett
eller medvetet underlåter tala något förhållande betydelse.att om av

10 kap. har följande3 § lydelse.

Till fängelse i högst år eller, omständigheterna mildrande, tillett när är
böter döms

den dölja utlänning eller någonattsom genom en genom annan
sådan åtgärd försöker hindra verkställighet beslut avvisning ellerettav om
utvisning, gämingen har skett i vinningssyfte,om

utlänning överträder föreskrifter har meddelats enligten som som
denna lag eller enligt författning har utfärdats med stöd dennaen som av
lag och innebär skyldighet för honom endast vistas inom vissattsom en
del landet.av

Bakgrunden till straffbestämmelsen i andra punkten förhållandenaär
under andra världskriget och tiden därefter. begränsadesDånärmast
nämligen uppehållstillstånd regelmässigt geografiskt så tillståndenatt
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vissaområde ellervisstvistelse inom attgällde förendast ett genom
tillståndenvanligastvistelsetillfrån attundantogsområden rätten var

angränsandevissastad ochStockholmsinomvistelseförgälldeinte
tillgeografiskt begränsa rättenMöjligheternalandsfiskalsdistrikt. att

de intetidunder långkvarsedan ävenfannsSverigevistelse i om
sistaundantagsfall. Denenstaka resteni någotutnyttjades än avannat

den lagförsvannbegränsningsådantillmöjligheterna genom
kraft den juliträdde i 1utlänningskontrollsärskild1991:572 somom

1991.
utlänningföreskrivafinnsmöjlighet attenda attDen ennumerasom

utnyttja möj-landetdelvissinom ärendast attuppehålla sigfår aven
möj-form.denna DenUtlLenligt kap. 5 §uppsikt 6låta taligheten att

till utlän-förslagetEnligtutnyttjats.aldrigkäntsåvittharligheten ny
kunna inne-inte längreuppsiktskalllagförslagetkap. 10 §ningslag 8

inom vissendastuppehålla sigutlänningenskyldighet förbära att en
kap.straffbestämmelsen i 10det börföljdlandet. Somdel avenav

lagen.i denmotsvarighetfå någoninteUtlL3 § 2 nya
utlänningarkan begåsblandas brottoch 32kap.10I avsom

någonbegåskanoch brottbestämmelserföljer vissainte avsomsom
uppsåt förhuvudregeln kräverenligtblandas brottLikaså somannan.

Straffbestämmel-uppsåt.inte kräveroch brottstraffbaraatt somvara
klararepåsystematiseras sätt.paragrafer bör etti dessa treserna

iutlänningslagenistraffbestämmelser utöverövrigagällerdetNär
språkligaskälfinns inte änparagrafema göra annatnämnda attde tre

ändringar.
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frågorövrigaNågra26 som

vid lagöversynenaktualiseras

politiskaingaavvisningBeslut när26.1 om

åberopasskäl

beslutamöjlighetPolismyndighetens attförslag:Kommitténs om
införsMöjlighetbehålls.åberopasskälpolitiskaingaavvisning när

fall.i sådanaavvisningbeslutainvandrarverkför attStatens omäven

ärendeninvandrarverk prövaskall StatensUtlL4§Enligt kap. om4
avvisning om

här,asylsökerutlänningen
asyl här,sökerfamiljemedlemharutlänningen nära somen

stycketandra§stöd 2medavvisaskommakanutlänningen att av
denhar begärtsdetavvisning närbestämmelsen cen-den avavser

kanoch detlandnordisktiutlänningsmyndigheten annatetttrala
dit, ellersigbegerutlänningenattantas annars

månaderSverigeivistats änhar treavbrottutlänningen4. utan mer
väcks.avvisningfrågannär om

avvisning.fråganpolismyndighetenskall prövafallandraI om
ske,avvisning börtveksamtdetpolismyndighetenOm omanser

Invandrarverket.tilllämnasärendetskall över
fattafårpolisenendastsåledesdetstycketandra ärEnligt som
skallstycketförstaenligtInvandrarverketinteavvisningbeslut omom

stycketandraenligtbeslutfattauteslutandePolisens rätt attbeslut.fatta
aktuali-avvisningordning. Fråganpraktiskochnaturligvarithar omen

iaktuellbliocksåkangränskontrollenviddirektoftast sam-menseras
uppehållstillståndansökanförstainutlänningenmedband omatt enger

samtligaUtlL. Ikap. 6 §kontroll 5s.k. inremedsambandieller nu
förstutlänningenmyndighetvarit denpolisenharfallnämnda som

med.kontaktikommit
ansökningarAllaändrats.emellertidharFörhållandena numera

utlän-polisen. Förtilloch inteinvandrarverktill Statensinskall enges
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ning inte blivit föremål för någon inresekontroll blir därför oftasom
Invandrarverket den första myndighet utlänningen kommer i kontakt
med. Personal från Invandrarverket finns vidare alltid tillgänglig
Arlanda och diskussioner pågår utökning verkets medverkanom en av
vid inresekontroll. Det sannolikt Invandrarverketär sikt kommeratt

medverka vid inresekontrollen på i fall de inreseortema.att störrevart
Om utlänning inte åberopar någon form politiska skälen som av

uppsöker Invandrarverket för ansökan uppehållstillståndatt ge en om
och verket då bedömer det finns grund för avvisning, får verket inteatt
fatta beslut avvisning såvida inte verket enligt kap.4 första4 §om -
stycket UtlL har besluta. Invandrarverketrätt måste i ställetattannars
kontakta polisen eftersom det polisen enligtär 4 kap. 4§ andrasom
stycket UtlL i sådant fall har uteslutande besluta avvis-ett rätt att om
ning. förefallerDet något bakvänd ordning. Lagstiftningen börsom en
därför ändras så Invandrarverket får befogenhetäven beslutaatt att om
avvisning utlänning inte åberopar någon form politiskaav en som av
skäl och varit i Sverige kortare tid månader. Med sådanän tresom en
ordning skulle Invandrarverket kunna fatta beslutäven avvisningom

verket medverkar vid inresekontrollen.när Praktiska skäl kan i sist-
nämnda fall tala för verket fattar beslut, verket inteatt t.ex. om men
polisen för tillfället har personal tillgänglig. Om Invandrarverket får
befogenhet besluta avvisning i fallatt kommernämntsom som nu
begreppet "avvisning med omedelbar verkställighet" få vidgadatt en
innebörd det kommer innefattaatt ärenden där ingaatt ävengenom som
helst politiska skäl åberopas.. Verkställighet Invandrarverkets beslutav
i sådana fall måste kunna ske hinder beslutet inte vunnit lagautan attav
kraft.

Polisens avvisningsbeslut kan verkställas omedelbart hinderutan av
de överklagats kap.8 första7 § stycket UtlL.att Det är ytterst ovan-

ligt sådant avvisningsbeslut överklagas. Beslutetatt ett har regelmäs-
sigt verkställts avvaktan på beslutet skall vinna laga kraft.utan Deatt
flesta utlänningar har inte något intresse överklaga beslutatt ettav som
redan verkställt. Det enklare förär utlänningen självär sökaatt resa
på och då till vad tidigare brast i förutsättningarnanytt att förse som
inresa har till.rättatsnumera

Besvärsrätten i denna ärenden bör skäras efter beslut ityp av av
utlänningsdomstolen. Det skulle bli möjligt få dessa ärendenattannars

regelmässigt enkel beskaffenhetär prövade i fyra instanser. Isom av
likhet med vad föreslås gälla beträffande ärenden avvisningsom om
med omedelbar verkställighet bör därför utlänningsdomstolens beslut
inte få överklagas.
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avvisningbeslutvilkeninomTiden26.2 om

skall fattas

fall fat-samtligaiavvisning måsteBeslutförslag:Kommitténs om
uppehållstillståndansökanden förstafrånmånaderinom omtretas

fattasBeslut änSverige.tillankomstenefter senaresomgörssom
utvisning.kallasansökanfrånmånaderefter tre

förtidsgränsentidigaredenavskaffadesutlänningslag1989 årsGenom
huvudsakigrunderformellaMedgrunder.formellaavvisning på avses

grunderdedvs.krävs,sådanttillstånd,eller näravsaknad sompassav
exempelvisgrunder,materiellaAvvisningUtlL.§i kap. l4anges

grunderandradeochförsörjningför sinmedelsaknarutlänningenom
sistnämndastycketsistaenligtfår däremotUtlL,2 §i kap.4angessom

tillankomstutlänningenseftermånaderskeparagraf inte än tresenare
Sverige.

krävsavvisningbesluta attskall hapolisen rätt attFör omatt
fråganavbrottmånader närhär utanvistatsinte än omsökanden tremer

fattasmåstebeslutfrågaintealltsådet attväcks. Häravvisning är om
tid.vissinommåstefrågantid tasvissinom attutan uppom

kap.enligtfår 8verkställighetomedelbarmedavvisningBeslut om
ansökanförstadeneftermånadermeddelas änUtlL omtre8 § senare

det finnsendastlandettillankomstenefteruppehållstillstånd syn-om
det.skäl förnerliga

såle-finnsUtlL§kap. lenligt 4grunderformellaavvisning påFör
månadertidsgränsfall finnsövriga tretidsgräns. I meningendes omen

frågafall detdei ärolikaräknastidsgräns tredenna om.
1989 årsföregälldegrunder nämntsformellaavvisning påFör som

frånmånaderinomfattasmåste trebeslut senastutlänningslag att
fattas inomkundeinteavvisningbeslutOmankomst.utlänningens om

Utvisningutvisas.ställetiutlänningenkundetiden,föreskrivnaden
saknadeutlänningengrundendenpåbl.a. attske passdåkunde

här.vistelseellerför inresatillståndoch/eller
statsrå-föredragandeanfördeutlänningslag1988/89:86 NyI prop.

beslutasåtgärderförändamålsenligtinte attdet soms. 68det att var
beroende påenbartbenämningarolikaanvändagrund ompå samma

utlän-årsEnligt 1989tidpunkt.vissefterellerförefattasbeslutet en
fattasgrunderformellaavvisning påbeslutdärförkanningslag om

landet.ivistatsutlänningentidlånghuroberoende av
benäm-användaskäl förstarkasigför atti och sammafinnsDet

hurgrundpå oavsettfattasavlägsnandebeslutförning sammaett som
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lång tid utlänning vistats här i landet. Rent språkligt förefaller deten
dock något märkligt tala avvisning utlänningatt kan haom av en som
vistats här i landet i flera år. striderDet också det språkbrukmot som
används internationellt. Avvisning regelmässigtär termen som
används för beteckna inresaatt iatt landetvägras elleren person som
sänds tillbaka kort tid därefter. minstInte med hänsyn till internationell
praxis bör återgång till tidigare förhållanden ske såen att termen
"avvisning" används för beteckna avlägsnandebeslutatt fattas isom
samband med utlännings försök till inresa i Sverige eller inomen en
kortare tid därefter.

Som framgått redogörelsen gäller vid avvisning medav ovan ome-
delbar verkställighet beslut skall fattas inomatt månader från dentre
första ansökan uppehållstillstånd utlänningen eftergörom som
ankomsten till landet medan tidsgränsen i övriga fall räknas något
olika I 1996/97:25 erinrassätt. motiven för tidsgräns förattprop. om en
avvisning med omedelbar verkställighet enligt förarbeten till 1989 års
utlänningslag prop. 1988/89:96, 199 starka skäl talar föratt atts. var
den har vistats i Sverige åtskilliga månader skall få bli kvar här tillsom
dess frågan till uppehållstillståndrätten har slutligt.prövats Iom prop.
1996/97:25 uttalade regeringen sedan följande.

Regeln har emellertid kommit medföra åtskilligaatt asylsökandeatt gersin ansökan till polisen efter tremånaderstidensstrax utgång. kanDet antas
det inte sällan fråga medvetetatt är försök undgå riskenett förattom

avvisning med omedelbar verkställighet.
Det angeläget beslutär avvisning kan verkställasatt så snabbtom sommöjligt det uppenbartnär ansökanär asyl saknaratt grund. iAtten om

sådana fall låta utlänningen kvar i landet till ansökan slutligtstanna prövats
medför inte bara onödiga kostnader. Det i regel också för denär enskilde
till fördel beslutet verkställs snabbt. När det gäller barn kommerom som
hit kan det dock särskilt svårt det uppenbartensamma att avgöra ärvara om

uppehållstillstånd inte skallatt beviljas. måsteDet självklart på ett
otvetydigt klarläggas det inte finnssätt någonatt grund för uppehållstill-
stånd innan barn avvisas medett omedelbarensamt verkställighet.

skälDe anfördes år 1989 för tremånaderstiden vid avvisningattsom
med omedelbar verkställighet skall räknas från den första ansökan om
uppehållstillstånd efter inresan och inte från ankomsten till Sverige är
alltjämt giltiga. finnsDet inga skäl till varför tremånaderstiden för
avvisning i andra fall skall räknas från utlänningens ankomst till Sve-
rige, särskilt ankomstdagen många gånger kan svår fast-som attvara
ställa. Utlänningslagen bör därför innehålla generellt stadgandeett om

avvisning i samtliga fall måsteatt ske inom månader från den förstatre
ansökan uppehållstillstånd efter ankomsten tillgörs Sverige.om som

Att tidsgränsen kommer räknas på i samtligaatt fall fårsättsamma
också till följd det inte längre blir möjligtatt med hänvisning tillatt
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omedelbar verkställighetmedavvisningbeslutasynnerliga skäl om
uppehållstillståndansökanefter den förstamånaderän tre omsenare

1988/89:86, 199Enligt förarbeten prop.till landet.efter ankomsten s.
synnerligt skäl kunnalagstiftningen skullenuvarandetill den ett vara

till kännasigvistats härutlänningsigdet utan attröratt gesomenom
tremånadersfrist intehar dock någonsådant fallför polisen. I ett

förstatidpunkten för denfrånfristen räknaseftersom ansö-börjat löpa
enligt förarbetena kunnafall skulleuppehållstillstånd. Ettkan annatom

uppgifter i väsentligafalskalämnatutlänningenvisar sigdet attattvara
verkställighet fattasomedelbaravvisning medbeslutavseenden. Att om

uppehållstillståndansökanfrån den förstamånaderän tre omsenare
ovanligt.gjortsuttalandenbakgrund detorde ytterstmot varasomav

möjligheten medha kvarbehovinget starktfinns därför attDet attav
omedelbaravvisning medbeslutasynnerliga skältillhänvisning om

samtidigttremånadersfristen. Detefterverkställighet ärän ensenare
undantag räknas påavvisningtidsfristen förfördelklar utanatt samma

fall.i samtligasätt

skyldighetUppsikt i form26.3 attav

geografisktvisstuppehålla sig inom
område

formenuppsiktMöjligheten låtaKommitténs förslag: etttaatt av
geografiskt områ-visstvistas inomutlänningenåläggande för ettatt

de bort.tas

skyldig på"utlänningeninnebär uppsiktUtlL ärEnligt kap. § att6 5 att
ifrån sigeller lämnapolismyndigheten ianmäla sig hosvissa tider orten

särskildaandraeller uppfyllalegitimationshandlingellersitt annanpass
villkor".

särskilda villkorexempel andrapå1988/89:86I nämns somprop.
visseller iuppehålla sig på vissåläggasutlänningen kan ortattatt en

iinte få kommanämnda propositionenligttorde detkommun. Däremot
så begränsatvistas inomskulle åläggasutlänningenfråga ettattatt

föran-uttalandetmottagningsförläggning. Detområde senaresom en
yttrande framhölli sittLagrådetpåpekandeleddes attett ensomavav

så begränsatvistas inomåläggaskunnainte tordeutlänning ettatt
skulleeftersom detutredningsslussellerförläggningområde som en

erinradeLagrådetfrihetsberövande.uppfattas ettkunna ett omsom
frihets-frågadetfunnitEuropadomstolenutslag från att omvarsom
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berövande ålagts vistas på litennär utanför Sardi-att öen person en
men.

Uppsikt har såvitt känt aldrig påanvänts sätt änannat attgenom
utlänningen antingen ålagts anmälningsskyldighet hos polisen på vissa
tider eller utlänningens tagits hand. Förklaringenatt tillgenom pass om
det torde åläggande för utlänning vistas inom visstatt ett att ettvara en
geografiskt område, inte skulle få alltför begränsat, inte skullesom vara

något värde. skulleDet mycketstörre svårt att utanvara av vara en
omfattande kontrollapparat utlänningen lämnatavgöra områdetom
eller inte. Om sådant beslut skulle fattas måste syftet rimligenett vara

försöka till utlänningen finns tillgänglig för utredningatt och del-attse
givning beslut och för verkställighet. syftetDet kan emellertidav upp-
nås betydligt enklare och effektivare utlänningen åläggsatt attgenom

vissapå tider anmäla sig hos polisen på viss detOm bedömsort.en
finnas risk för utlänningen kommer söka hålla sig undanstor att atten
finns inget hindrar utlänningen åläggs daglig anmälningsskyl-attsom
dighet hos polisen. Normalt torde dock anmälningsskyldigheten kunna
begränsas till eller gånger i veckan.etten par

Möjligheten låta uppsikt formen åläggande för utlän-att ta ettav
ningen vistas inom visst geografiskt område fyller såledesatt knap-ett

någon funktion. Möjligheten bör därför inte med i utlän-past tas en ny
ningslag. förFormen uppsikt i den lagen bör begränsas till anmäl-nya
ningsskyldighet hos polisen vissapå tider och till möjligheten att ta
hand eller legitimationshandling.om pass annan
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direktivGenerella27

samtliga kom-tilldirektivregeringensgällthararbetekommitténsFör
kon-regionalpolitiskaredovisautredaresärskildaoch attmittéer om

åtaganden dir.offentliga1992:50, prövadir. attsekvenser om
dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa1994:23, attom

och detbrottslighetenförkonsekvenserredovisaoch1241994: attom
1996:49.dir.brottsförebyggande arbetet

konsekvenserRegionalpolitiska27.1

regional-skall dekonsekvenserregionalpolitiskadirektivenEnligt om
skallDärvidredovisas.förslagframlagdakonsekvensernapolitiska av

denochsysselsättningenpåverkarförslagenhurbl.a.beaktassärskilt
tillhänsynstagandeMedlandet.delari olikaservicenoffentliga av

ochtillvid förslagskallomfattning störreochkaraktärverksamhetens
myndigheterbildandeelleromorganisationeromfattande nyaavmer
lokaliseringochdecentraliseringövervägandenmotsvarande,eller om

redovisas.Stockholmsregionenutanför
stället förutlänningsdomstolar iregionalaförslagKommitténs om

vissinnebärUtlänningsnämnden ut-lokaliseradeStockholmtillden
gäl-tillMed hänsynlandet.delarandratillverksamhetflyttning avav

nuvarande besluts-Invandrarverketsmeddetforumreglerlande är
flerutlänningsdomstolar på äninrättameningsfulltinteorganisation att

asylärenden.ibeslutfattarverketdärmångasådvs.platser,tre som
frånflyttasverksamhetdenuppfattning kankommitténsEnligt som

tillanslutningilandetdelarandra äntillförläggasStockholm inte av
ifattas. Förutomasylärendenbeslut iInvandrarverketsdärplatser

Malmö.ochGöteborgibeslutsådananärvarandeförfattasStockholm

åtagandenOffentliga27.2

förutsätt-kommitténskallåtagandenoffentligadirektivenEnligt om
föremål för kom-åtagandeoffentliga ärdetningslöst pröva somom
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mitténs uppdrag bör offentlig angelägenhet. Om prövningenvara en av
åtagandet leder till bedömningen det får offentligatt anses vara en
angelägenhet skall lämplig nivå för verksamheten t.ex. statlig eller
kommunal Kommittén skall också enligt dessa direktiv, för-anges. om
slagen innebär utgiftsökningar eller inkomstminskningar för visastaten,
hur dessa skall finansieras analysera möjligheter tillsamt besparingar
och effektiviseringar.

betänkandetI behandlas frågor central betydelse inom rättsskip-av
ning och förvaltning. Uppgifterna utlänningarsprövaatt vistas irätt att
riket innefattar grundläggande myndighetsutövning och måste anses
tillhöra den centrala statliga verksamheten. Verksamheten skall givetvis

fortsättningsvisäven utövas staten.av
I avseende har aktualiserats inslagett enskild verksamhet. Detav

gäller på rättshjälps-/rådgivningsområdet. Som framgår i avsnitt 16.2
pågår för närvarande försöksverksamhet med medverkan fri-en av
villigorganisationer i asylprocessen, några slutsatser projektetmen av
kan inte dras. Enligt kommitténsännu uppfattning kan det vil-oavsett
ken medverkan frivilligorganisationema i framtiden kan tänkas bidra

imed asylprocessen inte möjligen marginelltän påverka behovetmer
offentliga biträden.av

ekonomiskaDe konsekvenserna kommitténs förslag behandlas iav
avsnitt 28.

27.3 J ämställdhetspolitiska konsekvenser

Enligt direktiven jämställdhetspolitiska konsekvenser skall jäm-om
ställdhetsfrågoma ökad uppmärksamhet. Framlagda förslag skallges
föregås analys och innehålla redovisning de jämställdhets-av en en av
politiska effekterna eller- sådan analys och redovisning inte kanom en

meningsfulltgöras angivandeett ochsätt motivering till detta.av-
Enligt kommitténs uppfattning de förslag i betänkandetär som avser

förändrad instans- och processordning jämställdhetspolitiskt neutrala.
förslagDe härrör från Anknytningsutredningens betänkande SOUsom

1997:152 Uppehållstillstånd på grund anknytning bör, fram-av som
hålls i det betänkandet, sikt kunna bidra till attitydförändring vaden
gäller på kvinnor och kvinnors rättigheter det tydlig-synen attgenom

vissa beteenden integörs att Förslagen således bety-accepteras. är av
delse från jämställdhetssynpunkt och bör bidra till kvinnors situationatt
förbättras.
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ochbrottslighetenförKonsekvenserna27.4

arbetetbrottsförebyggandedet

uppmärksamhet iskall ökadfrågornabrottsförebyggande ut-De ges
fram skall föregåsförslag läggsAllaredningsverksamheten. enavsom

för brottsligheten ocheffekternaredovisninginnehållaanalys och aven
kommittén bedömerbrottsförebyggande arbetet. Omdet attför en

meningsfullt tillinte kan påredovisning sättochsådan analys göras ett
karaktär, skall dettaellerutredningsuppdragetsföljd ämnets angesav

motiveras.särskiltoch
ändrad instans- ochförslagenuppfattningkommitténsEnligt är om

brottslighet ochkonsekvenser förfråganeutrala iprocessordning om
brottsförebyggande arbetet.det

anknytning innebärgrunduppehållstillstånd påFörslagen avom
uppehållstillståndprövningen fråganvidInvandrarverketbl.a. att omav

sökanden kommerrisken förskall beaktaanknytningsärendeni attatt
fallförhållandet. dekränkningar i Iallvarligavåld ellerförutsättas en

föreliggergrund detuppehållstillstånd avslås påansökan att enavom
förhållandet, kan dennailla iskall farasökandenrisk förpåtaglig att

brottsförebyggandefaktisktdetta nåsundvikas. Genomrisk rent en
för-sökanderegler i lagvidareinnebärFörslageneffekt. att varsen

barneller sökandenssökandengrundpåhållande upphört utsattsattav
beviljasförhållandet fårkränkningar iallvarligaellerför våld uppe-
syftar i dennaFörslagetförhållandet har upphört.hållstillstånd trots att
negativa kon-invandringsprövningensuppskjutnadenmildradel till att

kvinnor vågar brytabidra tilldetta skallAvsiktensekvenser. är attatt
ochförekommeranknytningsförhållanden där detfrån övergreppupp

Även dettautvisas.rädsla förkvarbehövasåledes inte attstanna av
för brott.kvinnorförhindraförslag utsättsattavses

nå deMöjligheten27.5 att
målenintegrationspolitiska

kraft den janu-i 11998:1474,kommittéförordningen trättEnligt som
för möjlig-konsekvensernakommittéskallari 1999, även angeen

integrationspolitiska målen.nå deheterna att
rättigheter och möj-skall likaintegrationspolitikenMålen för vara

samhälls-kulturell bakgrund,etnisk ochallaligheter för oavsett en
samhälls-grund ochmångfaldsamhälletsmedgemenskap ensom

tolerans ochrespekt ochömsesidigkännetecknasutveckling avsom
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alla bakgrund skall delaktiga i och medansvarigaoavsett forsom vara
prop. 1997/98216, bet. l997/98:SfIJ6, rskr. 1997/98:68.

Enligt kommitténs uppfattning bör förslaget till instans- ochny pro-
cessordning bidra till bättre integration förfarandet kanatten genom

bli snabbare och säkrare.antas
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förslagetGenomförande28 av

Kostnader128.

och kammarrättKostnaderna i länsrättKommitténs bedömning: samt
offentliga biträdeninvandrarverk och förhoskostnader Statensökade
mkr. 25-30till sammanlagt 85-90 Detuppgåkommer äroch tolkar att

uppgår till.anslag för år 1999Utlänningsnämndensvadmkr änmer

beräkningsunder-utgångspunkt frånmedförsöktKommittén har ettatt
för dekostnadernaberäkningasylsökande000lag 12 göra avenom

asylsökande fördet antallägger fram. 12 000kommitténförslag är som
förbehovberäkningtill grund för pröv-1999 liggerår resurserav av

asylsökande. Beräk-mottagandeoch förasylansökningarning avav
grundbara påosäkra intenödvändighetdock medblir attningarna av

invandrarverkärenden hos Statensoch andra ärasylärendenantalet
med någonmöjligtdärför det inteockså störreosäkert är attattutan

och kammarrätttill länsrättöverklagandenantaletbedömasäkerhet om
Utlänningsnämnden.till Enöverklagandenantaletkommer att motsvara

enligtverkställighetsärendenantalethurosäkerhetsfaktor ärannan
rörandetill antalet ärendenförhålla sigförslag kommerkommitténs att

också svårtnuvarande ordning.enligt Detansökan NUT är atts.k. ny
rörandeärendeförhandling imuntligtidhur långuppskatta etten

endast finnsdeteftersomkommerutvisningavvisning eller att ta
tillbaka på.fallabegränsad erfarenhetmycket att

följande antaganden.frånberäkningar utgåttsinavidKommittén har
asylsökandeantaletberäkningsunderlaget kommer attEnligt

uppskattningsvis 500ldessa kommertill 000. Av attuppgå 12 caca
verkställighet.omedelbarmedavvisas

med omedelbarinte avvisasasylsökandedeCa 50% somav
Invandrarver-uppehållstillståndbeviljasverkställighet kommer att av

samtliga liksompraktisktkommerfår avslagde 50 %ket. Av tagetsom
överklagande iAndelenbeslut.Invandrarverketsöverklagai dag att

bli lägre.kommaärendenövriga attantas
bifallits Utlän-tidunderöverklagandenandelDen avsenarevars

delvishängerosedvanligt Detvaritningsnämnden har stor. samman -
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med många ärenden avvaktat vägledande beslut från regeringenatt som
de fattats inneburit beviljats uppehållstillstånd.när att stora grupper

handläggningstider har vidare bidragitLånga till humanitära skälatt
funnits tidigare lett till åtskilligainte överklaganden bifallitsattsom av

Utlänningsnämnden. Kortare handläggningstider bör därför bidra till att
andelen bifall minskar. Andelen bifall i länsrätten beräknas bli något
lägre hos Utlänningsnämnden under år.än senare

ärenden där muntlig förhandling blir aktuell förutsätter4.1 kom-
mittén domstolarna målen på rationellt såsätteratt ut sättett att om
möjligt företrädare för invandrarverkStatens kan vidnärvarasamma
samtliga ärenden under dag. kammarrättenOm håller muntlig for-en

förutsättshandling Invandrarverket företräds tjänstemanatt sta-av en
tionerad i Stockholm.

Antalet andra ärenden asylärenden beräknas uppgå till ungefärän
underantal år 1998.samma som

Med ovanstående antaganden grund beräknar kommittén attsom
ökade kostnader uppkommer för Invandrarverket i främst följande
avseenden.

Verket imåste ärenden där det blir fråga muntlig förhandlinga. om
företrätt tjänsteman vid förhandlingen. Kommittén räknarvara av en

muntlig förhandling kommermed bli det normala i överklagadeatt att
avlägsnandeärenden i länsrätten det kommer bli ovanligt iatt attmen
andra ärenden. Kommittén räknar likaså med muntlig förhandlingatt
kommer bli ovanlig i kammarrätt.att

Överklagade ärenden inte avvisning eller utvisningrörsom
kommer i regel muntlig förhandling. dessa ärendenIavgörasatt utan
kan dock Invandrarverket i skriftlig inlaga till domstolen behövaen
utveckla skälen för sitt tidigare avslag.

Invandrarverket kommer få uppgift verket bliratt attc. en ny genom
instansden i första hand skall de verkställighetsärendenprövasom som

kommittén föreslår skall nuvarande ordning med ansökanersätta ny
NUT.

länsrätterna uppkommerFör kostnader i följande avseenden.
kommer fåLänsrättema 8 500 ärenden överkla-prövaatta. ca som

från Invandrarverket. dessa ärendenI 3 000 det bli frågaantasgas ca av
muntlig förhandling.om

kommer få antal verkställighetsärenden,Länsrätterna prövaatt ett
Invandrarverket lämnar enligt den ordning kommitténöversom som

föreslår. det kan kommaDet sig sådana500röraantas att att om ca
ärenden.

kammarrätterna uppkommerFör kostnader de kommerattgenom
få 3 000 ärenden överklagas dit från länsrätt. Detatt ta emot ca som

liksom i övriga ärenden hos kammarrätt endast 15 %antas att ca av
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övriga ärendensakprövas. kommer detdessa ärenden kommer Iatt
prövningstillstånd skall beviljasbli frågaendast avgöraattatt om om

eller inte.
Ökade för ofentliga biträden och tolkarkostnader uppkommer som

muntliga förhandlingar.skall delta i 3 000ca
Ökade Invandrarverket och för offentliga biträdenkostnader hos

kostnaderna i länsrätt och kammarrätt uppskattar kom-och tolkar samt
eller tilluppgå till sammanlagt 85-90 mkr 25-30mittén kommer att

till.Utlänningsnämndens anslag för år 1999 uppgårvadmkr utöver
kostnaden rimliggjort den bedömningen denKommittén har äratt

beaktat följande.och har då
avvisning omedelbarvissa beslut med verk-Förslagen att omom

medföra sökanden har här i landet iställighet skall rättatt att stanna
domstols prövning ansökan inhibition liksomavvaktan på omav en

utvisning särskild utlännings-ärenden enligt lagenförslaget att omom
nödvändiga förskall i två instanser båda Sverigekontroll ärprövas att

internationella åtaganden.skall kunna uppfylla sina Tvåpartsprocessen
utlänningsären-för rättssäkerheten skall kunna höjas iväsentligär att

rättssäkerhet.anklagelser ofta förts fram bristandeden där om
snabbarebör möjligheter till ochtvåpartsprocessEn ge en process

handläggningstider.därmed kortarege
Invandring har varit underbudgeterat under fleraUtgiftsområdet år.
förläggningsverksamheten och ersättning tillFramför allt har asyl-

ersättning tillenskilt boende kommunerna uppgått tillsökande i samt
vad budgeterats. handlägg-väsentligt högre belopp Kortareän som

kostnaderna för mottagandet asylsökandeningstider leder till att av
vill i det sammanhanget uttala den enskiltminskar. Kommittén att

åtgärden för korta handläggningstiderna måsteväsentligaste att attvara
utredaInvandrarverket tillräckliga för snabbt kunna ochattges resurser

utlänningsärenden.allapröva
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Ikraftträdande- och28.2

Övergångsbestämmelser

instans- processordningen införsKommitténs ochförslag: Den nya
Även övriga den utlänningslagen träderden juli delar1 2001. av nya

i kraft vid denna tidpunkt.
möjlighet tidpunktenRegeringen förordna för över-attges om

ärenden från Utlänningsnämnden till de utlän-lämnande av nya
ansökningarningsdomstolama eller såvitt NUT-avser nya-

till Invandrarverket. gäller överlämnandeärenden Detsamma av-
ärenden från regeringen till domstolarna.

Tidpunkt för ikraftträdande28.2. l

nyordning den storlek kommittén föreslår kan knappastEn av som
bli genomförd föreberäknas år 2001.

Kommitténs förslag överlämnas till vederbörande statsråd i februari
beräknas fram tillRemisstid kan löpa 1999.1999. sensommaren

Remissammanställning och beredning lagrådsremiss propositionochav
hösten Proposition till kankan beräknas ske under 1999. riksdagen

beräknas komma överlämnas tidigast i slutet år Riksdags-1999.att av
behandling kan beräknas ske under våren 2000.

Omfattande organisations- och utbildningsinsatser kommer att
behövas. Behovet organisationsplanering, tillsättning tjänster ochav av
utbildning ordning torde behöva relativt lång tid mellangör att en ny
riksdagsbeslut och ikraftträdande.

därför instans-Kommittén beräknar den och processord-att nya
ningen införas den julikan 1 2001.

Tidpunkten bör densamma för ikraftträdandet övrigavara av
bestämmelser i den utlänningslagen.nya

Övergångsbestämmelser28.2.2

övergången till den instans- och processordningenFör kan gälla attnya
alla ärenden finns i den gamla överklagandeordningen vid ikraft-som

antingen förs tillträdandet den ordningen eller handläggs ochöver nya
ordningen.enligt den gamlaavgörs

huvudregel gäller ifråga domstolars och andra myndighe-Som om
förfarande lag tillämpas från och med ikraftträdandet. Nyaters att ny

processuella bestämmelser skall alltså tillämpas i ärendenmål ochäven
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bestämmelser träder i kraft. Undantag kan dockpågår när nyasom
regel.från dennabehöva göras

föra inneliggande ärenden hos Utlänningsnämnden tillAtt över
då skallutlänningsdomstolama vid den tidpunkt dessa börja arbeta

i den balanseninnebär det sig antal nuvaranderör om samma somom-
risk för verksamheten eller mindre lamslås i början.stor atten mer-

låta inneliggande ärenden hos Utlänningsnämnden ligga kvarAtt
den gamla ordningenför handläggning och avgörande enligt efterdär

till huvudregeln olämp-ikraftträdandet måste med hänsyn anses vara
bl.a.Avsikten med förslaget ordning denligt. är att genomom en ny

muntlig förhandling skall öka rättssäkerheten.ochtvåpartsprocess

Jämförliga förändringar

Övergången till instansordning ochjämförelse kanSom anges en ny
socialförsäkringsmål år 1990/91:80, bet.1991 prop.organisation i

ordningenrskr. 1990/911216, SFS 1991:215.l990/91:JuU18, Den nya
försäkringskassas eller Riksförsäkringsverkets beslut iinnebar att en

socialförsäkringsärenden skulle överklagas till länsrätt och länsrättens
försäkringskassorsTidigare hade gällt ochbeslut till kammarrätten. att

överklagats till försäk-Riksförsäkringsverkets beslut hade treen av
övergångsvis underFörsäkringsrättema behölls årringsrätter. ett- -

befintliga målbalanser. samordnades underför arbeta De över-att av
högsta instansenadministrativt med varsin kammarrätt.gångstiden Den

behölls tills vidaresocialförsäkringsmål, Försäkringsöverdomstolen,i
och avskaffades först år 1995 se lag 1993:574högsta instans omsom

Försäkringsöverdomstolen,upphävande lagen 1978:28 prop.av om
1992/932372. Domstolens dål992/93zJuU33, rskr.1992/93:215, bet.

till Regeringsrätten för prövning.avgjorda mål överlämnades
försäkringsrättemasvad borde ske medfråganI storaom som

vid reformens ikraftträdande uttalade före-oavgjorda målbalanser av
följandedragande statsrådet a. 43.prop. s.

till kammarrättema ellerde oavgjorda målen försAlternativen överär att
föreslåsförsäkringsrättema själva. promemoriande Iavgörs attatt manav

försäkringsrättsorganisatio-utnyttjar den befintligaövergångstidunder en
forsäkringsrättema inedbringa målbalansema samtidigtför att somnen

Därigenomsamordnas med kammarrättema.administrativt hänseende
verkan kunna uppnås de för-nämligen med så omedelbarskulle gott som

samordning de bådapersonalförsörjningssynpunktdelar från avsom en
domstolsorganisationema borde innebära.

har allra flesta anslutit sig tillremissbehandlingen deUnder promemo-
förordar lösningen.övergångslösning. Också jag denrians förslag till

säkert genomförande denmin mening borgar den bäst förEnligt att ett av
successiv uppbygg-avarbemingen balanser ochordningen, där ennya av

organisatoriskt och kompetens-och kammarrättemanad länsrätternaav
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mässigt gär hand i hand. Denna lösning möjligheter forävenger persona-
inom domstolsorganisationemalen de bägge utbytestjänstgöringatt genom
utbildningoch bredda kunskaperna olika måltyper kommer attom som

handläggas de allmänna förvaltningsdomstolama.av

för tillReglerna övergången den ordningen innebar mål vidattnya som
ikraftträdandet den ordningen redan fanns i försäkringsrätternaav nya
skulle handläggas enligt de äldre bestämmelserna. Eftersom denna ord-
ning under övergångsperiod medförde klagande inte medatten en

visste ärendet skullesäkerhet komma försäkrings-överprövasattom av
eller länsrätt, ansågs det övergångsvis lämpligt förfaranderätt ettvara

den domstol hade mottagit målet underrättade klagandenatt som om
det handlades.var

Fördelarna med fördela försäkringsrätternas inneliggande mål påatt
förvaltningsdomstolarna vägde enligt föredragande statsrådets mening

Övergångslösningeninte betydande nackdelarnade a. 47.upp prop. s.
där försäkringsrätterna skulle finnas kvar och arbeta under över-en
gångsperiod skulle möjliggöra successiv uppbyggnad länsrätter-en av

och kammarrättemas organisation och kompetens för de målen,nas nya
samtidigt forsäkringsrättemas återstående inriktaskundesom resurser
på nedbringa antalet oavgjorda, äldre mål. Vidare borde föratt att-
balansökningen vid försäkringsrätterna skulle brytas så möj-snart som
ligt den instansordningen börja tillämpas omedelbart vidnya-
ikraftträdandet och också på mål där försäkringskassans fattatsbeslut
dessförinnan där målet kommitinte in till forsäkringsrätten föremen
ikraftträdandet.

kan finnas anledning påpeka försäkringsrätternaHär såvälatt att
länsrätterna och kammarrätterna förvaltningsdomsto-ärsom var resp.

lar. Likheterna i organisation och handläggning dem emellan måste
ha varit betydligt mellan den nuvarande Utlännings-större änanses

nämnden och de allmänna förvaltningsdomstolama. Vid den aktuella
tidpunkten fanns inte heller bestämmelserna beslutande myndighetsom
ställning i de allmänna förvaltningsdomstolama.partsom

Övergångsfrågorna aktuella i samband med den miljö-ävenvar nya
balken, riksdagen i juni och trädde i kraft den1998 lantogssom av
januari 1999 se 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr.prop.
1997/98:278, SFS 1998:808 och Processuellt betyder det bl.a.811. att
Koncessionsnämnden för miljöskydd, vattendomstolarna och Vatten-
överdomstolen läggs ned. Mål och ärenden vid dessa skall över-organ
lämnas till miljödomstol eller Miljööverdomstolen efter kortareen
övergångstid regeringen får bestämma. Mål och ärenden harsom som
inletts vid andra prövningsorgan fore ikraftträdandet skall slutföras,

prövningsorganet enligt miljöbalken inte kommer hand-även attom
lägga sådana mål eller ärenden. ochmål ärenden har inletts föreI som
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ikraftträdandet skall i huvudsak äldre tillämpas. Miljödomstolamarätt
och Miljööverdomstolen skall dock tillämpa miljöbalkens processuella

Äldrei överlämnade pågående mål och ärenden.bestämmelser bestäm-
melser skall gälla i fråga överklagande, dom eller beslutettom om en
har meddelats före ikraftträdandet.

miljöbalken trädde i kraft, beslöt regeringen bestämmel-Innan att
Koncessionsnämndens icke avgjorda ärenden skall hand-attserna om

hos miljödomstolama skulle träda i kraft samtidigt medläggas miljö-
motsvarande skullebalken och gälla för vattendomstolarnas målatt

förordning 1390.1998:
till förslagetbakgrund Koncessionsnämnden skulle avskaf-Som att

fas efter övergångstid anfördes i propositionen bl.a. följandekort a.
628.prop. s.

Miljöbalksutredningens betänkande Koncessionsnämnden iI attuppges
omkring ärenden i balans och många dessadag har 300 är prövo-att av

pågå tid. Koncessionsnämn-tidsärenden kommer under lång Omattsom
den skall fortsätta sin verksamhet under övergångsskede och slutföraett

pågående relativthandläggningen alla ärenden fordras lång över-av en
lösninggångstid. sådan olycklig. Koncessionsnämnden harEn Somär

i remissvar undvikas miljöskyddslagenframhållit sitt bör det tillämpasatt
parallellt med miljöbalken under lång tid efter det balken har iträttatt
kraft. det Miljöbalksutredningen anförthar värdefulltDessutom är attsom

till finns vidkunna den kompetens nämnden och skapa möjlig-ta vara som
till miljödomstolamahet föra den och Miljööverdomstolen. Rege-överatt

ringen således i princip nämnden inte bör finnas kvar under långattanser
tid efter miljöbalkens ikraftträdande. Regeringen finner dock till skillnad

betänkligheterfrån utredningen och med beaktande de Domstols-av som
verket har framfört det kan finnas skäl ha kvar Koncessionsnämn-att att

och Vattenöverdornstolen under kortareden, vattendomstolama Över-en
gångsperiod efter balkens ikraftträdande. dessa prövningsorganAven om

smidigkan förutsättas inta beredskap för avveckling verksamhe-en en av
exempelvis behöva tidsmässigt för successivtkan deten ett utrymme att

och handläggningenavsluta prövningen mål ärenden kommit såav om
långt det praktiskt endast återstår meddela beslut eller dom. Dettagetatt att

riskfinns för verksamheten paralyseras under antalatt ettannars - - -månader kring dagen för miljöbalkens ikraftträdande. Vidare kan det med
hänsyn till bl.a. personal-, lokal-, ekonomi- och arkivfrågor nödvän-vara
digt med viss övergångstid innan mål och ärenden alltjämt pågåren som

miljödomstol eller Miljööverdomstolen för prövning.lämnas till Avöver
de skäl har anförts bör regeringen bemyndigas bestämma tid-attsom nu

ikraftträdandet sådana Övergångsbestämmelserpunkt för säger attav som
ärenden och mål skall överlämnas till de prövningsorgan inrättassom
enligt miljöbalken. Tidpunkten anfördes infalla ganskaavses nysssom

efter balkens ikraftträdande och får bestämmas efter samråd medsnart
miljöbalksrefor-Domstolsverket, myndigheter och andra berörssom av

men.

miljöbalksförslaget inte några prövningsorganövrigt innebär läggsI att
antal mål- och ärendetyper kommer dock flytta frånattett rege-ner men

och förvaltningsdomstolar till miljö-ringen, allmänna domstolar allmänna
prövningdomstolama. Pågående mål och ärenden bör då enligtav rege-
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i daglämpligen slutföras det prövningsorganuppfattningringens av som
mål eller ärende.ifrågavarandedenprövar typen av

huvudregeln i frågai inledningen till detta avsnittpåpekasSom är om
tilläm-myndigheters förfarande lagdomstolars och andraregler att nyom

lösningRegeringen finner dock dennamed ikraftträdandet.från och attpas
handläggas prövnings-mål och ärenden skallinte kan väljas för de som av

ärenden.miljöbalken inte skall sådana mål ellerenligt prövaorgan som
inte för dessaprocessuella bestämmelser helt enkeltBalkens pröv-passar

tidiga-därför tillämpa förfarandereglerningsinstanser. börDe samma som
pågående och för åstad-undvika komplikationer i ärendenFör attattre.

föreslås vidare äldre förfarandereglerenhetligt regelsystemkomma attett
fortsättningsvis skalltillämpas för ärendetyp prövasäven av sammasom

tidigare.somorgan -- - inteförfaranderegler skall tillämpas kan dockgamlaRegeln attom
till miljödomstolamaKoncessionsnämnden skallmiljödomstolama.gälla

miljö-nämnden har kvar den läggs Omde ärendenöverlämna när ner.som
i dessa ärenden skulletillämpa äldre förfarandereglerdomstolarna skulle

dock inteför Koncessionsnämnden.bli regler gäller Detdet de ärsom
för nämnd. Mil-tillämpar regler har gälltlämpligt domstolarnaatt som en

tillämpa miljöbalkens processuellaskall i stället omedelbartjödomstolama
regler. - - -

Överväganden

utlänningsdomsto-betydelsedetKommittén är största attatt avanser
inledningsskedet belastasoch inte igoda arbetsförhållandenlarna får

prövningsinstanshandläggning påbörjats imängd målmed envarsen
gäller i domstolarna.handläggningsregler Detenligt andra än som

antal måldomstolarna gång fickskulle innebära på ett stortatt av enen
handlägg-risk för dubbelarbeteoch ocksåämnestyp attgenomenny

regler iakt-avslutas förvaltningsprocesslagensningen inte kan utan att
fickUtlänningsnämnden inrättades ochsituation den dåtagits. En som

får intebalans inneliggande ärendenRegeringskanslietsöverta stora av
förändringarna skallförutsättning för de föreslagnaEn attupprepas.

förfarande därför enligtbättre och snabbarekunna leda till ärett
inneliggandebestämda uppfattning någonkommitténs mycket att stor

Utlänningsnämnden.flyttas frånärendebalans inte över
antingentill tvååstadkomma detta kan gåFör sätt:vägaatt man

övergångstid efterfortsätta arbeta underfår Utlänningsnämnden att en
ikraftträdandet förföreikraftträdandet eller måste sättas attresurser

balansen till minimum.arbeta ned ett
principiella skälenalternativet talar dels dedet förstnämndaMot

praktiska skälet de skulleberörts dels det att personer somsom ovan,
nämnden för de gamla ärendena ocksåfinnas kvar påbehöva avgöraatt

Erfarenheternainom de domstolsenheterna.kommer behövasatt nya
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Koncessionsnämndensmiljödomstolama visar påinrättandetfrån attav
domstolar.befattningar inom dessasökt sig tillpersonal sålunda nya

nedarbetning Utlän-alternativetsistnämndaOckså detmot av-
anföras praktiskaikraftträdandet kanbalans föreningsnämndens -

verksamhet rekryteraslutskedetinte lätt isvårigheter. Det är att av en
befintliga personalen kanproduktion.personal i Denoch sätta ny

håll,i domstolarna eller påbefattningarsig tillsöka annatantas nya
i utbildnings-engageradkan beräknasdel densamtidigt varaavsom en

förhållande understryker viktendomstolarna.för Dettainsatser attav
arbetaökade förbeslutartidigt stadiumpå attett avom resurserman

Utlänningsnämnden.balansen hos
kraftfull insats för ned-skälen förKommittén attattatt enanser

före ikraftträdandet starkast. Inomärendebalansen börbringa ärgöras
förfarandereglertillämpas deinteUtlänningsnämnden kan gärna som

Invandrarverket uppträdakanoch inte hellerför domstolarna,gäller
hänvisad tillNämnden skulle därmedhos nämnden. attpart varasom

kommittén tidiga-förfarandereglema, vilketnuvarandedetillämpa som
skulle prejudikat-tillfredsställande. Därutöverframhållit inte vorere

Utlänningsnämnden och Utlän-bådehos tvåbildning kunna ske organ:
områdeinomprejudikatinstanserningsöverdomstolen. Två ärsamma

nämnden enligtolämpligt. Till detta kommertidigareberörts attsom
till regeringen för vägle-ärendenordning kan lämnanuvarande över

behållas underrimligen inte kanordningavgöranden,dande ettsomen
övergångsskede.sådant

nedarbetningför bådekunnamöjlighet bordeEn utrymmegesom
tidigare sysslatdomstolspersonal inteoch erfarenhet åtbalanser somav

Utlänningsnämndenpraktik hosutlänningsärendenmed är att som ense
erfarenhetsuppbyggnad för domstols-ochutbildningsinsatserdel av

dock dennaskall lyckasför dettaförutsättningpersonalen. En är attatt
medverkani god tid derasnämnden såin i arbete hospersonal attsätts

endaststöd och utbildningi stället behovetproduktiv och inteblir att av
arbete.personal i derasnämndens ordinariehindrar

Även uppfattning skallenligt kommitténssåledesmålsättningenom
Utlänningsnämndeninneliggande ärenden hosbalansenatt avvara

skall kunnaikraftträdande så deminimal vid lagensskall över-attvara
ärenden kvaruteslutas det finnsdomstolarna, kan det intetilllämnas att

Regeringen börskäl inte bör lämnasnämnden olikahos över.som av
lämnasärenden skallUtlänningsnämndensdärför få förordna närom

nämndens verksamhet skallochutlänningsdomstolamatill näröver om
upphöra.

tiden inte baraUtlänningsnämnden kan dra påVissa ärenden hos ut
utredningdärför behövlighandläggningsresurserbrist på attutanav

skäl till frågan dendröjer. Detskall inhämtas är ett attexternt omsom

Ökad190303 rättssäkerhet16
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tidpunkten då den inneliggande balansennärmare hos nämnden bör
lämnas till utlänningsdomstolama böröver regeringen medavgöras av
ledning de förhållanden råder vid ikraftträdandet.av som

särskild fråga gällerEn vad skall ske med Utlänningsnämndenssom
inneliggande lager s.k. ansökningar då de reglerna träder iav nya nya
kraft. föreslagnaDen ordningen innebär institutet ansökningaratt nya
avskaffas Invandrarverket i stället har fråganatt prövaattmen om
verkställighet beslut avvisning eller utvisning då verkställig-ettav om
het aktuell.är

Även i fråga s.k. ansökningar gäller det angeläget medärattom nya
litenså balans inneliggande ärenden möjligt vid ikraftträ-en av som

dandet den ordningen. ärenden inteDe har hunnit avgörasav nya som
får överlämnas till Invandrarverket för handläggning verkställig-som
hetsärende enligt regler.nya

ytterligare frågaEn balansen överlämnade ärenden hosrör av rege-
Även för dessa ärendenringen. det angeläget balansen vid ikraft-är att

trädandet den ordningen så liten möjligt. För ärendenärav nya som
överlämnats för vägledande beslut och skäl utanförsom som av rege-

ringens kontroll inte kan före denna tidpunkt bör regeringen fåavgöras
förordna eventuellt överlämnande till utlänningsdomstol.ettom

För ärenden vid ikraftträdandet handläggs i allmän förvalt-som
ningsdomstol, såsom förvarsärenden och andra processuella frågor, bör
äldre bestämmelser fortsätta gälla.att

För den utlänningslagen i övrigt bedöms inga övergångs-nya
bestämmelser nödvändiga.vara
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Författningskommentar29

utlänningslagtillFörslaget29.1

tillämpninginnehåll ochLagens1 kap.

innehåll till-lagens ochbestämmelserfinnskapiteldettaI som anger
utlänningargäller endastbestämmelserna i lagenlämplighet. Många av

utlän-bedömningenunderlättai Sverige.vistas För näratt av ensom
kapitlet bestämmel-inledandelandet finns i detvistas iskallning anses

i och landet.ha Dessautlänning skall utrestnär uransesenser om
ii övrigtmotsvarighet i UtlL. Kapitletsaknarbestämmelser motsvarar

UtlL.kap. §§ 12 2huvudsak kap. 11 samt

innehållLagens

föreskrifterfinnsdenna lag1 § I om
i Sverige 2 kap.,in i och vistasutlänningar skall fåkrav för att resa- och kap.,och arbetstillstånd 3 4uppehållstillståndvisering,- kap.,skyddsbehövande 5- kap.,och utvisning 6avvisning- tvångsåtgärder 7 kap.,kontroll- och- uppsikt 8 kap.,forvar och- utvisning 9 kap.,avvisning ochbeslutverkställighet omav- förvar kap.,beslut 10verkställighet omav- överklagande 11 kap.,- utlänningsmål 12 kap.,domstolar i- ärenden 13 kap.,handläggningen av- uppgifter 14 kap.,lämnaskyldighet att- biträde kap.,offentligt 15- 16 kap.,kostnadsansvar- straffbestämmelser 17 kap.,- bemyndiganden 18 kap..särskilda-

stycket UtlL.första Upp-i huvudsak kap. 1 §1Paragrafen motsvarar
inne-dock gjorts i forminnehåller harvad lagenräkningen av enav

snabbt finna deför läsarenunderlättahållsförteckning i avsikt attatt
i lagen.bestämmelsernaolika
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Utlänningslagen innehåller samtliga bestämmelser utlän-rörsom
ningars i vistas och arbeta i Sverige. däremoträtt Denatt samt ärresa
inte heltäckande det gäller utlänningars avlägsnande landet.när Enur
erinran utvisning också kan ske enligt den s.k. terroristlag-attom
stiftningen lagen /l991:572/ särskild utlänningskontroll finns iom
kapitlet avvisning och utvisning kap.6 §.13om

Bestämmelser utlänningars avlägsnande landet på sättannatom ur
avvisning eller utvisning finns också i lagstiftning.än Detgenom annan

gäller reglerna utlämning för brott och överförande verkstäl-om om av
lighet brottmålsdom, utlämnande för verkställighet beslutav om av om
vård eller behandling och hemsändande vårdbehövande i vissaom av
fall jfr kap.18 2 §.

Vidare måste observeras det kan finnas förordningar utfär-att som
dats och kanEU "ta över" den svenska lagstiftningen. Målsätt-av som
ningen dock självfallet någon konflikt inte skall kunna kommaär att

mellan regelverkEU:s och den svenska lagstiftningen.upp

Lagens tillämpning

2 § skall tillämpas så,Lagen utlänningars frihet inte begränsasatt änmer
vad nödvändigt i varje enskilt fall.ärsom

Paragrafen kap.1 l § andra stycket första meningen UtlL.motsvarar
Motsvarande bestämmelse har funnits med i tidigare utlän-även

ningslagar. Paragrafen får betydelse främst vid tillämpning bestäm-av
melserna förvar i 8 och kap.10 bemyndigandet i kap.18samtom om
3 utfärda särskilda bestämmelser§ vid krig och krigsfara utnyttjas.att

Med barn i3 § denna lag utlänningar under år, inte18äravses som om
sägs.annat

Paragrafen är ny.
Barn på rad olika ställen i den nuvarandenämns utlänningslagen.en

de flesta fall, dockI inte alla, också åldersgräns. Lagtextenanges en
kan både förenklas och tydligare inledningsvis i lagengöras attgenom

med barn utlänningar under år.18attange avses
fall gällerI dock andra åldersgränser, då 7ett par som anges se

kap. § och kap.7 11 7 §.

fall4 § l barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnetsrör ettsom
hälsa och utveckling barnets bästa i övrigt kräver.samt

frågorNär tillstånd enligt denna lag skall bedömas och barnettom
berörs beslut i ärendet skall det, det inte olämpligt, först klar-ett ärav om
läggas vad barnet har skall den hänsynDet till det barnet harsäga.att tas

barnets ålder och mognad motiverar.sagt som
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andra stycket sistakap. §stycke 1 lförstaParagrafens motsvarar
kap. UtlL.stycke 11 1 §Paragrafens andrameningen UtlL. motsvarar a

artikel i FN-konventio-första stycke 3paragrafensFörebilden för är
artikeln skall barnets bästaEnligt denrättigheter.barnetsomnen

sigåtgärder bam, åtgär-vid allai främsta rörkomma rummet varesom
välfärdsinstitutioner,privata socialaoffentliga ellervidtasderna av

lagstiftandeellermyndigheteradministrativadomstolar, organ.
januariden 1997. Rege-i utlänningslagen linfördesBestämmelsen

hänsyn tillbestämmelse1996/97:25iunderströkringen att omenprop.
olika situationer.betydelse i radfåskulle kommabästabarnets att en

tillräckligtbedömadet frågaexempelvisgäller ärDet när att omom
föreligga jfruppehållstillstånd skall 3förskälstarka humanitära anses

lägre krav kan ställasoch där någotkap. §9 loch 16kap. 5 samt
berörda. Samtidigtbarnhumanitära skälendestyrkan ärpå närav

intebästa generelltpropositionen barnetsnämndaframhölls i den taratt
Socialförsäkrings-invandringen.reglerasamhällsintressetöver att

möjligt eller1996/97:SfU5 det varkeni betänkandetansågutskottet
propositio-i den nämndaregeringen gjortlämpligt änsättannatatt

olika situationer.handla i Dethur börriktlinjer för väsent-mangenen
iberörs behandlasalla fall där debarn ienligt utskottetliga attvar

bam.bestämmelsenmed denenlighet omnya
barnkonventionen,förebild iockså sinandra stycke harParagrafens

Även in i utlännings-bestämmelsen fördesdenartikelnämligen i 12.
januariden 1997.lagen 1

understryksinledningflyttas till lagensbestämmelsenGenom att nu
följs. arti-barnkonventionen Denartikel ivikten 12ytterligare attav

åsikter skall habildai ståndbarn rättkeln innebär attär attatt egnasom
varvid barnets åsikterbarnet,alla frågoruttrycka dessa ifritt rörsom
ålder och mognad.förhållande till barnets Detibetydelseskall tillmätas

skallbarnettillkonventionenöverlämnas enligt avgöraattstaten om
lämpligt och detellerföreträdareellerdirekthöras ett organgenom

nationellamed denförenligtskall ske på statensärsättett proce-som
UtlL detbestämmelsen i kap. l §nuvarande 11durregler. attDen oma-

lagförslagetliksom någotanföra gårvad barnet harskall klart attgöras
till barnets åsikter.begränsar sigbarnkonventionen,längre än som

det olämp-skall hörastill barnet inteparagrafen lagtshar ärI att om
litet barn ellersigexempelvis detfalletkanligt. Så rör ettomomvara

barnet hörs.hälsa talarpsykiskabarnets attmotom

i utsträck-denna lag endast dentillämpasföljandefråga§ I5 personerom
föreskriver:ning regeringensom

tjänstemänkonsuläraoch avlönadetjänstemändiplomatiska ärsom- familjer och derasderasfrämmandei Sverigeanställda samtstaterav
anställda, och
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främmande kurirer.staters- frågal andra utlänningar berättigade till förmåner enligtärom som
lagen 1976:661 immunitet och privilegier i vissa fall skall deom
inskränkningar iakttas följer den lagen.som av

Paragrafen kap.12 UtlL.2 §motsvarar
paragrafen vissaI undantag från lagens tillämplighet.anges

Bestämmelsen bör därför finnas i lagens inledande kapitel.

Inresa

Med inresa6 § i denna lag utlänningatt över gränsenavses en passerar
för svenskt landterritorium.

Paragrafen och saknar motsvarighet i UtlL.är ny
1988/89:86 finnsI relativt utförligt inrese-ettprop. resonemang om

begreppet s. ff.. Föredragande55 statsrådet anför bl.a. det falleratt
sig naturligt den kommer på svenskt territorium skallatt attanse som

inrest i Sverige det fråga land-, sjö- elleräroavsettanses som om om
luftterritorium. huvudprincipenDen förs i utlänningslagen.nu

Från huvudprincipen måste dock vissa undantag folk-Inomgöras.
finns för vissa fartyg regler s.k. oskadligrätten genomfartom genom en

kuststats territorialhav. Det kan vidare bl.a. praktiska skäl inteav
komma i fråga någon inrest endastatt anse som som passerar genom

Ävensvenskt luftrum. det gäller landterritoriet kan det finnasnär skäl
vissa undantag så inte alla befinnergöra sigatt på svensktatt som

landterritorium skall inresta. Undantagen från huvudprinci-anses vara
kan behöva ändras från tid till och också beskrivas relativtpen annan

utförligt. Undantagen bör därför inte i lag i föreskrifterutananges som
regeringen utfärdar. Bemyndigande för regeringen utfärda före-att
skrifter inresa skall ha finns inär 7ägtom anses rum

§ Regeringen får meddela7 föreskrifter utlänningarnärom, som passerar
in för svenskt sjöterritorium eller luftrumöver gränsen skall ha restanses

i landet.

Paragrafen är ny.
nödvändiga undantagenDe från huvudprincipen i 6 § inresanärom

skall ha har tidigare i fall delvis och indirekt fram-ägt vartanses rum
gått de föreskrifter viseringsskyldighet regeringen meddelatav om som
i utlänningsförordningen. Bemyndigandet i § det möjligt7 förgör rege-
ringen utfärda föreskrifter direkt de nödvändiga undantagatt som anger

bör gälla från huvudprincipen i 6som
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Utresa

utlänningMed i denna lag8 § över gränsenutattutresa passeraravses en
landterritorium.för svenskt

i UtlL.Paragrafen och saknar motsvarighetär ny
till i fråga inre-med vad anförts i kommentaren 6 §likhetI omsom

huvudprincipen skall hamotsvarandebör på närsätt utresaom ansessa
fast i lagen.läggasägt rum

utlänningarfår meddela föreskrifter lämnarRegeringen9 § närom, som
luftrum skall ha landet.sjöterritorium ellersvenskt utrestanses ur

Paragrafen är ny.
ha möjlighet meddelaregeringen måstePå när-sätt attsamma som

ha måste regeringenföreskrifter inresa skall ägtnär anses rumommare
meddela föreskrifter skallmotsvarande möjlighetha näratt utresaom

ha ägt rum.anses

fåutlänningar skall in i ochför2 Kravenkap. att resa
i Sverigevistas

grundläggande förutsättningarna för utlän-kapitel dedettaI attanges
uppehålla sig och arbeta här.få i Sverige, Detningar skall mot-resa

i huvudsak kap. 2-5 UtlL.1svarar

Pass

in eller vistas i Sverige skall ha gällandeUtlänningar i1 § pass.som reser

kap. första stycket UtlL.Paragrafen 2 §1motsvarar
fast utlänningar in i ellerläggs grundprincipenHär att som reser

gällandevistas i Sverige skall ha pass.

får föreskriva undantag från kravet på innehavRegeringen2 § av pass.
bemyndigande, invandrar-efter regeringens StatensRegeringen eller,

Regeringenföreskriva vilka handlingar får godtasverk får som som pass.
myndigheter får utfärda förföreskriva i vilka fall svenskafår vidare pass

utlänningar.

tredje styckena UtlL.kap. andra ochParagrafen 2 §1motsvarar
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Visering

Utlänningar3 § i eller vistas i Sverige skall ha Visering,som reser om
de inte har uppehållstillstånd.

Paragrafen i huvudsak kap.1 3 § UtlL.motsvarar
Undantaget från kravet på Visering för nordbor liksom regeringens

möjlighet förordna andra undantag från kravet Visering, iatt om som
dag finns i kap. UtlL,1 3 § har förts till två särskilda paragrafer, 7 och
8 §§.

Uppehållstillstånd

4 § Utlänningar vistas i Sverige månader skall haän tresom mer uppe-
hållstillstånd, de inte har gällande Visering.om

Paragrafen i huvudsak kap. första1 4 § stycket UtlL.motsvarar
Undantaget från kravet på uppehållstillstånd för nordbor liksom

regeringens möjligheter meddela föreskrifter, i dag finns iatt som
kap. UtlL, har förts1 4 § till två särskilda paragrafer, och7 8 §§.

Regeringen får5 § föreskriva krav på uppehållstillstånd i Sverige redan
efter kortare vistelsetid i Sverige månader.än treen

Paragrafen kap. 4 § andra1 stycket sista meningen UtlL.motsvarar
SÖden s.k.Av nordiska passkontrollöverenskommelsen 1958:24

följer i den uppehållstillståndsfria tiden skall räknas tidigare vis-att
telse i nordiskt land under den sexmånadersperioden.annat senaste
Även vistelse i Sverige under den sexmånadersperioden räknassenaste
i dag in i den uppehållstillståndsfria tiden. inteFör lagen medatt tynga
dessa relativt detaljerade bestämmelser bör regeringen liksom i dag ha
möjlighet förordna skyldigheten ha uppehållstillstånd skallatt att attom
inträda efter kortare vistelse här månader.än tre

likhetI med vad gäller i dag får regeringen här bemyndigandesom
utfärda de detaljerade föreskrifter krävs rörande undantagatt mer som

från kravet på inneha vilka handlingar får godtasatt pass, som som pass
och under vilka förutsättningar svenska myndigheter får utfärda pass
för utlänningar.

Arbetstillstånd

Utlänningar6 § skall ha tillstånd för arbeta i Sverige arbetstillstånd,att
de inte har uppehållstillstånd.permanentom

Paragrafen i huvudsak kap.1 5 § UtlL.motsvarar
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nordbor liksomarbetstillstånd forpåkravetfrånUndantaget rege-
påfrån kravetundantagandraföreskrivamöjligheterringens att om

till tvåfortsharUtlL, sär-§i kap. 5finns 1i dagarbetstillstånd, som
§§.och 8paragrafer, 7skilda

uppehållstillstånd ochpå visering,från kravenUndantag
arbetstillstånd

enligtarbetstillstånd 4ochuppehållstillståndvisering,på7 § Kraven
i Danmark,medborgareintegällerarbeteochvistelseinresa,föroch 6

länder hari sär-dessa rättMedborgare att utanellerIsland Norge.Finland,
här.arbetavistas ochochSverigeitillståndskilt attresa

ekonomiskaEuropeiskaingår ilandimedborgare sam-För ett som
vistelsetill inresa,forbestämmelsersärskilda rättengällerarbetsområdet

arbete.och

paragrafer iolikafleradelarInnehålletParagrafen motsvararär avny.
UtlL.

anslutning tillfinns ii dagnordborrörandeundantag varDe som
tillstånd för inresa,påkravenbehandlarparagraferdeoch somen av

stycket.i förstasamlatshari Sverigeoch arbetevistelse
medborgareförgällerreglersärskildaerinrasstycketandra attI om

imedborgareinnebärregleri dessaHuvuddragen attEES-ländema.i
från kravenundantagnaanhörigafall derasvissa äroch iEES-länderna

uppehållstill-påkravetfrånintearbetstillståndochvisering men
och gällerEU-förordningari olikahuvudsakligenfinnsReglernastånd.

iinde inteEU-ländemai tasävenmedborgarei frågadärför omom
UtlF.bi kap. 5-53dag intagnafinns iReglernalagstiftning.svensk

utlänningsförord-in ibestämmelser kommerMotsvarande att tas en ny

ning.

imedborgareutlänningarandra änföreskrivafår ävenRegeringen att8 §
i Sve-tillstånd fårsärskiltochIsland NorgeFinland, utanDanmark, resa

här.och arbetavistasrige och
vistelsetill inresa,föreskriftermeddelaockså rättenfårRegeringen om

ekonomiskaEuropeiskaiingårlandimedborgareförarbeteoch ett som
samarbetsområdet.

Paragrafen är ny.
i kap. 3-5finns li dagbemyndigandendesamlatsharHär som

förordnamöjligheter ytter-regeringensbehandlar attochUtlL omsom
arbetstillstånd.ochuppehålls-visering,påfrån kravenundantagligare
EES-medborga-förföreskriftermeddelafårregeringen nämnareAtt

iuttryckligenSverigeioch arbeta nämnsvistasinrätt att resares
EES-med-tillanhörigagällerdetfrämstReglerna närparagrafen. är
intesjälva lagenangeläget tyngsinvecklade. Det attrelativt ärborgare
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med alltför detaljerade bestämmelser. Härtill kommer EU-rättenatt
Ävenändras snabbt. undantagen för EES-medborgare ärom storav

betydelse bör de därför liksom hittills inte finnas i lag i föreskrifterutan
regeringen utfärdar.som

3 Visering,kap. uppehållstillstånd och arbetstillstånd

I detta kapitel finns bestämmelsernärmare visering, uppehållstill-om
stånd och arbetstillstånd och de viktigaste förutsättningarna för att
uppehållstillstånd och arbetstillstånd skall beviljas. Kapitlet imotsvarar
huvudsak kap.2 UtlL. Bestämmelserna återkallelse tillstånd,om av

i dag finns i kap.2 UtlL, har dock förts till särskilt kapitel,som ett
kap. 4.

Visering

l § Visering innebär tillstånd i och vistas iatt Sverige under vissresa
kortare tid.

Visering fär förenas med de villkor och begränsningar kan behö-som
vas.

Paragrafen i huvudsak 2 kap.motsvarar 1 § UtlL.
I till tidigare bestämmelsemotsats här inte Viseringattanges nor-

malt inte får för längre vistelse månader.än Regeringen hartre medges
stöd tidigare bemyndigande föreskrivit i utlänningsförordningenav

kap.2 6 ändring SFS 1995:1092 Visering det finnsatt särskildaom
skäl får beviljas för längre tid månader,än dock högsttre för år.ett
Anledning saknas då i lagen ha kvaratt tremånadersgränsen som
huvudregel.

2 § Regeringen får meddela föreskrifter Visering.om

Paragrafen Motsvarande bestämmelseär finns delvis i 2 kap. 1 §ny.
andra stycket UtlL. bemyndigandeDet för regeringen meddela före-att
skrifter finns i nämnda lagrum har tagits i särskild paragraf.som en

Bemyndigandet i 2 kap. § andral stycket UtlL begränsat till före-är
skrifter såvitt tiden för vistelsen i Sverige. Det kan dock tänkasavser att
behov uppstår andra föreskrifteratt även Visering. kanDetge om
exempelvis fråga föreskrifternärmareatt rörande förutsätt-vara om ge
ningarna för Visering för medborgare i visst land. Bemyndigandetett i 2
§ har därför fått allmän utformning motsvarandeän tidigareen mer
bestämmelse.
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Uppehållstillstånd

i Sverigetillstånd in i och vistasUppehållstillstånd innebär§3 att resa
uppehållstillstånd tidsbegränsningellertid tidsbegränsatunder viss utan

uppehållstillstånd.permanent

§ UtlL.2 kap. 2Paragrafen motsvarar
uppehållstillstånd kan beviljasframgårbestämmelsenAv att

uppehållstillstånd ellertidsbegränsatantingen permanentsomsom
uppehållstillstånd.

fårdär tidsbegränsat uppehållstillståndfallnågra10-15I anges
EES-medborgare i regelframgår vidareEU-reglemabeviljas. Av att

uppehållstillstånd för fem år kap. och3 5tidsbegränsatskall beviljas a
UtlF.b5

uppehållstillståndtidsbegränsatRiktlinjer för när permanentresp.
meddelas drogs år 1984 prop.uppehållstillstånd i övrigt bör upp

alltjämtriktlinjer börl983/84zSflj30.bet. Dessa1983/842144, vara
uppehållstillstånd ii huvudsakinnebärvägledande. Det att permanent

någon får tillstånd för bosätt-från börjanbeviljas redanregel bör när
uppehållstillstånd detskallTidsbegränsati Sverige.ning när ärges

fall ioch bör vidare i detidsbegränsad vistelsefråga som avsesgesom
alltid möjlighetmyndigheten har docktillståndsgivande§§. Den10-15

uppehållstill-eller tidsbegränsatvälja mellan permanent ettettattatt ge
stånd.

enligt bestämmelserna i kap. iSverige skall 4 §Uppehållstillstånd i 54 §
utlänningar i övrigt.till skyddsbehövandetill flyktingar ochvissa fall ges

tillföljer kap. utlän-Uppehållstillstånd får vad 5 4 §utöver som av ges
for beslut regeringen harSverige inominingar etttas emot ramen somsom

flyktingkvot.skyddsbehövande till Sverigeöverföringmeddelat avom

erinraskap. UtlL. Härstycke 2 3 §Paragrafens första attmotsvarar om
i kap. 2 ochskyddsbehövande i övrigt 35flyktingar och som avses

ide förutsättningar 5uppehållstillstånd underfåhar rätt att som anges
kap. 4

uppehållstillstånd fårerinrasstycketAndra Härär attnytt. gesom
s.k. flyk-Sverige inom för deniutlänningartill emottas ramensom

meddelat överföring tillregeringen besluttingkvoten, dvs. ett omav
årligen tagithar sedan 1950-taletskyddsbehövande. SverigeSverige av

forskyddsbehövande inomoch andraflyktingaremot ramen en av
det dock aldriglagstiftningen harfastställd flyktingkvot. Avregeringen

kategori också måste bevil-speciella självklartdennaframgåttklart att
inom för flyktingkvotenuppehållstillstånd. Dejas tas emot ramensom

bestämmelsen stycket.i § andra Uppe-i den 4därför tagitshar upp nya
ochi kap. 2 3 §§.enligt de grunder 5beviljashållstillstånd som anges
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Uppehållstillstånd5 § får också tillges
utlänningar make, maka eller sambo till någonär bosatt iärsom som

Sverige eller har fått uppehållstillstånd för bosättning här, makarnaom
eller samboma stadigvarande sammanbott utomlands,

barn2. ogifta eller har varit hemmavarandeär är barn tillsamtsom
någon bosatt i Sverige eller har beviljatsär uppehållstillstånd försom som
bosättning här,

utlänningar på något under ochsätt än l 2annat ärsom som avses
anhöriga till någon bosatt inära Sverige eller harär beviljatssom som

uppehållstillstånd för bosättning här, de har ingått i hushållom samma som
den personen,

utlänningar har särskild anknytning till Sverige,som annars
utlänningar humanitära skäl bör få bosätta sig i Sverige,som av
utlänningar har fått arbetstillstånd eller har sin försörjningsom som

ordnad något ochsätt,annat
utlänningar önskar vistas här i landet för studier eller besök.som

Paragrafen i huvudsak kap. första2 4 § stycket UtlL.motsvarar Upp-
räkningen de fall där uppehållstillstånd får beviljas har dock kom-av
pletterats med ytterligare punkt punkt 7.en

Punkten har utformats1 i enlighet med förslag Anknytnings-av
utredningen i betänkandet SOU 1997:152 Uppehållstillstånd på grund

anknytning. För med uppskjuten invandringsprövningatt systemetav
klart skall framgå lagen, bör den kategori skall beviljas tids-av som
begränsat uppehållstillstånd på grund anknytning också klart defini-av

Genom den föreslagna ändringen tydlig uppdelninggörseras. nu en
mellan de fall där sökanden enligt punkten bör1 uppehållstillståndges
på grund familjeåterförening och de fall där nyligen etableradav en
anknytning till make, maka, sambo eller blivande sådan åberopas jfr
6 §.

Med "sambo" liksom tidigare såväl homosexuella hetero-avses som
sexuella förhållanden. Att i Sverige skall ha beviljats uppehålls-parten
tillstånd "för bosättning" innebär till familjeåterförening irätt regelatt
inte finns för den beviljats kortare uppehållstillstånd för tillfäl-ettsom
ligt besök.

Uppräkningen i punkterna 1-3 de fall där uppehållstillstånd fårav
beviljas på grund någon form anknytning till Sverige inteärav av
uttömmande. I punkten därför4 uppehållstillstånd får beviljasattanges

utlänningen har särskild anknytning till Sverige. kanDet härom annars
fråga exempelvis föräldrar till minderåriga barn här i landetvara om
tidigare inte ingått i hushållsgemenskap, minderårigasom samma om

barn har släktingar här i landetnära eller i undantagsfall anhö-som om
riga till skyddsberättigade och där det finns udda och ömmande
omständigheter. Ett exempel där uppehållstillstånd bör kunnaannat
beviljas med stöd punkten 4 anknytningen till Sverige inteär attav

anknytning någonutgörs släkting här lång vis-nära utanav genom av
telse även tidigare vistelse här i landet eller svenskt påbrå.av
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i kap. 4§och 6 2punkterna 5heltoch 6Punkterna 5 motsvarar
UtlL.

deinnebarbl.a. sär-januari 1997, attden 1lagändringarnaFöre som
ficklagförslaget,ikap. 3 §ifinns 5infördesskyddsreglerskilda som

stödskäl medpolitisk-humanitäraantal avstannastortett avpersoner
enligtinnebarskyddsreglema utta-Depunktenföreslagnaden nya

uppehållstillståndbestämmelsen1996/97:25landen i att avomprop.
skulle kommafrämst attfortsättningenskäl ihumanitära personeravse

soci-uttaladeriksdagsbehandlingenVidskäl.humanitärarenodlatmed
kunde finnainteutskottet1996/97:SfU 5bet.i attalforsäkringsutskottet

fortsättningenidetuteslöt ävenuttalande inte attdettaän attannat
poli-uppehållstillstånddärsituationnågonförekommakunnaskulle av

skäl kantisk-humanitära ges.
meddelafårregeringen närmareframgår8 §AvPunkten 7 attär ny.

dockbörbesök. Detellerstudieruppehållstillstånd förföreskrifter om
förför vistelserbeviljasuppehållstillstånd fårframgå§redan 5 attav

besök.ellerstudier

utlänningartillocksåfårUppehållstillstånd6 § somges
Sverige elleribosattnågontillsambo ärellermakamake,är som

ellermakarnabosättning härföruppehållstillstånd utan attfåttharsom
ellerutomlands,sammanbottstadigvarandesamboma

samboförhållandeinledaelleräktenskapingå ettavsiktförhar2. att
uppehållstillståndtättharellerSverigeibosattmed är somsompersonen seriöstförhållandetsannolikt ärbedömsdet attbosättning här,for somom

tillståndtalarskäl intesärskilda mot attoch ges.

Paragrafen är ny.
Anknytnings-förslagmedenlighetiutformatsharParagrafen av

skalluppehållstillståndförkrävsvad attutredningen. Här somanges
anknyt-dvs.anknytning,snabbs.k.ansökanbeviljas ennär enavser

tidsbegränsadetid. Attlängrenågonbeståttinte har uppe-ning som
11framgårfallsådanabeviljas iskallhållstillstånd av

beviljas,uppehållstillståndskalldet,skäl talarsynnerligainte mot§ Om7
till, elleranslutit sigSverigeavtalinternationelltföljerdet ett somavom enskildafrånklagomålhar prövainternationellt rätt attett organ somom

Sverige.riktatsharklagomål motbifaller ett som

Paragrafen är ny.
januarihar den 1utlänningslagen1996:1379 iändringGenom

innebördbestämmelse ettattinfortsa§kap. 10i 81997 omaven
enskilda riktarfrånklagomålhar prövainternationellt rätt attsomorgan

avvisningsbeslut ellerinhibition ettSverigetill ettbegäran avomen
skäl talarsynnerligaintemeddelasinhibitionskallutvisningsbeslut, om

folk-harsådanainternationella ärdetta. De somavsesmot somorgan
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rättslig behörighet frågapröva dettaatt slag, dvs. Sve-en av organ som
rige har lämnat medgivande klagomål från enskilda.att ta emot Exem-
pel på sådana den europeiskaär domstolen för de mänskligaorgan
rättigheterna den kommitté övervakarsamt tillämpningen FN:ssom av
tortyrkonvention.

På motsvarande inhibition börsätt meddelas internatio-ettsom om
nellt beskrivits begär det, bör uppehållstillståndävenorgan som ovan
meddelas det följer sådant bifallit klagomålatt ettom av motorgan
Sverige. likhetI med vad gäller vid inhibition skall undantagetsom att
uppehållstillstånd inte skall beviljas synnerliga skäl talar detmotom
tolkas restriktivt. kanDet emellertid tänkas det kommer framatt nya
omständigheter med styrka talar uppehållstillstånd beviljas.mot attsom
Bestämmelsen i 7§ bör därför inte absolut.göras Bestämmelsen får
främst betydelse för det fall utlänningen inte befinneratt sig i Sverige.

kanDet vidare förekomma Sverige internationelltatt ettgenom
avtal förbinder sig bevilja uppehållstillstånd föratt medlemmar av
någon viss sådantEtt åtagande torde i regel begränsatgrupp. ettavse
antal föreslagnaDen lagbestämmelsen stöd för beviljapersoner. attger
uppehållstillstånd i sådana fall.även I regel torde dock regeringen då

särskild förordning föreskriva uppehållstillståndgenom att fåren
beviljas bemyndigande för regeringen meddela föreskrifteratt om
uppehållstillstånd i vissa fall finns i 8 § i kap.5 8 och 10 §§.samt

Utlänningslagstiftningen utgå från den vill haattsynes som uppe-
hållstillstånd i Sverige skall ansökan det jfr 3 kap. 7§ge en om
UtlF. Något formellt krav på sökanden själv skallatt underteckna
någon form ansökan finns dock inte. I undantagsfall har också iav
praxis kravet på ansökan eftergetts. Det stämmer med denöverens all-

grundsatsen i förvaltningsärendenmänna gynnande beslut kanatt med-
delas uttrycklig ansökan. Det förutsätterutan självfallet denatt myn-
dighet beviljaöverväger ansökanatt övertygad detärsom äratten om
utlänningens önskan få uppehållstillstånd iatt Sverige. fallIegen som

i 7 § torde det inte sällan finnas skäl bevilja uppehållstill-avses att ett
stånd avvakta formellutan att ansökan från sökanden själv.en

8 Regeringen§ får meddela föreskrifter om
uppehållstillstånd humanitära skäl, ochav-
uppehållstillstånd för studier och besök.-

Regeringen får också meddela föreskrifter ansökanattom en om uppe-hållstillstånd får beviljas, det följer överenskommelse med främ-om av en
mande stat.

Paragrafen i huvudsak kap.2 förstamotsvarar 14 § stycket inled-samt
ningen andra stycket UtlL.av



Födattningskommentar 4891999:16SOU

föreskriftermeddelastycketförsta rättenligt attregeringenAtt ges
i för-regeringenskäl innebärhumanitärauppehållstillstånd attavom
vård-rörandeföreskriftergenerellameddela t.ex.kanformordningens

Utformningenfrågor.principiellaandraochutlänningarbehövande mer
föreskriftermeddelarregeringenocksåtillåterbemyndigandet att omav

enligt 16 §skälskall utgörahumanitär attskälvilka art ansessomav
Sverige.iinresanuppehållstillstånd efterbevilja

möj-regeringenstycketi andrabestämmelsen är attmedSyftet ge
följeruppehållstillståndFöreskriftermeddelalighet avsomatt om

de börsådant slaginteoch attåtaganden ärinternationella avsom
i lag.meddelas

skall detenligt 5-7uppehållstillstånd prövasansökan§ När ett9 omen
uppehållstillstånd på grundbeviljainteskälfinnsdetbeaktas, att avom

med någonföreningbrottslighet iellerbrottslighetutlänningens annan
finns sådanadetutlänningen. Ommedhängeromständighet sammansom

förgrundutlänningenskäldedeskäl skall uppe-vägas mot anger som
hållstillstånd.

UtlL.stycketandra§kap. 42Paragrafen motsvarar
heltparagrafen intenuvarande ärtill denförarbeteniUttalanden

hänvisningmeduppehållstillstånd kan vägrasgällerdetklara när om
skalldetellermisskötsamhetkonstateradotvetydigtenbarttill varaom

brottslighet ochkombinationellerbrottslighetantingenfråga avenom
det klartsåförtydligatsdärförhar attmisskötsamhet. Lagtextenannan

endastinbrottslighet fårmisskötsamhet vägasframgå änskall att annan
utlänningenbrott.skyldig till Kravetsiggjort attutlänningenom

laga-finnasdet måsteinnebärbrottskyldig tillsig attskall ha gjort en
dom.kraftvunnen

anmärkning-tyngddenmåste481994/95:l79 s.Enligt somprop.
beroendebliuppehållstillstånd skall vägrasha förskall enattarna

utlän-de skältilldär hänsynenskilda fallet,i detbedömning tas som
kan åuppehållstillstånd. Detgrund föråberopakanningen enasom

styrkasådanskälhumanitäramed attutlänningarsigsidan röra avom
skälsådanafinnsdetendastfrågaikommabör kunnaavslag somom

sidanå andrakanflykting.för Detavslagmedföraskulle kunna varaen
och därformi någonanknytningåberoparutlänningfråga somenom

tillläggasskulle kunnavadtillpåliggeranknytningen gränsen som
uppehållstillstånd.beviljaforgrund att

skalltillståndfåför vägaskan åberopasökandenskälen attAtt som
viktig prin-mycketbeviljastillstånd ärtalarskälde attmot enmot som

med denföreskriftlagtexten. Endirektframgådärförbörcip. Den av
paragrafen.imeningensistaitagitsinnebörden har
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När tidsbegränsat uppehållstillstånd får ges

10 § detOm på grund utlännings förväntade levnadssätt råder tvek-av en
samhet uppehållstillstånd bör beviljas, får utlänningenom tids-ettgesbegränsat uppehållstillstånd.

Paragrafen 2 kap. 4 b § UtlL.motsvarar
Tidsbegränsat uppehållstillstånd hänsyn till utlänningens förvän-av

tade levnadssätt bör meddelas endast omständigheterna sådanaärom
uppehållstillstånd bordeatt det för tillfälletvägras, inte skullemen vara

möjligt verkställa avlägsnandebeslut.att ett Det skulle kunna sigte
stötande den gjort sig skyldig till relativt allvarlig brottslighetom som
omedelbart därefter beviljades uppehållstillstånd.ett permanent

Av EU-reglerna följer uppehållstillstånd föratt EU-medborgare inte
kan tidsbegränsas skäl hänförliga till utlänningens levnadssätt.av

11 Utlänningar§ med stöd beviljas6 § uppehållstillstånd på grundsom av
familjeanknytning skall vid första beslutstillfället tidsbegränsatav ettges

uppehållstillstånd.

Paragrafen innebär i huvudsakär kodifiering gällandeny men en av
praxis.

Bestämmelsen har föreslagits Anknytningsutredningen och inne-av
bär uttryckligt undantag frånett huvudregeln den beviljasatt som
uppehållstillstånd för bosättning i Sverige normalt beviljas permanent
uppehållstillstånd och det står Statens invandrarverkatt fritt väljaatt

tidsbegränsat eller uppehållstillstånd skallpermanentom ges.
Bestämmelsen enligt ordalydelsen endasttar sikte på det första

beslutstillfället. Under vilka förutsättningar fortsatt uppehållstillstånd
bör beviljas i 15tas upp

12 § tidsbegränsatEtt uppehållstillstånd får barn behöver vårdettges som
enligt lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vårdom av unga.

Paragrafen kap.2 4 § förstamotsvarar stycket UtlL.c
Det här frågaär principiell till uppehållstillstånd.rättom en

Omständighetema kan dock i det enskilda fallet sådana att motsva-vara
rande vård kan i hemlandet och skäl bevilja uppehållstillstånd iattges
Sverige finns då inte. tillståndsgivandeDe myndigheterna bör i sådana
fall hämta in yttrande från socialnämnden och vikt måste självfalletstor
fästas vid nämndens yttrande.

13 § tidsbegränsatEtt uppehållstillstånd får barn ellerettges en man, ombarnets eller i Sverigenärvaro nödvändig förär fader-mannens att enskapsutredning skall kunna genomföras.

Paragrafen 2 kap. 4 § andramotsvarar stycket UtlL.c
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beviljassjälvfalletparagraf bördennaenligtUppehållstillstånd
enligt lagen 1985:367ärendetidomsrättsvenskfinnsdetendast när

regel krävsiinnebär detfaderskapsfrågor. Det attinternationella attom
i landet.hemvist härharpresumtive faderndenellerantingen barnet

hem-barnet harintemodernförekommainte kunnatorde attDet men
såledesfrågaikan kommapraktiken är attifallvist här. De som
presumtivedenellerhemvist härharmodernoch attbarnetantingen

har det.fadern
kanuppehållstillstånd för modernbeviljaaktuelltblirdetOm att

med stöd 14skedetta av

enligt ellerbarn 12uppehållstillståndtidsbegränsat ettgetts14 § Om ett
vård-till barnetsocksåuppehållstillståndtidsbegränsatfår13 ett ges

nadshavare.

UtlL.tredje stycketkap. 4 §2Paragrafen motsvarar c
med stödvårdnadshavarebeviljasUppehållstillstånd avensom

förtidsperiodbeviljas försjälvfalletparagraf bördenna somsamma
barnet.

uppehållstillståndFortsatt

tidsbegränsathar fåttstöd 6 §medutlänning ett15 § En uppe-avsom
tidsbegränsatfårfamiljeanknytninggrund ett nytthållstillstånd gesav

består.förhållandetuppehållstillstånd endasteller permanent om
tidsbegrän-haftharfamiljeanknytning enligt 6 §medUtlänningar som

uppehållstillstånd. Omfårtvå åruppehållstillstånd i permanentettsat ges
tvåårs-föreuppehållstillståndfårsärskilda skäl,det finns permanent ges

slut.periodens
ändåuppehållstillståndfårförhållande upphörtHar ges, omett

till Sverige,anknytningsärskildutlänningen har
förhållandet utlän-ipå grundfrämstupphörtförhållandet har att2. av

allvarligeller förvåldförbarn,utlänningensellerningen, utsatts annan
frid, ellerfrihet ellersinkränkning av

uppehålls-fortsattskallutlänningentalar förstarka skälandra att ges
tillstånd.

Anknytningsutred-föreslagitsharBestämmelsenParagrafen är avny.
praxis.fastlångvarig ochlagregleringinnebärningen och av enen

förhållan-huvudregelnenligtsåledesstycket krävs attEnligt första
uppehållstillstånd medtidsbegränsatfåttdenförbestårdet ettatt som

uppehållstill-ellertidsbegränsatskall få permanentstöd 6 § ett nyttav
anknytningåberoparutlänningenochupphörtförhållandetstånd. Om

de förutsätt-beviljas undertillståndförhållande, kannyttettgenom
styckena.tredjeochi andraningar angessom

uppehållstill-huvudregelnstycket permanentandraEnligt att ettär
uppehållstillstånd ihaft tidsbegränsatutlänningenbeviljasstånd får när



492 örfattningskommentarF SOU 1999: l 6

två år. Det innebär kodifiering gällande praxis. Två år ingenen ärav
absolut tidsperiod riktmärke för hur långutan ett tiden för den upp-
skjutna invandringsprövningen bör Liksom tidigare skallvara. perma-

uppehållstillstånd kunna beviljasnent före två-årsperiodens utgång om
omständigheterna talar för det. Så kan exempelvis fallet närvara par-

har barn. Tidenterna för den uppskjutna invandrings-gemensamma
prövningen kan också längre två år.sättas kanän Det motiveratvara
exempelvis förhållandet instabiltnär eller detär har upphörtnär och
ytterligare tid krävs för sökanden skall kunnaatt etablera medumgänge
barn i Sverige. förstaHar förhållande upphörtett och sökanden därefter
har inlett förhållande, kan det ocksåett nytt motiverat denatt sättavara
sammanlagda tiden för uppskjuten invandringsprövning till längre än
två år.

I tredje stycket de omständigheter kan skäl förutgöraanges som
undantag från huvudregeln i första stycket.

Enligt punkt i1 tredje stycket får uppehållstillstånd, förhål-trots att
landet upphört, liksom tidigare till utlänning har särskildges en som
anknytning till Sverige. Under bestämmelsen såväl familje-ryms
anknytningsfall fall där sökanden har anknytning till det svenskasom
samhället. Anknytning till det svenska samhället kan exempelvis före-
ligga sökanden kommitnär den svenska arbetsmarknaden. Som
kommittén anförde i sitt Återkallelsedelbetänkande SOU 1997:67 av
uppehållstillstånd torde utlänning anställning regelmässigten genom en
ha fått anknytning till svenska förhållanden kontakter medgenom
arbetskamrater och ökad kunskap svenska förhållanden.genom om

punktI 2 uppehållstillstånd får beviljasatt förhållandetanges om
främst upphört grund utlänningen eller dennes barnatt förav utsatts
våld eller kränkningar i förhållandet. Regeln inte absolut.är Enstaka
bagatellartade skall inte i sigövergrepp kunna medföra sökandenatt
beviljas fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Hänsyn skall till undertas
vilka omständigheter övergreppet hur allvarligtägt det varit ochrum,

det sig enstakarört episod eller upprepadeom övergreppom en samt
hur länge förhållandet varat.

uppehållstillståndNär skall ha beviljats

16 § Utlänningar får inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige efter inresan
i landet.

Detta gäller dock inte om
utlänning flykting eller skyddsbehövandeär i övrigten harsom rätt

till uppehållstillstånd enligt kap.,5
2. utlänning humanitära skäl bör få bosätta sig här i landet,en av
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förlängning tids-uppehållstillståndansökan ettavser avomen
familjeanknytningutlänning meduppehållstillståndbegränsat getts ensom

ellermed stöd 6av
synnerliga skäl.finnsdet annars

vad i förstauppehållstillståndbeviljasfår sägsUtlänningar trots som
stycket

anknytning tillhar starkeller 4enligt 3de 5 § person somenom- ochi Sverige,bosattär
återvänder till land fördeinte kan krävasskäligendet ett annatattom- där.ansökanatt ge

bestämmel-UtlL. finnshuvudsak kap. § Häri 2 5Paragrafen motsvarar
skall beviljatuppehållstillståndprincipiella kravetdet att varaomser
huvudregel.undantag från dennavissaSverige jämteiföre inresan

första styckethuvudregeln,innehållerstycket,Första motsvararsom
ändring inte gjorts.materiell harUtlL. Någonkap §i 2 5

0ch2 andragjorts i punkterna 1heller inte iharändringNågon
skallhittillshuvudregeln. Liksomfråninnehåller undantagstycket, som

flykting elleruppehållstillståndtillhargälla den rättatt somsomsom
huvudregeln.undantagen från Detsammaövrigtskyddsbehövande i är

skäl bör få bosätta sig här.humanitäradenskall gälla som av
för-fall där ansökanundantagetPunkten 3 Detär omavsernyany.

anknytninguppehållstillstånd grundpåtidsbegränsatlängning ett avav
iefter inresan. Tillståndsambomake/maka ellerhär bosatt görstill en

punktenandra stycket 3enligt kap. §beviljats 2 5i praxisfall hardessa
undantag frånsynnerliga skälfinnasdet har göraUtlL, dvs. attansetts

beviljats tidsbegrän-denotillfredsställandehuvudregeln. Det är att som
ellertill make/makaanknytninggrunduppehållstillstånd påsat av

endasttillståndet i Sverigeförlängningansökerochsambo avomsom
synnerliga skälundantagsregeldet enligtkan tillåtas göra som angeren

årligen.antal fall Ettsigför undantag.grund Det rör ett stortomsom
därför tagits ifall harförhuvudregeln dessafrånundantagsärskilt

lagen.
flesta fall därallranuvarande punkten DePunkten 4 motsvarar

visserligenhuvudregeln kommerfrånundantagskälfinnsdet göraatt
under kaneller eller 18 Detstycket 3andra 2underfalla inatt

till dehänföras någotinte kanfallförekommadock tänkas avsom
ha kvar allmändärför behovfinnsundantagen. Detnämnda att enav

iexempelvishuvudregeln. kanfrån Detundantagmedgerregel som
arbetsmark-sigfall tänkasenstakanågot röra avperson somom en

sig här.bosättanadsskäl bör tillåtas
huvudregeln i första stycketEnligtstycketi tredjeInnehållet är nytt.

Tredjei landet. stycketförebeviljats inresanuppehållstillstånd haskall
undantag från denfinnas skälkanvilka fall det göraireglerar att

ianknytning §åberopar 5utlänningenhuvudregeln när avsessom
vid dethuvudvikten inteläggstidigareskillnad ärTilleller3 mot om
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uppenbart tillstånd skulle ha beviljatsatt prövningen gjorts föreom
inresan vid det skäligtutan krävaär utlänningen återvänderatt attom
till land för ansökanett annat där. Fråganatt har behandlats i denge
allmänna motiveringen, kap. 2l.

17 § ansökanEn uppehållstillstånd förlängning besökom ettsom avser aveller någon tidsbegränsad vistelse här i landet fär beviljasannan vadtrots
föreskrivs i 16 § första stycket, utlänningen kan vägandesom skälom ange

för förlängningen.

Paragrafen kap.2 5 § UtlL.motsvarar a
En självklar förutsättning för uppehållstillstånd för besökatt skall

beviljas efter inresan det framstårär helt klartatt det frågaärattsom
tillfällig vistelse för besök och utlänningen inte kanom en att antas

komma arbeta här illegalt eller försökaatt bosätta sig här. Det anges
inte någon längsta tid för uppehållstillstånd förett tidsbegränsaden
vistelse. Som framhålls i 1994/95:179 s. 67 kan dock längdenprop.

det sökta uppehållstillståndet påverka bedömningen detav ärav om
fråga besök. För exempelvisett föräldrarrent inte längreom ärsom
yrkesverksamma bör uppehållstillstånd kunna medges för relativt lång-
variga besök hos barn här i landet.

Andra kan medges förlängt uppehållstillstånd eftergrupper som
inresan med stöd denna paragraf exempelvisär gäststuderande ochav
gästforskare.

18 § Om utlänning skall avvisas eller utvisas enligt besluten ett som vun-nit laga kraft, får ansökan uppehållstillstånd från utlänningen bevil-en om
jas endast beslutet avvisning eller utvisning har upphävts enligtom om

kap.9 eller18 19
En ansökan uppehållstillstånd får beviljas vad föreskrivs iom trots somförsta stycket,

det följer föreskrifter regeringen meddelat enligtom 8 § andraav som-stycket,
det följer Sveriges anslutning till avtalet Europeiskaom eko-av om-nomiska samarbetsområdet, eller

internationelltett har klagomål frånom rätt prövaattorgan som-enskilda har tagit klagomål riktat Sverige.ett motupp
Beviljas uppehållstillstånd enligt andra stycket, upphör beslutet omavvisning eller utvisning gälla.att

Paragrafen i huvudsakär ny.
Inledningen till första stycket inledningen till 2 kap. bmotsvarar 5 §

UtlL. De materiella bestämmelser reglerar under vilka omständig-som
heter ansökan uppehållstillstånd får bifallas det finnsen närom ett
lagakraftvunnet beslut avvisning eller utvisning har emellertid flyt-om

till kapitel behandlartats verkställighet beslut avvisningsom av om
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idärförfinnsoch 19kap. 18till 9hänvisningutvisning. Enoch
stycket.första

befinnerutlänningenendastgällerstycketi förstaBestämmelsen om
utvisas.elleravvisasskalluttrycketframgåri Sverige. Detsig av

med-stycketandraenligt 8 §fårRegeringenstycketAndra är nytt.
det följerbeviljas,uppehållstillstånd fårFöreskrifterdela avatt omom

överenskommelsesådanfrämmande Enmedöverenskommelse stat.en
någradvs.burden-sharing,kallas sta-attbrukarvadkan t.ex. somavse

skydds-mottagandetdelaförsökakommit attöverens avter om
skyddssökandeantalmycketfått stortsökande emot etttastatenom

beviljas påuppehållstillstånd kunna ettfall börsådantutlänningar. I ett
beslutlagakraftvunnetfinnasskulledet ettenkelt omävensätt om

utvisning.elleravvisning
får beviljasuppehållstillståndstycketi andraerinrasVidare attom

tillbl.a.innebärregler rättenattEU-reglerna. Dessaföljerdet avom
imedborgaremedgiftdenförinresa äruppehållstillstånd efter ensom

inte EU:sfalliefter inresan, vartföreliggerEES-land även omett
hinder iläggerskenäktenskapåtgärder motresolution gemensammaom

beslutlagakraftvunnetfinnsdetgäller ettoavsettDen rättenvägen. om
tänkasocksåkan rätteneller inte. Det attutvisningelleravvisningom

associeringsavtal EUdenågotföljeruppehållstillståndtill somavav
länder.radlångmedingått en

ibestämmelsedenföljdstycketi andraledet ärsistaDet nyaaven
internationelltbeviljasskalluppehållstillstånd ett§ organ7 att omom

klagomålbifallerenskildaklagomål etthar motpröva somrätt attsom
Möjlighetdet.talarskälsynnerligainte motSverige,riktatshar mot om
lagakraft-det finnsuppehållstillstånd när ettansökanbeviljaatt omen

ochredan istycketandraibestämmelsenenligtföreliggerbeslutvunnet
klagomål riktattagit motinternationellt ettsådantmed ett uppatt organ
framstårdet onö-sådanakanOmständighetema attSverige. somvara

prövning. Ominternationelladet organetsutgångenavvaktadigt att av
kap.enligt 9 12meddelasinhibitionbeslutfallet kaninteså är om
det inter-sedanfattasfår dåuppehållstillståndansökanBeslut omom

klagomålet.nationella prövatorganet
utlänningenstycketenligt andrabifallas utan attkanansökanAtt en

till 7i kommentarenframhållitsansökan harenger
utvisningavvisning ellerbeslutupphörstycketEnligt tredje ett om

stycket. Detandraenligt ärbeviljasuppehållstillståndgällaatt om
beviljasuppehållstillståndansökangällerregler när omensomsamma

avvisningbeslutlagakraftvunnetfinnsdetinresan ettföre att omtrots
utvisning.eller
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Arbetstillstånd

19 § Arbetstillstånd skall för viss tid. Det får visst slagges ettavse avarbete och förenas med de övriga villkor behövs.som
Det föreskrivs i 16 och 17 §§ uppehållstillstånd skall hasom attom

beviljats före inresan i landet och uppehållstillståndnär ändå får bevil-om
jas gäller också för arbetstillstånd.

Paragrafen i huvudsak 2 kap. 6 UtlL.motsvarar §
Av 2 kap. lagförslaget6 § framgår den haratt permanentsom uppe-

hållstillstånd undantagen frånär skyldigheten ha arbetstillstånd.att
Detsamma gäller enligt kap.2 för7 § nordbor. Regeringen har vidare i
nuvarande utlänningsförordning föreskrivit undantag från skyldig-om
heten ha arbetstillstånd för EES-medborgareatt liksom under kortare
tidsperioder för anställning inom vissa yrken. förutsättsDet att motsva-
rande undantag från skyldigheten ha arbetstillståndatt också ianges en

utlänningsförordning.ny
Arbetstillstånd alltid tidsbegränsat.är Arbetstillstånd vidsom ges

egentlig arbetskraftsinvandring vidare regelmässigtär begränsade till
anställning inom visst yrke.att Arbetstillstånd kan också begrän-avse

till anställning hos viss arbetsgivareatt jfr riktlinjer forsas avse en
arbetskraftsinvandringen i 1983/84:l44, 62.prop. s.

Hänvisningen i andra stycket till 16 och 17 innebär ocksåatt
arbetstillstånd i regel skall ha beviljats före inresan i Sverige.

Vid20 § prövning frågor arbetstillstånd har principiell bety-av om som
delse eller i övrigt vikt skallär berördastörre arbetsgivar- ochsom av
arbetstagarorganisationer få tillfälle sig.att yttra

ÖvrigaParagrafen kap.l l 7 § UtlL.motsvarar bestämmelser om
Ävenarbetstillstånd finns i lagförslaget i 3 kap. denna bestämmelse bör

finnas i detta kapitel.

21 § Regeringen får meddela föreskrifter arbetstillstånd.om

Paragrafen 2 kap. 6 § sista stycket UtlL.motsvarar

Beslutande myndigheter

22 § Beslut visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd meddelasom avinvandrarverk.Statens Beslut visering och uppehållstillstånd får med-om
delas också Utrikesdepartementet.av

Paragrafen kap.2 första7 § stycket UtlL.motsvarar
Huvudregeln enligt lagbestämmelsen Statens invandrarverkär att

beslutar i frågor visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Iom
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överklagasfårInvandrarverketbeslutsådanautsträckningvilken av
kap.framgår 11av

uppehållstill-ochviseringmeddelaUtrikesdepartementets rätt att
diplomatiskmedbeträffandeavseddstånd utövasär att personer

ligger iinternationella Dettillanknytningmedelleranknytning organ.
tidsbegränsade.regelmässigttillstånd ärsådanasakens attnatur

föreskriver, Statensregeringenutsträckningi denoch,Regeringen23 §
visering,beslutamyndigheterandrainvandrarverk får rätt att uppe-omge

arbetstillstånd.ochhållstillstånd
exportrådSverigestillknutet rätt attfår ärRegeringen ett organ somge

visering.besluta om ochavvisningbeslutöverklagandeinstansden prövarAtt omavsom
arbetstillstånd framgåruppehållstillstånd ochfår beslutautvisning avom

kap. 7ll

andrahuvudsak kap. 7 §2istyckenförstaParagrafens två motsvarar
UtlL.kap. 8 §2Tredje stycketstyckena.tredjeoch motsvarar

till andrabeslutsrättdelegeramöjligheternastycket attförstaI anges
harinte. Detmyndigheter kandessaVilkamyndigheter. vara anges

i vissaarbetstillståndArbetsmarknadsstyrelsensigtidigare rört om
anknyt-och vissaför besökuppehållstillståndpolismyndigheterfall,

uppehållstill-vissaochviseringarutlandsmyndigheterochningsfall
för sådanförutsättningarnafår detidigareLiksom närmarestånd.

förordning.idelegation ges
intesom ärtillkommit förharstycket ettAndra att enorgange

visering.utfärdamöjlighetexportrådSverigestill attknutetmyndighet
exportråds kon-Sverigesgällerdetendastutnyttjatshittills närharDet

Taiwan.påtor

Återkallelse tillstånd4 kap. av

visering,återkallelsebestämmelsernainnehållerKapitlet uppe-avom
9-13huvudsak Zkap.iarbetstillstånd. Detochhålls- motsvarar

UtlL.

återkallas for utlän-fårarbetstillstånduppehållstillstånd ochVisering,1 §
förti-harmedvetetuppgifter elleroriktigahar lämnatmedvetetningar som

omständigheternaelleruppgifternagälleromständigheter. Dettagit om
tillståndet.fåförbetydelsevarit attav uppehålls-medfyra årihär i landetvistats änharutlänningenOm mer

förstmyndighetdenåterkallelsefrågan prövastillstånd somnär avom
enligtuppehållstillståndåterkallelsefår besluti saken,beslutar avom

for det.synnerliga skäldet finnsendastfattasstycketförsta om

UtlL.styckenafjärdeochförstakap. §92Paragrafen motsvarar
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förstaI stycket de oriktiga uppgifternaatt skall ha lämnatsanges
medvetet. Det gäller de oriktigaäven uppgifternanär identiteten.avsett

falskEn uppgift identiteten torde visserligen i de allra flesta fallom
lämnas uppsåtligen. Undantag kan dock tänkas, föräldrar fört.ex. att att
skydda barn från etnisk förföljelse doltett den identiteten förrätta bar-

På det viset kan barnet inet. ålderäven omedvetet sinvuxen vara om
identitet.rätta

Bestämmelsen återkallelse kommer det gällernär uppehållstill-om
stånd i praktiken främst få betydelse föratt uppehållstill-permanenta
stånd. För den beviljats tidsbegränsat uppehållstillståndett går detsom
oftast snabbare och enklare förlängningvägra dettaatt tillstånd.av

Ett synnerligt skäl enligt andra stycket återkallaatt uppehållstill-ett
stånd för utlänning vistats här fyra år kanän exempelvisen som mer

utlänningen visserligen haftatt uppehållstillstånd ochvara varit folk-
bokförd här i landet i realiteten vistats i något land undermen annat
långa perioder. Ett synnerligt skäl kanannat utlänningen harattvara
uppehållstillstånd också i något land och verkställighetannat kan ske
till det landet.

2 Visering,§ uppehållstillstånd och arbetstillstånd får också återkallas, omdet finns andra särskilda skäl för det iän lsom anges
Uppehållstillstånd får dock återkallas enligt första stycket endast för

utlänningar inte harännu i Sverige.restsom

Paragrafen kap.2 andra9 §motsvarar stycket UtlL.
Ett särskilt skäl återkalla visering kanatt exempelvis det ien attvara

samband med inresan kommer fram sökanden saknar såvälatt bostad
försörjning under den avsedda vistelsen i Sverige,som sökan-utan att

den själv lämnat några felaktiga uppgifter på denna punkt.
Ett särskilt skäl återkalla arbetstillståndatt kanett dett.ex. attvara

arbete för vilket tillstånd beviljats inte längre finns. tillståndHar bevil-
jats för längre arbete månader beviljasän tre emellertid samtidigt också
uppehållstillstånd. Eftersom uppehållstillstånd får återkallas enligt
denna paragraf endast utlänningen inteännu i Sverige, inne-om rest
bär detta i praktiken inte heller arbetstillståndatt kommer återkallasatt
efter inresan det beviljats för längre tid månader.änom tre

3 § Uppehållstillstånd får återkallas för utlänningar in i landetrestsom
de arbetstillstånd bedriverutan verksamhet kräverom sådantettsomtillstånd, eller
det på grund deras tidigare verksamhet eller i övrigt kanom av antas

de kommer bedrivaatt sabotage, spioneriatt eller olovlig underrättelse-
verksamhet i Sverige eller i något nordiskt land.annat

Beslut återkallelse uppehållstillstånd enligt förstaom stycket fårav
dock inte fattas utlänningen har vistats här i landet i årom medän tremer
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myndighetåterkallelse denfråganuppehållstillstånd prövasnär av somom
i saken.först beslutar

i denhuvudsak kap. § UtlL. Punkten 2i 2 llParagrafen motsvarar
motsvarighet. Enligtdock inte fått någonstycke harparagrafens första

utlänningen handlat på sådantåterkallelse skepunkten fickden ettom
Ändringenlevnadssättet.anmärkningarallvarligadet fanns motsätt att

motiveringen, avsnitti den allmänna 23.3.4.har kommenterats närmare
skallenligt första stycketåterkallelse 2fråganFör tasatt upp,om

misstankar utlän-objektivt grundadesjälvfallet finnasdetmåste attom
punkten.verksamhet i Detsig sådanskallningen ägna angessom

för misstankarna.grundpåtagligfinnas någonmåste
återkallelse inte fattas utlän-beslutstycket fårEnligt andra om om

återkallelse förstår frågani landetvistats härningen än närtre ommer
särskild utlän-i § lagen 1991:572bestämmelserna 1Omprövas. om

meddelasbeslut utvisning docktillämpliga, kanningskontroll är om
vistats här.utlänningenhur längeoavsett

skall återkallas för utlänningar inteuppehållstillstånd§4 Permanent som
Sverige.bosatta ilängre är

här skyddsbehövande får dockhar vistatsutlänningarFör somsom
förflutit efter dettidigast två år haruppehållstillstånd återkallas när att

upphörde. gäller de har återvänt tillbosättning här i landet Dettaderas om
förhållan-därför de politiskatidigare har varit bosattaland där de attett

har ändrats.dena i landet

delvis kap. 12 § UtlL.Paragrafen 2motsvarar
uppehållstill-stycketenligt förstaHuvudregeln är att ett permanent

Besättningen ibesättningen i Sverige upphör.återkallasstånd skall när
utlänningen avförtsupphört förstnormalt haSverige kan när uranses

folkbokföringsregistret.
återvändande tilli vissa fall motverkaemellertidHuvudregeln kan

situationen iskyddsbehövande sedanhemlandet. förekommerDet att
återvända dit. Vetskapenvill försökahemlandet förbättrats attom

återkallas kan medverkadå kommeruppehållstillståndet i Sverige att
återvändande kan innebära.riskinte vågar dentill del etttaatt somen

återvända deantal vilja försökaSannolikt skulle något störreett om
Sverigekunna bosätta sig i påskulleinom årvisste de nyttettatt par

inte skulle lyckas.det gamla landet Enbosättning iförsöket tillom
i stycket.har tagits in andrainnebördregel dennaav

förvaltningslagens bestämmelsertillämpaskap. §Enligt 13 5 rättom
återkallelsei ärendendel uppgifterfåför permanentpart att avomav

vistasutlänningen bosatt eller iuppehållstillstånd endast ärnär annars
praktiska problem.skulleordning orsakaSverige. En storamotsatt

det anmälalämnar SverigeutlänningarMånga gör utan attsom
i det landet.någon adress Ilämnautflyttning och ettutan att nya
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mycket antal fall finns det därför intestort möjlighet nå utlänningenatt
med någon underrättelse innan återkallelse sker. Om utlänningen har
känd adress i land bör dock myndighetenett annat underrätta utlän-
ningen återkallelsen skyldighetäven det.utan göraattom

Vid5 § bedömning uppehållstillståndet bör återkallas enligt eller1av om
för3 § utlänning har i landet skall hänsynrest till denen som tas

anknytning utlänningen har till det svenska samhället och tillsom omandra humanitära skäl talar tillståndet återkallas.mot att Därvid skall sär-
skilt beaktas utlänningens levnadsomständigheter och familjeförhållanden

hur länge utlänningen har vistats isamt Sverige.

Paragrafen i huvudsak 2 kap.motsvarar 9§ tredje stycket UtlL. Den
istämmer med vadstort överens gäller vidsett utvisning på grundsom

brott enligt 6kap. 10 Ytterligare omständighetav skallen som
beaktas dock, nämligen det i övrigt föreligger humanitäraanges om
skäl.

Återkallelse6 § uppehållstillstånd och arbetstillstånd beslutas Sta-av avÅterkallelseinvandrarverk.tens visering beslutas den myndighetav av
har beviljat viseringen eller Invandrarverket.som av

Uppehållstillstånd eller visering har beviljats Utrikesdeparte-som av
får återkallas endast departementet.mentet av

Paragrafen kap.2 13 § UtlL.motsvarar

7 § Regeringen får meddela föreskrifter uppehållstillstånd får åter-attom
kallas i andra falläven de iän l och 3 for de utlänningarsom anges somomfattas avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.av om

Paragrafen delvis kap.2 14 § andramotsvarar stycket UtlL. Enligt
EES-avtalet skall de har till uppehållstillståndrätt enligt detta avtalsom
i regel beviljas uppehållstillstånd för fem år vid första beslutstillfället..
EES-avtalet innehåller också bestämmelser tillstånd bevil-attom som
jats enligt avtalet får återkallas de förutsättningar låg till grundom som
för tillståndet inte längre finns. Regeringen har med stöd nuvarandeav
bemyndigande meddelat föreskrifter uppehållstillståndattom som
beviljats enligt EES-avtalet får återkallas i den utsträckning isom anges
avtalet. Det gäller de grunderutöver för återkallelse isom anges
1-3 §§.

Skyddsbehövande5 kap.

I detta kapitel har de särskilda reglerna asyl och uppehållstill-om om
stånd för flyktingar och övriga skyddsbehövande samlats. Det motsva-

i huvudsak 3 kap. UtlL.rar
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Definitioner

uppehållstillstånd beviljas utlänningari denna lagMed asyll § somavses
därför de flyktingar.äratt

uppehållstillstånd grundasansökanMed asylansökan somavses en om
i ellerpå skäl 2 3som avses

UtlL.kap. §Paragrafen 3 lmotsvarar
med asyl i lagen.stycke vadparagrafens förstaI anges som avses

iflykting definieras 2Begreppet
vad med asylansökan.stycket EnandraI anges som avses en

första asyl i Sverige.torde i regel i hand ansökaskyddsbehövande om
grundat skäluppehållstillstånd påansökan uttryckligenOm somavser

handläggas asylansö-emellertid ansökan ändåi bör3 § som enavses
det gäller tillämpningen bestämmel-betydelse bl.a.kan. fårDet när av

handläggning i kap.muntlig 13 lsen om

denna lag utlänningarflyktingar i2 § Med somavses
land medborgare därför desig utanför det debefinner är attsom- förföljelse sin nationalitet,fruktan för på grundkänner välgrundad av ras,

eller grund sin religiösa ellertillhörighet till viss samhällsgruppen av
politiska uppfattning, och

sin fruktan inte vill, begagna sig detta-inte kan, eller på grund avav
lands skydd.

oberoende det landets myndighetergällerDetta är ärsom ansva-av om
förföljelse inteflyktingen för eller de kanriga för utsatts antasatt om

förföljelse från enskilda.erbjuda trygghet mot
statslösautlänningar ochflyktingar skallSom äräven anses som som

befinner sig utanför land där de tidigare har haftskäl detav samma- ochsin vanliga vistelseort,
sin fruktan inte vill, återvända dit.inte eller på grundkan, av-

UtlL.Paragrafen kap. 2 §3motsvarar
flykting i första stycketbegreppetDefinitionen stämmer överensav
Genêvekonvention angående flyktingarsmed definitionen i 1951 års

flyktingkonvention.rättsliga ställning FN:s
konventionens definition har dock gjortsi andratillägg tillEtt

iflyktingskap skall föreligga understycket, nämligen att paragra-anses
oberoende det landets myndighe-förutsättningarfen angivna ärav om

förföljelse eller deför flyktingen föransvarigaär att utsattster som
förföljelse från enskilda. Tilläggeterbjuda trygghetkaninte motantas

flyktingskap föreligga för-gjorts markera kanhar för även näratt att
följelsen inte frånutgår staten.

förföljelse finns inte i lagtexten.definition begreppet INågon av
fråga förföljelseutlänningslag det skulle1980 års att vara omangavs

frihet ellerutlänningens liv ellerriktade sig mot som annars var avsom
definitionpolitisk förföljelse. inte isvår beskaffenhet Denna togs

främst för ville uppnå bättreutlänningslag,1989 års över-att man en
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ensstämmelse med konventionstexten. l988/89:86I dockprop. angavs
den tolkning konventionens bestämmelser tidigare gjortsatt av som

alltjämtlagtext skulle gällande. innebär det skallDet attvaragenom
fråga förföljelse riktar sig utlänningens liv eller frihetmotvara om som

beskaffenhet.eller svår Varje slag frihetsberövan-ärsom annars av av
asylsökande föremål för hemlandetde varit i innebär inte attsom en

förföljelse i paragrafens mening skall föreligga. kortvarigtEttanses
frihetsberövande torde kunna uttryck för förföljelse endast detge om

ytterligare omständigheter talar för det.finns kan falletDetsom vara
exempelvis det förekommit misshandel eller frihetsberövandetom om
varit led i rad trakasserier.ett en

utlänningartredje stycket statslösa kanI även ärattanges som vara
flyktingar de skäl i de förstatvåatt som om av samma somanse anges

lämna det land där tidigarestyckena tvingats de har haft sin vanliga
vistelseort.

utlänningar i övrigtMed skyddsbehövande i denna lag utlän-3 § avses
ningar i andra fall i befinner sig utanför2 § det landän som avsessom som

därför dede medborgareär att
känner välgrundad fruktan för straffas med döden elleratt utsättasatt

för kroppsstraff, eller omänsklig eller förnedrande behandlingtortyr annan
eller bestraffning,

behöver skydd på grund eller inre väpnad konflikt elleryttreav en
inte kan återvända till sitt hemland på grund miljökatastrof, ellerav en

välgrundad fruktan för förföljelsekänner på grund sitt kön ellerav
homosexualitet.

skyddsbehövande skall utlänningarSom statslösaäven äranses som
och som

skäl lämnat det land där de tidigare har haft sin vanliga-av samma
vistelseort, och

förstapå grunder enligt stycket 2 eller inte kan eller3 på grund av- dit.sin fruktan inte vill återvända

Paragrafen kap. UtlL.3 3 §motsvarar
stycket förbud verkställighet finns iFörsta 1 detmotsvarar mot som

kap. Bestämmelserna verkställighetshinder främst avsedda9 1 ärom
för situationen hindret eller blir känt först efter lagakraft-uppståratt

beslut avvisning utvisning. bör emellertideller finnasDetvunnet om en
särskild skyddsbestämmelse sikte de fallpå i kap.9tarsom som avses
1

Skyddet enligt första stycket ovillkorligt till skillnad från skyd-1 är
det för skyddsbehövande enligt första stycket och framgår2 Det av

enligt4 Skyddet punkten kan inte spel med hänvisning till1 sättas ur
synnerliga eller särskilda gällerskäl. också oberoende på vilkenDet av

riskerar för sådan behandlinggrund sökanden utsättasatt som anges.
eller inre väpnad konflikt" i förstaUttrycket "yttre stycket 2 har

för markera det inte behöver fråga krig mel-använts att att ettvara om
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skall föreligga de flyrför skyddsbehovlan utan attstater att anses som
till skydd.inbördeskrig harundan rätt samma

i första stycket utformadsärskilda skyddsregeln 3 medDen är
flyktingar förebild. Orsaken till för-skyddsbestämmelsen för attsom
eller homosexualitet inte hänförts till skydds-följelse grund könpå av

regeringen i 1996/97:25ibestämmelsen 2 § är angettsom prop.
homosexualitet eller kön inte kanbedömningen101s. att anses
samhällsgrupp. grad förföljelsetillhörighet till viss Sammagrunda av

skyddsbestämmelsen skall tillämp-föreligga föremellertidbör att vara
flyktingar i fråga den riskerar för-det gällerlig såväl när som somom

homosexualitet eller kön. Samma uttryck användsföljelse grund av
sökanden välgrundad fruktandvs. skall kännadärför i båda fallen, att

framhållas i sammanhanget den bestraffningförföljelse. börför Det att
fråga i flera länder det gäller ikommer i när personer som avsessom

föreligger enligtsällan sådan till skydd redanpunkten inte3 rättär att
kroppsstraffkan handla ellerpunkten eftersom det annanom

behandling bestraffning.förnedrande elleromänsklig eller
förebild till skydd finnsefter §andra stycket 2I rättattanges av

tvingadestatslösa och sig på iför utlänningar äräven sett attsomsom
tidigare har haftgrunder lämna det land där deförsta stycket angivna

sin vanliga vistelseort.

uppehållstillståndRätten till

skyddsbehövande i övrigt befinner sig i SverigeochFlyktingar4 § som
till uppehållstillstånd.har rätt

dockUppehållstillstånd får vägras
enligt första stycketoch skyddsbehövande 3 § 2flyktingar enligt 2 §

uppehållstillståndsynnerliga skäl inte bevilja demfinnsoch det attom
verksamhet eller med hän-deras tidigarevad käntpå grund är omsomav

säkerhet,till riketssyn
grundförsta stycket det påskyddsbehövande enligt 3 § om av

inte bevilja dem uppehållstillstånd,särskilda skälbrottslighet finns att
Finland, Island ellerhar från Danmark,utlänningar restsom

i enlighet medtillbaka till något dessa länderkan sändasochNorge av en
Sverige och det landet, det inte uppenbartmellanöverenskommelse ärom

uppehållstillstånd där,beviljasde inte kommer attatt
till tillträtt konventionensändas landutlänningar kan ett somsom

förbestämmandet den ansvarigarörandeden juni 199015 pröv-statenav
medlemsstaterna i deframställts iansökan asylningen en avom somav en

Dublinkonventionen och i det landeteuropeiska gemenskapema ärsom
hemlandet ellersändas tillförföljelse ochskyddade att ett annatmotmot

motsvarande skydd,inte harland där de
i och före ankomstenandra fall 3 4utlänningar i än som avsessom

hemlandet och därsig i landuppehållittill Sverige har äränett annat
i ochpå detskyddade sätt angessom

därtill land ochsärskild anknytningutlänningar har ärannatettsom
iskyddade på det 4.sätt angessom
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kap. UtlL.Paragrafen 3 4 §motsvarar
stycketstycket första i kap. UtlL.3 4 § HärFörsta motsvarar anges

flyktingarden grundläggande regeln och andra utlänningar medatt
har definieratsskyddsbehov, dessa i och i princip2 3 §§,gruppersom

uppehållstillstånd i Sverige. förtydligandehar få tillägg harEtträtt att
den principiella till uppehållstillståndgjorts, nämligen förut-rättenatt
befinner sig i Sverige.utlänningensätter att

andra stycket iAndra stycket kap. § UtlL. i3 4 Härmotsvarar anges
från huvudregeln i förstapunkter de undantag stycket ändåsex som

uppehållstillstånd kanfinns och där alltså den i ochvägras även som
för sig hör till någon de kategorier i och Reglerna2 3 §§.som angesav

tydligt uttryckai punkterna utlänning i och för1-6 närattavser en som
skyddsbehövande i övrigt ändå intesig flykting eller kan haär ettanses
få i Sverige.berättigat behov att stanna

Punkt undantag gäller såväl flyktingar skyddsbehö-Detta som
enligt första stycket och dvs. devande 3 § 2 3 flytt undan krigsom

miljökatastrof de riskerar förföljelseeller på grund könsamt somen av
homosexualitet. Enligt förarbeten tilleller motsvarande tidigare

bestämmelser 1954:41, och 1975/76:18, skallprop. 77 107s. prop. s.
synnerliga skäl dels situationer då detmed hänsyn till riketsavses av

säkerhet framstår omöjligt bevilja uppehållstillstånd, delsattsom
enligtomständigheter 1951 års Genêvekonvention diskvalificerarsom

flykting från flyktingkonventionens skydd, brott mänsklig-t.ex. moten
heten, krigsförbrytelser och liknande gärningar. Hit hör också grova
icke-politiska brott förövats innan utlänningen kom till Sverige.som

viss anvisningavsedd vad skallLagtexten är att ge omen som anses
synnerliga skäl uppehållstillstånd för flyktingar ochvägraattvara

andra skyddsberättigade.
Punkt skyddsbehövande i första stycket dvs.För 3 §som avses

de flytt undan krig eller miljökatastroñ får uppehållstillståndsom en
på grund utlänningens brottslighet. undantag gäller förDettavägras av

denna kategori de undantag i första punkten. Tillutöver som anges
skillnad vad gäller enligt nuvarande kap. andra3 4 § stycket 2mot som
UtlL skall uppehållstillstånd inte kunna för denna kategori medvägras

misskötsamhethänvisning till någon sådan kommit framänannan som
lagakraftvunnen dom. Liksom hittills det frågamåstegenom vara om

lagakraftvunnen dom fängelsestraff inte alltför korten som avser av
skallvaraktighet för avslag jfr 1994/95:179.övervägasatt ett prop.

i nämnda proposition måste det också bli frågaSom anges om en
bedömning i enskilda fallet där straffetsdet längd måste vägas mot
utlänningens skyddsbehov. kan vidare finnas anledningDet inteatt se
bara till straffets längd också till gärningens oaktsam-Grovautan art.
hetsbrott visserligen till fängelsestraffleder där återfallsriskensom men
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normalt liten torde därvid kunna något mindre allvarligaär anses som
brott lett till fängelsestraff längd där återfallsris-än som av samma men

ken typiskt är större.sett
nordiskaPunkt den passkontrollöverenskommelsen följerAv att

inresekontroll i princip skall ske i det land i vilket i Nor-man reser
följd härav det land medger inresaden. Som skyldigtär att taen som

utlänning tillstånd vidaretillbaka iutan ett annatsom reseren nor-
finns ingen risk fördiskt land. regel sökanden inte kommerI fåatt att

Utlänningensin sak prövad i inreselandet. skall dock kunna få asyl-en
ansökan prövad i Sverige det uppenbart uppehållstillstånd, påär attom
asylskäl grund, inte kommer beviljaseller på i inreselandet.attannan

fallet exempelvis utlänningenSå kan redan fått slutligt avslagvara om
uppehållstillstånd i inreselandet.på ansökan omen

Punkt punkt 3 kap. andraDenna 4 § stycket 6 UtlL.4. motsvarar
Punkten har flyttats eftersom den har samband med det undan-näraett

i punkten Om inom harEU skyldighettag statsom anges en annan
s.k.asylansökan enligt den Dublinkonventionen, fårprövaatt en

det förutsättningasylsökande sändas till landet. En utlänningen iär att
det landet skyddad förföljelse eller sändas till hemlandetär mot mot att
och också sändas till land där utlänningen inte harett annatmot att

skillnadmotsvarande skydd. Till vad gäller enligt punkten 3mot som
enligt inte utlänningenkrävs det punkten 4 från eller tidigareatt rest
sig land, dit han eller honuppehållit i det skall sändas. Enligt Dublin-

konventionen föreligger nämligen i vissa fall skyldighet prövaatt en
land utfärdatasylansökan för det uppehållstillstånd ellerettsom en

visering, utlänningen aldrig utnyttjat det tillståndetäven attom genom
i landet.resa

Punkt punkt nuvarande kap.Denna 3 4 § andramotsvarar
uttryckstycket UtlL. Bestämmelsen för den s.k. första asyllands-4 ger

principen.
asylsökande skall kunna återsändas till landFör att ett annaten

enligt denna undantagsbestämmelse krävs inte han eller hon redanatt
har fått eller sökt asyl där. krävsDäremot det utlänningen harattens
uppehållit sig i landet och grunddet på detta lands lagstift-att man av
ning, internationella åtaganden eller kända praxis kan helt överty-vara
gad utlänningen i det landet inte löper risk återsändas tillatt att ettom
land där utlänningen riskerar förföljelse eller sändas till hem-mot att
landet och också sändas till land, där utlänningen inteatt ettmot annat
har motsvarande skydd.

asyl skall kunna på denna grund krävsFör vägras nämntsatt attsom
utlänningen har uppehållit sig i det första asyllandet. Den endastsom

direkt land inte ha uppehållit sighar där. Detett ärrest genom anses
troligt det enbartutlänningen har har varit frågagöraatt attsom om
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direkt kan ske exempelvisDet utlänningen visarattgenomresa. genom
eller biljetter styrker påståendet. Undantag förstafrånupp pass som

asyllandsprincipen också vistelsen i det första asyllandet blivitgörs om
längre beräknat grund akut sjukdom, trafiktekniskapå hinderän av
eller omständighet utlänningen intenågon rår över.annan som

Punkt punkt nuvarandeDenna 3 kap. § andra4motsvarar
stycket UtlL. utlänning kan ibland ha möjlighet fåEn skydd i5 att ett

land s.k. första asylland. förutsätterDet normalt utlän-änannat ett att
ningen har någon särskild anknytning till det landet. kanDet exempel-
vis fråga långvarig tidigare vistelse i det landet eller starkvara om
familjeanknytning dit. två makar skilts vid flyktenHar och den ena

hunnit få asyl i land brukar det landethar berettett att ta emotvara
den andra maken/makan, han eller hon inte hunnit fåäven ännuom

frågaasyl. kan också utlänningen harDet gällandeatt ettvara om
uppehållstillstånd i land.ett annat

utlänning skall kunna sändas till landFör med stödatt ett annaten
utlänningenpunkten 6 krävs i det landet skyddad påärattav samma

krävs enligt punkterna och4sätt som

När flyktingskap upphör

Flyktingar upphör flyktingar5 § deatt vara om
fri vilja använder sig det lands skydd där de medbor-nytt ärav av

gare,
fri vilja på skaffar sig det medborgarskap tidigaredenyttav som

hade förlorat,
iförvärvar medborgarskap land och får det landets skydd,ett nytt

fri vilja återvänder för bosätta sig i det land där de medbor-ärattav
tidigareeller där de statslösa hade sin vistelseort, ellergare som

inte längre befinner sig i sådan situation kandeatten anses som
inteflyktingar och därför kan fortsätta använda sig det landsvägraatt av

medborgareskydd där de eller där de statslösa tidigare hade sinär som
vistelseort.

Paragrafen kap. UtlL. artikel3 5 § Den i sak il Cmotsvarar motsvarar
1951 års Genévekonvention.

Frågan utlänning fortfarande flykting bör endastär tasom en upp
det finns anledning till det. exempelvis falletDet fråga kom-när är när

utvisning grund brott.på gäller också utlän-Det närmer upp om av
ningen ansöker flyktingförklaring eller resedokument.om
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Flyktingförklaring

flykting begär det, skall invandrarverk antingen i6 § Om Statensen sam-
uppehållstillstånd beviljas eller därefter förklaraband med utlän-att att

flyktingförklaring.ningen flyktingär
flyktingförklaring skall återkallas Invandrarverket, det kom-En av om

utlänningen inte längre kan flykting.fram att anses sommer

kap. UtlL.Paragrafen 3 6 §motsvarar
Institutet flyktingförklaring infördes i svensk 1980 årsrätt genom

anfördesutlänningslag. 1979/80:96 bl.a. utfårdandeI att ettprop. av
flyktingstatus de grundläggande ele-dokument utgör ettsom anger av

i asylprövningen enligt de konklusioner år 1977menten antogssom av
exekutivkommitté och därefter fastställtsUNHCR:s Förentasom av

generalförsamling. Föredraganden framhöll vidareNationernas i
för flyktingen själv framstånämnda proposition det måsteatt som

utomordentligt betydelsefullt redan i tidigt skede få klarlagtatt ett att
sändas tillbakahan eller hon skyddad och garanterad deär att rät-mot

flykting.tigheter följer med status somsom
proposition anfördes utlänningnämnda kräverI även att atten som

behålla sitt hemlandspass eller skaffar sig hemlandspass ifå nyttsom
allmänhet inte bör tillerkännas flykting.status som

flyktingförklaring blir i praktiken bindande för domstolar ochEn
myndigheter. framgår andra stycket kan den återkallasandra Som av

utlänningen inte längre flykting. den frågan börAttär att somanseom
det finns anledning till det framgår kommentarenendast närtas avupp

till 5

Resedokument

statslösa får invandrarverk utfärda§ flyktingar och Statens7 För sär-en
utanför Sverige resedokument enligt deskild passhandling för före-resor

skrifter regeringen meddelar.som

Paragrafen kap. UtlL.3 7 §motsvarar
Bestämmelser utfardande resedokument finns i artikel i28om av

Genêvekonvention. bestämmelser resedokumentårs1951 Närmare om
finns i bilaga till konventionen.och dokumentets utseendeom

Bemyndiganden

utlänningarRegeringen får i fråga viss meddela före-8 § om en grupp av
uppehållstillstånd med stöd kap.skrifter den söker och5attom som av

tillfälligt behov skydd här i landet får tidsbegrän-bedöms ha ettett av ges
uppehållstillstånd.sat

Ökad17 19-0303 rättssäkerhet
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sådant tidsbegränsat uppehållstillståndEtt får beviljas för en samman-
lagd tid högst två år. Om för återvändande har inletts inomettav program
dessa två år, får uppehållstillståndet förlängas med högst två år.

tidsbegränsatOm uppehållstillstånd har utlänning med stödett getts en
första får tidsbegränsatstycket uppehållstillstånd också tillettav ges en

utlänning make, maka, sambo eller barn till den förstärsom person som
beviljats tillstånd. gällerDetsamma förälder, barnet meddelats till-en om
stånd enligt första stycket.

Paragrafen i huvudsak kap.2 UtlL.4 §motsvarar a
Föreskrift regeringen tidsbegränsat uppehållstillstånd fårattav om

beviljas för den kan bedömas ha tillfälligt behov skydd iettsom av
Sverige bör meddelas i form förordning. Regeringen kan därav en

tillhörande viss under vissa förutsättningarattange personer en grupp
bör beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd.ett

Av andra stycket framgår tidsbegränsat uppehållstillståndatt nor-
malt får beviljas för sammanlagt högst två år. Om förett attprogram
förbereda återvändandet har inletts innan dess får dock denna tid för-
längas med ytterligare högst två år. Den för tids-gränsenyttersta ett
begränsat uppehållstillstånd enligt denna paragraf blir således fyra år.

Regeringen9 § skall anmäla föreskrifter tidsbegränsat uppehållstill-om
stånd enligt till riksdagen8 § särskild skrivelse inom måna-tregenom en
der.

Paragrafen kap. sista2 14 § stycket UtlL.motsvarar

Regeringen får i fråga10 § viss utlänningar meddela före-om en grupp av
skrifter uppehållstillstånd därför de skyddsbehövandepermanent ärattom
enligt första stycket3 § 2 grund väpnad konflikt eller miljö-av en en
katastrof.

Paragrafen 3 kap. första stycket8 § UtlL.motsvarar
Bestämmelsen innebär regeringen får möjlighet i förordning-att att
form peka vilka bör komma i fråga för skydd enligtutens grupper som
första3 § stycket Att regeringen generella föreskrifter kangenom

besluta tidsbegränsat uppehållstillstånd för dessa kategorier följerom
första8 § stycket. Bemyndigandet i denna paragraf sikte situ-tarav

ationen där viss bedöms ha varaktigt behov skydd ietten grupp av
Sverige. Regeringen kan då föreskriva viss har principi-att en grupp en
ell till uppehållstillstånd.rätt permanent

Regeringen får11 § meddela föreskrifter uppehållstillstånd inte fårattom
beviljas för skyddsbehövande enligt första3 § stycket det behövsom
därför Sveriges möjligheter utlänningar har blivit begränsa-att att ta emot
de.

Regeringen skall anmäla sådana föreskrifter till riksdagen genom en
särskild skrivelse inom månader.tre
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fjärde styckena UtlL.andra ochkap. 8 §Paragrafen 3motsvarar
under hänvis-innebär regeringeni första stycketBestämmelsen att

möjligheteri Sverigesbegränsningartill uppkomnaning att ta emot
föreskrifter innebärmeddela generellautlänningar atträtt att somges

flyr undanbeviljas för den kategoriinte fåruppehållstillstånd som en
miljökatastrof. Möjlighetenkonflikt ellerväpnadeller inre attyttre en

utnyttjas endast i undantagsfall. Möj-föreskrifter börmeddela sådana
tillinternationellt samarbete komma medligheterna rättaatt genom

lämnas.sådant förordnande Detuttömda innansituationen bör ettvara
upprepade för-enhetligt eftersommöjligheten tillämpasviktigtär att

betydande rättsosäkerhet jfrinvandring skapartilländringar i rätten
1983/842144 äldre förhål-36ochl975/76:18 108 s. ang.prop.s.prop.

landen.

från andraföreskrifter undantag 4 §får meddelaRegeringen§12 om
sådan utlän-anknytning till Sverigeutlänningensstycket är art attavom

asyl prövad här i landet.få sin ansökanbör nekasningen inte att om

UtlL.tredje stycketkap. 8 §Paragrafen 3motsvarar
föreskrifterregeringen meddelabemyndigandet kanGenom om

har lämnatasyllandsprincipen. Regeringens.k. förstafrån denundantag
utlänningsförordningen.undantag iföreskrifter sådantom

utvisningAvvisning och6 kap.

och utvisning.avvisning Detbestämmelsernakapitel finnsdettaI om
UtlL.huvudsak kap.i 4motsvarar

Avvisning

l Utlänningar får avvisas§
eller vistelse ikrävs för inresa Sve-detde saknar när passpassom

rige,
tillstånduppehållstillstånd eller någotvisering,de saknar annatom

eller arbete i Sverige,inresa, vistelsekrävs försom
tänker besökaSverige fram detill kommerdet vid ankomsten attom

krävs för inresa där,saknar det tillståndnordiskt landnågot annat sommen
eller

begärda uppgifter, medvetetundviker lämnavid inresande4. attom
i Sverigeforbetydelseoriktiga uppgifterlämnar rätten attär resaavsom

betydelse för denomständighetförtiger någonmedveteteller ärsom av
rätten.

UtlL och innehåller deförsta stycketkap. l §Paragrafen 4motsvarar
avvisningsgrunderna.formellas.k.
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Punkt 1

Enligt denna kanpunkt utlänningar hindras från i Sverigeatt resa om
de saknar sådant krävs for inresa eller vistelse här.när Denpass, som
underlåter visa sitt får sakna sådant.att upp pass anses

Bestämmelsen tillämplig också på utlänning harär viden som pass
inresan under vistelsen här visar sig saknamen som senare pass.

Punkt 2

Enligt denna bestämmelse kan utlänningar avvisas de saknar vise-om
ring, uppehållstillstånd eller tillstånd de kan skyldigaannat attsom vara
ha de in i eller uppehåller sig i Sverige. tillståndnär De kanreser som
krävas förutom visering och uppehållstillstånd, främstär, arbetstillstånd
för den har för avsikt arbeta här.attsom

Avvisning kan för det första ske den vid ankomsten saknarav som
föreskrivna tillstånd. Men avvisning kan också ske den inteav som
behöver tillstånd for själva inresan eller har kortare tillstånd förettsom
vistelse här, det omständigheterna klart framgår utlänningenattom av
under den avsedda vistelsen här kommer behöva tillstånd. kanDetatt
exempelvis fråga utlänning har visering för kortareettvara om en som
besök här och ansökan uppehållstillstånd för bosätt-som ger en om
ning eller börjar arbeta ha arbetstillstånd.utan attsom

kvar härDen efter det besökstillstånd enligt 17 §stannar att ettsom
gått bör inte avvisas enligt denna paragraf. ställetI kan det tidigareut
beslutet avvisning eller utvisning verkställas på enligt bestäm-nyttom
melserna i kap.9 24 § andra stycket.

Punkterna och3 4

Till skillnad avvisning enligt övriga punkter kan avvisning enligtmot
dessa två punkter endast ske i samband med utlänningens ankomst till
Sverige.

Utlänningar får vidare2 § avvisas
det kan de kommer sakna tillräckliga medel antingenantas att attom

för vistelsen i Sverige eller i något nordiskt land de tänker besö-annat som
ka eller för hemresan,

det kan de under vistelsen i Sverige eller i någotantas att annatom
nordiskt land antingen inte kommer försörja sig ärligt elleratt sättett
kommer bedriva verksamhet kräver arbetstillstånd, de haratt utan attsom

sådant tillstånd,ett



Författningskommentar 511SOU 1999:16

frihetsstraff särskildtidigare eller någonde på grund3. annanavom
ibegå brott i Sverige eller någotomständighet kan kommaantas att annat

nordiskt land,
tidigare verksamhet eller i övrigt kangrundde på4. antasavom
spioneri eller olovlig underrättelseverksamhetbedriva sabotage,komma att

något nordiskt land, ellerSverige eller ii annat
vissa internationellalagen 1996:95 sank-det med stöd omavom

får avvisas.föreskrivits detioner har att
fall det begärtsfår avvisas i andra har denUtlänningar även när av

utlänningsmyndigheten i nordiskt land och det kancentrala ett annat antas
sig till det landet.de begeratt annars

första och andra styckena UtlL ochParagrafen kap. 2§4motsvarar
avvisningsgrundema. utlänningars.k. materiella Förbehandlar de som

får avvisning enligt dessa grunder ske endastEU-reglernaomfattas av
grund för avvisning enligt EU-reglema. Enligtsamtidigt finnsdetom

Romfördraget dock direktivframgår sedessa regler, ävenavsom
hänförliga till allmänavvisning endast ske skäl64/22l/EEG, får av

eller hälsa.ordning, säkerhet

stycketFörsta
Punkt 1

tillräckliga medel för vistelsen och hem-skallVad utgörasom anses
och gratisfall till fall. den skall bofår från För ätaavgöras somresan

självfallet endast mindre belopp.eller krävshos släktingar vänner ett
likasåbil och campingutrustning kanmedkommerDen antassom
avsiktvistelsen här den har för bomindre förbehöva än attsompengar

på hotell.

Punkt 2

språklig förnyelse detärligtUttrycket "försörja sig sätt" ärett en av
sig". praktiken det främst prosti-"ärligen försörjagamla uttrycket I är

försörja siginte ärligt på.kommittution sättett attatt anses varasom
Även straffbart det samtidigt inteprostitution i sig inte är är ett avom

försörja sig Prostitution leder ofta tillpå.samhället sättaccepterat att
självfallet finnas någonbrottslighet. måstehar samband med Deteller

försörja signågon kommer påobjektiv grund för sättatt ettatt anta att
ärligt.inte ärsom
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Punk 3

Vad skulle kunna särskild"annan omständighet" förutgöra att antasom
utlänning kommer begå brott i landet behandlades i Utlän-att atten

ningslagkommitténs betänkande SOU 1979:64 utlänningslag.Ny
Kommittén siganslöt till uttalande i betänkandet 16/70NR Utlän-ett
ningslagstiftning och utlänningspolitik i Norden. anfördesDär detatt
ibland inträffar utlänning söker i avsikt begå någonatt atten resa
brottslig handling, exempelvis föra med sig barn vilket hanatt ett om
eller hon inte har vårdnaden. Utlänningslagkoininittén påpekade i
sammanhanget det klart måste framgå utlänningens uttalan-att av egna
den eller andra förhållanden utlänningen förhar avsikt begåatt attav
brott.

Andra exempel vad kan sådan "annan särskildutgörasom
omständighet" i bestämmelsen missbruk alkohol ellernämns ärsom av
narkotika, spridande smitta och tillhörighet till kriminella organisa-av
tioner. ytterligareEtt exempel utlänningen utomlands dömts tillär att
bötesstraff för brott i Sverige sannolikt skulle ha medfört fäng-ett som
elsestraff. Exempel brottsådant kan hets folkgrupp,ett motvara

inte lika allvarligt i alla länder i Sverige. Självfal-som man ser som
let måste misstankarna utlänningen grund förhållandenattom av

i exemplen skall komma begå brott objektivtangetts attsom vara grun-
dade.

Punkt 4

brottDe beskrivs i denna punkt till sin sällsynta. Avvis-är natursom
ning enligt denna punkt därför ovanlig i praktiken.är ytterst

Punkt 5

Enligt lagen13 § l996:95 vissa internationella sanktioner fårom
regeringen förordna utlänning skäligen kan ha hemvistatt antasen som
i eller tillhöra blockerad under vissa förutsättningar kan avvisasstaten
enligt utlänningslagen.

Andra stycket

Även denna bestämmelse torde ha liten praktisk tillämpning. harDen
sin grund i artikel i den6 nordiska passkontrollöverenskommelsen.
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invandrarverk skall ärenden avvisning3 § Statens pröva om om
utlänningen söker asyl här,

familjemedlem sökerutlänningen har asyl här, ellernäraen som
utlänningen kan komma avvisas med stöd andra stycket.2 §att av

polismyndigheten frågan avvisning.andra fall fårI även pröva om
polismyndigheten det tveksamt utlänning bör avvisas,Om anser om en

skall ärendet lämnas till Invandrarverket.över

Paragrafen i huvudsak kap. UtlL.4 4 §motsvarar

stycketFörsta
Punkt 1

punkt helt kap. första stycket UtlL.4 l EnligtDenna motsvarar
invandrarverkbestämmelsen skall alltid fråganStatens pröva om

avvisning utlänningen åberopar sådana skäl i kap.5som angesom
Polismyndigheten måste således lämna ärendet till Invandrarver-över

polisen framstår uppenbart deket det för åberopadeäven attsomom
för utlänningen till uppehållstillståndskälen inte kan medföra rätt som

Utlänningenflykting eller skyddsbehövande i övrigt. behöver inte
skall tilluttryckligen ansöka asyl. Frågan lämnas verket såöverom

polismyndigheten de åberopade skälen skulle kunnasnart attanser vara
hänföra till sådana skäl i kap. utlänningen5 ävenatt som avses om

själv inte uttryckligen åberopar han eller hon flykting elleräratt
skyddsbehövande i övrigt. Polisen måste lyhörd för sådanavara
omständigheter kan tyda det fråga asylärende.äratt ettsom om

avvisningsärende skall Invandrarverket skall poli-När prövasett av
enligt 6 kap. 3 § UtlF underrätta verket det. förut-Detgenastsen om

utlänningsförordning.motsvarande stadgande isätts tasatt ett en ny

Punkt 2

punkt helt kap. första stycket UtlL. viktigtDenna 4 2 Det ärmotsvarar
med ställningstagande rörande samtliga familjemed-gemensamtett
lemmars i Sverige. Genom bestämmelsen polisenrätt att stanna attom
skall lämna ärenden rörande också familjemedlem tillöver nära en
asylsökande undviks beslut skulle kunna medföra familjesplittring.som
Med familjemedlem här den släktkrets i kap.3nära avses som anges

första stycket§ och dvs. make/maka eller sambo ogifta barn5 1 samt
under 18 år. Om bedömning bör detgöras även när ären gemensam
fråga andra släktingar, kan ärendet lämnas polisen tillöverom av
Invandrarverket med stöd tredje stycket.av
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Punkt 3

punkt heltDenna 4 kap. första4 § stycket 3 UtlL. Enligt §2motsvarar
andra stycket får utlänning avvisas i andra fall iäven än nämnsen som
paragrafens första stycke det har begärts den centrala utlän-när av
ningsmyndigheten i nordiskt land och det kanett annat antas att
utlänningen beger sig till det landet. bestämmelseDenna har sinannars
grund i artikel i den nordiska6 passkontrollöverenskommelsen. Som

ianmärkts kommentaren till 2 § andra stycket torde avvisning på denna
grund mycket sällsynt. sådantNär ärende förekommer kan detettvara
kräva kontakter mellan Statens invandrarverk och den centrala utlän-
ningsmyndigheten i nordiskt land. Invandrarverket bör dåett annat
också frågan avvisning.pröva om

Punkten i kap. första4 4 4 § stycket UtlL har inte fått någon mot-
svarighet i lagförslaget. Genom bestämmelsen i 4§ avvisningattom
alltid måste ske inom månader från den första ansökantre om uppe-
hållstillstånd behövs inte någon bestämmelse polisen inte fårattom
besluta avvisning inte frågan väckts inom månader från dentreom om

inresan. Följden denna bestämmelse bort blir då ocksåsenaste att tasav
polisen kommer kunna avvisa den vistats häratt att än tresom mer

månader och under denna tid hållit sig undan. Om vistelsetiden isom
sig skulle leda till någon tveksamhet avvisning bör ske eller inte,om
kan polismyndigheten lämna tillärendet Invandrarverket enligtöver
tredje stycket.

Andra stycket

har denHär ändringen gjorts i förhållande till den nuvarande bestäm-
melsen i kap.4 4 § andra stycket polisen inte längre har uteslutandeatt

besluta avvisning i de fall inte i förstarätt stycket.att om som anges
Ändringen har kommenterats i den allmänna motiveringennärmare
avsnitt och har gjorts för26.1 det möjligt för Invandrarverketgöraatt

besluta avvisning i andra fall i första stycket.ävenatt änom som avses
möjlighetenDen torde framför allt få betydelse frågan avvis-om om

ning kommer i samband med utlänningen ansökanattupp ger en om
uppehållstillstånd till Invandrarverket.

Tredje stycket

Detta stycke helt kap.4 tredje stycket UtlL. kommenta-4 § Imotsvarar
till första punkten har fall där polisen bör kunnaangetts ettren ovan par

lämna avvisningsärende till Invandrarverket med stödöver ett av
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självfalletrad andra situationer kantredje stycket. Enbestämmelsen i
fram-avvisning humanitära skälexempelvis frågantänkas, avomom

tveksam.står som

efterfår inte fattas månader denavvisningBeslut4 § än tresenareom
till Sverige.uppehållstillstånd efter ankomstenansökanförsta om

vid ankomsten till Sverige hadeinte avvisas, deUtlänningar får om
uppehållstillstånd har upphörthafttid därefter hareller under attett somen

gälla.

ochhuvudsak kap. andra stycket 4 kap.i 4 l §Paragrafen motsvarar
tredje stycket UtlL.2 §

avvisning inte får fattasframgår beslutförsta stycketAv att om
uppehållstillståndförsta ansökanmånader efter denän tre omsenare

formuleringen används i dag i kap.landet. 8ankomsten till Denefter
beslut avvis-förordnadet gäller möjlighetenUtlL8 § när att att ett om

i dag tidsgränsövriga fall, därverkställas omedelbart.ning skall I en
från utlänning-förekommer, räknas denför avvisningmånadertreom

och kap. förstatredje stycket 4 4 §till landet 4 kap. 2 §ankomstens
allmänna motiveringenutvecklats i denUtlL.stycket 4 Som närmare

i samtliga fall.räknasför avvisning påbör tidsgränsen sättsamma
utlänningslag kommerbestämmelserna i 1989 årsskillnadTill mot

lagförslaget gälla vid avvis-för avvisning enligttidsgränsensåledes att
beslut avvisningformella materiella grunder. Omsåvälning på omsom

utlänningenmånader kan därefterfattas inomenligt inte kanl § tre
punkt återgång tillLagförslaget innebär på dennaenligtutvisas 6 en

lag och också dengällde före årsterminologi 1989den ärsomsom
avvisning förförhärskande, dvs.internationellt att termen reserveras

försök till inresa ellerfattas i samband medavlägsnandebeslut somom
tid därefter.viss kortareinom

får ske den hadeavvisning inteandra stycket framgårAv att av som
tid därefter haftunder någonuppehållstillstånd vid inresan eller ettsom

Motsvarande bestämmelsegälla.uppehållstillstånd upphört attsom
motiv förårs lag. Somtredje stycket 1989infördes i kap. 2 §4 genom

det rörde sigi 1988/89:86bestämmelsen anfördesdåden attprop.nya
ochvistas i Sverigefått tillståndgång att somenpersoner somom

överträda någrahitnaturlig anknytningdärigenom fått attutanen
eller liknande.inresebestämmelser

avvisning inte kan skeordalydelse framgårbestämmelsensAv att
inresan,gälla kort tid efterupphörtuppehållstillståndetäven attom

däremotAvvisning kan skeskulle ha återkallats.exempelvis det dåom
återkallats före inresan.uppehållstillståndhaftutlänningen ett somom
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invandrarverk5 § Statens får förordna verkets beslut avvisning fåratt om
verkställas det inte har vunnit laga kraft avvisningäven med omedel-om
bar verkställighet om

utlänningen inte söker här,asyl eller
det uppenbart det inte finns grund för asylär ochatt attannars uppe-

hållstillstånd inte heller skall beviljas på någon grund.annan
kap. finnsI 9 7 § bestämmelsernärmare verkställigheten beslutom av

avvisning med omedelbar verkställighet enligt första stycket.om

Paragrafen delvis kap.8 8 § UtlL.motsvarar
kap. UtlL behandlar8 verkställighet beslut avvisning ochav om

utvisning. Avvisning med omedelbar verkställighet bör emellertid ses
särskild form avvisning och bestämmelser det bör därförsom en av om

finnas i det kapitel behandlar avvisning och utvisning.som
Bestämmelsen i första stycket 1 följdEn den ändringär ny. av som

föreslås i blir3 § Statens invandrarverk kommer få befo-att att samma
genhet polisen besluta avvisning inga politiska skäl åbe-att närsom om

Det torde i sådana fall i regel finnas skäl förordna beslutetatt attropas.
avvisning skall verkställas det inte vunnit laga kraft.ävenom om

Bestämmelsen i andra punkten i första stycket denmotsvarar
bestämmelse finns i kap.8 8 § UtlL. Av 1988/89:86 kansom nu prop.
följande utläsas det möjligt beslutanär avvisningär medattom om
omedelbar verkställighet. måsteDet uppenbart det inte finnsattvara
grund för asyl. Om utlänningen åberopar asylskäl måste det stå helt
klart utlänningen inte riskerar bli för förföljelseatt elleratt utsatt
trakasserier eller tvingas delta i krig. Vid avgörandet kan vägledning
hämtas i tidigare praxis bedömning måste alltid göras samt-men en av
liga omständigheter i det fallet.enskilda kan aldrigDet uppenbartanses

asylansökan skall avslås enbart den grundenatt utlänningenatten
tillhör nationalitet eller religion, medlemmar normalt inte bru-en vars
kar beviljas asyl. måste alltidDet utredas det inte finns ytterligareom
omständigheter eller tillsammans med religionstillhörig-som ensamma
heten kan medföra till asyl eller uppehållstillståndrätt skydds-som
behövande i övrigt. Beslut avvisning med omedelbar verkställighetom
får således meddelas endast det står helt klart de åberopade skä-attom
len inte kan grunda till uppehållstillstånd enligt kap.rätt 5 och4§ att
uppehållstillstånd heller inte bör beviljas på någon grund, t.ex.annan
anknytning eller humanitära skäl.

fallEtt det uppenbart asylansökannär är skallannat avslåsatt en
kan det står klart utlänningens uppgifter iatt allaatt ärvara osanna
väsentliga delar. Så några ingående överväganden måstesnart mer

tilltron till sådana uppgiftergöras det emellertid uteslutetär attom
besluta avvisning med omedelbar verkställighet. Uppenbarhets-om
rekvisitet kan inte uppfyllt det råder någon tvekananses om om
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medföra till uppehållstillstånd ellerutlänningens uppgifter kan rätt om
trovärdiga.uppgifterna är

underströk i sitt betänkandeSocialförsäkringsutskottet
varsamhet vid utredningendet krävsl988/89:SfU 19 extra storatt av

asylskäl.barns
erinran utlänningen åbero-tagits inandra stycket harI atten om om

skäl och begär inhibition verkställighe-form politiskanågon avavpar
huvudregeln i kap. inte ske innanverkställighet enligt 9 7§fårten,

frågan inhibition.utlänningsdomstolen prövat om

tillståndutlänning saknar ellerUtvisning när passen

utvisas Sverige de uppehåller sig här sak-Utlänningar får6 § menur om
för uppehålla sig i landet.tillstånd krävs fåeller de attsomnar pass

kap.delvis 4 3 § UtlL.Paragrafen motsvarar
avvisning aldrig skall få skeiföljd förslaget 4 §En änatt senareav

inresa blir tillämpningsområdet förefter utlänningensmånader atttre
i blir betydligt enligtutvisning 6 §bestämmelsen större än motsva-om

UtlL.rande bestämmelse i kap. 3 §4
erforderligtutvisning den saknarBestämmelsen passav somom

tillämplig såväl utlänningenuppehålla sig häreller tillstånd näräratt
för eller till-tillstånd giltighetstidenaldrig haft eller när passsompass

utlänningenBestämmelsen likaså tillämplig påstånd löpt ärut. om
kommit saknagiltighetstiden löpt attsätt än utannat att pass,genom

utlänningen inte kunnat skaffaförkommit ochexempelvis passetom
i dess nuvarande lydelse framgårkap. UtlF1 1 §något Av attnytt pass.

föruppehållstillstånd inte behöver någotden har permanent passsom
ivistelsen här.

påUtvisning grund brottav

Sverige, för brott kanutvisas de dömsUtlänningar får§7 ett somur om
undanröjerUtlänningar får också utvisas, domstoltill fängelse.leda om en

dömts till och dömer tilleller skyddstillsyn de harVillkorlig dom somen
påföljd.annan

till svårare påföljddock utvisas endast de dömsUtlänningar får om en
böter ochän

övriga omständighetergärningens och kandet på grund artavom- sig skyldiga till fortsatt brottslighet här i lan-de kommer göraattantas att
det, eller

fara kränkningtill den skada, eller detbrottet med hänsyn somom- allvarligtallmänna intressen så de inteinneburit för enskilda ellerhar är att
få kvar.bör stanna
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Paragrafen kap.4 7 § UtlL.motsvarar
flyktingar gäller vissaFör begränsningar i fråga möjligheternaom

till utvisning. framgårDet 10 framgårAv 11 § vissa begräns-attav
gäller i fråganingar utvisning också den vistats i Sverigeom av som

under lång tid. hänsynAtt skall till utlänningen grundtas om av
bestämmelserna i kap.9 verkställighetshinder inte kan tillsändas ettom

land framgårvisst 15av

Utvisning8 § grund brott beslutas den domstol handläggerav av som
brottmålet.

Paragrafen 4kap. 8§ UtlL. Domstolen beslutar i ochmotsvarar en
dom påföljd för brottet och utlänningen skall utvisas.samma om om

Enligt 29 kap. § första stycket brottsbalken5 4 skall nämligen domsto-
len vid straffmätningen beakta det den tilltalade lider bliattmen genom
utvisad på grund brottet. utlänningenOm utvisas får också domsto-av
len, finnsdet särskilda skäl, döma till lindrigare straff vadänom som

stadgat för brottet.ärannars

domstol enligt9 § När kap. brottsbalken34 beslutar ändraatten en
påföljd utlänning har dömts till utvisning, får domstolenutöversom en

meddela det beslut utvisningen förändringen påföljdäven om som av ger
anledning till.

Paragrafen kap. UtlL.4 9§ 34 kap. brottsbalken behandlarmotsvarar
Sammanträffande brott och förändring påföljd. Om domstolen tillav av
följd dessa bestämmelser ändrar den tidigare påföljden, kan dom-av

såledesstolen också samtidigt besluta utvisning.om

10 § När domstol utlänning bör utvisas enligtöverväger 7en om en
skall den hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället.ta
Därvid skall domstolen särskilt beakta utlänningens levnadsomständigheter
och familjeförhållanden hur länge utlänningen har vistats i Sverige.samt

Utlänningar flyktingar och behöver fristad i Sverige fårärsom som en
utvisas endast de har begått synnerligen brott och det skulleett grovtom
medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet låta dematt stanna
här. får också utvisasDe de i Sverige eller utomlands har bedrivit verk-om
samhet har inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledningsom

de skulle fortsätta sådan verksamhet här.att anta att
Utlänningar har flyktingförklaring skall flyktingar medsom anses som

behov fristad i Sverige, det inte uppenbart intede längreär att ärav om
flyktingar med sådant behov.ett

Paragrafen 4kap. första10§ och tredje styckena UtlL.motsvarar
Bestämmelsen i andra stycket det särskilda skyddet för konven-om
tionsflyktingar utvisning bygger på Sveriges åtaganden enligtmot
Genévekonventionen.
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flyktingför-harutvisning denstyckettredjeFörbudet i mot av som
flyktingförklaringenfrånDomstolen kan bortseabsolut.inteklaring är

längre kaninteutlänningenuppenbartdetden finner att anses somom
självfallet Statensbedömning börsådandomstolenflykting. Om gör en

möjligt.flyktingförklaringen såinvandrarverk snartompröva som

synnerliga skäl, definnsdetendastfår utvisasUtlänningar§11 omom
minst fyra åruppehållstillstånd sedanmedSverigevistats ihade permanent

minst fem år.Sverige sedanidå varit bosattadeelleråtal väcktesnär om
varitland hadenordisktimedborgareförgäller annatettDetsamma som

väcktes.åtaletminst två århär sedanbosatta när
fyllt fem-Sverige innan detillde komutvisas,får inteUtlänningar om

åtal väcktes.fem årminstsedande vistats här närochårton om

styckena UtlL.fjärdeandra och§kap. 104Paragrafen motsvarar

innehållabrott skallpå grundutvisningbeslutellerdom§12 En ett avom
viss tid ellerSverige undertillåtervändautlänningen utanförbud för att

tidsbegränsning skall utlän-beslut meddom ellertidsbegränsning. I etten
ellergälla. domenupphör Idag förbudetvilkenningen upplysas attom

överträdelsepåföljddenockså upplysasutlänningenskallbeslutet somom
enligt kap.medföra 17förbudet kanav

UtlL.stycketandrakap. 14 §4Paragrafen motsvarar
förbud åter-innehållaskall alltidgrund brott attUtvisning ettav

invandrarverkför alltid. Statenstid ellervissSverige undertillvända
förtillståndförbudsådantmedutlänning ettenligt §17 ettkan ge en

i Sverige.besökkort
i Justitiedepartemen-regeringenendastframgår§kap. 21Av 9 att

utvisningbeslutupphävandefrågankan etttet pröva somomavom
domstol.meddelats av

säkerhet och påriketstillutvisning hänsynBestämmelser13 § avom
för poli-eller tvångvåld, hotinnefattarbrottslighetbefaradgrund somav

utlänningskontroll.särskild1991:572i lagenfinnstiska syften om

UtlL.§kap. 114Paragrafen motsvarar
utlänningskontroll får endast skesärskildlagenenligtUtvisning om

utlännings-utvisning enligtavvisning ellergrund förinte finnsdetom
lagen.

både utvisningochavvisninggällerBestämmelser som

återkallasavslås eller medanuppehållstillståndansökan14 § Om omen
meddelas beslutsamtidigtskall deti Sverige,befinner sigutlänningen om

det.särskilda skäl talarinteutvisning, motavvisning eller om

UtlL.6 §kap.4Paragrafen motsvarar
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Huvudprincipen enligt bestämmelsen beslut avvisning ellerär att om
utvisning skall meddelas ansökan uppehållstillstånd avslåsom en om
eller uppehållstillstånd återkallas, utlänningen i Sverige.ett när Ettär
särskilt skäl inte besluta avvisning eller utvisning kanatt attom vara
det ställt tvivel utlänningen kommer lämna landet.är utom att att

fråga avvisning15 § När eller utvisning skall hänsyn tillprövas tasen om
utlänningen på grund bestämmelserna i kap. inte9 kan sändas till ettom av

visst land eller det finns särskilda hinder avgörandetmot attom annars
verkställs.

beslut avvisningI eller utvisning skall det de anvisningar i frågaom ges
verkställigheten den prövningen kan leda till.om som

Paragrafen 4 kap. UtlL.12 §motsvarar
Bestämmelsen i första stycket gäller såväl vid beslut avvisningom

enligt 1-2 och 6 vid utvisning på grund brott enligt 7 Detsom av
kan givetvis försvårt domstol dömer till utvisning påvara en som
grund brott beakta hinder verkställighet vid frigivningatt motav en

kan ligga långt fram i tiden utlänningen döms till längrenär ettsom
fängelsestraff. utlänningenOm vid domstillfället gällande hindergör

verkställighet enligt kap.9 § dödsstraff,1 bör det docketc.mot tortyr
redan vidofta domstillfället kunna fastställas det finns sådanettom

verkställighetshinder och det kan bedömas bli bestående. Det-om
torde många gånger gälla sökanden har flyktingförkla-närsamma en

ring. För få underlag för sin bedömning bör domstolen hämtaatt ytt-
rande från Statens invandrarverk.

Bestämmelsen i andra stycket får ingen praktisk betydelse vid
utvisning på grund brott eftersom domstolen inte torde kunnaav ge

anvisningarnågra i fråga verkställigheten. Sådana anvisningarom som
i bestämmelsen kan exempelvis verkställighet endast fårattavses vara

ske till visst land eller verkställighet inte får ske till visst land.ett att ett
hinderOm verkställighet kan bedömas övergående kanmot vara

anstånd med verkställigheten beviljas under viss tid eller tills vidare.
Alternativt kan i sådant läge tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljasett
enligt kap.3 10, 12, 13 eller 14 §§.

invandrarverk16 § När Statens beslutar avvisning eller utvisning, fårom
beslutet förenas med förbud för utlänningen under viss tid återvända tillatt
Sverige ha tillstånd Invandrarverket.utan att av

Paragrafen 4 kap. första14 § stycket UtlL.motsvarar
Beslut avvisning eller utvisning meddelas Statensom som av

invandrarverk förenas i praxis i de flesta fall med återreseförbud under
viss tid, oftast två år. Om utlänningen exempelvis har släktanknytning
till någon i Sverige meddelas dock i allmänhet inte något återreseför-
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försökakommerutlänningen intesamtidigt kan attdetbud attantasom
tillstånd.igeni Sverigein utanresa

tillstånd för besöksärskiltmeddelainvandrarverk kanAtt Statens
framgårangelägenheter 17viktigasynnerligengällerdethär avom

fåmöjligheterutlänningensintepåverkaråterreseförbud attEtt
anknytning.exempelvis grundat påföre inresan,uppehållstillstånd

i landetåterreseförbud sökergällandemed utannågonOm resa
verkställas påutvisningsbeslutetelleravvisnings- nytttillstånd, kan

i kap. 24bestämmelserna 9enligt

ellereller kap. 16 §eller 16 11 7stöd §med 12Utlänningar§17 avsom
alltid fårförviss tid ellerSverige undertillåtervändaförbjuditshar att ges

besök här i lan-kortinvandrarverk görasärskilt tillstånd Statens ettattav
finnsdetangelägenheter. Omviktigasynnerligengällerbesöketdet, om

någonansökanockså påtillståndsådantfårsärskilda skäl, ett annanavges
utlänningen.än

UtlL.§huvudsak 4 kap. 15iParagrafen motsvarar
bevilja tillståndbestämmelseenligt dennafårinvandrarverkStatens

grund brott.domstol påutvisatsdenförbesökför kort även avavsom
kvar efterbesökför korttillståndbeviljatsnågon stannarOm som

enligt kap.på 9verkställasbeslutetkanlöpt nyttbesökstidendet ut,att
till avvis-möjlighetenbörtill 21 §i kommentarenpåpekatsSom24

här efterkvarutnyttjas någonintedet lagrummet när stannarenligtning
innebäraskulledeteftersombesökstillstånd gått ettdet ut, merettatt

förfarande.tidsödande

tvångsåtgärderochKontroll-7 kap.

UtlL.huvudsak kap.i 5kapitelDetta motsvarar

inresa ochsamband medi utresaKontroll

för polis-sittvisautlänningarskallellerinresaVid§1 utresa passupp
har med-regeringenföreskrifterföljerintemyndigheten, annat somavom

upplysningardepolismyndighetenockså lämnaskallUtlänningamadelat.
derasbedömningenförbetydelsehandlingardeoch visa är avsom avupp

Sverige.vistas ii ochrätt att resa
hjälpa polis-skyldigaKustbevakningenoch attTullmyndigheten är
ellerutlänningar utkontrollerardenmyndigheten när reserresersom

polismyndighetensimedverkaskallKustbevakningenlag.enligt denna
sjötrañken.kontrollkontrollverksamhet utövaatt avgenom

UtlL.§kap. l5Paragrafen motsvarar
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Enligt första stycket huvudregeln utlänningarär skall visaatt upp
sina vid inresa eller Regeringen har i utlänningsförord-utresa.pass
ningen kap.5 lämnat föreskrifter inrese- ochnärmare utresekon-om
trollen innebär vittgående undantag från skyldigheten för utlän-som
ningar visa vid dag förekommerI såledesatt utresekontrollutresa.pass
endast det finns någon särskild anledning tillnär det kap.5 7 § UtlF.
Schengenavtalet kommer emellertid det träder i kraftnär medföraatt
krav på reguljär utresekontroll vid dvs. landgränsyttre gräns mot som
inte omfattas Schengenavtalet.av

framgårSom andra stycket tullen och Kustbevakningenär skyl-av
diga hjälpa polisen med inrese- och utresekontroll.att

Polismän får i2 § samband med inresekontroll kroppsvisitera utlänningar
och undersöka deras bagage, handresgods, handväskor och liknande i den
utsträckning det nödvändigt för reda utlänningamasär iden-att tasom
titet. Sådana undersökningar fär också för reda på utlänningar-göras att ta

till Sverige, den betydelseresväg förär i ochrätten attnas om av resa
vistas här i landet. Polismännen får i samband med inresekontrollen även
undersöka bagageutrymmen och övriga slutna i bilar och andrautrymmen
transportmedel i syfte förhindra utlänningar i Sverigeatt i stridatt reser
med bestämmelserna i denna lag eller författning har utfärdats meden som
stöd denna lag.av

inresekontrollenNär sköts särskilt förordnade passkontrollanter,av
tulltjänstemän eller tjänstemän vid Kustbevakningen, skall och andrapass
handlingar visas för dem. harDe under sådana omständigheterupp samma
befogenheter polismän har enligt första stycket.som

Protokoll skall föras kroppsvisitation. I protokollet skallöver vadanges
har förekommit vid visitationen.som

Paragrafen kap.5 2 § UtlL.motsvarar
Kroppsvisitation i första stycket innebär i första hand undersökning

Ävenkläder och det i övrigt bär på sig.av en persons av personen
undersökning väskor brukar hänföras till kroppsvisitation. likhetIav
med den bestämmelse finns i kap.5 2 § UtlL har emellertid också isom
lagförslaget förts uttrycklig bestämmelse undersökningen om av
bagage Kroppsvisitation och undersökning handväskorm.m. av m.m.
får enligt bestämmelsen endast ske det nödvändigt för redaär att taom
på utlänningamas identitet eller resväg.

likhet medI motsvarande bestämmelse i kap.5 2 UtlL finns§ inte
heller i lagförslaget några särskilda regler vilka hänsyn bör tasom som
i samband med kroppsvisitation. Regler det finns i b§2 lagenom
1976:371 behandling häktade och anhållna m.fl., tordeom av som
kunna vägledning i tillämpliga delar. Där bl.a. kroppsvisita-sägs attge
tion inte får ingående vad ändamåletgöras med åtgärdenän krävermer
och all den hänsyn omständigheterna medger skallatt iakttas.som
Åtgärder i fråga kvinnor får inte verkställas andra kvinnor,änom av
läkare och legitimerade sjuksköterskor.
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handRätten taatt om pass

tillde kommer Sve-uppehållstillståndansökerutlänningar när3 § Om om
polismyn-invandrarverk ellerdomstol, Statensfårdäreñer,ellerrige en

påidentitetshandlingar iandraeller väntanhand derasdigheten ta passom
det.landet eller lämnarihärtillståndfårde att stannaatt

stycket UtlL.förstakap. 3 §5Paragrafen motsvarar
identitetshandlingar enligtandraellerOmhändertagande passav

endast detslentrianmässigt närinte skeböri § utanbestämmelsen 3
eventuelltverkställighetenellerutredningen ettunderlättakan antas av

invandrarverk vid behovkan StatensEnligt 9§avlägsnandebeslut.
enligtgenomföra beslutförpolismyndigheten etthjälp attbegära av

3§.

får denverkställas,utvisning skallavvisning ellerbeslut4 § När ett om
utvisadeselleravvisadesdenhandmyndighetenverkställande ta passom

verkställas.beslutet kanidentitetshandling tillseller annan

UtlL.stycketandrakap. 3 §5Paragrafen motsvarar
polismyn-hjälpbehov kan begäravidinvandrarverkStatensAtt av

följer 9enligt §beslut 4genomförafördighten ettatt av

biljetterhandRätten att ta om

hand StatensSverige fårfrånförbiljetterUtlänningars tas§5 om avresan
får till-utlänningarnapåipolismyndigheteninvandrarverk eller väntan att

gällerlandet. Dettade lämnarhär ellervistasstånd att omatt
arbetstillstånduppehållstillstånd eller närvisering,saknarde pass,

Sverige, ellerieller vistelseinresafördetta krävs
uppehållstillstånd.ansökakommade kan2. attantas om

endasthandfårbiljettEn tas omom
få tillståndinte kommerutlänningensannolikt attframstårdet attsom- ochhär,vistasatt

medsigutlänningen göranledningfinnsdet attantaatt avannars- Sverige.frånfor sinkostnadenbetalasjälv kanoch intebiljetten resa

UtlL.stycketförstakap. 4 §Paragrafen 5motsvarar
utredning isamband medhand i görspraktikeni attBiljett tas om

hjälpbehov begäravidenligt 9 §invandrarverk kanärendet. Statens av
biljett.handförpolismyndigheten att ta om en

givetvis läm-denskallverkställighetenförinte behövsbiljettenOm
utlänningen.tillbaka tillnas

biljett,infår lösapolismyndigheteninvandrarverk eller6 § Statens omen
deskall i ställetin,biljetten lösessitt värde. Omförloraskulleden annars

betalasdåhand ut.tas somompengar
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Paragrafen 5 kap. 4 § andra stycketmotsvarar UtlL.
Om de inlösen biljetten inte behövs, helt ellerpengar som av ger

delvis, för verkställigheten skall återstoden givetvis redovisas till utlän-
ningen.

Fotografi fingeravtryckoch

7 § invandrarverkStatens eller polismyndigheten får fotografera utlän-
ningar och, de fyllt år,14 deras fingeravtrycktaom om

de inte kan styrka sin identitet de kommer till Sverige,när
de2. ansöker uppehållstillstånd flyktingar eller skyddsbehö-om som

vande i övrigt och skäl i kap.5 2 eller 3 elleranger som avses
det finns grund för besluta förvar.att om

Paragrafen kap.5 UtlL.5 §motsvarar
I 1996/97:25 anförde regeringen beträffande åldersgränsenprop. om

14 år det avgörande för åldersgränsenatt borde måstesättasvar vara
behov åtgärdernär uppstår för klara handläggningenatt asyl-av av

ansökan. Enligt propositionen borde lämplig åldersgräns 14 år.en vara

Kontroll under vistelsen i Sverige

8 Utlänningar§ vistas i Sverige skyldiga på begäranär attsom av enpolisman visa eller andra handlingar visar de harupp pass att rätt attsom
uppehålla sig i Sverige. De också skyldiga efterär kallelse Statensatt av
invandrarverk eller polismyndigheten komma till verket eller myndigheten
och lämna uppgifter sin vistelse här i landet. Om det på grundom av enutlännings personliga förhållanden eller någon anledning kanav annan

utlänningen inte skulle följa kallelsen,antas att får utlänningen hämtas utan
föregående kallelse.

Kontroll enligt första stycket får vidtas endast det finns grundadom
anledning utlänningen saknaratt anta att uppehålla sigrätt här i landetatt
eller det finns särskild anledning till kontroll.om annars

Paragrafen kap.5 6 § UtlL och behandlarmotsvarar den s.k. inre utlän-
ningskontrollen.

andraI stycket finns erinran det måste finnas någonatt sär-en om
skild anledning för kontrollera viss utlänningatt enligt förstaen
stycket, första meningen. JO har i ärenden utlänningskontroll årom
1980 och dnr1981 762-1980 och 1377-1981 framhållit enbart detatt
förhållandet har utseendeatt uppfattasett utländskten person som som
inte kan tillräcklig anledning hejda vederbörande ochattge gatan
inleda utlänningskontroll.

9 § Om utlänning följa beslutvägrar Statens invandrarverkatt etten som
har fattat med stöd eller får5 7 verket begära hjälp polismyn-av av
digheten för genomföra beslutet.att
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UtlL.§kap. 75Paragrafen motsvarar
befogenhet användainvandrarverk inte har attEftersom Statens

polismyn-hjälpbegärafall kunnai vissaverkettvångsmedel, måste av
och 7 §§.åtgärder enligt 5genomförafördigheten att

uppsiktochFörvar8 kap.

paragrafema iförsta femtonhuvudsak deikapitelDetta motsvarar
Återstoden verkställighetbehandlar6kap.,UtlL.6kap. avsomav

förvar,hålls iutlänningarbehandlingenochförvarbeslut somavom
kap..kapitel 10förts tillhar ett eget

utredningförkvarSkyldighet att stanna

medi sambandutredningkvar förskyldigaUtlänningar§ stanna1 är att
enligt kap.hämtning 7kallelse ellersamband mediellerellerinresa utresa

tim-längrenågot fallnödvändigt och inte i äninte längredock8 än sex
enligt ellerförvar 2 3meddelatsharinte beslutgällerDetta omommar.

får hållas kvar.kvarutlänningEn vägrar att stannasom

UtlL.kap. §6 1Paragrafen motsvarar
förkvarstycketenligt förstaskyldighetUtlänningars stannaatt

förvar.beslutnågotinteutredning kräver om
stycketenligt andraför beslutheller inteförvar krävsBeslut omom

utlänning.hålla kvaratt en

Förvar

i förvarår fårfyllt 18Utlänningar har§ tas2 omsom
de där-Sverige ellertillvid ankomstenoklar näridentitetderas är

uppehållstillstånd,efter ansöker om
riktig, ochidentitet dedensannolikt ärinte kande göra att uppger

bedömas ändå.inte kani Sverigei eller vistasfåderas rätt att resa
i förvarfår ocksåfyllt århar 18Utlänningar tas omsom

i Sve-utredning derasnödvändigt för rätt att stannadet attär omen
genomföras,kunnarige skall

utvisas enligt kap.avvisas eller 6kommersannolikt dedet2. attär att
ellereller 62

utvisning.avvisning ellerverkställa beslutfrågadet ettär att omom
med-och fårandra stycket 2 3utlänning enligtförvarBeslut av enom

förhållanden ellerpersonligautlänningensgrundpåendast detdelas avom
utlänningenanledningfinnsomständigheterövriga anta attatt annars

Sverige.verksamhet ibrottsligeller bedrivasig undanhållakommer att

UtlL.kap. §6 2Paragrafen motsvarar
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Första stycket innebär inte alla utlänningar saknar elleratt som pass
andra identitetshandlingar f°ar i förvar. Av punkten i första2tas stycket
framgår identiteten kan sannolik på andraatt göras även kanDetsätt.

ske uppgifter från andra ellert.ex. utlän-genom attpersoner genom
ningens berättelse och uppgifterna orsaken till han elleregen attom
hon inte har några identitetshandlingar bedöms trovärdiga. Någonvara
fullständig bevisning identiteten krävs inte. Det tillräckligt detär attom
med hänsyn till samtliga omständigheter sannolikt utlänningensär att
uppgivna identitet denär rätta.

Om utlännings i eller vistasrätt i Sverige kan bedömasatten resa
identiteten fullständigt känd, får förvarstagandeutan att är på denna

grund heller inte ske. framgårDet punktenav
Bestämmelsen i första punkten tillämplig endastär utlänningar

påträffas i samband med försök till inresa eller de därefternärsom
ansöker uppehållstillstånd. Den gäller inte utlänningar påträf-om som
fas inne i landet och inte söker uppehållstillstånd. Om sådansom en
utlänning exempelvis anträffas i samband med inre utlänningskontroll
jfr kap.7 8 § och inte kan styrka sin identitet, kan beslut förvarom
inte fattas med stöd denna punkt. Däremot kan grund för förvarav
föreligga enligt andra stycket

Skäl för förvarstagande enligt andra stycket kanl föreligga exem-
pelvis utredningsförhör inte har kunna hållas eller slutföras inom deom

timmar utlänning enligt skyldig1 § kvarär för utred-att stannasex en
ning. bör dockDet behöva inträffa bara undantagsvis, t.ex. ett stortom
antal utlänningar anländer samtidigt. Ett skäl för förvar enligtannat
denna punkt kan utlänning redan finns i landet inteatt villvara en som
medverka till utredning sin kvar.rätt Däremot kan detatt stannaen om
aldrig skäl för förvarstagande det skulle underlättaett arbetetattvara
för den utredande myndigheten.

framgårAv 5 § tiden för förvarstagande enligt dennaatt punkt är
begränsad 48 timmar i övriga fall.änmer

förvarFör enligt andra stycket och2 3 krävs det finns anledningatt
utlänningen håller sigatt undan eller bedriveranta att brottsligannars

verksamhet i Sverige. framgårDet tredje stycket.av

3 § Barn får i förvar endasttas om
det sannolikt de kommer avvisasär med omedelbaratt verkstäl-att

lighet enligt 6 kap. eller5 § det fråga verkställaär beslutatt ettom om
avvisning med omedelbar verkställighet,

risken uppenbar de hållerär sig undan ochatt därigenomannars
verkställighet inte bör fördröjas,äventyrar ochen som

det inte tillräckligt de ställs underär uppsikt enligt bestämmelser-att
i 8na

får ocksåBarn i förvartas om
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enligt förstafallavvisning i andraverkställas änskallbeslutett om
eller ochkap. 6 7utvisning enligt 6ellerstycket om

sig tillräck-inte visatverkställa beslutetförsöktidigareviddet attett
stycket.i andrabestämmelserna 8 §enligtuppsiktunderställtsligt deatt

UtlL.styckenaförsta och andrakap. 3 §6Paragrafen motsvarar
infördes i sinabarnförvarbestämmelsernanuvarandeDe avom

januari 1992:1318.1993utlänningslag den 1årsi 1989huvuddrag
därefter frånhöjdesÅldersgränsen barnskallför somansessomvem

1996:1379.januari 1997denår från ltill 1816 år
endasti förvarbarn fåskulle1991/92:138förslag iEnligt tasprop

med förord-avvisaskommaskullebarnetsannolikt attdet attvarom
uppenbar risk fördet fannsverkställighet ochomedelbarnande enom

fördröjadärmedundan ochhålla sigskulle kommabarnet attatt annars
Socialförsäkringsutskottetfördröjas.bordeinteverkställighet somen

utlänningrimligtdet inte1992/93:SfU3 attframhöll i bet. att envore
skullesista handsjälv inekats dettauppehållstillståndsökt mensom

sadeUtskottetkvar.ändå skullehan eller hon stannakunna avgöra om
få denskullepropositionens förslagfinnakunnasig inte än attannat

ändåuppehållstillståndnekats väg-barnfamiljföreffekten mensomen
finnasmöjlighetsistaDärför borde utväglandet.lämnarade att som en

avvisninginte avsågverkställighetervidi förvarbarn äventa somatt
verkställighet.omedelbarmed

rskr.1992/93:68.riksdagens beslutblev ocksåförslagUtskottets
stycketenligt förstai förvarskallbarnförförutsättning tasEn att ett

uppsikt.understället ställa barnetitillräckligtdet inte attärär att
verkställighetinföri förvarfår barnstycketandraEnligt tas en
visat sig intebeslutetverkställaförsökvid tidigaredetendast attom

uppsikt.underbarnetställatillräckligt attvara

vård-demellersin vårdnadshavare,frånskiljasfår inte4 § Barn omen av
i förvar.vårdnadshavarenellerbarnetflera, tasnadshavama attär genom

förvar endastfår ii Sverigevårdnadshavarehar någon tasintebarnEtt som
skäl.synnerligadet finnsom

stycket UtlL.tredje§kap. 3Paragrafen 6motsvarar
vårdnadshavaremedtillsammansi förvarskallbarnFör tasettatt en

såväl barnetgällerförvar detgrund försjälvfallet finnas närmåste det
vårdnadshavaren.som

med stöd 2§utredningi förvar förhållasfår inteutlänning§ En5 av
timmar.tid 48stycket längreandra 1 än

tvåi förvarinte hållasfyllt årutlänning 18 änfårövrigtI mersomen
tid. beslutlängre Omskäl försynnerligafinns ettintedetveckor, enom

hållas i förvarutlänningenfårmeddelats,utvisning haravvisning ellerom
tid.skäl för längresynnerligafinnsdet intemånader,tvåhögst enom
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Paragrafen kap. första6 4 § och andra stycketmotsvarar UtlL.
En utlänning bör inte få hållas i förvar utredningsskäl änannatav en

mycket kort tid. Därför föreskrivs i första stycket särskilt kort tids-en
frist, 48 timmar, för förvar har beslutats utredningsskäl.som av

Den angivna tiden den maximalt tillåtnaär och får inte överskridas.
Självfallet måste den myndighet har beslutat förvaret strävasom om
efter genomföra utredningen på så kortatt tid möjligt. flertaletIsom
fall bör det möjligt genomföra utredningenatt väsentligt kortarevara
tid timmar.48än

Strävan bör självfallet hålla förvarstidemaatt så kortavara som
möjligt det gäller förvaräven med denär tidsfrister iandrasom anges
stycket. Till skillnad vad gäller den tidsfristmot i förstasom som anges
stycket, kan tidsfristema enligt andra stycket förlängas. Av och10
12 framgår förlängning dessa tidsfrister kräveratt prövningen av ny
och sådan prövning skall föregås förhandling.att en av

6 § Barn får inte hållas i förvar längre tid timmar72 eller,än det finnsom
synnerliga skäl, ytterligare timmar.72

Paragrafen 6 kap. 4 § tredje stycket UtlL.motsvarar
Enligt förslag i 1991/92:138 skulle barn aldrig kunna hållas iprop.

förvar under längre tid 72 timmar. Socialförsäkringsutskottetän ansåg
emellertid i bet. l992/93zSflJ3 det måste finnasatt möjlighet atten
utsträcka denna tid barnet påträffades efter ha hållit sig undanattom
eller undan ellergömts fördröjts någon anledningavresan av annan

den verkställande myndigheten inte kunnat förutse eller avhjälpa.som
Alternativet skulle enligt utskottet bli barnet måste släppasattannars
för sedan i förvar på Utskottet föreslogatt tas därför förvars-nytt. att
tiden skulle kunna utsträckas med ytterligare timmar72 det fannsom
synnerliga skäl för det. blevDet också riksdagens beslut rskr.
1992/93:68.

Bestämmelsen i 12 § förlängning förvarstidenatt skall före-om av
gås förhandling gäller inte vid förlängning tidsfristen vid förvarav av

barn. framgårDet enligt 10 § kravet på prövningatt innanav av ny
förlängning sker tiden för förvar endast gäller förvarsbeslut enligtav
5 § andra stycket, dvs. vid förvar utlänningar fyllt 18 år. Bak-av som
grunden till det de korta tidsfrister detär fråga vid förvarär barn.om av

Uppsikt

§ Utlänningar7 har fyllt 18 år kan, under de förutsättningarsom somi i2 stället för i förvar ställas under uppsikt,att tas detta till-anges ärom
räckligt.
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behandlarstycket UtlL ochförstakap. §Paragrafen 6 5motsvarar upp-
sikt av vuxna.

försåledes desammauppsiktförFörutsättningarna är somav vuxna
frihet inteutlänningarsbestämmelsen i kap. 2§lförvar. Av attom

enskilt fall följer,nödvändigt i varjevadskall begränsas ärän sommer
tillräckligt.förvar, detväljas förealltid skalluppsikt äratt om

uppsikt behandlas i 9innebördenDen närmare av

stycket, stäl-förutsättningar i § forsta3under dekan,§ Barn8 som anges
uppsikt.underlas

meddelatsuppsikt beslut harställas underdessutomkan närBarn om
stycket eller beslut hari förstafall 3 §avvisning i andra närän avsessom

enligt kap. 6utvisning 6meddelats om

och tredje stycket UtlL.andra6 kap. 5 §Paragrafen motsvarar
underställas under uppsiktkan barnstycketEnligt första samma

deförsta stycket, dvs.vid förvar enligt 3 §gällerförutsättningar som
avvisning med förordnandesamband medgäller iförvarsgrunder som

verkställighet.omedelbarom
UtlL efter för-stycket lades till i 6 kap. §andra 5Bestämmelsen i

l991/93:SfJ3. Enligt andrai bet.socialförsäkringsutskottetslag av
finnsunder uppsikt redan då detställassåledes barnstycket kan ett

förenateller utvisning, inteavvisningbeslutlagakraftvunnet ärsomom
gjorts för begränsaTillägget harverkställighet.omedelbarmed att

tidsfrist för förvar gällerutnyttja denlängstamöjligheterna i detatt som
tidsfrist.förlängning dennaundvikaoch förenligt 6 § att av

sigpå vissa tider anmälautlänningen skyldigUppsikt innebär§ är9 attatt
invandrarverk eller lämnahosi eller Statenspolismyndighetenhos orten

legitimationshandling.sig sitt ellerifrån annanpass

stycket UtlL.huvudsak kap. fjärdei 6 5 §Paragrafen motsvarar
anmälningsskyldighet kaninnebärhar gjortstilläggEtt att ensom

invandrarverk och inteskall ske hosanmälan Statensockså attavse
har huvud-Invandrarverketpolisen.hos Atti dag enbart numerasom

utvisning inne-avvisning ochbeslutverkställighetföransvaret omav
ansökanfrån detärenden harverket i mångabär ansvaret attatt om

verkställighetbeviljats ellertill dess ansökanuppehållstillstånd ges
förInvandrarverket vidareharoktober 1997denskett. Sedan 1 ansvar

anmäl-inkonsekventförefaller dåförvar.utlänningar i Det atttassom
fullgöras hosuppsikt alltid skullebeslutefterningsskyldighet ett om

förläggningutlänning vistas påSärskilt i frågapolisen. ensomom en
anmälningsskyl-praktiskti regel ocksåasylsökande detför attär mest

beslutarmyndighetInvandrarverket. Denfullgörs hosdigheten som om
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uppsikt med anmälningsskyldighet måste också besluta anmäl-om var
ningsskyldigheten skall fullgöras.

sista ledetDet i den nuvarande lagbestämmelsen, nämligen att upp-
sikt också kan innebära utlänningen skall skyldig "uppfyllaatt attvara
andra särskilda villkor", har inte fått någon motsvarighet i lagförslaget.
Det har kommenterats i den allmännanärmare motiveringen avsnitt
26.3.

Ny prövning beslut förvar och uppsiktav om

Beslut10 § enligt 5 § andra stycket förvar skall på inomprövas nyttom
två veckor från den dag då det verkställdes. de fallI det finns beslut om
avvisning eller utvisning skall beslutet förvar inom tvåprövas nyttom
månader från den dag då det verkställdes.

Beslut uppsikt skall på inom månader frånprövas beslutet.nyttom sex
Om utlänning hålls kvar i förvar eller fortfarande skall stå underen

uppsikt, skall beslutet fortlöpande inom tider.prövas samma

Paragrafen kap.6 första,6 § andra och tredjemotsvarar stycket UtlL.
tid inomDen vilken enligt första stycket beslut förvar skallett om

på skall framgår räknasprövas från den dag beslutetnytt för-som om
verkställdes.var

Vid uppsikt räknas tiden enligt andra stycket från beslutsdagen för
uppsikten. skildaDen beräkningen jämfört med första stycket är natur-
lig. Det kan inte finnas några starka skäl för beslutomprövaatt ett om
förvar inte verkställts. Vid uppsikt bör tiden däremot räknas frånsom
dagen för beslutet eftersom det skulle svårt med säkerhet pekaatt utvar
vilken dag beslutet uppsikt kan verkställt.som om anses vara

Av tredje stycket framgår det fortlöpande måsteatt prövas ettom
beslut förvar eller uppsikt skall bestå. räckerDet således inte medom

beslut sådanaompröva tvångsåtgärder endastatt i samband med attom
tidsfristema i första och andra styckena håller på löpa Detatt är sär-ut.
skilt angeläget reell prövning sker det handlaratt dennären ny om mer
ingripande tvångsåtgärden förvar. kontinuerligEn prövning kräver att
den myndighet har för tvångsåtgärden har särskild bevak-som ansvar
ning tidsfristen för beslutet för säkra prövning verkligenatt attav ny
sker.

11 § Beslut förvar eller uppsikt inte inom föreskriven tidprövasom som
upphör gälla.att

Paragrafen kap.6 6 fjärde§ stycket.motsvarar
bestämmelsenAv framgår beslut förvar eller uppsikt for-att ett om

faller prövning beslutet inte sker inom de tidsfristerom ny av som
i 10anges
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föregås för-beslut förvar skallprövningVarje12 § ett om av enavny
uppsikt, detprövning beslutgällerhandling. Detta även ett omav omen ny

andra omständigheter framstårutredningens ellerhänsyn tillinte med art
förhandling saknar betydelse.uppenbart att ensom

UtlL.6 kap. 7 §Paragrafen motsvarar
enligt paragrafenbeslut uppsikt behöverprövningVid omavny

förhand-framstår uppenbarthållas detförhandling inte att enom som
således inte behöva hål-betydelse. Förhandling tordesaknaling skulle

medföra allvarligareuppsikt inte kan någrabeslutetlas ansesomom
i utlänningen fått lämna ifrånuppsikten bestårrestriktioner, attomex.

har krävt få tillbaka det eller iutlänningen intesig sitt och attpass
skulle medföra någraomhändertagandetanförtövrigt passetatt av

problem.egentliga
iförhandling finns 18-21 §§.bestämmelserNärmare om

utlänning i förvarfinns skäl hålla ellerdet inte längre13 § Om att en
omedelbart upphävas.uppsikt, skall åtgärdenunder

kap. UtlL.Paragrafen 6 8 §motsvarar
utlänningars frihet intei kap.Redan bestämmelsen 1 2 § attomav

enskilt fall fårvad nödvändigt i varjefår begränsas än är ansessommer
upphävas deteller uppsikt skall såbeslut förvarfölja, ärsnartatt ett om

inte finnsolika skäl till det längrekan finnas mångamöjligt. Det att
uppsikt. Exempelvis kanutlänning i förvar eller underhållaskäl att en
identitet kunnat klarläg-genomförts eller utlänningensutredning haen

fram inte längre detomständigheter kommiteller gör san-somgas nya
medde-avvisning eller utvisning kommerbeslutnolikt något attatt om

förvar kan upphävastidigare beslutkan också tänkaslas. Det att ett om
utlänningen undertillräckligt i stället hållafårdärför det attatt anses

uppsikt.
företassannolikt tidsödande utredning måstevisar sigOm det att en

hålla utlänningen i för-inte rimligtärende, kan det framståi attett som
finnas skälsådan situation kan detunder lång tid. I ersätta ettattenvar

beslut uppsikt.förvar medbeslut ett omom

myndigheterBeslutande

den myndighet handläg-förvar eller uppsikt fattasBeslut14 § somavom
ärendet.ger

polismyndigheten,myndigheter enligt StatensHandläggande 15 §är
Utlänningsöverdomstolen.utlänningsdomstolen och Attinvandrarverk,

myndighet framgårhandläggandei vissa fall skallregeringen avanses som
16



532 örfattningskommentarF SOU 999:l 16

Om utlänning har tagits i förvar eller står under uppsikt avvisasen som
eller utvisas, skall den myndighet eller domstol fattar beslutet prövasom

utlänningen fortfarande skall hållas i förvar eller stå under uppsikt.om

Paragrafen i huvudsak kap.6 första9 § stycket kap.motsvarar 6samt
första10 § stycket UtlL.

Polismyndigheten15 § handläggande myndighetär
a från det utlänning begär få i landet och tillatt dessatten attresa
ärende skall invandrarverkStatensett prövas verkettas emotsom av av

eller utlänningen har lämnat landet,
b från det myndigheten beslut avvisning elleratt utvis-tar emot ett om

ning för verkställighet och till dess verkställighet har skett, eller ärendetatt
lämnas till Invandrarverket enligt kap.9över 17

Statens invandrarverk handläggande myndighetär
a från det verket ärende verket skall ochatt tar tillemot ett prövasom

dess verket fattar beslut eller utlänningen har lämnat landet eller,att om
beslutet överklagas eller får verkställas det inte vunnit laga kraft,trots att
till dess ärendet utlänningsdomstolen eller polismyndig-att tas emot av av
heten, ärendet lämnas till polismyndigheten enligtöver kap.9 16om

frånb det verket beslut avvisning elleratt utvisning förtar emot ett om
verkställighet och till dess beslutet har verkställts eller ärendet lämnasatt

till polismyndigheten enligt kap.över 9 16
Utlänningsdomstolen eller Utlänningsöverdomstolen handläggandeär

myndighet från det domstolen ärendet och till dess den fat-att tar emot att
beslut och, beslutet innebär avvisning eller utvisning,tar till dessom att

Statens invandrarverk eller polismyndigheten beslutet for verk-tar emot att
ställa det.

Paragrafen 6 kap. 9 § andra stycket UtlL.motsvarar
I paragrafen finns bestämmelser vilken myndighet i olikaom som

situationer skall handläggande myndighet i utlännings-ettanses vara
ärende och därmed behörig fatta beslut förvar eller uppsikt. Denatt om
grundprincip paragrafen uttryck för den myndighetär attsom ger som

faktiskt har handlingarna i ärende också skallrent hand-ett anses vara
läggande myndighet. Bestämmelserna i paragrafen får betydelse främst

det gäller vilken myndighetnär haravgöraatt näransvaret ettsom
ärende befinner sig från myndighet tillväg en en annan.

Regeringen16 § skall handläggande myndighet det depar-näranses som
har till uppgift bereda ärendet har tagittement det. Beslut iatt emotsom

frågor förvar och uppsikt fattas det statsråd skall föredra ären-om av som
det.

Regeringen får inte fatta beslut eller hålla kvar någon i förvaratt taom
eller ställa någon under uppsikt. Regeringen får däremotatt upphävaom ett
beslut förvar eller uppsikt.om

ärende därI beslut inhibition kan meddelasett med stöd 9 kap.om av
första12 § stycket skall regeringen inte handläggande myndig-anses som

het innan beslut inhibition har meddelats.om
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och tredje styckethuvudsak kap. andrai 6 9§Paragrafen motsvarar
de bestämmelserparagrafen har samlatsUtlL.andra stycket I§10samt

förvar och uppsikt.med frågorbefattningregeringensrör omsom
handläggande myndighet skall enligtskallregeringenNär anses som

uppsikt fattas det statsrådförvar ochbeslutstycketförsta somavom
ärendet.skall föredra

fatta beslut ellerregeringen intestycket fårEnligt andra att taom
i fråga uppsikt. Bak-gälleri förvar.kvar någon Detsammahålla om

sådant fall inte skulleregeringen ibesluttill detgrunden ettär att ett av
upphäva tidigare beslutfår däremotRegeringenöverklagas.kunna ett

domstolsupphäver domregeringenuppsikt. Omförvar eller t.ex. enom
och utlänningen sedan tidi-grund brottutvisningbesluteller avom

förord-beslut kunnaregeringen i ochförvar, börhålls i ett sammagare
utlänningeneller beslutetupphävande domensåväl attsomavomna

i förvar.skall hållasinte längre
från grundprincipen. OminnehållerstycketTredje avstegett rege-

domstols dom ellerrörande upphävandeärenderingen ettemottar av
regeringen integrund brott, skallutvisning påbeslut anses somavom

inhibition meddelas.beslut Ommyndighet intehandläggande omom
skäl regeringen skalldet heller ingetmeddelas finnsinhibition inte att

förvar.fråganpröva om

i för-tillfälligt utlänningarbeslutPolismyndigheten får fatta§17 att taom
finns tid avvakta denuppsikt, det inteundereller ställa dem attomvar

skall skyndsamtsådant beslutmyndighetens beslut. Etthandläggande
myndighetärendet, och dennahandläggertill myndighetanmälas den som

eller uppsikt skallbeslutet förvaromedelbartdärefterskall pröva omom
gälla.fortsätta att

utlänning i avvaktan påfall får handpolisman i vissaAtt ta om enen
polislagenframgår §beslut förvar 11polismyndighetens avom

1984:387.
tulltjänstemanutlänning har ocksåhandSamma rätt att ta enom en

medverkat vid kontrollenKustbevakningen harvideller tjänsteman somen
kontrollerarpasskontrollantsärskilt förordnadellerutlänningar somenav

möjligt anmälasskall så skyndsamtOmhändertagandetutlänningar. som
skall bestå.prövning åtgärdenpolisman förtill omaven

UtlL.stycket 6 kap. 11 §kap. fjärdeParagrafen 6 9 § samtmotsvarar
utlänningar ipolismyndigheten tillfälligtfårstycketEnligt första ta

det inte finns tid avvaktauppsiktdem underförvar eller ställa när att
bli aktuelltbeslut. kanmyndighetens Dethandläggande närden t.ex. en

utlänningskontroll.med inrei sambandutlänning anträffas
ingripaenskild polisman fårstycket erinrasandraI motatt en enom

kan besluta förvar. fram-polismyndighet Detfallutlänning i de omen
polismyn-och gäller i avvaktan på1984:387polislagen§går 11av

förutsätt-finner de föreskrivnapolismannenbeslutdighetens attom
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ningarna för omhändertagande föreligger och dröjsmål medom
omhändertagandet skulle innebära fara för liv eller hälsa eller någon

fara.annan
Enligt tredje stycket har tulltjänsteman, tjänsteman vid Kustbevak-

ningen och särskilt förordnad passkontrollant i vissa fall befo-samma
genhet polismannen. de ingriperOm utlänning, skallmotsom en

skyndsamtomhändertagandet så möjligt anmälas till polisman.som en

Förhandling förvar eller uppsiktom

Förhandling förvar eller uppsikt skall hållas inför18 § den myndighetom
beslutar åtgärden.som om

Myndigheten får bestämma någon utlänningen skalläven änatt annan
höras vid förhandlingen.

ärenden uppehållstillstånd, avvisning eller utvisningI hand-om som
läggs regeringen får det statsråd har till uppgift föredra ärendenattav som
enligt denna tjänstemanlag eller den statsrådet bestämmer, beslutasom om
förhandlingen och förvaltningsmyndighet hålla den. Vid sådanautse atten
förhandlingar skall andra stycket tillämpas på motsvarande sätt.

Paragrafen i huvudsak kap.6 12 § UtlL. tidigareDen möj-motsvarar
ligheten uppdra tingsrätt hållaåt förhandling har dock utgått.att atten

Förslaget överklaganden i utlänningsärenden regelmässigtattom
skall särskilda utlänningsdomstolar knutna till några länsrät-prövas av

medför det framstår omotiverat tingsrätter i vissaäventer att attsom
fall skall ha befattning med denna ärenden. flesta fallDe därtyp av
förhandling i blir aktuelldag beslut fattats Invandrarver-avser som av
ket. invandrarverkGenom Statens har regional organisa-att numera en
tion finns heller inte motiv tidigare kunna uppdraattsamma som en
tingsrätt med den organisationens geografiska spridning hållastörre att
förhandlingen. Med hänsyn till det inom länsrättsorganisationenäratt

överklagande Invandrarverkets beslut skall det hellerprövas, ärsom av
inte lämpligt uppdra länsrätt hålla förhandlingen.att atten

Utlänningsöverdomstolen ellerOm utlänningsdomstol beslutaren
förhandling gäller bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen.om

regeringen uppdrar åt förvaltningsmyndighetNär hålla för-atten
handling, torde det vanligen Invandrarverket kommer i fråga.vara som

19 § Utlänningen och andra skall höras skall kallas till för-personer som
handlingen. utlänningenOm hålls i förvar, skall den myndighet eller dom-
stol håller förhandlingen besluta utlänningen skall inställa sig.attsom om

Om den skall höras har delgetts kallelsen minst fyra föredagarsom
förhandlingen och giltigt skäl uteblir, får myndigheten besluta hanutan att
eller hon skall hämtas polismyndighetens försorg. Andragenom personer

utlänningen får dock hämtas endast det finns synnerliga skäl.än om



ÖrfattningskommentarSOU 1999:16 F 535

kap. UtlL.Paragrafen 6 13 §motsvarar
utlänningen och andra skall höras bör själv-Förutom personer som

ombud kallas förhandlingen.utlänningens biträde eller tillfallet även

skall de omständigheter utredasVid förhandlingen kan20 § noga som
avgörande. Utlänningen skall få tillfälle redogörapå ärendetsinverka att

och uttala sig de omständigheter åberopas iför sin ståndpunkt att om som
ärendet.

vid förvaltningsmyndighet skall hållas enligt bestämmel-Förhandling
förvaltningsprocesslagenmuntlig förhandling i 1971:291.serna om

huvudsak kap. UtlL. Till följd försla-Paragrafen i 6 14 §motsvarar av
innebär förhandling inte längre skall kunna hållasi l8§ attget som

dock andra stycket i 6kap. UtlLinför tingsrätt, utgår 14§ somen
förhandling i tingsrätt.behandlar

i andra stycket bestämmelsernabestämmelsenAv att munt-omom
förvaltningsprocesslagen skall tillämpas vid förhand-förhandling ilig

förhandlingen skallförvaltningsmyndighet följer bl.a.ling vid atten
Ofta torde dockinte myndigheten bestämmeroffentlig annat.omvara

förhandlingen sådanakan komma fram vidde uppgifter attvarasom
skall hållas inom stängda dör-beslutar förhandlingenmyndigheten att

rar.

sig vid förhandling skall de få ersättningutlänningar inställer21 § När en
skäligtmedel för och uppehälle, det bedöms medallmänna resa omav

i Sverigeekonomiska förhållanden, den tid de har vistatstill derashänsyn
Förskott får beviljas på ersättningen.övriga omständigheter.samt

till inställt sig vid förhandlinghar kallats ochAndra enpersoner som
skälig ersättning allmänna medel för kostnaderhar tillför höras rättatt av

beviljasanledning inställelsen. Förskott får påoch tidsspillan med av
för och uppehälle.ersättning resa

andra stycketi huvudsak kap. § första ochParagrafen 6 15motsvarar
UtlL.

utlänningen kan få ersättning för ochförsta stycket följerAv att resa
bli tillämp-skälighetsprövning. Bestämmelsen tordeuppehälle efter en

vid förlängningförhandling i undantagsfall hållslig främst avom
förlängningVid förhandling i samband medbeslut uppsikt. avom

regelmässigt redan i förvar ochhålls utlänningenbeslut förvarom
inställelse till förhandling.har då inga kostnader för

utlänningen självstycket framgår andraandraAv änatt personer
arbetsinkomst ochersättning för förloradskall kan fåhöras ävensom

skälighetsprövning.efterför tidsspillan en

håller för-den myndighetErsättning och förskott beslutas22 § somav
handlingen.
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Regeringen meddelar bestämmelser ersättning och för-närmare om
skott.

kap. andra tredjeParagrafen 6 § och stycket UtlL.15motsvarar
meddelatRegeringen har bestämmelser ersättning ochnärmare om

i förordningen ersättning allmännaförskott 1982:805 medel tillom av
vittnen m.m.

beslutVerkställighet avvisning och9 kap. omav

utvisning

i kap.kapitel huvudsak 8 UtlL.Detta motsvarar

Hinder verkställa avvisning och utvisningmot att

Avvisning och utvisning utlänning får aldrig1 § verkställas till ettav en
land

det finns skälig anledning utlänningen där skulle iatt tro attom vara-fara straffas med döden eller för kroppsstraff, ellerutsättasattatt tortyr
förnedrande behandlingomänsklig eller eller bestraffning, ellerannan

utlänningen i det landet inte skyddad sändas vidare tillär mot attom- iland där utlänningen skulle sådan fara.ett vara
avvisning utvisning får hellerbeslut eller inte verkställas detEtt om om

skulle strida humanitetens krav.mot

kap.Paragrafens första stycke 8 § UtlL.1motsvarar
Skydd verkställighet för utlänning riskerar straffasmot atten som

kroppsstraffmed döden eller med eller för fördes iutsättasatt tortyr
utlänningslagstiftningen 1989 års utlänningslag. dåDetgenom angavs

bestämmelsen den uttryck för principer till-att att gavvar ny men som
lämpats i praxis.

lagändring den januariGenom 1997 utvidgades skyddet till1 att
också den riskerargälla "annan omänsklig eller förnedrandesom

behandling eller bestraffning". tillägget gjordes för fåDet överens-att
stämmelse till ordalydelsen delarna artikeli de med 3 i Europakonven-
tionen.

Verkställighet får således ske finns skäliginte det anledning attom
utlänningen vid verkställighet skulle farai sådantro att en vara som
i paragrafen. 1996/97:25 betonas uttrycket skäligI attanges prop.

anledning innebär markering beviskraven inte får ställas alltföratten
högt risk för dödsstraff,det gäller påståenden omänsklignär tortyr,om
eller förnedrande behandling eller bestraffning. fullständigNågon
bevisning klart styrker det finns sådan risk kan sällan läggasattsom en
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fram. Utlänningens berättelse bör därför godtas den framstårom som
trovärdig och sannolik.

Andra stycket harDet kommenterats i den allmännaär närmarenytt.
motiveringen avsnitt 22.3. verkställighetHär heller inte fårattanges
ske det skulle strida humanitetens krav verkställa beslutetmot attom

avvisning eller utvisning. Det uttryckssätt tidigareärom samma som
skälfanns i kap. b§ UtlL för bifalla2 5 ansökanett attsom en om

efteruppehållstillstånd gjordes lagakraftvunnet beslut avvis-som om
ning eller utvisning.

frågahär i princip skälDet kanär art utgöraom av samma som
för ansökangrund uppehållstillstånd efter inresanprövaatt en om

enligt kap. tredje stycket. de humanitära3 16 § När skälen främst hän-
för sig till situation bör också förutsättningarnabarnens för beviljaatt
uppehållstillstånd desamma prövningen sker före elleroavsettvara om

avvisningefter lagakraftvunnet beslut eller utvisning. det gällerNärom
humanitära skäl i övrigt måste däremot för hinder verkställighetatt mot
skall föreligga och därmed förutsättningar för beviljaattanses uppe-
hållstillstånd krävas de åberopade skälen har tyngd vadstörre änatt

krävs för bifall till ansökan före lagakraftvunnetgörssom en som
beslut avvisning eller utvisning.om

Enligt tidigare praxis har humanitära skäl för bifall till ansökanen
efter lagakraftvunnet beslut föreligga också verkställighetansetts om av
praktiska skäl inte varit möjlig under lång tid och verkställighetssvårig-
heterna inte berott på den enskildes medverka.vägran att

Skyddet verkställighet enligt denna paragraf främstfår betydel-mot
verkställighetshindret uppkommer eller blir känt först efter detnärse

lagakraftvunnet beslut avvisning eller utvisning föreligger.att om
eventuella verkställighetshinder skallAtt beaktas vid prövning av en

fråga avvisning eller utvisning framgår 6 kap. 15om av

Avvisning och utvisning utlänning får inte till2 § verkställas landettav en
utlänningen i det landet riskerar för förföljelse, ellerutsättasattom- utlänningen i intedet landet skyddad sändas vidare tillär mot attom-land utlänningen löper risk för förföljelse.därett

utlänning får dock sändas tillEn sådant land, det inte möjligtett ärom
verkställa avvisningen utvisningeneller till något land och utlän-att annat

ningen synnerligen brott har visat det skulle för-ett grovt attgenom vara
med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet låta utlänningenenat att

i Sverige. gäller dock inteDetta den förföljelse hotar i detstanna om som
andra landet innebär fara för utlänningens liv eller särskilt svårärannars av
art.

Likaså får utlänning sändas till sådant land, utlänningen haretten om
bedrivit verksamhet inneburit fara för rikets säkerhet och det finnssom
anledning skulleutlänningen fortsätta verksamheten här i landetatt anta att
och det inte möjligt sända utlänningen till något land.är att annat

Paragrafen UtlL.8 kap. 2 §motsvarar
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stycket iförföljelse i första har innebördBegreppet samma som
kap. 25

verkställighetshinderskillnad de beskrivs i verk-Till 1 § ärmot som
ställighetshindren i inte undantagslösa. framgår andra2 § Det av

således ske till land i förstastycket. Verkställighet får ett som avses
synnerligen brott visat detstycket utlänningen ett grovt attgenomom

med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhetskulle förenatvara
dåeller henne här. får dock enligtlåta honom Intestannaatt ens

den förföljelse hotar innebärbestämmelsen verkställighet ske om som
frihet eller särskiltfara för utlänningens liv eller svårär art.annars av

stycket gäller inte inskränkningen enligt andra stycket iEnligt tredje
verkställighet, utlänningen bedrivit verksamhetmöjligheterna till om

för Sveriges säkerhet. gäller de absolutainneburit fara Däremotsom
verkställighetshindren enligt 1

Utlänningar i kap. § första stycket får inte sändas till§ 5 3 23 som avses
till land där de riskerar sändas vidare till hemlan-sitt hemland eller ett att

det, de har synnerliga skäl detta.motom

UtlL.Paragrafen 8 kap. 4 §motsvarar
verkställighetshinder beskrivs i kap. UtlL avsågDet 8 4 §som

de factoflyktingar. de lagändringarursprungligen s.k. Genom som
januari avskaffades begreppet de factoflyk-genomfördes den 19971

särskilt skydd infördes för vissa andra skyddsbehövande.tingar och ett
verkställighetshindret i kap. UtlL kvarstod oförändratSjälva 8 4 § men

den kategori skyddsbehövande beskrivs iändrades till att avse nya som
de flytt undan krig eller miljö-kap. första stycket dvs.5 3 § som en

katastrof.
uttrycket synnerliga skäl verkställighet harMed mot avsetts att

stötande för rättskänslan genomförauttrycka det skulleatt attvara en
verkställighet till hemlandet 1975/76: 18.prop.

fårVart avvisning eller utvisning verkställas

finns något hinder enligt verkställigheten,det inte l-34 § Om mot
skall utlänning avvisas eller utvisas sändas till sitt hemland eller,somen

möjligt, till det land från vilket utlänningen korn till Sverige.det ärom
verkställadet inte möjligt beslutet avvisning eller utvis-Om är att om
finns särskilda får utlänningenning på detta eller det andra skäl, isätt om

stället sändas till något land dit utlänningen kan avvisas eller utvisas.annat

Paragrafen UtlL.8 kap. §5motsvarar
verkställighet skallBestämmelserna ske hindrar intevart attom en

utlänning själv vill till något land får det. för-Detgöraannatsom resa
själv betalar dendock utlänningen skulle bli dyrareutsätter att resan om
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skedde enligt bestämmelserna i och ocksåverkställighet 4 §än attom
verkställigheten skulle för-olägenhetermedför andradet inte attsom

dröjas.

till Sverige med fartyg eller luft-har kommitutlänning§ En5 ettettsom
förstaenligt kap. § eller eller stycketavvisas 6 1 l 2 2 § lfartyg och som

luftfartyget. Utlänningen får ocksåtill fartyget ellerföras tillbakafår sättas
luñfartyg med eller brukarefartyg ellerombord ägareett annat samma
skyldig plats på fartyget eller luft-transportören. Transportören är att ge

bevakningspersonal, det nödvändigt sådanfartyget också är attom per-
sonal följer med.

eller luñfartyget utlänning-på fartygetbefälhavarenVägrar att ta emot
får polismyndigheten förelägga befälhava-bevakningspersonalen,elleren

vite.ren
avgå tillinte fartyget eller lufcfartyget skallstycket gällerFörsta ettom

sändas enligtutlänningen inte får 1-3 §§.land dit

kap. UtlL.Paragrafen 8 6 §motsvarar
utlänning tillbaka enligt första stycketmedSkyldigheten äratt ta en

funnits verklig möjlighet för befälhavarenfall där detbegränsad till en
hade in i Sverige. sådanutlänningen Enkontrollera rätt attatt att resa

skyldigheten ha till-finnas beträffandemöjlighet måste att pass,anses
Skyldighetenmedel för hemresan.för eller vistelsestånd inresa attsamt

därför till de fall därigen har begränsatsombord utlänningenta en
grund de angivna bristerna.utlänning avvisas på av

polismyndigheten får föreläggastycket detEnligt andra är som
utlänningen eller bevak-befälhavaren vite denne vägrar att ta emotom

enligtregel polismyndighetentorde iningspersonalen. Det somvara
aktuellt före-verkställa beslutet. det blirfall skall Omi sådana14 § att

invandrarverk skall verkställa beslutet,vite i fall där Statenslägga ett
polismyndigheten för förelägga vite ellerfår verket påkalla hjälp attav

till polisen.verkställighetentredje stycket lämnaenligt §14 över
kan skyldigoch vissa andra falli dessaAtt atttransportören vara
för eventuell bevak-utlänningens återresakostnaderna förbetala samt

ningspersonal framgår kap. 215av

vunnit kraftinte lagaVerkställighet beslutav som

avvisning skall verkställas detpolismyndighets beslut6 § En även omom
har överklagats.

UtlL.kap. första stycketParagrafen 8 7 §motsvarar
framgårfall kan besluta avvisningpolismyndighet i vissaAtt avom

följer polismyndigheten skallandra stycketkap. 14 §6 3 Av att
själv fattat.beslut denverkställa som

Ökad1a 19-0303 rättssäkerhet
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invandrarverks§ Statens beslut avvisning7 eller utvisning får verk-om
ställas beslutet inte har vunnit laga kraftäven om om

utlänningen har förklarat sig nöjd med beslutet nöjdförklaring, eller
Invandrarverket enligt 6 kap. har förordnat5 § verkets beslutatt om

avvisning får verkställas det inte vunnit laga kraft.atttrots
Invandrarverket har meddelatOm beslut avvisning enligt kap.6 §5om

första stycket och utlänningen ansöker hos2 utlänningsdomstolen inhi-om
bition verkställigheten, får beslutet dock inte verkställas förrän domsto-av
len har frågan inhibition.prövat om

vad iTrots andra stycket får beslutet verkställas innansägs ävensom en
ansökan inhibition har prövats,om om

beslutet skall verkställas till land regeringen med stödett som av
bemyndigandet i fört särskild8 § förteckning, ellerupp en

domstolen redan har ansökan inhibition i ärendet.prövat en om

Paragrafen i huvudsakär ny.
första stycket de fall där beslutI Invandrarverketanges av om

avvisning eller utvisning får verkställas beslutet vunnit lagautan att
kraft. stycketFörsta 1 bestämmelsen i 8 kap. andra7 §motsvarar
stycket UtlL. första stycket finns hänvisningI 2 till verkställighetatten
får ske Invandrarverket förordnat beslut avvisning fåratt ettom om
verkställas det inte vunnit laga kraft. Eftersom bestämmelsernatrots att

Statens invandrarverks möjligheter besluta avvisning medattom om
omedelbar verkställighet flyttats från avsnittet verkställighet tillom
avsnittet avvisning och utvisning måste sådan hänvisning göras.om en

Enligt andra stycket får beslut avvisning med omedelbarett om
verkställighet Invandrarverket fattat enligt 6 kap. första§5som
stycket inte verkställas förrän2 utlänningsdomstolen ansökanprövat en

inhibition. prövning kräverEn dock utlänningen själv överklagarattom
Invandrarverkets beslut. utlänningenInnan överklagat finns ingen
ansökan inhibition skall och verkställighet kan då ske.prövasom som

InvandrarverketsHar beslut överklagats har dock domstolen enligt §29
förvaltningslagen 1986:223 möjlighet besluta inhibitionatt utanom

särskiltnågot yrkande det förts fram.att om
Tredje stycket innehåller frånundantagen huvudregeln i andra

stycket. Enligt får8 § regeringen förordna verkställighet beslutatt av
avvisning till vissa länder får ske ansökan inhibitionutan attom en om

Sådana länder skall i särskild förteckning. detprövats. Omtas ärupp en
fråga verkställighet till land regeringen tagit iett sär-om som upp en
skild förteckning, får verkställighet således ske den verkstäl-utan att
lande myndigheten behöver avvakta utlänningsdomstolens ställnings-
tagande till frågan inhibition.om

andra undantaget frånDet huvudregeln i andra stycket är om en
ansökan inhibition redan i ärendet. Utan sådant undantagprövats ettom
skulle sökanden kunna skjuta verkställigheten obestämdpåannars upp
tid ständigt ansökningar inhibition.attgenom ge nya om
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enligt första stycketbeslut 6 kap. §får föreskriva 5Regeringen8 § ettatt
verkställasverkställighet fåromedelbaravvisning med att2 utan enom
verkställas till landbeslutet skallinhibition haransökan prövats, ettomom

stycket 4 ellerandrai kap. 4 §5avsessom
föra länder dit beslutsärskild förteckningskall påRegeringen uppen

stycket.verkställas enligt förstautvisning kanavvisning ellerom

Paragrafen är ny.
verkställighetförordnabemyndigandehärRegeringen attatt avges

verkställighet enligt 6kap.omedelbar 5§medavvisningbeslut om
eventuell frågaprövningenfår skestycket 2första utan att omenav

motive-den allmännaframgåttavvaktas. Sombehöverinhibition av
förfarande densnabbti särskiltböravsnitt 11.2ringen även ett som

tills högrelandet i fallhär ihaasylskälåberopar rätt vartatt stanna en
inhibition. Någonansökanmöjlighethaft rättinstans attprövaatt omen

frågan inhibi-i högre instansprövningi avvaktan påkvarstanna av om
verkställighet skall skeland ditinte finnas detdocktion behöver om

sådan lista måstesäkra länder. Ensärskild listaitagits över varaenupp
meddelaRegeringen befogenhetregeringen.fastställd attges nuav

säkra länder.sådanaföreskrifter om

fårutvisning grund brott verk-beslutdom ellerdomstols§ En9 avom
medgeroch åklagarennöjdförklaringutlänningen harställas, avgettom

det.

tredje stycket UtlL.kap. 7 §Paragrafen 8motsvarar
avtjä-fängelsepåföljdinnan ådömdinte får skeverkställighetAtt en

framgårtill landflyttatsverkställigheteneller över ett annatnats av
10

verkställasutlänning får inteeller utvisaavvisabeslut10 § Ett att enom
eller verkställighe-ådömt fängelsestraffavtjänatutlänningen harförrän ett

land.tillfängelsestraffet har flyttats över ett annatten av
avvisningfår beslututlänningen,åtal väcktsallmäntHar ettmot om

eller åtaletslutligtförrän åtalet harverkställasutvisning inteeller prövats
ned.har lagts

fjärde stycket UtlL.kap. §Paragrafen 8 7motsvarar
denutlänningslag 1fördes in i 1989 årsMotsvarande bestämmelse

inte tidigarel994/95:SflJl6.bet. Det1994/95:l79,juli 1995 prop. var
till fängelse ochutlänning dömtsskulle förfarahurreglerat när enman

avvisningbeslutlagakraftvunnetsamtidigt fannsantingendet ett om
inteåtal väcktseller allmäntutvisning prövats.eller ännumen
medföra verkstäl-kan i och för siginfördesregleringDen attsom

tiden.åtal drar på Omväcktprövningenfördröjsligheten utettavom
åklagaren itorde dockallvarligt brott,mindresigdet ettrör ettom

ned åtalet.fall läggasådant
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Att avbryta verkställighet inhibition

utlänningll § överklagat beslutHar avvisas med omedelbarett atten om
verkställighet enligt kap.6 § skall invandrarverk5 Statens verk-pröva, om
ställigheten beslutet tills vidare skall avbrytas inhibition. Samtidigtav

Invandrarverket avvisningsbeslutet, skall verketomprövar prövasom om
verkställigheten beslutet tills vidare skall avbrytas.av

Paragrafen 8 kap. UtlL.9 §motsvarar
Enligt första meningen Statens invandrarverk skyldigtär prövaatt

frågan inhibition beslut avvisning med omedelbarnär verk-ettom om
ställighet överklagas, det inte finns något yrkandeäven det.om om
Enligt andra meningen skall Invandrarverket alltid i samband med
omprövning sådant avvisningsbeslut frågan inhibition.ett prövaav om

Bestämmelsen i får11 § betydelse främst i de fall verkställighetnär
enligt § tredje stycket får ske7 utlänningsdomstolen intetrots att prövat
frågan inhibition.om

regeringen12 § När fråga upphäva domstols domprövar elleratten om en
beslut utvisning på grund brott, får den besluta inhibition detom av om av
tidigare meddelade beslutet.

statsråd har tillDet uppgift föredra dessa ärenden får beslutaattsom
inhibition verkställigheten beslut avvisning eller utvisning förom av av om

tiden till dess regeringen ärendet.avgör
iOm det andra fall finns särskilda skäl till det får Statens invandrarverk

besluta inhibition.om

Paragrafens första stycke 8 kap. 10 § andra stycket UtlL. Detmotsvarar
följd endast regeringen kan upphävaär domstols dom elleratten av

beslut utvisning grund brott.om av
Andra stycket kap. UtlL.11 4 § Bestämmelsen blir främstmotsvarar

aktuell vid prövning domstols dom eller beslut utvisningav om
grund brott. kan dock aktualiserasDen också i säkerhetsärenden. Attav
beslut i dessa fall kan fattas statsråd har framför allt praktiskettav en
bakgrund. sig oftaDet mycket brådskande beslut och regeringenrör om
kan fatta beslut endast vid regeringssammanträde i regel hållssom en
gång vecka.per

Tredje stycket kap.8 tredje10 § stycket UtlL. Enligt denmotsvarar
bestämmelsen kan Statens invandrarverk alltid besluta inhibitionom

det finns särskilda skäl till det. Ett sådant särskilt skäl kan attom vara
det inte klartstår vilken myndighet har frågan inhibi-prövaattsom om
tion eller det skulle för lång tid avvakta beslut från denatt ta att myn-
dighet egentligen har fatta beslut. Det kan exempelvisattsom senare
gälla inhibition domstols dom eller beslut utvisning grundav om av
brott, det inte finns tid avvakta regeringens beslut.attom
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frånklagomålharinternationellt prövaRiktar rätt13 § attett organ som
verkställigheten beslutSverigebegäran tillenskilda ettatt omavomen

inteskall inhibition meddelas,skall avbrytas,utvisningavvisning eller om
talar detta.synnerliga skäl mot

UtlL.kap. 10 §Paragrafen 8motsvarar a
situationenordalydelsen sikte påframgårBestämmelsen tar avsom

klagomål frånharinternationelltdär rätt prövaattett organ som
avlägs-verkställighetenskall inhiberaSverigeenskilda begär ettatt av

säkerställa verkstäl-bestämmelsenmedAvsiktennandebeslut. är attatt
hun-till dessavlägsnandebeslutsådanaligheten att organetstoppasav

internationellatill ärendena.ställning De ärnit ta organ som avses
fråga detta slag,folkrättslig behörighetharsådana prövaatt avensom

klagomålmedgivandelämnatSverige hardvs. att ta emotsomorgan
domstolenden europeiskasådanaExempel påenskilda.från ärorgan

kommitté övervakardenmänskliga rättigheternafor de samt som
tortyrkonvention.efterlevnaden FN:sav

restrik-skall tolkasmed undantagförseddRegeln ytterstär ett som
i och för sig intedetta slagframställning inhibitiontivt. ärEn avom

princip alltid följas, efter-detta ibörfolkrättsligt bindande. Den trots
effektivhar möjlighetintekonventionsorganen göraatt enannarssom

prövning.
finns i regel inteinhibition enligt §frågan 13prövningVid omav

frågan.kanInvandrarverketmyndighet prövanågon än somannan

Verkställande myndighet

verkställasutvisning skall Statensavvisning ellerBeslut14 § avom
tredje stycket.i andra ellerinteinvandrarverk, sägsannatom

verkställaPolismyndigheten skall
avvisning,beslutpolismyndighets omen

enligtutvisning på grund brottbeslutdomstols dom eller2. avomen
kap.6 7

frågor riketsutvisning i ärenden däravvisning ellerbeslut omom
regeringen bestämmer det.säkerhetallmänsäkerhet eller prövats, om

utvisningsärendeavvisnings- ellerInvandrarverket får lämna över ett
förutsättningarverkställighet enligt deförpolismyndighetentill som anges

i 16

paragrafen vilkaUtlL.kap. § IParagrafen 8 llmotsvarar anges myn-
avvisning eller utvisning verk-beslutskall tilldigheter att omsom se

ställs.
har det primärainvandrarverkstycket StatensförstaI attanges

utvisning.beslut avvisning ochverkställighetenföransvaret omav
ansvarsområde.polismyndighetens DärfastställerAndra stycket

verkställighetenforpolismyndigheten alltidframgår att av enansvarar
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polismyndighets beslut avvisning för verkställigheten domsamtom av
eller beslut utvisning grund brott, meddelats domstolom av som av
med stöd kap.6 7av

Invandrarverket underAtt vissa förutsättningar kan lämna över ett
verkställighetsärende till polismyndigheten enligt den bestämmel-nya

i lämnas16 § det upplysning i tredje stycket.sen om

15 § polismyndighets beslutEn avvisning, Statens invandrarverksom
beslut avvisning med omedelbar verkställighet och domstols domom en
eller beslut utvisning på grund brott skall verkställas möjligt.snarastom av

andra fall skall utlänningl avvisas lämna landet inom tvåen som
veckor och utlänning utvisas lämna landet inom fyra veckor efteren som
det beslutet laga kraft, inte bestäms i beslutet.att annatvann om

Om utlänningen inte lämnar landet inom den föreskrivna tiden eller det
med säkerhet måste utlänningen inte har för avsikt frivilligtantas att att
lämna landet inom denna tid, skall beslutet verkställas möjligtsnarast av
den myndighet enligt ansvarig för14 § verkställigheten.ärsom

Paragrafen kap.8 12 § UtlL.motsvarar
Bestämmelsen i första stycket beslut skall verkställas såom som

möjligt omfattar polismyndighetens avvisningsbeslut, Statenssnart som
invandrarverks beslut avvisning med omedelbar verkställighet samtom
domstols dom eller beslut utvisning på grund brott. Samtligaom av

sådana fall frivilligdär verkställighet i allmänhetutgör inte kommer i
fråga.

Huvudregeln för övriga fall enligt andra stycket verkställighetär att
skall ske utlänningen frivilligt lämnar landet. Tidsfrister förattgenom
det har i lagen och bestämts till två veckor efter det avvis-getts att ett
ningsbeslut och fyra veckor efter det utvisningsbeslut har vunnitatt ett
laga kraft. Tidsfristen således längre vid utvisning vilket självfalletär
hänger med den utvisas i regel varit här längre tid ochattsamman som
kan behöva längre tid för ordna med återresan den avvisas.att än som

det finnsOm skäl för det kan i beslutet tid inom vilkenannan anges
frivillig verkställighet skall ha skett. kanDet exempelvis tänkas finnas
skäl för längre tidsfrist utlänningen vistats i landet lång tid elleren om

det behövs för underlätta verkställigheten. kortareEn tid kanattom
tänkas motiverad utlänningen vistas förläggning fört.ex.vara om en
asylsökande.

tredje stycketI beslut i andra stycket skallnäranges som avses
verkställas myndighet inteoch utlänningen frivilligtattav en genom
lämnar landet. gäller dels utlänningenDet inte lämnar landet inomom
den frist i andra stycket, dels det med säkerhet måstesom anges om

utlänningen inte har för avsikt lämna landet frivilligt.antas att att
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verkställighetförvar inför föreståendeiutlänning kanAtt tas enen
främst bli aktuellmöjligheten tordeochkap. 2 3 §§. Denframgår 8av

eller tredje stycket.verkställighet enligt förstafrågadetnär är om

avvisnings- eller utvisnings-får lämnainvandrarverk16 § Statens över ett
polismyndigheten, den skall avvisasverkställighet tillärende för om som

i polismyndighe-och inte går tåhåller sig undanutvisaseller att tag utan
behövas förtvång kommereller det kanmedverkan antas att att atttens om

beslutet.verkställa

UtlL.kap. §Paragrafen 8 17motsvarar
möjlighet lämnainvandrarverkParagrafen Statens överattger

avvisningverkställighet beslutgenomföraför ettansvaret att av om
Invandrarverket har intepolismyndighet.tillutvisning rätteller att
för avlägsna avvisad ellertvångsmedelanvända någon atttyp enav

polisiär kompetens i vissa fallBehovetfrån landet.utvisad utlänning av
avlägsnan-för verkställigheti ställettillgodoses att ansvaret avgenom

polismyndigheten.tilldebesluten går över
kommer fåpolismyndigheteninnebärBestämmelsen att ansvaretatt

eller utvisas håller sig undan ochskall avvisasför fall där personer som
poliseneftersökning det slag harmednödvändigtdär det är av som

i de fall därutföra. skall användasbehörighet Denochkompetens att
utlänningenmöjligheter hittasinaInvandrarverket har uttömt attegna

polisiär eftersökning och spaning.behovdärför finnsdär detoch av
ärenden, där detkunna lämnaInvandrarverket skall dessutom över

bli nödvändigt tillgripa sådant tvångbedömning kanenligt verkets att
behörighet använda.ochpolisen har kompetens attsom

Invandrarverketdet ankommer påutformad såParagrafen attär att
Anledningen såvälskall lämnasvilka ärendenbesluta äröver. attsom

tydligmyndigheterna börmellan de bådaansvarsfördelningen vara som
bedömning.reellunderlag för Ettendast verket har göraattatt en

förblir den myndighe-polismyndighettillärende lämnats över ensom
skulle förklara sig bereddutlänningen attäventens senareomansvar

förstaPolismyndigheten dock enligt 17§kanfrivilligt landet.lämna
verkställighetsärende till Invandrarverketlämna tillbakastycket ett om

behöververkställa beslutet eller deninte kanfinner denden attatt
ytterligare besked.

Åtgärder verkställighetvid hinder mot

polismyndighet den inte kan verkställafinnerverkställande17 § Om atten
ytterligare besked,utvisning eller den behöveravvisning eller attenen

ärendet till invandrarverk.Statensmyndigheten lämnaskall över
till regeringenskyndsamt lämna ärendeInvandrarverket skall över ett

domstols eller beslutverkställigheten domprövning,för avser en omom
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utvisning på grund brott och antingen verkställigheten inte kanav om
genomföras eller det kan det finns sådana hinder iantas attom som avses

2 eller verkställigheten.3 § Arendet skall på motsvarandemot läm-sätt
till regeringen verkställighetenöver beslut avvisningettnas om avser om

eller utvisning där frågor rikets säkerhet eller allmän säkerhet tidigareom
regeringen.prövats av

Paragrafen delvis 8 kap. 13 § UtlL.motsvarar
Enligt första stycket skall polismyndigheten lämna verkstäl-över ett

lighetsärende till Statens invandrarverk det visar sig omöjligtnär att
genomföra verkställigheten med ledning vad har iangettsav som
avlägsnandebeslutet eller andra skäl. Invandrarverket kan enligtdåav
18 upphäva beslutet§ avvisning eller utvisning eller vidta de åtgär-om
der i övrigt kan behövas.som

underrättelsenOm verkställighetshinder domstols domom avser
eller beslut utvisning på grund brott, skall Invandrarverket enligtom av
andra stycket skyndsamt lämna ärendet till regeringen.över Endast
regeringen kan enligt helt21 § eller delvis upphäva sådant beslutett om
utvisning. då inte rimligtDet myndighetär skall kunna fattaatt en
beslut i fråga verkställigheten. Detsamma gäller regeringenom om
tidigare fattat beslut avvisning eller utvisning i ärendet.om

Sedan huvudansvaret för verkställigheter förts till Invandrzr-över
verket, torde det endast i undantagsfall förekomma polismyndighe-att

kommer behöva lämna verkställighetsärende till Invand-ten att över ett
rarverket i fall i andra fall de domstols domän ellervart som avser-
beslut utvisning på grund brott.om av

18 § polismyndighetenHar lämnat verkställighetsärende enlgtöver ett
eller17 § har invandrarverkStatens enligt 14 § fråganprövaattannars m

verkställighet beslut avvisning eller utvisning, fär Invandrarwr-ettav om
ket upphäva beslutet avvisning eller utvisning eller vidta de åtgärde iom
övrigt behövs.som

Invandrarverket skall skyndsamt anmäla ärendet till utlänningsdomso-
len, det fråga förestående verkställighet ochär det kanom om en anasom

det finns hinder enligt eller2 3 § verkställighetenatt och besluetmot
avvisning eller utvisning inte upphävs enligt första stycket. Anmälanom

behöver dock inte de omständigheter åberopasgöras titl-prövatsom som
i ärendet.gare

Beslutet avvisning eller utvisning får inte verkställas innan utläi-om
ningsdomstolen beslutat, den skall ärendet eller inte.övertaom

Paragrafen är ny.
Om hinder verkställighet kan bedömas bli bestående larett mot

Invandrarverket enligt första stycket befogenhet upphäva besluetatt
avvisning eller utvisning med de inskränkningar följerom som av-

andra stycket och l7§ andra stycket. Verket kan också t.ex.av
praktiska anvisningar lämpliga alternativa elertransportvägarom
transportmedel. Verket kan vidare besluta inhibition. Om verkstl-om
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inomgenomföra denmöjliginte bedömsligheten närmasteattvara
Invandrarverketlängre fram, kanbli möjligkan tänkastiden men

uppehållstillstånd.bevilja tidsbegränsatett
Invandrarverket anmäla verkställighets-skallandra stycketEnligt

kan det finns hinderutlänningsdomstolen dettillärendet antas attom
beslutet avvisningeller ochenligt 2 3 §verkställighetenmot om om

första stycket. Anmälan behöverupphävs enligtutvisning inteeller
förestående verkställighet.det frågadock endast ärgöras om enom

någon verkstäl-anmälan inte skall behövaMed det görasatt omavses
därför sökanden håller sig undan.planeras Ut-kunnatlighet inte att

inte får ställasför markera det någraantas hartrycket använts att att
verkställigheten. Anmälan behö-hinderdet finnskrav påhöga motatt

åberopas tidiga-de omständigheterdock inte prövatsgöras somomver
de skälInvandrarverketankommeri ärendet. prövaDet att omre

tidigare i ärendet.omständigheter inteåberopas prövatsär somnyasom
dom-verkställighet inte ske i avvaktan påstycket fårtredjeEnligt

särskilt beslutärendet eller inte. Någotdenbeslutstolens övertarom
inte fattas sig Invandrarverketsåledesinhibition behöver av vareom

domstolen.eller

skall verkställighetsärendeUtlänningsdomstolen§ över19 ta ett som
hin-finner det uppenbart det inte finnsden inteenligt 18anmälts attom

tidigare i ärendet.eller omständigheternaeller 3 §enligt 2der prövatsatt
utlänningsdomstolen enligt första stycket beslutat över ettHar att ta

avvisning eller utvis-får den upphäva beslutetverkställighetsärende, om
övrigt behövs.de åtgärder ieller vidtaning som

Paragrafenlär ny.
utlänningsdomstolen skallstycket framgårförsta överAv ettatt ta

enligtfinner det uppenbart hinderverkställighetsärende den inte attom
tidigare iomständigheternaellerinte föreliggereller 3 § prövats2 att

ärendet.
motsvarande möjlig-utlänningsdomstolenharEnligt andra stycket

ihar verket beslutarInvandrarverketi ärendetheter besluta när ettsom
stycket.enligt förstaverkställighetsärende 18 §

i verkställig-utlänningsdomstolens beslutkap. följerAv 11 ettatt
inte får överklagas.hetsärende

utvisning i vissa fallavvisning ochUpphävande beslut omav

utlänningomprövning beviljarinvandrarverk efter20 § Om Statens en
avvisningupphäva beslutverket samtidigtuppehållstillstånd, får ett om

uppehålls-meddelar tidsbegränsatInvandrarverketutvisning.eller Om ett
avvisning eller utvisning, får beslutetupphäva beslutettillstånd utan att om

tillståndet gäller.verkställas medaninte
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Paragrafen i huvudsak kap.7 UtlL.15 §motsvarar
Enligt paragrafen får Invandrarverket i samband med omprövning

upphäva beslut avvisning eller utvisning. Med omprövningett om
den möjlighet Invandrarverket har enligt förvaltningslagenavses som

ändra beslut verket meddelat första instans.att ett som som
Invandrarverket har enligt paragrafen vidare möjlighet efteratt

omprövning meddela tidsbegränsat uppehållstillståndett utan att upp-
häva beslutet avvisning eller utvisning. Under den tid sådantettom
tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller får beslutet avvisning ellerom
utvisning inte verkställas.

21 regeringen finner§ Om dom eller beslut utvisningatt etten om
grund brott inte kan verkställas eller det finns särskilda skälav om annars
för beslutet inte längre skall gälla, får regeringen upphäva avgörandetatt
helt eller delvis. Regeringen får då också fatta beslut i fråga uppehålls-om
tillstånd och arbetstillstånd.

Om domen eller beslutet utvisning inte upphävs, får regeringen iom
fall i forsta stycket meddela tidsbegränsat uppehållstillståndettsom avses
och arbetstillstånd. Beslutet utvisning får inte verkställas medan till-om
ståndet gäller.

Paragrafen kap. UtlL.7 16 §motsvarar
Bestämmelsen förstai stycket innebär beslut utvisning påatt om

grund brott får upphävas eller ändras regeringen, beslutet harav av om
vunnit laga kraft. kan skeDet beslutet inte kan verkställas på grundom

bestämmelserna verkställighetshinder i detta kapitel. Utvisnings-av om
beslutet kan också upphävas det finns särskilda skäl för det.om annars

andra stycket framgårAv regeringen i stället för upphävaatt att
utvisningsbeslutet har möjlighet meddela tidsbegränsatatt ett uppe-
hållstillstånd och arbetstillstånd. likhet medI vad gällersom om
Invandrarverket med stöd andra20 § stycket efter omprövning med-av
delar tidsbegränsat uppehållstillstånd får beslutet utvisning inteett om
verkställas medan regeringen meddelat tidsbegränsat tillståndett av
gäller.

När beslut skall verkställtett anses

22 § beslut avvisningEtt eller utvisning skall verkställt,om anses om
utlänningen har lämnat landet och beslutet har vunnit laga kraft.

Paragrafen kap.8 UtlL.14 §motsvarar
Tidpunkten för verkställigheten kommer emellertid få minskadatt

betydelse jämfört med i dag med hänsyn till förslaget i 24§ att ett
beslut avvisning eller utvisning alltid skall kunna verkställasom

så länge beslutet inte preskriberat enligt bestämmelserna i 23ärnytt,



Föifattningskommentar 549SOU 1999:16

preskriberasNär beslutett

avvisning eller utvisning inte har meddelatsbeslut23 § Ett som avom
efter fyra år från det beslutet lagadomstol upphör gällaallmän attatt vann

kraft.

delvis kap. första stycket UtlL.Paragrafen 8 15 §motsvarar
regler endast beslutgäller enligt nuvarandePreskriptionstiden som

gälla.beslut har verkställts upphörverkställts.inte har Ett attsom
avvisning utvisningbeslut ellerlagförslaget kommerEnligt attett om

beslutet har verkställtsgälla först efter fyra årupphöra oavsettatt om
Ändringen allmänna motive-kommenterats i deneller inte. har närmare

ringen avsnitt 24.3.
ilagändringen kan bestämmelsen nuvarandeMed den föreslagna

stycket UtlL utgå.kap. andra8 15 §

inte preskriberatsverkställighet beslutNy av som

avvisats eller utvisats anträffas här i landetutlänning harOm24 § somen
utvisa utlänningen inte preskriberatavvisa elleroch beslutet ärattom

gäller beslutet tidigareskall beslutet verkställas.enligt Detta23 även om
till Sverige ha fåttutlänningen därefter återväntverkställts och sär-utan att

eller kvartill kort besök här enligt 6 kap. § härskilt tillstånd 17 stannatett
gåttgiltighetstiden för sådant särskilt tillstånd harefter det ett ut.att

avvisats eller utvisats återkommer till Sverigeutlänning harOm somen
första stycket.förbud återvända hit, tillämpasgällande atttrots ett

skall avvis-paragrafens första stycke, beslutEnligt är ettnytt, omsom
alltid kunna verkställas så länge beslutet intening eller utvisning är

bestämmelserna i dag gäller verkstäl-preskriberat enligt 21 I att ny
gällandeutlänningen återkommer hitfår ske endastlighet trots ettom

dagens regelsystem inte sällan svårtåtervända. medförbud Det äratt
beslutetskall ha lämnat landet ochutlänningavgöraatt omansesom en

Med den föreslagnautvisning därmed verkställt.avvisning eller nuvara
beslutet skall verkställtdet sakna betydelseregeln kommer att om anses

länge beslutet inteverkställighet skall alltid kunna ske såeller inte. Ny
Ändringen i den allmännahar kommenteratspreskriberat. närmareär

avsnittmotiveringen 24.3.
ÄvenUtlL. med denParagrafens andra stycke kap. 16 §8motsvarar

finnas behovregeln i första stycket kommer detföreslagna att attav
avvisning eller utvisning påverkställa beslutkunna nyttett omom

särskilt tillstånd. gäller exempelvisåtervänder hit Detutlänningen utan
för brott och domstolen samtidigt för-fall någon dömtsi de flesta när

Återreseförbudåtervända hit. meddelatsförbudordnat att som avom
under avsevärd tid.domstol kan gälla
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Vid verkställighet måste självfallet beaktas det föreliggerny om
hinder verkställighet enligt l eller 2 Om utlänning återvändermot en
efter någon tids vistelse i land, torde det inte sällan finnas skälett annat

inte tidigare i ärendet och skulle kunnaprövats innebärasom attsom
det finns hinder verkställighet. InvandrarverketAtt i sådant fallmot ett
måste underställa domstolen verkställighetsfrågan framgår 18av

Verkställighet10 kap. beslut förvarav om

dettaI kapitel behandlas verkställighet beslut förvar ochav om
behandlingen utlänningar hålls i förvar. Motsvarande bestäm-av som
melser finns i dag i 6 kap. 16-31 UtlL. Bestämmelserna fogades till
6 kap. lag 1997:432 den oktoberl 1997. börDe brytasgenom ur
6 kap. och bilda kapitel.ett eget

l § Statens invandrarverk för beslut förvar verkställs.attansvarar om

Paragrafen kap.6 16 UtlL§ och slår fast detmotsvarar Statensäratt
invandrarverk har för beslut förvar verkställs.ansvaret att ettsom om

2 § På begäran Statens invandrarverk eller den myndighet har fat-av som
beslut förvar skall polismyndigheten lämnatat ett den hjälpom som

behövs för genomföra beslutet.att
Om Invandrarverket begär det, skall polismyndigheten lämna denäven

hjälp behövs för förflytta utlänning hålls i förvar.attsom en som

Paragrafen kap.6 17 UtlL.§motsvarar
stycketFörsta ålägger polismyndigheten begäranpå Statensatt av

invandrarverk eller den myndighet har fattat beslutettsom annars om
förvar lämna hjälp för genomföra förvarsbeslutet. Med den formule-att
ringen polismyndigheten skall delge utlänningen beslutetattavses om
förvar och honom eller henne till förvarslokalen.transportera Den
täcker också det fall utlänningen avvikit från förvarslokalen såatt att
beslutet måste verkställas på nytt.

Bestämmelsen innebär Invandrarverket behörighet begäraatt attges
biträde polismyndigheten i alla fall och inte bara i de fall där det ärav
verket har fattat förvarsbeslutet. Om utlänningen avvikitt.ex.som
sedan förvarsbeslutet börjat verkställas, torde det i regel prak-vara mer
tiskt Invandrarverket får begära polisens biträdeatt det skulleän att
ankomma på domstol. de fall beslutetI förvar fattats någonen om av

Invandrarverket, bestämmelsenän dock beslutsmyn-ävenannan ger
digheten möjlighet begära biträde.att

Enligt uttalande i 1996/97:147 bör Invandrarverket i förstaprop.
hand anlita kriminalvårdens transporttjänst eller använda personalegen
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dock i vissakanhålls i förvar. Detutlänningför transporteraatt somen
biträde vidlämnarpolismyndighetenbefogat transport.fall att envara

eller har visatrymningsbenägendåfalletkan ärDet personenvara
möjlighet för Statensandra stycketbli våldsam. Itendenser att ges en

förflyttningvidpolisenbiträdebegärainvandrarverk att av enenav
förvar.tagits iutlänning som

och derasbehandlas humantskallhålls i förvar vär-Utlänningar3 § som
respekteras.skalldighet

innebärpåutformasskallförvar sättVerksamhet ettrör somsom
integritet och rättigheter.enskildesintrång i denmöjligaminsta

UtlL.stycketandra§ och 21 §kap. 186Paragrafen motsvarar
enligt utlän-hålls i förvarutlänningargäller allaParagrafen som

de vistas.ningslagen, oavsett var
betydelsentill inskärpastycket syftari förstaBestämmelsen att av

i förvar.tagits Bestäm-skall visas demrespektochhumanitetatt som
förvarstag-lyhörd för depersonalen måsteinnebär bl.a.melsen att vara

riktlinjerfrån dehämtatsbestämmelsen hartillFörebildenbehov.nas
hålls iutlänningarförrörande villkorenutfärdatharUNHCR somsom

förvar.
i kap. 2 §bestämmelsen 1stycket erinrariandraBestämmelsen om

intefrihetutlänningarstillämpas såskallutlänningslagen attattom
nödvändigt.begränsas änmer

i lokalerskall vistasenligt denna lagi förvarhållsUtlänningar4 § som
förharinvandrarverkdem.särskilt för Statens ansvarethar ordnatssom

vistas där.utlänningardebehandlingenoch förlokalersådana somav
i kriminal-kan placerasi vissa fallhålls i förvarutlänningarAtt som

framgår 16polisarrestellervårdsanstalt, häkte av

stycket UtlL.förstakap. 19 §6första styckeParagrafens motsvarar
hålls i för-utlänningarskallstyckethuvudregeln i förstaEnligt som

anordnade lokaler. I 16§särskiltvistas iutlänningslagenenligtvar
uttryck-bestämmelsenhuvudregel. Attfrån dennaundantagfinns vissa

deninnebärutlänningslagenenligti förvardem attligen gäller tassom
1991:572stöd lagenförvar medi sär-deminte gäller tas omavsom

förvarkan beslutamyndigheterutlänningskontroll. Vilkaskild omsom
i kap.bestämmelserna 8framgårförutsättningarvilkaoch under av

särskildafrämst desärskiltordnatslokaler utrym-Med avsessom
tilli anslutningställer i ordninginvandrarverk mot-Statensmen som

emellertidtäckerplatser.andra Begreppeteller påtagningscentra
Invandrarverket,anordnatsandra t.ex. ettäven utrymmen avsom

finna sådan place-undantagsfall skulleverket i någothotellrum enom
inte sikte bara påsärskiltordnatsUttrycket lokalerlämplig.ring tarsom
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den byggnad där de hålls i förvar vistas självfallet helautansom avser
det låsta inklusive rekreationsytorutrymmet utomhus.

bestämmelsenAv framgår vidare Invandrarverket har inteatt ansvar
bara för själva lokalerna också för behandlingen deutan av personer

i förvar där.tassom
andraI stycket, har tagitsär erinran utlän-nytt, attsom en om

ningar hålls i förvar i vissa fall kan placeras i kriminalvårdsanstalt,som
häkte eller polisarrest.

Behandlingen utlänningar hålls i förvar i särskilda lokalerav som

5 § Utlänningar hålls i förvar skall tillfälle till aktiviteter, förströ-som ges
else, fysisk träning och vistelse utomhus.

Paragrafen kap.6 23 § UtlL.motsvarar
I paragrafen vissa primära rättigheter för utlänningaranges som

hålls i förvar. Uppräkningen i paragrafen inte avsedd uppfattasär att
uttömmande. De exempel skall främstsom som anges ses som en upp-

lysning några rättigheter särskild vikt. självklaraär Denom rät-som av
tigheten för utlänningar fritt få sin religionutöva har inteatt ansetts
behöva särskilt. endanämnas De inskränkningar får förekomma isom
dessa rättigheter de följer förstaär 6 § stycket.som av

6 § Utlänningar hålls i förvar skall möjlighet besöksom att ta emotges
och på ha kontakt med utanförannat sätt lokalen besö-utompersoner om
ket eller kontakten i särskilt fall skulle hindra verksamhetenett rörsom
förvaret.

Om det nödvändigt med hänsyn tillär säkerheten, får besökett överva-
kas. Ett besök offentligt biträde eller advokatett får övervakas endastav en

biträdet eller advokaten själv begär det.om

Paragrafen kap.6 24 § UtlL.motsvarar
förstaI stycket slås fast utlänningar hålls i förvar skallatt hasom

möjlighet besök och på ha kontaktatt ta emot medsättannat personer
utanför den lokal där de vistas det inte i det enskilda fallet möterom
hinder med hänsyn till verksamheten i lokalen. Därigenom uttrycks det
självklara förhållandet utlänningar hålls i förvar inteatt skall järn-som
föras med anhållna och häktade det gäller kontakternanär med ytter-
världen. skallDe kunna besök, ringa, skriva ochta olikaemot hasätt
i princip obegränsad kontakt med enskilda, frivilligorganisationer, sam-
fund och myndigheter utanför lokalen. Den begränsning det kan vara
fråga det gäller besöknär det praktiskaär skäl inte möjligtärom om av

medge besök i den omfattning ochatt på de tider önskas.som
Det kan därutöver finnas situationer besök säkerhetsskälnär ett av

behöver övervakas. Det framgår andra stycket. Där finns ocksåav en
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med sitttala iutlänningensbestämmelse rättsärskild att enrumom
endastbesök får övervakassådantadvokat.eller Ettbiträdeoffentliga

begär det.advokatenellerbiträdetom

sjukvårdtill hälso- ochskall ha tillgångförvarhålls iUtlänningar§7 som
uppehållstillstånd enligtansöktdenomfattningi omsomsomsamma
sådant tillstånd.ansöktharde inteeller 3 § ettkap. 25 även omom

tidsjukhusvård under denbehöverhålls i förvarutlänningarOm som
vård.tillfälle till sådanskall deförvar,hålls ide ges

vårdas skallutlänningdärsjukhusenhetför denVerksamhetschefen en
lokal där utlän-förestår dendeninvandrarverk ellertill Statensatt somse

ellerutlänningen önskar lämnaunderrättas,vistasskallningen genast om
sjukhuset.lämnatredan har

UtlL.kap. 31 §6Paragrafen motsvarar
skall hahålls i förvarutlänningarallastycketförstaI att somanges

utlänningomfattningsjukvård ihälso- ochtilltillgång ensomsamma
skyddsbehovåberopandeunderuppehållstillståndansökt avomsom

får tillgångfyllt årde 18innebäreller 3 Detenligt kap. 25 att som
enligtersättning för 2§sjukvårdochhälso-till den staten gersom

hälso-ersättning förstatlig1996:1357förordningenstycketandra om
tillgång tillfårunder 18 årasylsökande. Barnsjukvård tilloch samma

i dentredje stycketenligt 2§barnsvenskasjukvårdhälso- och som
förordningen.angivna

utlänningsituationenreglerarstyckenatredje närochAndra somen
utformats medharBestämmelsernasjukhusvård.förvar behöverhålls i

huvud-falli vissamissbrukarevård1988:870lagen24 § somom av
förebild.saklig

delokalen därlämnafår hindrashålls i forvarUtlänningar att8 § som
rörelsefrihetenbegränsningunderkastas denövrigtfår ioch devistas av

ellertillgodosesi förvar skallde tagitsmedändamåletforkrävs attattsom rörelsefri-lokalen.i Derasoch säkerhetenordningennödvändig förärsom
själva ellerför sigallvarlig faradeockså begränsas, utgörhet får enom

andra.

UtlL.stycketförstakap. 21 §6Paragrafen motsvarar
hindrabefogenhetinvandrarverkBestämmelsen Statens att enger

lokal. Invand-ordnadsärskiltlämnaförvarhålls iutlänning att ensom
ändamåletförkrävsåtgärderandravidtafår också attrarverket som
ordningennödvändiga förtillgodoses ellerskall ärmed förvaret som

begränsningarframgårlagtexteni lokalen. Avsäkerheten attoch av
allvarlig fara förutlänningenske också utgörfårrörelsefriheten enom

möjligtdetsjälvfallet så långtskallPersonalen ärandra.sig själv eller
det fin-samtidigt måstetvångsmedel,användaundvikaförsöka att men

allvarligavid såanvändasskall fåtvångförstöd i lagen attnas
skadas.kannågonsituationer att
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9 § Utlänningar hålls i förvar och har fyllt år får18 hållas avskildasom
från andra tagits i förvar, det nödvändigt förär ordningen ochsom omv säkerheten i lokalen eller de allvarlig fara förutgör sig själva ellerom en
andra.

Beslut hålla någon avskild fattasatt Statens invandrarverk.om av
Beslutet skall så ofta det finnsomprövas anledning till det, dock minst vartredje dag.

Utlänningar hålls avskilda därför de fara för sig självaatt utgörsom en
skall undersökas läkare så möjligt.snartav som

Paragrafen 6 kap. 22 § UtlL.motsvarar
förstaI stycket förutsättningarna för utlänningar tagitsattanges som

i förvar skall få hållas avskilda från andra. Bestämmelsen får endast
tillämpas beträffande den fyllt år.18 Exempel beteendenpåsom som
kan grund för hållautgöra någon avskild detatt gäller ordningenär när
allvarliga provokationer andra och det gäller säkerhetenmot när bete-
enden uppviglande karaktär. Uttrycket allvarlig fara sikte på hotav tar

andra förvarstagna ellermot personalen respektive risk för själv-
destruktivt beteende.

Av andra stycket framgår det Statens invandrarverkatt är som
beslutar avskiljande. Beslutet skall såomprövas det finnsom snart som
anledning till det och under alla förhållanden minst tredje dag.var

1 tredje stycket åläggs Invandrarverket till den avskiljtsatt attse som
därför han eller hon faraatt för sig självutgör undersöks läkareen av
så det kan ske.snart

10 § Utlänningar hålls i förvar får inte tillstånd inneha alkohol-utansom
haltiga drycker eller andra berusningsmedel eller något kanannat somskada någon eller till för ordningen inom lokalen.vara men

Paragrafen 6 kap. 25 UtlL.§motsvarar
Enligt huvudregeln det förbjudet förär utlänning hålls i för-en som

inneha berusningsmedel elleratt något kan skada någonvar annat som
eller riskera ordningen i förvarslokalen. vissaI situationer kan det dock
finnas skäl för den förestår lokalen tillåta sådant innehav.att Detsom
kan gälla injektionssprutort.ex. för diabetiker eller sömnme-en
del/psykofarmaka. Bestämmelsen kan också för förestån-utrymmege
daren tillåta dem hålls i förvaratt dricka glas öl tillatt t.ex. ettsom
maten.

Otillåtet innehav narkotika eller föremål särskiltär ägna-av av som
de för användas för missbruk elleratt befattning narkotika iannan av
lokalen, skall jämställas med vad gäller utanför lokalen, dvs. vadsom

gäller enligt narkotikastrafflagen 1968:64.som

11 § Om det finns skälig anledning till misstanke utlänningatt en somhålls i förvar bär på sig något utlänningen inte får inneha enligt 10 §som
eller enligt narkotikastrafflagen 1968:64, får utlänningen kroppsvisiteras.
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ingående vad krävsKroppsvisitation får inte göras änmer som
åtgärden. All den hänsyn omständigheternaändamålet medgrund somav

skall vittneiakttas. möjligtmedger skall Om närvara.ett
i andrainte kroppsvisiteras ellerKvinnor får närvaro män änav av
visitation innebärsjuksköterskor. Om enbarteller legitimeradeläkare atten

med sig undersöks, får visitationen dockkvinna harföremålett som en
bevittnasgenomföras och av en man.

UtlL.kap. 26 §Paragrafen 6motsvarar
för utlänning hållsförutsättningarnaförsta stycketI att en somanges

det skall få ske krävs vissfå kroppsvisiteras. Föri förvar skall att en
utlän-misstanken skall gälla egendommisstanke och dengrad somav

narkotikastraff-inneha enligt eller enligtantingen inte får 10 §ningen
lagen.

utformats med bl.a. b lagentredje styckena har 2 §Andra och
häktade och anhållna förebild.behandlingen1976:371 av somom

försändelsehålls i förvar får inteUtlänningar12 § ta emot utan attensom
det finns skälig misstanke den innehållerden först har undersökts, attom
enligt eller enligt narkotikastrafflageninte får innehas l0§sådant som

l968:64.
i eller hen-utlänning inte medger försändelsen hansOm öppnasatten

hand för utlänningens räkning,skall försändelsennärvaro, tas menomnes
den får inte öppnas.

andrafår inte det skriftliga innehållet i brev ellerUndersökningen avse
offentliga biträden, advokater, internationellaFörsändelser frånhandlingar.

klagomål från enskilda eller frånhar behörighet För-att ta emotorgan som
flyktingkommissarie får aldrig undersökas.nationernasenta

UtlL.Paragrafen kap. §6 27motsvarar
förutsättningarna för försän-och andra styckenaförstaI attanges

få undersökas innan deutlänning hålls i förvar skalldelser till en som
får endast ske i utlänningensvidarebefordras till utlänningen. Det när-

försändelsenendast det finns skälig misstankeoch attomomvaro
får innehas enligt eller enligt narko-innehåller egendom inte 10 §som

förhindraSyftet med bestämmelsentikastrafflagen l968:64. är att att
risk förkan orsaka skada ellernarkotika eller egendom utgöra ensom

finns inte skälordningen skall komma in i lokalen. Det något annat som
utlänningen inteför undersöka försändelse.kan grund Omutgöra att en

får den hand intemedger försändelsen öppnas.öppnas, tasatt om men
lagen behandlingenliknande bestämmelse finns i 9 § 1976:371En om

häktade och anhållna m.fl.av
biträden, advokater, internationellaFörsändelser från offentliga

frånklagomål från enskildahar behörighet samtatt ta emotorgan som
tredje stycket. finnsaldrig undersökas. framgår Därfår DetUNHCR av

undersökning aldriguttrycker det självklaraockså regel att ensomen
försändelser. Princi-innehållet i brev eller andrafår det skriftligaavse

direkt lagtexten.viktig den bör framgådock såär att avpen
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Paragrafen reglerar uttömmande möjligheten undersöka försän-att
delser adresserade till eller påär avsedda försättannatsom en person

hålls i forvar. innebärDet alla försändelser utlänningenattsom som
själv vill skicka med skall vidarebefordras undersökning.post utan

Påträffas13 § inom lokal där utlänningar hålls i förvar eller hosen en
utlänning hålls i forvar egendom inte får innehas enligt eller10 §som som
enligt narkotikastrafflagen 1968:641, får egendomen hand.tas om

Kan det utlänning inneha eller sådanantas att att ta emoten genom
egendom gjort sig skyldig till brott eller saknas känd skall egendo-ägare,

skyndsamt överlämnas till polisen.men
fall skall egendomenI hand for utlänningens räkning.annat tas om

Paragrafen kap.6 UtlL.28 §motsvarar
Första stycket reglerar förutsättningarna for egendom på-att som

träffas i lokal där utlänningar hålls i förvar eller utlänningen som en
hålls i förvar bär sigpå skall få hand. det krävsFörtas attsom om

egendomen antingen inte får innehas enligt bestämmelserna i eller10 §
enligt narkotikastrafflagen 1968:64. det sistnämndaI fallet liksom i
andra fall där det kan utlänningens innehav eller mottagandeantas att

egendomen brottslig gärning, skall egendomenutgör skyndsamtav
lämnas till polisen. följerDet andraöver stycket inne-ocksåav som
håller motsvarande föreskrift det gäller egendom saknar kändnär som
ägare.

Egendom tagits hand inte lämnats till polisenöversom om men som
enligt andra stycket skall enligt tredje stycket förvaras för utlänningens
räkning.

14 § Egendom har tagits hand enligt 12 § andra stycket eller §13som om
tredje stycket skall återlämnas till utlänningen, beslutet hållanär attom
utlänningen i forvar har upphört gälla.att

Paragrafen kap.6 29 § UtlL.motsvarar
Paragrafen innebär försändelser har tagits hand enligtatt som om

12 § andra stycket och egendom har tagits hand enligt 13 §som om
tredje stycket skall lämnas tillbaka till utlänningen förvarsbeslutetnär
har upphört gälla. sistnämndaDet uttrycket sikte på såväl situa-att tar
tionen forvarsbeslut har upphävtsnär det har upphörtett när attsom
gälla därför någon prövning beslutet inte har skett inom fore-att ny av
skriven tid.

15 Utlänningar§ hålls i förvar har få sådan dagersättning ochrätt attsom
sådant särskilt bidrag i och17 18 lagen 1994:137 mot-som avses om
tagande asylsökande m.fl.av

Paragrafen kap.6 30 § UtlL.motsvarar
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tillutlänningar hålls i förvar harBestämmelsen innebär rättatt som
mottagandeenligt lagen 1994:137dagersättning 17§ avomsamma

förlägg-inkvarterade påutlänningarasylsökande m.fl. är ensomsom
till s.k. särskilt bidrag enligtvidareingår. harning där fri kost De rätt

angeläget behov.förlag18 § annatsamma

kriminalvårdsanstalt, polisarresthäkte ellerPlacering i

utlänning hålls i förvarfår beslutainvandrarverk16 § Statens att en som
kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest,iskall placeras om

enligt kap.utvisats på grund brott 6 7utlänningen har av
inte kanenligt och säkerhetsskälhålls avskild 9§utlänningen av

i ellersärskild lokal 4vistas i sådan som avsesen
synnerliga skäl.finnsdet annars

kriminalvårdsanstalt, häkteii förvar får inte placerashållsBarn som
polisarrest.eller

i kriminalvårds-första stycket placeratsenligtutlänningarFör som
behandlingengäller lagen 1976:371polisarrestanstalt, häkte eller avom

lättnader ochskall de beviljas dem.fl.och anhållna Dessutomhäktade
säkerheten inomtill ordningen ochmedges med hänsynkanförmåner som

häktet elleranstalten, arresten.

kap.tredje stycket 6andra och6 kap. 19 §Paragrafen samtmotsvarar
UtlL.andra stycket20 §

huvudregeln ifrån 4 Bestäm-undantagenförsta stycketI anges
utlänningbeslutaInvandrarverket harinnebärmelsen rätt attattatt en
kriminal-skall placeras påförutsättningarunder vissai förvartassom

polisarrest.häkte ellervårdsanstalt,
brott ochutvisats på grundutlänningarpunkten gällerFörsta avsom

Avsiktenverkställighet beslutet.avvaktan påi förvar i ärhålls avsom
vålds-möjlighet beslutaInvandrarverket att t.ex.attatt en grovge

särskilt ordnadför placering ii frågaskall kommabrottsling inte en
incident i lokalenförekommit någonsåledes inte habehöverlokal. Det

säkerhetsskäl inte kanutlänningenanledning befara attatt avsom ger
vistas där.

invandrarverkutlänningarsikte StatensAndra punkten tar som
utlänningenskall hållas avskilda.beslutat Förstöd § harmed 9 attav

verketkriminalvårdsanstalt krävs dessutomfå placeras iskall attetc.
bedöm-särskiltlokalen ordnatstill säkerheten imed hänsyn görsom

sådananordnas i den lokalen.avskiljande inte kan Förningen attatt en
visat sådanautlänningenkrävsbedömning skall kunna göras ten-att
personalens elleranledningInvandrarverket hardenser attatt antaatt
utlänningen fickskulle riskerassäkerhetförvarstagnasde övriga om

kvar.vara
för placeringbegränsat påmycketpunktenTredje utrymmeettger

utnyttjasbestämmelsen avseddandra fall.i Atthäkte är attävent.ex. ett
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restriktivt framgår uttrycket synnerliga skäl används. kanDetattav
exempelvis tänkas utlänning transporttekniska skäl kan behö-att en av

placeras timmarnågra eller i den lokaler. Ettnatt typen annatva en av
exempel verkställigheten avvisnings- eller utvisningsbeslutär ettom av

mycket förestående.är nära
andra stycketI slås fast bestämmelserna i första stycket inte gäl-att

ler barn, aldrig får placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte ellersom
polisarrest.

tredje stycketI bestämmelserna i lagen 1976:371attanges om
behandlingen häktade och anhållna m.fl. skall tillämpas beträffandeav
utlänningar i förvar placerade i kriminalvårdsanstalt,är tagnasom men
häkte eller polisarrest. dessa utlänningarFör gäller således inte
bestämmelserna i 5-15 §§.

Överklagandel 1 kap.

detta kapitel finns bestämmelserI överklagande i utlänningsären-om
den. Det kap.7 utlänningslagen. Lagtexten utformadmotsvarar är
enligt den kommittén förordade s.k. förvaltningsbeslutsmodellenav
alternativ l.

Rätten överklagaatt

1 § och beslut i målDomar och ärenden enligt denna lag får överklagas
endast det i detta kapitel.om anges

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till Utlänningsöverdomsto-
len.

Paragrafen kap. första7 1 § stycket UtlL.motsvarar
Ordningen innebär, liksom den nuvarande, beslut får överklagasatt

endast det i kapitlet överklagande. Detta gäller bådeom anges om
beslut förvaltningsmyndigheter och domstolar. ordningenAvav av
följer exempelvis beslut enligt 9 kap. och18 19 förslaget tillatt
utlänningslag anmälan och Övertagande verkställighetsären-om om av
den inte får överklagas.

framgårSom den allmänna motiveringen skall prövningstillståndav
krävas vid överklagande utlänningsdomstols beslut. För pröv-av en
ningstillstånd i Utlänningsöverdomstolen skall gälla de vanliga kraven
för prövningstillstånd i kammarrätt.

Regeringen2 § får ansökningar upphävandepröva avvisningom av en
eller utvisning endast i de fall i detta kapitel.som anges
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UtlL.andra stycketkap. §lParagrafen 7motsvarar
regeringengrundsatsenuttryck för ärBestämmelsen attattavser ge

avvisning ellerupphävandeansökningarförhindrad prövaatt av enom
uttrycklig lagre-enligtdär regeringenfall i demandrautvisning i än en

prövningsrätt.sådangel har en

uppehållstillståndutvisningavvisning och samtBeslut omom

beslutPolismyndighetens

tillavvisning får överklagas Statensbeslutpolismyndighets§ En3 om
invandrarverk.

UtlL.kap. 2 §Paragrafen 7motsvarar
detkommitténmotiveringenden allmännaframgårSom anserav

polismyndighet har fattatavvisningsbeslut över-lämpligast att som en
blirtill domstolförs vidareärendetInvandrarverket. Omtillklagas

domstolen.Invandrarverket idärmed part
beslutföljerförvaltningslagenregeln i 22 §allmänna ettden attAv
utlän-detta falldvs. idet gårdenöverklagasbara får emot, avsomav

ningen.
verkställas,skallavvisningpolismyndighetenbeslutAtt ett omav

lagförslaget.kap. 6 §framgår 9överklagas,detäven avom

beslutInvandrarverkets

utlänningsdomstol,tillfår överklagasinvandrarverks beslut4 § Statens om
innebärbeslutet

utvisning,avvisning eller- uppehållstillstånd,på ansökanavslag omen- uppehållstillstånd, elleråterkallelse ettav- arbetstill-återkallelseellerarbetstillståndpå ansökanavslag avomen- beslutmedbehandlats i sambandhartillståndfall frågan ettstånd i de om
utvisning.elleravvisningom

tilldockstycket överklagasenligt förstabeslutInvandrawerkets rege-
får överklagassådant beslutsäkerhetsärenden. Ett ävenderingen rör avom

styrelsendet gårRikspolisstyrelsen, emotom
hos Invandrarver-RikspolisstyrelsendärärendenSäkerhetsärenden är

eller isäkerhet har begärteller allmänsäkerhetriketsskälket rörsomav
förordatyttrande

eller utvisas,avvisasutlänningatt en- avslås, elleruppehållstillståndansökanutlänningsatt omen- återkallas.uppehållstillståndutlänningsatt en-
UtlL.kap. 3 §med § 75tillsammans4 § motsvarar
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Första stycket innehåller inga andra förändringar i stället förän att
till Utlänningsnämnden skall Invandrarverkets beslut överkla-som nu

till utlänningsdomstol.gas en
Andra stycket innehåller bestämmelsen särskild instansordning iom

ärenden rikets säkerhet.rör Bestämmelsen har, liksom bestämmel-som
i tredje stycket, kommenterats i den allmänna motiveringen.sen

Utlänningsdomstolens beslut

5 § En utlänningsdomstols beslut i fråga i får4 § överklagasen som avses
till Utlänningsöverdomstolen.

En utlänningsdomstols beslut fastställer beslut Statensettsom av
invandrarverk får dock inte överklagas, verket i sitt beslut harom

förordnat avvisning med omedelbar verkställighet, ellerom- fastställt polismyndighets beslut avvisning.en om-Om beslut i andra stycketett asylärende, fårrör utlän-som ettavses
ningsdomstolens beslut överklagas, domstolen i sitt beslut inte delarom
bedömningen ansökan uppenbart ogrundad.av som

tillsammans5 § med 4 § kap.7 3 § UtlL.motsvarar
Enligt första stycket får utlänningsdomstolens dom eller beslut

överklagas till Utlänningsöverdomstolen. allmännaAv förvaltnings-
processregler följer beslut utlänningsdomstolatt ett gårav en som
Invandrarverket får överklagas verket.emot, Att prövningstillståndav
krävs framgår andra1 § stycket.av

Andra stycket beslut i sådana mål där redan Invandrarverketsavser
beslut varit omedelbart verkställbart. Invandrarverket kan förordna om
omedelbar verkställighet avvisningsbeslut i två fall:ett dels i asyl-av
ärenden där verket ansökan asylansett att uppenbartären om ogrun-
dad, dels i ärenden inte alls asyl och där avvisningrör enligt kom-som
mitténs förslag skall kunna beslutas antingen Invandrarverket ellerav

polismyndighet. Polismyndighetens beslut omedelbart verkställ-ären
bara särskilt förordnande. Såvittutan asylärenden har i den all-avser

motiveringenmänna avsnitt 11.2 framhållits frågan ansökanatt ärom
uppenbart ogrundad efter utlänningsdomstolens prövning har iprövats
två instanser och detta tillräckligt. Utlänningsdomstolensatt ansetts
beslut får inte heller överklagas då den fastställt beslut varigenomett
Invandrarverket fastställt polismyndighets avvisningsbeslut.en

Av tredje stycket framgår vanliga regler överklagandeatt tillom
Utlänningsöverdomstolen skall gälla utlänningsdomstolen visserli-om

fastställer Invandrarverkets beslut såvitt avslag på asylansö-gen avser
kan och avvisning inte ansökan uppenbart ogrundad ochmen anser att
något förordnande omedelbar verkställighet således inte borde haom
meddelats.
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resedokumentflyktingförklaring ochBeslut om

flyktingförklaring ellerbeslut i frågainvandrarverks6 § Statens rese-om
överklagas tilltlyktingförklaring fåråterkallelsedokument samt avom

utlänningsdomstol.
Utlänningsöverdom-tillöverklagasfårbeslutUtlänningsdomstolens

stolen.

UtlL.§kap. 47Paragrafen motsvarar

utvisningelleravvisningbeslutsidanvidBeslut omav

Utlännings-utlänningsdomstol ellerinvandrarverk,Statens§ När7 en
avvisning ellereller målärendeöverklagatöverdomstolen avgör ett om

beslut i frågaockså fattadomstolenverket ellerfårutvisning, uppe-om
tagitsfråga inte hardennagällerhållstillstånd. Detta även avuppom

utlänningen.
prövningfår vidUtlänningsöverdomstolenutlänningsdomstol ochEn

vissutlänningen förutvisning beslutaelleravvisning attbeslutett omav
instans haringen lägreSverige,återvända tillförbjuds äventid att om

förbud.sådantmeddelat ett
Utlänningsöverdom-ellerutlänningsdomstollnvandrarverket,När en

dom-får verket ellerutvisning,avvisning ellerbeslutstolen prövar ett om
stårårunder 16beslut barnsådantmeddelasamtidigtstolen ett somom

instans haringen lägregällervårdnad.utlänningens Detta ävenunder om
Utlänningsöver-utlänningsdomstol ellermål hosfråga.denna Iprövat en

sådanahar åberopatsför barnetdetdock inte,dettagällerdomstolen om
detuppenbartdet intesåvidai kap. 2 är att5omständigheter avsessom

asyl.grund förinte finns
dit, gälleröverklagatsenligt §ärende 4regeringenNär avgör ett som
regering-i ställetdomstolarnaförsta-tredje styckenaibestämmelserna om

en.

UtlL.kap. 5 §7Paragrafen motsvarar
förarbetenaframhölls istyckettredjetillmotsvarighetenBeträffande

angelägetdet1988/89:86 189 ärutlänningslag prop. atttill års1989 s.
samtidigt. Detfamiljimedlemmarsamtligarörande tasbeslutatt en

detunderfödsrörande bam ettbeslut attdärföransågs att som
anhängigt bör kunnavårdnadshavarenrörandeavlägsnandeärende är

ärende. Detsammavårdnadshavarensimed besluttillsammanstas
förbiseende ellerbarnberörärendeborde gälla ettett annanavsomom

sådana fallmed föräldrarnas. Itillsammansförtshadeorsak inte upp
skulleärendet intebeaktas avgörashandläggningenborde vid att av

nämligenasylärenden,iprövningengjordedåbåda de instanser som
beträffandedetbetonadesInvandrarverket. Detoch att,regeringen om
regeringen,hosärendet skulledåasylskäl prövasåberopadesbarnet

då detendastfick frångåstvåinstansprövningenöverinstans,som var
statsrådetFöredragandesaknades.asylgrund föruppenbart attvar
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underströk möjligheten frångå instansordningenatt att måste utnyttjas
med försiktighet.

Även kommittén har i den allmänna motiveringen understrukit
behovet restriktivitet det fråganär gå ifrånär den ordinarieattav om

Överlämnandeinstansordningen. får givetvis inte ske i sådan situa-en
tion det skulle strida Europakonventionenatt vilket skulle kunnamot
bli fallet det för barnet påstås risk för eller behandling itortyrom annan
strid med konventionens artikel 3 vid avvisning och påståendet inteen
kan lämnas avseende. Eftersom konventionenutan gäller svensksom
lag behöver detta inte särskilt.anges

Bestämmelsen i fjärde stycket Den föranledsär den instans-ny. av
ordning för säkerhetsärenden kommittén föreslår och innebärsom som

sådana ärenden överklagas till regeringen.att Regeringen iges
bestämmelsen möjlighet domstolarna meddela beslut iattsamma som
vissa frågor hänger med det överklagade beslutet.som samman

Beslut förvarom

8 § beslutEtt förvar får överklagasom
-till utlänningsdomstol, det har fattats polismyndighet ellerom av en
Statens invandrawerk,av
-till Utlärmingsöverdomstolen, det har fattats eller fastställtsom av en

utlänningsdomstol.
Om beslutet har fattats det statsråd har till uppgift föredraattav som

ärenden enligt denna lag, Regeringsrätten på framställningprövar utlän-av
ningen åtgärden skall bestå.om

Paragrafen kap.7 första,7 § andra och fjärdemotsvarar styckena UtlL.
Beslut förvar överklagas enligt nuvarande ordning,om oavsett om

beslutet har fattats polismyndighet, Invandrarverket eller Utlän-av en
ningsnämnden till allmän förvaltningsdomstol. betyderDet länsrättatt

första domstolsinstansär och ärendet därefter kan föras vidare tillatt
kammarrätten och till Regeringsrätten och prövningstillstånd krävsatt
såväl i Regeringsrätten i kammarrätten. Genom kommitténs för-som
slag minskas antalet möjliga prövningsinstanser till två: utlännings-
domstol och Utlänningsöverdomstolen. Samma regler gäller för över-
klagande utlänningsdomstols beslut, det ursprungligaoavsettav en om
förvarsbeslutet fattats förvaltningsmyndighet eller domstolen.av en av

Andra stycket med fjärdeöverensstämmer stycket i den nuvarande
paragrafen. Bestämmelsen kan, i säkerhetsärenden, bli aktuellutom i
ärenden utvisning på grund brott.om av

9 § Beslut förvar får överklagas samband med ärendet i övrigtutanom
och begränsning till viss tid.utan
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tredje stycket UtlL. Bestämmelsen harParagrafen 8 kap. §7motsvarar
paragraf redaktionella skäl.getts egen aven

invandrarverks beslut i särskilda fall i frågor förvar enligt10 § Statens om
till utlänningsdomstol.får överklagas10 kap. 5-16

får överklagas till Utlänningsöverdom-Utlänningsdomstolens beslut
stolen.

UtlL.Paragrafen kap. §7 7motsvarar a

hand biljetterBeslut att ta om

polismyndighets eller invandrarverks beslut enligt kap.Statens 711 § En
biljetter får utlänningen överklagas till utlännings-hand§5 att ta avom

domstol.
till Utlänningsöverdom-Utlänningsdomstolens beslut får överklagas

stolen.

Paragrafen kap. 6 § UtlL.7motsvarar

förBeslut kostnadsansvar transportörom

polismyndighets eller invandrarverks beslut åläggaStatens12 § En att en
betalningsskyldighet enligt 16 kap. § får överklagas till utlän-3transportör

ningsdomstol.
beslut får överklagas till Utlänningsöverdom-Utlänningsdomstolens

stolen.

beslut betalningsskyldighet förBestämmelser överklagande av omom
vari hänvisas till för-finns i dag i kap. § UtlF, 22 §7 8transportörer a

valtningslagen.
i avsnittbestämmelsen har kommenterats 14.1.8.Den nya

ersättning, ombud eller jävBeslut offentligt biträde,om

förvaltningsmyndighet får överklagas till utlän-Följande beslut13 § av en
ningsdomstol

beslut i fråga offentligt biträde,om
ersättning i ärende handläggs enligt denna lag,beslut2. ett somom

biträde,beslut avvisa ombud eller elleratt ett
i jävsfråga.beslut4. en

Utlänningsdomstolens beslut får överklagas till Utlänningsöverdom-
stolen.

samband medfrågor enligt denna paragraf får överklagasBeslut i utan
i övrigt.ärendet
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Bestämmelserna överklagande beslut i frågor offentligtom av om
biträde i kap. UtlL har sammanförts11 10§ med bestämmelserna i

kap. UtlL ersättning i andra fall, avvisning7 9 § ombud och jäv.om av
Enligt nuvarande ordning överklagas beslut ersättning till allmänom

förvaltningsdomstol och övriga beslut i ordning myndig-samma som
hetens beslut varigenom ärendet i sak skulle överklagas.avgörs

den allmänna motiveringen kapitel harI 14 diskuterats frågan om
beslut avvisa ombud och ogilla jävsinvändning fortsätt-att ävenatt
ningsvis bör få överklagas särskilt. Kommittén har där kommit fram till

det saknas tillräckliga skäl frångå den gällande ordningen iatt att nu
detta hänseende.

påDom eller beslut utvisning grund brottom av

dom eller14 § En beslut utvisning på grund brott får överklagasett om av
enligt vad gäller överklagande allmän domstols dom ellersom om av
beslut i brottmål.

Paragrafen kap.7 8 § UtlL. oförändrad.Den ärmotsvarar

Överlämnande ärenden till domstolav

invandrarverk15 § Statens får med yttrande lämna ärende tillövereget ett
utlänningsdomstol eller till Utlänningsöverdomstolen för avgörande,en om

ärendet på familjeanknytninggrund eller någon liknande orsakav av annan
har samband med ärende enligt denna lag domstolen.ett prövassom av
Overlämnande får dock endast ske den mottagande domstolen ochom
utlänningen medger det.

utlänningsdomstolEn får under motsvarande förutsättningar lämna
ärende till Utlänningsöverdomstolen.över ett

Paragrafen kap. första7 11 § stycket UtlL.motsvarar
Ändringarna innebär överlämnandet sker till någon deatt av nya

överinstanserna och medgivande krävs den mottagande domsto-att av
len och den utlänning överlämnandetav som avser.

Motiven till bestämmelsen framgår den allmänna motiveringenav
avsnitt 14.4.1.

tidigare förarbetenI 1996/97:25prop. betonas överläm-178 atts.
nande aldrig obligatoriskt och ärende med hänsyn tillär Europa-att ett
konventionen aldrig prövning bör överlämnas till högre instans,utan

utlänningen påstått han eller hon löper risk för elleratt tortyrom
omänsklig eller förnedrande behandling och påståendet inte är uppen-
bart ogrundat.

Uttrycket familjeanknytning"på grund eller liknandeav av annan
orsak" infördes i samband med Utlänningsnämndens tillkomst 1992 se
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minst1991/92:30. ansågs hänsynen till berördaInte utlänningarprop.
förtala med styrka ärendena bör slutligt i sammanhang,avgörasatt ett

detta måste bakgrund överlämnande ärendenmot att utanmen ses av av
föregående prövning i första instans från instansordnings-är ett avsteg
principen och sådan skall tillgripas endast det särskiltnär ärsom
påkallat exempel liknandea. 25. Som på "annan orsak"prop. s.
nämndes fråga släktingar tillsammans ochär näraatt restom som
ansökt uppehållstillstånd samtidigt inte tillhörom men som samma
familj a. 45.prop. s.

från instansordningsprincipen och hänsynen tillAvsteget Europa-
rättsmedel vidkonventionens krav på påstådd både toityrrisk och

kränkning familjelivet motiverar medgivande till överlämnandetattav
bör krävas både den mottagande domstolen och utlänningen självav av
vid överlämnande såväl till utlänningsdomstol till Utlänningsöver-som
domstolen.

Enligt nuvarande ordning skall Invandrarverket sig till Utlän-yttra
ningsnämnden då verket lämnar ärende. Med tanke påöver ett att ver-

myndighet förstaket både utredande och instans har denna ordningär
behålla. behövslämplig inte någotDäremot yttrande i deansetts att

fåtaliga kanfall då utlänningsdomstolen behöva lämna överantas ett
mål till Utlänningsöverdomstolen.

Överlämnande ärenden till regeringenav

invandrarverk får med yttrande16 § Statens lämna ärende tillövereget ett
regeringen for avgörande, ärendet på grund familjeanknytning ellerom av

någon liknande orsak har samband med ärende enligt dennaettav annan
lag regeringen. utlänningsdomstolEn eller Utlänningsöver-prövas avsom

får skäldomstolen lämna mål till regeringen föröver ett avgö-av samma
rande. Overlämnande får dock skeendast utlänningen medger det.om

Vad föreskrivs i för Invandrarverket och utlännings-7§ rättsom om
domstol eller Utlänningsöverdomstolen meddela vidbeslut sidanatt av
beslut avvisning eller utvisning gäller också regeringen, dennär avgörom

överlämnat ärende.ett

Paragrafen delvis kap. UtlL.7 ll §motsvarar
Enligt kommitténs förslag skall Invandrarverkets beslut i säkerhets-

ärenden överklagas till regeringen i stället för till domstolarna. dennaI
paragraf stöd för i situationersådana till regeringen överlämnaattges
ärenden har samband med det ärende regeringen såprövassom som av

ärendena kan i sammanhang. frånAvsteget instansord-avgörasatt ett
ningsprincipen och hänsynen till Europakonventionens krav på rätts-
medel motiverar utlänningens medgivande till överlämnandet böratt
krävas. restriktivitet i fråga överlämnandeSamma bör ändå gällaom

vid enligtöverlämnande 15som
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Återiörvisning mål till Invandrarverketav

Finner utlänningsdomstolen vid prövning17 § beslut avvisningettav om
verkställighetmed omedelbar fattats med stöd kap. andra5 4 §som av

sådantstycket eller beslut inte borde ha fattats,4 5 skall domstolenatt ett
visa målet åter till invandrarverk förStatens prövning.ny

Bestämmelsen situationer dåDen utlänning har avvisatsär ny. avser en
med omedelbar verkställighet till s.k. första asylland. dessa situa-Iett
tioner intehar Invandrarverket gjort någon ingående prövning asyl-av
skälen hemlandet, eftersom utlänningen inte skall skickas ditgentemot

till det land han eller hon kommer ifrån. Det kan docknärmastutan
tänkas utlänningsdomstolen inte delar verkets bedömning dettaatt av
land säkert för utlänningen. kan ocksåDet hända avvisningenattsom

andra skäl inte kan genomföras dit.av
Asylprövningen hemlandet bör inte utlännings-görasgentemot av

domstolen första instans. Domstolen därförbör i dessa fall i ställetsom
kunna återförvisa ärendet till Invandrarverket.

det under handläggningen18 § Om mål i utlänningsdomstol eller iettav
Utlänningsöverdomstolen visar sig målet bör handläggas säker-att ettsom
hetsärende, skall domstolen visa målet åter till invandrarverkStatens för ny
prövning.

Bestämmelsen föranleds kommitténs förslagDen till särskildär ny. av
instansordning för s.k. säkerhetsärenden. Frågan gränsdragningom
mellan säkerhetsärenden och andra ärenden har kommenterats i den
allmänna motiveringen kapitel 19.

regeringen, den vid sinAtt handläggning överklagatditettom av
ärende Invandrarverket har bedömts säkerhetsärende,ettsom av som
bör kunna lämna ärendet åter till verket kan framgå i övrigtanses av
gällande förhållandetregler för mellan regeringen och regeringen
underställda myndigheter.

Nöjdförklaring

19 § Utlänningar har överklaga beslut avvisning ellerrätt att ettsom om
dom eller beslut utvisning förklarakan de frånavstårett över-att atten om

klaga beslutet eller idomen den delen nöjdförklaring.

Nöjdförklaring får inför20 § den myndighet har meddelatavges som
beslutet eller domen.

Nöjdförklaring får också införavges
polismyndighet inte har meddelat beslutet, elleren som

chefen för kriminalvårdsanstalt eller chefen för häkte elleretten
någon tjänsteman där har förordnats sådan förkla-att ta emotannan som en
ring.
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nöjdförklaringen införOm myndighet den haränavges en annan som
meddelat beslutet eller domen, krävs dock vittnes Vidare krävsnärvaro.ett

förklaringenden har tillgång till utskrift beslutetatt tar emotsom en av
eller domen eller bevis vad avgörandet innehåller.ett om

nöjdförklaring kan inte tillbaka. utlänningen21 § Om har överkla-En tas
nöjdförklaringenbeslutet eller domen skall utlänningennärgat avges,

nöjdförklaringen tagit tillbakaha sitt överklagande avvis-genom anses av
ningen utvisningen. utlänningeneller Om har ansökt uppehållstillstånd,om
arbetstillstånd, resedokument, flyktingförklaring eller främlingspass, skall
utlänningen nöjdförklaringen ha tagit tillbaka sin ansökan.genom anses

Paragraferna ändring i sak kap. UtlL.7 12-14motsvarar utan
iMed myndighet 20 § också domstol.avses

22-24 §§

fråga dessa paragrafer hänvisas till författningskommentarenI tillom
förslaget6 och till lag ändring i lagen7 1991:572 särskildom om

utlänningskontroll.

Domstolar utlänningsmåli12 kap.

Kapitlet ingen motsvarighet ihar 1989 års lag.

Domstolarna

länsrätter regeringen bestämmer skall utlänningsdomsto-1 § De som vara
lar. Regeringen föreskriver domkretsen för varje utlärmingsdomstol.

i Stockholm skall Utlänningsöverdomstol.Kammarrätten vara

Utlänningsdomstolama och Utlänningsöverdomstolen2 § handlägger mål
och ärenden enligt vad föreskrivs i denna lag ieller lag eller isom annan
författning beslutats regeringen.som av

Innehållet i bestämmelserna har kommenterats i den allmänna motive-
ringen.

Domkretsar

förvaltningsmyndighet3 § beslut enligt denna lag överklagas tillEtt av en
den utlänningsdomstol inom domkrets ärendet först inteprövats,vars om
regeringen för visst slag mål föreskriver någotett annat.av
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Paragrafen innehåller inte vad ändå bör gälla enligt 14 §änannat som
förvaltningsdomstolar.lagen allmänna klarhetens skull harFörom en

ändå tagits här.bestämmelse

Domförhet

iNämndemän skall delta i avgörandet mål Utlänningsöverdomsto-4 § av
avvisning eller utvisning och efter muntliglen för-rör avgörssomsom

handling, nämndemän har deltagit i handläggningen i utlänningsdom-om
stolen.

inte något följer denna lag eller lag eller författ-Om annat av annan av
ning har beslutats regeringen, gäller utlänningsdomstolama ochav omsom
Utlänningsöverdomstolen i tillämpliga delar vad föreskrivet i lagenärsom

allmänna förvaltningsdomstolar länsrätter och kammar-1971:289 omom
rätter.

innehåller specialbestämmelse deltagandeParagrafen nämn-en om av
demän i Utlänningsöverdomstolen. Bestämmelserna har kommenterats
i den allmänna motiveringen avsnitt 12.2.2.

Kapitlets bestämmelser domstolarna i utlänningsmål komplette-om
bestämmelser länsrätter och kammarrätter i lagen all-omras av om
förvaltningsdomstolar.männa

utlänningsmålFörfarandet i

avvisning utvisning skallMål eller handläggas skyndsamt.5 § rörsom
inte något följer denna lag eller författning harOm annat av av som

beslutats regeringen, gäller förfarandet i utlänningsmål i tillämpligaav om
delar föreskrivet i förvaltningsprocesslagen 1971:291vad är omsom
rättskipningen i länsrätt och kammarrätt.

skyndsamhet vid handläggningen mål avvisning ellerFrågan om av om
utvisning har behandlats i den allmänna motiveringen avsnitt 12.23.
Föreskriften skyndsamhet innebär dessa mål blir s.k. förtursmål iattom
domstolarna.

iParagrafens andra stycke korresponderar med bestämmelsen 2 §
förvaltningsprocesslagen. det i lag eller i författning beslutatsOm som

regeringen har meddelats bestämmelser avviker från förvalt-av som
ningsprocesslagen, gäller bestämmelsen i den andra lagen eller författ-
ningen.

bestämmelser i förvaltningsprocesslagen kommer bliDe attsom
tillämpliga framför allt följande.är

måls anhängiggörande3-7 a om m.m.,
måls handläggning,8-19 om

vissa bevismedel,20-27 om
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beslut,28-32 om
och överklagande,33 34 §§ om

prövningstillstånd i kammarrätt,34 §a om
resning och återställande försutten37 b och tid,om avc

och straff38 39 om
s.k. övriga bestämmelser.41-53 ärsamt som

Bland bestämmelser helt saknar tillämplighetde bestämmel-ärsom
i och gäller överklagande till Regeringsrätten.35 36 §§,serna som
särskild kommentar kan behöva i fråga bestämmelser-En göras om

i förfarandet. Enligt förfarandet skriftligt9 och 14 9 § ärna om men
muntlig förhandling får ingå beträffande viss fråga. gäller detDet när
kan till fördel för utredningen eller främja snabbt avgö-antas ettvara
rande målet. Muntlig förhandling skall vidare hållas enskildav om en

för talan i målet begär det förhandlingen inte obehövligärsamtsom
och inte heller särskilda skäl talar det. Till muntlig förhandlingmot
skall enligt kallas sökande eller klagande och denl4§ har attsom

i målet. enskild får föreläggas inställa sigEn personligen vidattsvara
vite eller vid påföljd hans inte hinder för målets vidareutgöratt utevaro
handläggning och avgörande. vad mån skall tillåtas inställa sigI part att

ombud blir beroende personliga behövsnärvaropartensgenom av om
vid förhandlingen eller inte.

Förvaltningslagens regler muntlig förhandling har framhål-om som
lits i den allmänna motiveringen avsnitt tillräckliga12.2.l ansetts

förhållandenaför tillgodose de särskilda för utlänningaräven att som
omfattas EES-avtalet. kan inteDet muntlig förhandlingantas attav en

obehövlig i de fall det begärs sådan utlänning.är av en
Då ansökan uppehållstillstånd har gjorts från utlandet, kanen om

sökanden inte kallas inställa sig personligen. Möjligheten låtaatt att
sökanden inställa sig i Sverige bosatt referensperson hargenom en
berörts i den allmänna motiveringen.

Nämndemän

6 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skall fast-som
ställa hur många nämndemän skall finnas i Utlänningsöverdomstolenssom
domkrets för tjänstgöring i domstolen. Regeringen eller myndigheten skall
vidare för varje fastställa det antallän nämndemän skall utses.som

Regeringen den myndigheteller regeringen bestämmer skall fast-som
ställa hur många nämndemän skall finnas i fördomkretsen varjesom
utlänningsdomstol för tjänstgöring i domstolen. Regeringen eller myndig-

vidare varje fastställaheten skall för län det antal nämndemän skallsom
utses.

särregler behövs för nämndemän iDe enda utlänningsdomstolarsom
och i Utlänningsöverdomstolen föranleds de speciella domkretsarna.av
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nämndemän i länsrätterregler föri principövrigt gällerI samma som
allmänna förvalt-enligt lagen 1971:289respektive kammarrätter om

ningsdomstolar.

ärendenHandläggningen13 kap. av

kap. UtlL.i huvudsak 2-511 1Kapitlet samtmotsvarar

handläggningMuntlig

utvi-i Sverige får de avvisas elleransökt asylutlänningar harl § När om
invandrarverksihandläggning har ingått Statensmuntligendastsas om

också handläggasärende. Asylärenden skallderashandläggning munt-av
handläggning inte saknaroch sådanutlänningen begär detligen, enomom

ärendet skall kunnabetydelse för avgöras.att

UtlL.första stycketi huvudsak kap. l §Paragrafen 11motsvarar
obligatorisk innanmuntlig handläggningbestämmelsenEnligt är

utlänningeller utvisningavvisningInvandrarverket beslutar enavom
besluti kap.följd förslaget 6 5 §ansökt asyl.har En attomavomsom

förstamånader från denfattas inomavvisning alltid måste ansö-treom
skyl-blir bestämmelsenuppehållstillstånd här i landetkan att omom

vid avvisninghandläggning bör gälla inte baramuntligdighet haatt
det skall Invandrarver-utlänningen begärvid utvisning. Omocksåutan

med undantagi övriga asylärendenhandläggningket ha muntlig även
förbetydelsehandläggning skulle saknadär sådanför de ärenden atten

asylärendet.avgöra
iInvandrarverketbestämmelsen hindrar inteUtformningen att enav

skriftligtuppehållstillståndbeviljarmassflyktssituation ett rent
förord-regeringen iankommer det påden situationenunderlag. I att en

uppehållstillstånd skallellerning reglera tidsbegränsat permanentom
första stycketenligt kap. 2skyddsbehövande 5 3 §beviljas den ärsom

sakna bety-flertalet ärendenhandläggning torde ilagförslaget. Muntlig
Invandrarverketuppehållstillståndfrågandelse för näravgöraatt om

i förordning.grundval föreskrifteruppehållstillstånd påbeviljar enav
Invandrarver-handläggningen bestämsför den muntligaFormen av

ket.

utlän-andrainvandrarverk får bestämma2 § Statens även änatt personer
handläggning.muntligningen skall höras vid

handläggningen förinställt sig vidpå kallelse harAndra personer som
medel för kostnader ochersättning allmännatill skälighöras har rättatt av

ersättningFörskott får beviljasanledning inställelsen.tidsspillan med av
för och uppehälle.resa
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kap. fjärde stycket UtlL.i huvudsak ll l §Paragrafen motsvarar
för höras ikallasandra stycket framgårAv att ettatt somen person

medel för sinfå ersättning allmännaInvandrarverket kanärende hos av
inte till den ärendetErsättning utgår däremotinställelse. avser.som

myndighet genomför denförskott beslutas denErsättning och3 § somav
handläggningen.muntliga

tredje stycket UtlL.delvis kap. §6 15Paragrafen motsvarar

ersättning och för-meddela bestämmelserRegeringen får4 § närmare om
skott.

fjärde stycket UtlL.6 kap. 15 §Paragrafen motsvarar
förord-ersättning och förskott finns ibestämmelserNärmare om

medel till vittnen,ersättning allmännaningen 1982:805 m.m.avom
förskott vid förhandlingersättning ochgällerförordningenDen även

utlänningslagen.handläggning enligtmuntligoch

få uppgifterdelParts rätt att av

uppehållstillstånd, arbetstillståndvisering, tidsbegränsatärenden5 § I om
uppehållstillstånd tillämpas bestämmelsernaåterkallelseoch permanentav

för tå del1986:223i förvaltningslagen17 § rätt attpart av upp-om en
vistas i Sverige.bosatt ellerutlänningengifter endast ärnär annars

UtlL.kap. 2 §Paragrafen 11motsvarar
förvaltningsärendeförvaltningslagen skall iEnligt §17 partett en

få tillfälletillförs ärendet ochalla uppgifterunderrättas yttraattsomom
dock kommu-paragrafen medgerfårsig innan ärendet Denavgöras. att

obehövlig, exempel-åtgärden uppenbartbl.a.nikation underlåts, ärom
befarasdet kaninte gårvis därför avgörandet attemot,partenatt om

ellergenomföra beslutetbli svåraredet skulle avsevärt att omannars
princip tillämplig påBestämmelsen ikan uppskjutas.avgörandet inte är

utlänningsärenden.
utlännings-gällt för vissaundantag sedan år 1972särskildaDe som

intevistas i Sverige. detutlänningen inte Attärenden fall däravser
material med hindrarkommuniceraskyldighetfinns någon partenatt

bedöms lämpligt ochkommunikation sker detsjälvfallet inte att om
praktiskt möjligt.

beslutMotivering av

förvaltningslagentillämpas bestämmelserna i 20 §enligt denna lagärenden6 § I
följermotivering beslut med de undantag 71986:223 som avom av

Ökad1919-0303 rättssäkerhet
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Paragrafens i huvudsak kap.11 första3 § stycket UtlL.motsvarar
Enligt förvaltningslagen20 § skall beslut innehålla de skäl som

bestämt fårutgången. Skälen dock utelämnas helt eller delvis bl.a. om
beslutet inte går någon det någon anledningpart emot, ärom av annan
uppenbart obehövligt upplysa skälen eller det nödvändigtatt ärom om
med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller
ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande. Detsamma
gäller ärendet så brådskande det inte finns tid utformaär att attom
skälen.

§ beslut i fråga uppehållstillstånd7 Ett skall alltid innehålla de skälom
ligger till grund för beslutet.som

Vid beslut visering eller arbetstillstånd får skälen ligger tillom som
grund för beslutet utelämnas. utlänningEn har dock alltid till motive-rätt
ring beslut visering, utlänningen omfattas avtaletettav om om av om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES medborgareutan att vara
i EES-land och beslutet går utlänningenett emot.om

Paragrafen kap.ll 3 andra och§ tredje stycket UtlL.motsvarar
Enligt första stycket skall alla beslut i fråga uppehållstillståndom

motiverade, således de positiva besluten. beslutäven Ettvara som
innebär beviljas uppehållstillstånd böratt permanenten person vara
utformat så det klart framgår varför sökanden har beviljats tillstån-att
det och vilka omständigheter ligger till grund för beslutet. detNärsom
gäller tidsbegränsade uppehållstillstånd finns det förstörreett utrymme
variationer. Om tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljats förett exem-
pelvis besök eller gäststudier eller på grund uppskjuten invandrings-av
prövning torde schablonartad motivering tillräcklig. tidsbe-Haren vara

uppehållstillstånd beviljats med stöd kap.gränsat 3 10 § på grundav av
tveksamhet utlänningens förväntade levnadsätt bör motiveringenom

individuellt utformad.vara mer
Enligt andra stycket gäller liksom tidigare skälen för beslutet fåratt

utelämnas vid beslut visering och arbetstillstånd. avslagAtt påom
ansökan visering inte behöver motiveras hänger med attom samman
viseringsskyldigheten del den generella utlänningskontrollen.är en av
Skälet till viseringsansökan avslås ofta sökanden kanatt är att antasen
ha för avsikt inte frivilligt lämna Sverige efter viseringstidensatt
utgång. Beslut i viseringsärenden måste vidare många fattasgånger
mycket snabbt. När det gäller arbetstillstånd skälet till avslag i regelär
omständigheter sökanden inte något råder lägetsätt översom som

arbets-på och bostadsmarknaden.
avslagsbeslut iAtt nämnda fall inte behöver motiverasett ovan

hindrar självfallet inte det kan lämpligtnärmare i någonatt attvara
form underrätta sökanden grunden till avslaget. I ärendenom om
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lämpligt hänvisa tillexempelvisarbetstillstånd kan det att attvara
avstyrkt bifall.Arbetsmarknadsstyrelsen

motivera avslag viserings-skyldighetenUndantaget från att en
omfattas EES-avtalet ochutlänninggäller inteansökan som av somen

personkretsi EES-land.medborgare Deninte själv ärär ett som avses
själva viserings-EES-medborgare ochtillfamiljemedlemmar ärsom

pliktiga.

Tolkersättning

enligt inforhandläggning ärende denna lagtolk vid8 § Den ettär avsom
allmänna medel få arvode ochforvaltningsmyndighet har rätt att aven

dock inte uppdra-och tidsspillan. gällerfor kostnader Dettaersättning om
i tjänsten.fullgjortsharget

den myndighet handläggerersättningFrågan ären-prövas somavom
det.

regeringen eller denersättning meddelasbestämmelserNärmare avom
regeringen bestämmer.myndighet som

UtlL.huvudsak kap. §i 11 5Paragrafen motsvarar
princip motsvarande bestämmelserstycket skall iEnligt första om

vadförvaltningsprocesslagen.gälla enligt Dettolkersättning ärsom
UtlL.dag enligt kap. §gäller i 11 5som

ersättning med-bestämmelserstyckettredjeI närmareatt omanges
myndighet regeringen bestämmer. Mot-regeringen eller dendelas av

förvaltningsprocesslagen.bestämmelse finns isvarande
Domstolsverkettolktaxa detförordningen 1979:291Enligt ärom

tillämplig tolk anlitasFörordningenfastställer tolktaxan. närär avsom
polismyndighet. tolk anlitas någonbl.a. Närdomstolar samt avav

exempelvis invandrarverk,förvaltningsmyndighet, Statens ansesannan
föreskrift kunna utgå enligt tolk-särskildpraxis ersättningi även utan

skäliguttryck för vadfåreftersom den är ersätt-taxan, ge somanses
1979/80:96.ning jfr prop.

beslutRättelse av

rättelse sitt beslutmyndighet får besluta9 § En avom
sitt sin nationa-oriktig uppgiftutlänning har lämnat om namn,om en- utlänningensomständighet betydelse förnågonlitet eller attannan av

fastställas, ochidentitet skall kunna
tagits i myndighetens beslut.oriktiga uppgiftendenom-

UtlL.i huvudsak kap. 18 §Paragrafen 7motsvarar
rättelsebestämmelsen i kap. 13 §utformad med 30Bestämmelsen är

till rättelseförebild. Möjlighetenrättegångsbalkentredje stycket som
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enligt denna paragraf gäller vad följer denutöver allmännasom av
rättelsebestämmelsen i förvaltningslagen26 § 1986:223.

14 Skyldighet lämnakap. uppgifteratt

Kapitlet de bestämmelser finns i ll kap. UtlL.motsvarar 6 §som nu

1 § Socialnämnden skall lämna uppgifter utlännings personligaut om en
förhållanden

polismyndighet, Statens invandrarverk, utlänningsdomstol,om en en-Utlänningsöverdomstolen eller regeringen begär det, och
uppgifterna behövs för ärende uppehållstillståndavgöraatt ettom om-eller för verkställa beslut avvisning eller utvisning.att ett om

Paragrafen kap.11 6 första§ stycket UtlL.motsvarar

2 § Om utlänning i ärende enligt denna lag åberopar intyg sinett etten om
psykiska eller fysiska hälsa, skall hälso- och sjukvårdsmyndigheten på
begäran den myndighet eller domstol handlägger ärendet lämna deav som
upplysningar behövs för bedöma uppgifterna i intyget.attsom

Paragrafen kap.ll andra6 § stycket UtlL.motsvarar

Offentligt15 kap. biträde

kapitletI finns de bestämmelser offentligt biträde finns iom som nu
kap.11 l b § 8-9 UtlL.samt

§ offentligt biträde1 Ett skall i följande slag ärenden förordnas för denav
ärendet gäller, det inte måste det inte behövs något biträ-antas attsom om

de:
Avvisning. ärendenI handläggs polismyndighet skallsom av en

dock offentligt biträde förordnas endast utlänningen enligt kap.8 2om
eller 3 hållits i förvar§ sedan dagar.än tremer

Utvisning enligt kap.6 6
Verkställighet beslut avvisning eller utvisning enligt dennaav om

lag, invandrarverkStatens enligt 9 kap. 18 § anmält tillärendet utlän-om
ningsdomstolen eller utlänningen hållits i förvar enligt 8 kap. eller2om
3 sedan§ dagar.än tremer

Hemsändande enligt kap.18 2
Offentligt biträde skall alltid förordnas för barn hålls i förvar enligtsom

kap.8 3 barnet saknar vårdnadshavare här i landet.om

Paragrafen kap.ll UtlL.8 §motsvarar

2 § ärendenI skall regeringen frågoravgöras offentligtprövassom av om
biträde den departementstjänsteman regeringen bestämmer.av som
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UtlL.kap. 9 §Paragrafen 11motsvarar

biträde for barn saknarförordnad offentligt§3 Den är ett somsomsom
förordnande barnets ställföre-särskilthär i landetvårdnadshavare är utan

förordnandetärendeträdare i det avser.som

UtlL.kap. b1 §Paragrafen llmotsvarar
förordnad offentligtdenBestämmelsen innebär äratt som som

utlänningslagen också skallärende enligtibiträde för barn ettett vara
förordnandetärende Bestäm-ställföreträdare i detbarnets avser.som

bestämmelse imotsvarande 36 §efter förebildhar utformatsmelsen av
bestämmelser vårdmed särskilda1990:52lagen om av unga som

förebild.

Kostnadsansvar16 kap.

kap. UtlL.9Kapitlet motsvarar

skyldiga betala för sineller utvisasUtlänningar avvisas1 § är att egensom
dit sänds eller åläggstill den de attort resa.resa

och behandlarförsta stycket UtlLkap. l §Paragrafen 9motsvarar
resekostnadema de avvisasbetalaskyldighetutlänningars att omegen

eller utvisas.
motsvarighet ifåttUtlL har inte någonstycket i kap. 1 §Andra 9

haråterförandestycketlagförslaget. rättDet attperson somavser av en
förslaget i 8 kap. 9§del landet. Genomvistas endast inom atten av

får vistasinnebära utlänningenskall kunnauppsikt inte längre att
behovfinns inte längre någotdel landet,endast inom av enen av

resekostnader iför sådanautlänningensbestämmelse rörande ansvar
fall.

luft-till Sverige med fartyg ellerhar kommitutlänning2 § Om ettsomen
eller de tillståndutlänningen saknaravvisas därförfartyg att sompass

eller medel för hemresan,in i landetkrävs for transportörenäratt resa
Sverige.utlänningens frånkostnaderna för Trans-skyldig ersättaatt resa

från Sverige och till-reskostnademaockså skyldig ersättaportören är att
med.behöver följabevakningspersonalbaka för den som

stycket UtlL.kap. förstaParagrafen 9 2 §motsvarar
förstakostnadsansvar. SombehandlarParagrafen transportörens en

det skallskall tillämpasbestämmelsenförutsättning för attatt anges
saknar till-avvisas därför deutlänningarfråga att pass,somvara om

Kriteriernamedel för hemresan.vistelse ellereller ärstånd för inresa
skyl-gäller förenligt 9 kap. §5således desamma transportörenssom
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dighet tillbaka utlänning avvisas. Som framgåratt ta lagtex-en som av
med kostnad för bevakningspersonalensten såväl kostna-avses resa

derna för från tillbaka till Sverige.resa som resa
Kostnadsansvar enligt paragrafen får utkrävas den i varjeav som

enskilt fall stått för till Sverige, dvs. antingen ellertransporten ägaren
brukaren transportmedlet.av

3 § Om det kan kommer bli betalningsskyldigantas att transportör atten
enligt skall polismyndigheten2 i det polisdistrikt där utlänningen reste

den utredning krävs ochgöra sig betal-överyttra transportörenssom
ningsansvar. Transportören skall tillfälle sig.att yttrages

Betalningsskyldighet skall beslutas Statens invandrarverk ellerav av
den polismyndighet verkställer avvisningen.som

Paragrafen i huvudsak kap.7 8 § UtlF.motsvarar
Beslut enligt kap. UtlF7 8 § den enda form beslut enligtär utlän-av

Överkla-ningsförordningen enligt kap.7 9 § UtlF får överklagas.som
gande skall ske till allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelser allaom
beslut kan överklagas bör möjligt finnas i lag inteoch i förord-som om
ning. aktuella bestämmelsenDen bör därför flyttas från utlänningsför-
ordningen till utlänningslagen.

framgårSom andra stycket det Statens invandrarverk ellerär denav
polismyndighet skall verkställa avvisningsbeslutet också skallsom som
besluta betalningsskyldighet.om

4 § Transportören kan helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten
enligt 2 § om

visar han eller hon haft skälig anledningtransportören att att anta att
utlänningen hade i Sverige, ellerrätt att resa

det med hänsyn till kostnadens storlek eller andra skäl framstårav
uppenbart oskäligt kräva kostnaden.att utsom

Paragrafen kap.9 andra2 § stycket UtlL.motsvarar
I paragrafen vissa undantag från bestämmelsen igörs 2 § trans-om

kostnadsansvar. Kostnadsansvar skall för det förstaportörens inte krä-
kan visa han eller hon hade skäligtransportören anledningut attvas om

utlänningen hade in i Sverige. Utlänningen kanatt anta rättatt att resa
påbörjades ha haft sådana handlingart.ex. när krävs ochresan som

medel för hemresan. handlingarnaOm sedan förkommit, måste trans-
visa kopior de aktuella handlingarnaportören eller påattgenom av

något styrka handlingarna funnits.sätt har inteTransportörenannat att
någon skyldighet kontrollera företedda handlingar äkta. Omatt att är en
förfalskning så uppenbar den rimligen borde haär upptäckts, kanatt
dock inte undgåtransportören ansvar.

Kostnadsansvar skall för det andra heller inte krävas det medut om
hänsyn till kostnadens storlek eller någon anledning framstårannan
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behöva stå för kostnadernabör inteoskäligt. Transportören t.ex.som
flygplan har bru-fartyg ellermedför transport ett annat som en annan

sig väsentligt dyrare ochskulle ställaeller detkare transpor-ägare, om
dyrare alternativet måste väljas.skuld till det Itören är attutan en

vadstället kräva det beloppsituation bör isådan motsvararstaten som
med fartyg ellerordnaha kostatdet skulle transportören egetatt resan

uppkommitfå stå för kostnaderbörflyg. Däremot transportören som
fullgöra sin skyldighet själv ordnadärför transportören vägrat attattatt

återresan.
haft godaockså falla bortbörKostnadsansvaret transportörenom

flyktingstatus. fall därutlänningen hade Ettgrunder annatattatt anta
praktiska skäl varit omöjligtdetinte bör krävas är attut avomansvar

handlingar. kankontroll Detordentligföreta t.ex.passageramasaven
antalfärjor med mycketdet sigfallet rör stortett passage-omomvara

rare.

fartyg eller luftfar-anställd ombord påutlänningOm5 § är ett ettsomen
Sverige och olovligen in i Sve-dess uppehåll idet underlämnartyg reser

skyldigeller luftfartygets eller brukareavvisas, fartygetsrige och ägareär
att

Sverige,utlänningens från ochkostnaderna förersätta resa- uppehälle för deför utlänningensför kostnaderna nännaste tresvara-månaderna från inresan.
anställd ombord på fartygutlänningDet är ettsägs somsom om en

utlänning tillåtelse harockså i frågaluftfartyg gällereller utanom en som
sådant fartyg.följt med ett

befälhava-luftfartyget utländsk eller brukare,fartyget ellerHar ägare är
enligtför kostnaderpå eller brukarensskyldig vägnarägarensatt svararen

oskäligt.inte uppenbartförsta stycket, det ärom

UtlL.Paragrafen kap. 3 §9motsvarar
ijämförelse med utvidgat kostnadsansvarParagrafen innebär 2 §ett

fartyg ellervarit anställd ombord påavvisning någonvid ettsomav
ellermed fripassagerare.luftfartyg eller följt Fartygets ägaresomsom

reskostnaden ocksåbetala inte baradå åläggasbrukare kan utanatt
månaderna från inresan.uppehälle under deutlänningens närmaste tre

Straffbestämmelser17 kap.

redaktionellaUtlL. Vid den språkliga ochKapitlet kap.10motsvarar
fåvarit förenkla bestämmelserna ochhar strävan attöversynen att enen

avseende de gärningarsystematik. Frånsett ändringarbättre som
innebär lagför-och första stycket 2beskrivs i första stycket 3 2 §§l

fördet gäller rekvisit brotten elleringen ändringslaget nedan när
straffskalor.
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Till böter döms1 §
utlänningar uppehåller isig Sverige föreskrivet tillståndutansom

och de inom föreskriven tid har ansökt sådant tillstånd,utan att ettom
utlänningar har anställning eller bedriver verksamhet krä-som som

arbetstillstånd, de har sådant tillstånd, ochutan att ettver
utlänningar på otillåtetett sätt yttre gräns.som passerar en

iMed forsta stycket inte3gränsyttre gräns mot statavses annan som
anslutit sig till Schengenkonventionen.

ringa fall skall åtal för brott enligt dennaI paragraf inte väckas änannat
det motiverat från allmän synpunkt.ärom

paragraf behandlar straff förDenna utlänning uppehåller sigen som
eller arbetar här tillstånd eller på otillåtetutan sättettsom passerar en

här frågaDet gärningar straffbara detgräns. äryttre är utan attom som
krävs något uppsåt.

stycket punkterna ochFörsta 1 2 10 kap. första1 §motsvarar
stycket UtlL.

praktiken förekommer det relativt sällanI någon åtalas foratt att
inte ha sökt uppehållstillstånd i tid enligt punkten vistas härDen som

tillstånd och ha sökt tillstånd inom föreskriven tid kanutan utan att
avvisas utvisas.eller finns inget behov straffaDet den avvi-attav som

eller utvisas och skulle så ske skulle utlänningen sannolikt inte hasas
medel for betala böterna. Förhållandet något annorlundaäratt om
utlänningen beviljas uppehållstillstånd efter det frågan avvisningatt om
eller utvisning tagits finnsDet samhällsintresse utlänningarett attupp.
inte skall vistas här i landet under lång tid söka uppehållstill-utan att
stånd. ocksåkan då finnas behov kunnaDet straffa den inteattav som
söker uppehållstillstånd i tid.

Straff för den arbetar i Sverige tillstånd behandlas i punk-utansom
arbetar här tillståndGruppen torde betydligtten utan störresom vara

den uppehåller sig här söka uppehållstillstånd. Detän rörutan attsom
sig främst säsongarbetare. finns starktDet samhällsintresseett attom
motverka utlänningar arbetar här tillstånd. därvidBöteratt ärutan
också straff kan ha avhållande effekt, eftersom bötes-ett ettsom en
straff kan innebära förtjänsten svartarbetet här i landet till delatt storav
försvinner.

den anställer utlänningAtt saknar tillstånd härarbetaattsom en som
kan straffas framgår 2av

Punkten i första stycket3 delvis kap.Den 10 2 §är motsvararny.
första stycket UtlL. Enligt den punkten kan utlänning dömasen som

beträffandeavseende skyldighet ha visering,änannat att pass, uppe-
hållstillstånd arbetstillståndeller överträder bestämmelser i denna lag
eller vad föreskrivits medhar stöd lagen". Straffet böter eller,ärsom av

omständigheterna försvårande, fängelse i högst månader.när är sex
Överträdelse bestämmelser i utlänningslagen eller utlänningsför-av

ordningen i avseende beträffande skyldighet ha vise-änannat att pass,
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lagstift-gällandetorde medarbetstillståndelleruppehållstillståndring,
UtlFochföreskrifter i kap. 1 25brottfrämst kunnaning motavse

skall skelandterritoriumsvensktfrån överi ochinresa utresa enatt
straffbestämmel-obestämdanuvarandepasskontrollort. Dengodkänd

uttryck-bestämmelsemeddärförhari kap. 2 § l10 ersatts somensen
otillåtetden påstraff för sätt yttreligen stadgar ett passerar ensom

gräns.
medi kraft kommerSchengenkonventionen gränsyttreSedan trätt

inominte statendast utgör gräns motgränsatt annansomavses
stycketiandratagits indet harbestämmelseSchengenområdet. En om

är nytt.som
börkommentarenframgått sär-SomstycketTredje är nytt. ovanav

betraktaskunnagångerstycketl mångaförstaskilt brott mot som
Åtal från all-påkallatdet inteinte väckashellerskall då ärringa. om

synpunkt.män

dömsTill böter2 §
inte har före-utlänningenutlänninganställtharden atttrotsensom

arbetstillstånd,skrivet
hari författningföreskrivsanmälaninteden gör somensomsom

denna lag.med stödutfärdats av
enligt förstaför brottförsvarande dömsomständigheternaNär är

år.i högstfängelsestycket till1 ett
första stycketenligt lavgift vid brottsärskildbetalasskalldetAtt en

10-11 §§.framgår av

utlänningen ochstraff för någonbehandlasparagraf ändennaI annan
saknarutlänningenanställdutlänningharantingen trots attensom

föreskrivs ianmälanunderlåterellerarbetstillstånd göraatt somsom
gärningarfrågadet häriLiksom l §utlänningsförordningen. är om

uppsåt.krävs någotdetstraffbara attär utansom
UtlL.andra stycketdel kap. 1 §10stycket 1Första motsvarar av

utlänninganställerarbetsgivareinnebärBestämmelsen att ensomen
straffas.arbetstillstånd kaninte harsom

anmäl-endaUtlL. Denkap. 2 § 210stycket2Första motsvarar
bestämmelsedennastraffbelagd enligt äri dagningsskyldighet ärsom

fartygpåför befälhavareUtlF8§enligt kap.skyldigheten 5 som
tullmyndig-tillanmälanvissutlandetfråntill Sverige görakommer att

tidigarebestämmelse iMotsvarandepolismyndigheten.ochheten
tillämp-vidsträcktbetydligthade däremotutlänningslagar ett mera

bostadsanmäl-lämnaskyldighetfannslänge detningsområde så att
arbetsgivar-utlänning ochbostad tillupplätför denningar ensom

Schengenkonventio-utlänning.anställdedenföranmälningar ensom
införsanmälningsskyldighet återvissinnebärakommakan attattnen
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exempelvis i form hotellanmälningar. Brott sådan anmälnings-motav
skyldighet kommer då bli straffbelagt enligt första stycketatt

Andra stycket del kap.10 l § andramotsvarar stycket UtlL. Detav
gäller endast vid brott första stycket F örsvårande omständighetermot
kan exempelvis arbetsgivaren under lång tid haft utlänningarattvara

arbetstillstånd anställda eller anställningenutan antalatt avsett ett stort
En försvårande omständighet kan arbetsgiva-personer. attannan vara

utnyttjat det förhållandet utlänningen saknat arbetstillstånd ochattren
erbjudit anställningsförhållandenavsevärt sämre vad vanligt iän ärsom
branschen.

tredje stycketI erinras den anställer utlänningattom som en som
saknar föreskrivet arbetstillstånd också skall betala särskild avgiften
enligt bestämmelsemai och10 ll §§.

Till3 § böter döms den i anmälan eller ansökningsärende enligtettsom en
denna lag eller enligt författning har utfärdats med stöd dennaen som av
lag medvetet lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet låter bli talaatt om
något förhållande betydelse.av

När omständigheterna försvårande döms för brottär enligt första
stycket till fängelse i högst månader.sex

Paragrafen kap.10 2 § första stycket 3 UtlL.motsvarar Paragrafen
gäller såväl utlänningen själv någon medvetet lämnarsom annan som
felaktiga uppgifter i anmälan eller i ansökningsärende elleretten som
medvetet underlåter tala något förhållande betydelse.att om av

Om utlänningen lämnar oriktiga uppgifter i ansökanen om uppe-
hållstillstånd och uppehållstillstånd beviljas på grundval de felaktigaav
uppgifterna, kan uppehållstillståndet återkallas enligt 4 kap. 1 Om
uppehållstillståndet återkallas torde i praktiken åtal inte väckas för brott

kap.17 3mot

4 § Till fängelse i högst år döms utlänning uppehåller sig iett Sve-en som
rige utlänningen enligt verkställt besluttrots att utvisning enligtett om

kap.6 inte7 § har haft återvända hit. gäller dockrätt Detta inteatt om
utlänningen har flytt hit för undgå förföljelse.att

När omständigheterna mildrande döms för brottär enligt första stycket
till böter.

ringal fall skall åtal för brott enligt första stycket inte väckas änannat
det motiverat från allmän synpunkt.ärom

Paragrafen kap.10 4§ UtlL. behandlarDenmotsvarar straff för en
utlänning tillstånd återvänder hit förbudutan återvändatrots attsom

beslutats domstol i samband med dom i brottmål.ettsom av
Möjligheten enligt tredje stycket inte väcka åtal infördesatt genom

1980 års utlänningslag. I 1979/80:96 s. anförde84 föredragandeprop.
statsrådet bl.a. följande motiven för denna ändring.om
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olämpliga konsekvenser.i många fallbestämmelserna fårnuvarandeDe
den svensk-finländare bosattai frågagäller dettaSärskilt är näraom som

iunderstryks länsstyrelsenBestämmelsenfinska ävengränsen. avger, som
humanitära ochmöjligheter beaktatillräckligainteNorrbottens län, att

nedgången utlän-situationer då socialtdevissasociala synpunkter. I enav
elleråterreseförbud,utvisning medhär efterpåträffasning, mersom

ovillkorligt straff,döms till kortareanhålls, häktas ochautomatisktmindre
underlåta åtal.---möjligtfortsättningen bliibör det att

lag-understryka viktensammanhangemellertid i dettavill attJag av
ringa.de fall då brottet inte kanstånd i allatillföring kommer somanses

återreseför-komplement till detnödvändigtStraffbestämmelsen utgör ett
möjlighetutvisning på grund brott. Dengälla vidalltid skallbud avsom ---föreslår börjag sålundaöverträdelsenunderlåta beivraattatt ses somsom

omständigheternamed hänsyn tillfall då brottetendast för deundantagett
olovligbegränsning förallmänringa. Någon ansvaretär att avsomanse

avsedd.intesålundavistelse är

dölja utlänningår döms deni högstTill fängelse§ att5 ett genom ensom
avvisningbeslutförsöker hindraåtgärdnågoneller att ett omannangenom

i vinstsyfte.dettautvisning verkställs,eller görsom
enligt första stycketmildrande döms för brottomständigheternaNär är

till böter.

behandlar straff för denUtlL.kap. § DenParagrafen 10 3 lmotsvarar
verkställig-hålla sig undanutlänninghjälperersättning attmot ensom

verkställighet sker.försöker hindraeller påhet sätt attannatsom
försökerdölja utlänningovanligt någoninteDet attär att engenom

avvisning eller utvisning. Detbeslutverkställighet ärhindra ett omav
skulle ske ivinstsyfte. sådet sker i Omovanligtmycketdäremot att

finns möjlig-angeläget det dåemellertidundantagsfall detnågot attär
beskrivs iskyldig till det brott 5gjort sigstraffa denhet att somsom

utlänningskontroll framgårsärskild1991:572lagen23 § attAv om
hindra verk-utlänning försökadöljastraffbartdet är att att engenom

det inteenligt den lagenutvisningbeslutställighet ävenett omomav
sker i vinstsyfte.

mild-omständigheternamånader eller,iTill fängelse högst är§ när6 sex
i Sverigeutlänning kommahjälperdöms denrande, till böter attensom
utfärdatsförfattning hareller iföreskrifter i denna lagmedi strid somen

lagen.medstöd av
fängelse idöms tillförsta stycketbrott enligtAr grovtattett anse som

skall särskilt beaktasbrottetVid bedömandehögst två år. är grovtav om
gämingenom

ersättning,utförts mot
ellerantalstortavsett ett personer,

hänsynslösa former.utförts under
paragraf döms tillenligt dennatill brottförberedelseförsök ellerFör

brottsbalken.enligt kap.23ansvar
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Denna paragraf, behandlar straff för den hjälper någon attsom som
komma i Sverige i strid bestämmelserna, motsvararlO kap.mot 2 §a
UtlL. Det här fråga själva hjälperär någon kommaattom personer som

i Sverige. 7§ finns straffbestämmelserI för den organiserarsom
sådana illegala inresor i 6som avses

Normalpåföljden vid brott 6§ således fängelse i högstärmot sex
månader. 1993/94:52I uttalade föredragande statsrådet böterattprop.
däremot bör nonnalpåföljden någon ersättning hjälpernär utanvara en
utlänning sig i landet. Straffvärdet påverkas emellertidatt ta enligt
propositionen såväl antalet smugglas motivetav personer som som
för handlingen och förhållandena kring inresan. Det måste sigte mer
klandervärt hjälpa någon tidigare avvisats eller utvisatsatt medsom
förbud återvända till Sverige. bordeBöter enligt propositionen inteatt
komma i fråga vid verksamhet under organiserade former.mer

Föredraganden underströk vidare brott i allmänhet skallatt grovt
föreligga gärningsmannen fått ersättning för sin medverkananses om

och fortsatte sedan a.. 18prop. s.

Brottet torde vidare i allmänhet det antalärgrovt störreettanses som om
människor hjälps i Sverige. Viss hänsyn bör dock kunna tilltassom om
det sig medlemmar familj.rör behöverDet i och för sig inteom av samma

klandervärt hjälpa familj med många barn till Sverigeatt änvara attmer en
hjälpa ensamstående.en

Vid bedömning brottet bör skall också beaktasgrovtav om anses som
utlänningen/utlänningama för svåra umbäranden eller fara,utsatts t.ex.om

skett ombord på icke sjövärdigt fartyg.att ettgenom resan
högre straffskalanDen för brott det möjligt utlämning kangörgrovt att

ske och ökar möjligheterna tillgripa häktning.att
enbartDet verksamhet syftar till hjälpaär in någon i landet ille-attsom

galt straffbar enligt denna paragraf.är Verksamhet endast syftarsom som
till hjälpa någon hit omedelbart vid ankomsten avsikthar foratt attsom
söka asyl inte straffbar enligt denna paragraf.är kan däremotDen vara
straffbar enligt 7 §.

vissaI fall kan konkurrenssituation uppkomma mellan 6 och 7 §§.en
Om någon organiserat verksamhet enligt första7§ stycket ochen
sedan på i 6 medverkat till§ olovligasätt inresor, bör bådasom avses
paragrafema åberopas. Situationer kan också tänkas där förfarandet i
sin helhet faller under den bestämmelsen och den andra torde dåena
inte behöva åberopas. sådana fallI torde omständigheterna ofta vara
sådana det föreligger brott enligt 6 § andra stycket. Generelltatt grovt

har dock gärningar enligt § högre straffvärde.7sett ett

Till7 § fängelse i högst fyra år döms den i vinstsyfte planlägger ochsom
organiserar verksamhet inriktad främja utlänningarär att attsom reser
till Sverige eller de tillstånd krävs för inresa i Sverige.utan utanpass som

Om brott enligt första stycket mindre allvarligt döms till böterett är
eller fängelse i högst månader.sex
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hjälperdenstycket dömsförstaenligttill brottmedhjälpFör ensom
krävs förtillstånddeellerSverigetill utanutlänning utan somatt passresa

skälighadeinsåg ellermedhjälparengällerSverige. Dettainresa i om
enligtverksamhetvinstsyfteianordnatsanledning att genomantaatt resan

stycket.första

männi-bakom s.k.organisatöremaförstraffbehandlarparagrafDenna
UtlL.5 §10 kap.skosmuggling. Den motsvarar

gällervadskillnadtillinte,stycket krävs motförstaEnligt som
ikomma in Sve-skallnågonsyftar tillverksamheten attenligt 6 att

till-utlänningslagstiftningen. Det äribestämmelsernamedi stridrige
målsättningmedverksamhetorganiseradfrågadeträckligt äratt om en

avsiktenSverigetill ärkomma attävenutlänningarhjälpa att omatt
gämings-krävsDäremotviduppehållstillstånd redan attgränsen.söka

vinstsyfte.har ettmannen
tillmedhjälpföruttryckligtfinnsstycketandraEnligt ett ansvar

kandetförförutsättning ärstycket. attEnförstaenligtbrott ansvar
ochstycketi förstaverksamhetvarit frågadetstyrkas att som avsesom

frågadetanledningskälighadeeller anta attinsåg attmedhjälparen var
medhjäl-intedetkrävsvinstsyfte.i Däremot attverksamhetsådanom

vinstsyfte.haft någotsjälvparen
utlänninghjälperden att taådömasmedhjälp kanförAnsvar ensom

handförstatillstånd.behövliga IellerSverigetillsig avsesutan pass
såväl dengällakanDetmed självatillhjälper transporten.den somsom

självautförden transporten.transportmedlettillhandahåller somsom
straffbestämmelsen.underÄven fallatänkaskanandra formerihjälp

handlingarförfalskadetillhandahållerdengällakan somDet t.ex. som
till Sverige.underlättaskall resan

exempelvismellanskillnadfinnsmedhjälpfråga transportI enom
befälha-Enbesättningsman.vanligochfartygpåbefälhavare ett enen

ombordmedföljerför vilka ettalltid hamåste ett somansvarvare
ochspeciellförbesättningsman mönstratsfartyg. En resaensom

syftet medanledningskälighafteller attatt antainsåg varresansom
paragrafen.enligttillställaslikaså kunnabrottsligt måste ansvar

besättningsmansig föremellertid ställadetkanAnnorlunda somen
för sig. Hansyfte klartfåttpåbörjatsdetförst efter att resansresan

ochhändelsernapåverkanågotpåmöjligheter sättringadå hatorde att
tillställasinte kunnadå hellerborde ansvar.

med-normalttordespeciellt syfteianordnats ettKravet att resan
straff-utanför detfallerturistresorvanligaochtrafikreguljärföra att

sådanmedföljerutlänningartillfälligtvisområdetbara även resaenom
bli falletDock kanlandet.isig motsatsenolagligeni syfte omtaatt

och dåräkningför någonutlänningarnågon transporterar annans
stycket.förstaistraffbeläggshandlar på sättett som
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Förverkande

8 Ersättning till den§ har begått brott enligt 6 eller 7 § skall förkla-som
förverkad, det inte uppenbart oskäligt.ärras om
Transportmedel vid brott enligt 6 elleranvänts § får forverkas,7som

eller befälhavaren eller någonägaren i ställeägarensom annan som var
begått brottet eller medverkat till det och förverkandet behövs för före-att
bygga brott eller det finns särskilda skäl till detta. Transportmedletannars
får dock inte förverkas det uppenbart oskäligt.ärom

Paragrafen kap.10 6 UtlL.§motsvarar
bara den direktInte uppbuma ersättningen kan förverkas enligt

första stycket också motsvarande belopp.utan
Möjligheten till förverkande enligt andra stycket endast trans-avser

portmedel. Andra hjälpmedel transportmedel kan förverkas endastän
enligt de allmänna bestämmelserna förverkande i brottsbalken.om

örverkandeF kan komma i fråga eller den iägaren är äga-om som
ställe förövat gämingen eller medverkat till den. detNär gällerrens

fartyg torde befälhavaren i regel kunna i ställe. Iägarensanses vara
lagtexten har därför befälhavaren jämställs medangetts att ägaren.
Andra fall där omständigheterna kan sådana någon torde kunnaattvara

i ställe exempelvis detsägas föreliggerägarens är släkt-näravara om
skap eller anställningsförhållande mellan och brukarenett ägaren av
transportmedlet. Också det fall lånat hyrt eller påägarenatt ut, ut
avbetalning sålt transportmedel kan tänkas falla in under bestäm-ett
melsen, insett eller borde ha insett vadägaren transportmedletom
skulle användas till.

Liksom vid Förverkande i allmänhet skall skälighetsbedömningen
Visar sig fartyg ha varitgöras. ovetande vad detägarent.ex. ettav om

till, torde det kunna uppenbartanvänts oskäligt förverkaattanses vara
fartyget.

fall detI gäller fartyg eller luftfartygnär i detvart använts ute-som
slutande syftet hit utlänningar, torde det i allmänhetatt transportera

fråga sådan organiserad verksamhet Förverkande framstårattvara om
befogat. avvägningEn måste dock mellan föremålets värde,görassom

behov det och risken för fortsatt brottsligägarens användning.av
Sakrättsligt giltiga rättigheter till egendom förklaras förverkadsom

enligt specialstrañrättslig bestämmelse består, inget är sär-annaten om
skilt stadgat i den specialstraffrättsliga regleringen jfr kap.36 5§
tredje stycket brottsbalken och NJA 1977 82. Begränsade sakrätters.
såsom sjöpanträtt och inteckningar i fartyg kommer således bestå.att
Något särskilt stadgande det behövs inte.om

Vid brott de aktuella bestämmelserna i utlänningslagen har hit-mot
Äventills i allmänhet fartyg kommit till användning. personbil elleren
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fordetförverkas,docktransportmedel kan använts attnågot annat om
bestämmelser.utlänningslagensmedstridiutlänningarhithjälpa

andra stycketenligt §förverkas 8kanfartygtill§ Om9 ettägaren som
forverkandefår talani Sverigehemvistkäntsaknarellerkändinte omär

på fartyget.befälhavarenföras mot

UtlL.6 §kap.10Paragrafen motsvarar a
Befälhava-fartyg.förverkandepåenbartparagraf sikteDenna tar av
avseendenkan i mångaställning ochsärskildharfartygpå ett enren

Ägaren fartygtill använtsföreträdare.legalabetraktas ägarens somsom
utomlands.bosattasigofta visatharasylsökandehithjälpaför varaatt
utredaenkeltpå någotmöjligt sättintedetgånger attMånga är vem

fall förassådanafår iförverkande motTalanägare.är omsom
direktförsi ställettalanintedettahindrarSjälvfallet attbefälhavaren.

lämpligt.framstårdetägarenmot somom

Avgifter

utlänningaranställthar atttrotsjuridiskaellerFysiska10 § sompersoner
avgiftsärskildbetalaskall oavsettarbetstillståndinte har omdessa en

tillfallerAvgifteninte.ellerenligt staten.2 §krävs utansvar enligt lagenbasbeloppdethälftenavgiftenutlänningvarje utgörFör av
upphörde.överträdelsengälldeförsäkring närallmän1962:381 somom

månader,tid utgörlängreunder änpågått treharöverträdelsenOm en
minskasAvgiften fårbasbeloppet.helai ställetutlänningvarjeföravgiften

idet.talar forsärskilda skälefterskänkaseller om

UtlL.kap. §huvudsak 710iParagrafen motsvarar
efterskänkaellernedstycketandraenligt sättaskälsärskilt attEtt

anledninghaftinte attarbetsgivaren att antaavgiften kan attt.ex. vara
arbetstillstånd.haskyldigvaritutlänningen att

avgift skallsärskildansökan, utefter tasdomstolAllmän prövar11 § om
två årinomåklagareallmänskallAnsökaninte. görasellerenligt 10 § av

tillämpassådan talanfrågaupphörde. Iöverträdelsendetfrån omatt
följakanvilket intepååtal för brotträttegångsbalkenibestämmelserna om

brottmål.kvarstad ibestämmelsernaochböterstraffsvårare än om
överträdelsendetgått efterår harfem attinteAvgift får upp-näruttas

hörde.

UtlL.stycketförstakap. 8 §huvudsak 10iParagrafen motsvarar

två måna-inomlänsstyrelsenbetalas tillskallavgiftensärskilda12 § Den
upplysningkraft.laga Enbeslutdomstolensallmännafrån detder att vann

tid,dennainombetalasinteavgiftenbeslutet. Omiskall indetta tasom dröjsmålsavgift.1997:484lagenenligtdröjsmålsavgiftskall uttas om
indrivning.förskall lämnasdröjsmålsavgiftavgiften ochobetaldaDen
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Regeringen får föreskriva indrivning inte behöveratt begäras för ett
ringa belopp. Bestämmelserna indrivning finns i lagen 1993:891om omindrivning statliga fordringarav m.m.

Avgiften får inte drivas fem år har gått efternär det beslutetatt vannlaga kraft.

Paragrafen i huvudsak 10 kap. 8 § andramotsvarar stycket UtlL.

18 kap. Särskilda bemyndiganden

Kapitlet i huvudsak kap.12 UtlL.motsvarar Bestämmelsen i 12 kap.
2 § diplomater m.fl. har dock förts till kap.l 3om

l Regeringen§ får, vad förut harutöver i denna lag, meddelaangettssom
föreskrifter om

skyldighet anmäla utlänningars vistelseatt eller anställning i Sverige,
sådana inskränkningar i utlänningars anställdarätt i visstatt ettvara

företag eller i företag visst slag nödvändigaär med hänsyn tillav som
rikets säkerhet.

Paragrafen 12 kap. l § UtlL.motsvarar
Med stöd kap.12 l § UtlLl har regeringen i utlänningsförord-av

ningen 6 kap. 1 och 2 §§ föreskrivit antal olika myndigheteratt ett
skall lämna underrättelse till polisen de kommer i kontaktnär med
utlänningar inte har och heller inte har sökt uppehållstillstånd ochsom

inte undantagna från skyldighetenär ha uppehållstillstånd.som att
Tidigare gällde anmälningsskyldighet för enskildaäven de upplätnär
bostad till eller anställde utlänning. Dessa s.k. bostadsanmälningaren
och arbetsgivaranmälningar avskaffades den utlänningsförord-genom
ning följde på 1989 års lag.som

2 § Regeringen får meddela föreskrifter sända hem utlänningarattom sominte flyktingar och harär tagits hand enligt lagen 1990:52 medsom om
särskilda bestämmelser vård lagen 1991:1128 psyki-om av unga, omatrisk tvångsvård eller lagen 1991 129 rättspsykiatrisk vård.om

Efter avtal med land behandling fripassagerareannat fårom av rege-ringen föreskriva avvikelser från bestämmelserna i denna lag och meddela
de föreskrifter i övrigt behövs för tillämpningen avtalet.som av

Paragrafen 12 kap. 3 § UtlL.motsvarar
Föreskrifter hemsändning finns inte i utlänningsförordningenom

i författningar knutna till de lagarutan i första stycket.som anges
Föreskrifter utfärdade med stöd andra stycket finns för närvaran-av

de inte.
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krigsfaraKrig och

krig, vid krigs-skall gälla iföreskriftermeddelafårRegeringen3 § som
föranleddaförhållandenutomordentligasådana ärunderfara eller som av

Föreskrifterna får gällabefunnit sigSverige harkrigsfarakrig eller som
utlänningars

i landet,vistelseochinresa
. landet,utresa ur. landet,förtroendeuppdrag här ioffentligaanställning ellerharätt att. ochfrån landet,avlägsnande
. förläggning.i anstalt elleromhändertagande
.

UtlL.kap. 4 §12Paragrafen motsvarar
skulledetmöjligtdetutformningParagrafens gör att ansesom-

skulleregler,offentliggörautarbeta ochfredstidiredanönskvärt som-
har intesådana reglerkrissituation. Någratillämpliga iblikunna en

offentliggjorts.

dåandra fallmeddelats iharenligt eller änföreskrift 3 § 4 54 § En som
månad fråninomför riksdagenframkrig skall läggasiSverige är en

ikraftträdandet.
ifor riksdageninte läggs framgälla, den rättupphörFöreskriften att om

från den dagtvå månaderden inominte godkännerriksdagentid eller om
lades fram.då den

UtlL.kap. §12 5Paragrafen motsvarar
riksda-förföreskrifter enligt 3 §vissaframläggaSkyldigheten att

föreskrifter utfärdatskraft.i Omföreskrifternasedangäller trättgen
regering-den dagikraftträdandemedenligtoffentliggjorts 3 §och men

innanriksdagenfram förinte läggasde såledesbehöverbestämmer,en
kraft.ide trätt
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29.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1950:382 svenskt medborgarskapom

9 § Statens invandrarverk får överlämna ärende i 6ett 8 §a som avses
första stycket eller 9 till regeringen,§ ärendet bedöms ha betydelse förom
rikets säkerhet eller för allmän säkerhet eller för rikets förhållandeannars
till främmande makt eller mellanfolklig organisation.

De ärenden i paragrafen sådana gällerär naturalisation,som avses som
behållande svenskt medborgarskap och befrielse från svenskt med-av
borgarskap.

Ändringama föranleds Utlänningsnämnden upphör ochattav att
Invandrarverkets beslut i fortsättningen överklagas till domstol. Som en
följd därav upphör förvaltningsmyndigheternas möjligheter lämnaatt

ärenden till regeringen föröver praxisbildande beslut.
Som i den allmänna motiveringen har det inte legat inomanges

kommitténs uppdrag instansordningenöverväga för säkerhetsären-att
den i medborgarskapslagstiftningen.

11 § /ånmälan enligt 2 4 eller 7 § skall hos Statens invandrar-görasa, a
verk. Ar utlänningen medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge
skall anmälan dock hos länsstyrelsen i detgöras län där han folkbokförd.är

åliggerDet den myndighet till vilken anmälningen sålunda eller enligt 10 §
meddela beslut huruvida pågörs grundatt anmälan svenskt medborgar-av

skap förvärvats eller
Invandrarverket får efter ansökan meddela förklaring någonatt är

svensk medborgare. Härvid får dock inte fråga i förstaprövas som avses
stycket.

Första stycket oförändrat.är
andraI stycket har gjorts ändringen ansökan skallatt prövas av

Invandrarverket i stället för Utlänningsnämnden. Förslagetsom nu av
har kommenterats i den allmänna motiveringen.

12 § Statens invandrarverks beslut enligt denna lag får överklagas till en
utlänningsdomstol.

Beslut länsstyrelse enligt får11 § överklagas till utlännings-av en en
domstol.

utlänningsdomstolsEn dom eller beslut får överklagas till Utlännings-
överdomstolen Prövningstillstånd krävs vid överklagande till Utlännings-
överdomstolen.

Bestämmelser utlänningsdomstolar och Utlänningsöverdomstolenom
finns i kap. utlänningslagen12 2000:000.

Ändringama i första och andra styckena innebär alla Invandrarver-att
kets beslut enligt medborgarskapslagen överklagas till utlännings-en
domstol. Tidigare har beslut länsstyrelse, verket eller Utlännings-av en
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förvaltningsdom-till allmänöverklagasfåttanmälningarnämnden över
förtill ordningenanslutaböraställetiharOrdningenstol. ansetts

utlänningsärenden.

utlänningsdom-regeringen,på begäranskallSocialnämnden14 § enava
polismyn-ellerinvandrarverkUtlänningsöverdomstolen, Statensstol, en

förhållanden,personligautlänningsuppgifterdighet lämna omut om en
medborgarskap.svensktärende.ibehövsuppgifterna ett om

uppgiftersocialnämnden lämnaforskyldigheten uttidigare attDen
Utlän-utlänningsdomstolama ochställetiUtlänningsnämndentill avser

ningsöverdomstolen.
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29.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1991:572 särskildom

utlänningskontroll

I § har1 endast gjorts den ändringen utlänningslagens SF S-nummeratt
till utlänningslag föreslagits.attanpassas en ny

2 Beslut§ utvisning enligt denna lag meddelas Statens invandrar-om av
verk. Frågan på ansökan Rikspolisstyrelsen.tas upp av

Om polismyndighet, länsstyrelse eller Statens invandrarverk fin-en en
anledning beslut utvisning enligtatt böranta att ett l § meddelas,ner om

skall myndigheten anmäla detta till Rikspolisstyrelsen.

Skälen Invandrarverket bör besluta i första instansatt har utvecklats i
den allmänna motiveringen. Bestämmelsen i 2 § har till denanpassats

beslutsordningen.nya
Invandrarverket har inte den regeringenrätt tidigaregetts harsom

haft utvisningsfrågan självmant.att Däremot har bestämmelsenta upp
anmälningsskyldighet för Invandrarverket till Rikspolisstyrelsenom

behållits. betyderDet Invandrarverket ställningstagandeatt utan eget
kan meddela Rikspolisstyrelsen omständigheter styrelsen själv-som
ständigt bedömer det finns anledning gå vidare med.att denAnseratt
inte det, kommer Invandrarverket inte ha något ärende enligt dennaatt
lag.

2 § Statens invandrarverks beslut enligt denna lag får överklagas tilla re-
geringen.

Rikspolisstyrelsen får överklaga beslutet, det går styrelsen emot.om

Bestämmelserna överklagande lnvandrarverkets beslut har gettsom av
paragraf, 2en egen a

I paragrafen har särskild föreskrift för Rikspolissty-getts rätten om
relsen överklaga. förtydligandeI syfte haratt förutsättningsom en

beslutet går styrelsenangetts att emot.

3 § regeringenInnan ärende, skall yttrande inhämtasavgör frånett Högsta
domstolen, inte sådant yttrande särskilda skäl obehövligt.ett ärom av

Högsta domstolen skall sig samtliga omständigheteryttra över bety-av
delse i ärendet. I yttrandet skall särskilt det finns hinder motanges om
verkställighet enligt utlänningslagen 2000:000.

Finner Högsta domstolen det finns hinder verkställighet enligtatt mot
kap.9 första1 § stycket utlänningslagen får verkställighet beslutet inteav

ske. ärendetOm gäller utlänning omfattas avtalet Europe-en som av om
iska ekonomiska samarbetsområdet EES domstolens yttrande ocksåär
bindande för regeringen.
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förhandling ihållayttrandedenskall innandomstolenHögsta avger
ärendet.

yttrande skallförfram skälenlagtsmotiveringen har attallmännadenI
handläggningregeringensviddomstolen sä-från Högstainhämtas av

kerhetsärenden.
föreskrivsundantagalltid inhämtas. Deprincipskall iYttrande som

inte kommerutvisning ändådå någonsituationerstycketi första avser
Rikspolis-avslagitharInvandrarverketdåfalletkanske. Detatt vara

denbifallitmöjligenutvisning elleransökanstyrelsens menom --
Invandrar-falletocksåkaninhibition. Detmeddelatsamtidigt omvara
inhibition,meddelautvisningbeslutatharvisserligen attverket utanom
gäller dåMotsvarandeutvisningsbeslutet.upphäverregeringenmen

omprövningsbeslut.vissaregeringen överprövar
sigskalldomstolenvad över.Högstastycket yttraandraI anges

utvisnings-verkställighethinderfråganviktigSärskilt motär avom
lag-enligt kap. 1 §absoluta 9kanVerkställighetshinderbeslutet. vara

ilag. Someller 3 §enligt kap. 2relativa 9ellerförslaget angessamma
domstolenbedömningenbundenregeringenstycket blirtredje omav

förstaenligt kap. 1 §verkställighetshinder 9finnsdetfinner ettatt
stycket.

omständighetersamtligasigemellertidskall överDomstolen yttra
bedöm-skallyttrandetinnebär äveni ärendet. Detbetydelse att avseav

omständigheterandraochverkställighetshinderandraningen somavav
utlän-huromständighetsådanutvisning. ärEnför ochtalar emot en

Även bedömningpåverkas.familjelivochprivat-tillningens rätt aven
anledninghadomstolen görakan attingår. Dessutomhumanitära skäl

tillförlitlighetenVärderingen kanärendet.bevisvärdering i avavseen
sannolikheten förinnefattaocksåVärderingen kankälluppgifter.t.ex.

händel-ellerspaningsfynd,fakta,till vissaknytasutlänningen t.ex.att
ser.

verkstäl-såvittendastför regeringenbindandeblirYttrandet avser
fram-lagförslageet. Dettastycketförstakap. l §enligt 9lighetshinder

domstolensbundeninteregeringenövrigt blirIgår lagtexten. avav
inteharbedömning. Detta ansettskanbedömning göra er-utan egen

omfattasutlänningarSåvitti lagtexten.forderligt avatt somavserange
regeringen.bindande föryttrandet ocksåemellertidblirEES-avtalet

tillgodo-64/22l/EEGEG-direktivetibör kravenHärigenom anses
sedda.

regeringenÄven bindande föryttrandet inteavseenden där äri de
regeringensförbetydelsebedömningdomstolensförutsätts storvara av

avgörande.
förhand-skall hålladomstolenframgår HögstastycketfjärdeAv att

obehövligt,inte haryttrandedärSituationerärendet. ansettsiling men
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där förhandling ändå skulle kunna obehövlig, kan antasanses vara syn-
nerligen sällsynta. Något undantag från skyldigheten hålla förhand-att
ling har därför inte föreskrivits.

4 § Beslut utvisning skall förenas med förbud för utlänningenom att utan
tillstånd Statens invandrarverk återvända till Sverige. Förbudet medde-av
las för viss tid eller tidsbegränsning. beslutetI skallutan utlärmingen,en

förbudet tidsbegränsat, upplysasär vilken dag förbudet upphörom attom
gälla. Han skall vidare upplysas den påföljd överträdelseom som en av
förbudet kan medföra enligt 24

Ett avvisnings- eller utvisningsbeslut enligt utlänningslagen får förenas
med förbud under viss tid återvända till Sverigeatt tillståndutan av
Invandrarverket. utvisningsbeslutEtt enligt lagen särskild utlän-om
ningskontroll skall förenas med sådant förbud.

Med den ändrade roll för Invandrarverket kommittén föreslårsom
finns inte anledning förbehålla regeringen möjlighetenatt beslutaatt

sådant tillstånd.om
Redan tidigare har funnits regler möjlighet till kortare be-gettsom

sök i Sverige återvändandeförbud gäller.trots att För tillståndett till ett
sådant besök finns särskilda regler i 6 kap. 17 § i den utlännings-nya
lagen. Av hänvisningen i 5 § till denna bestämmelse framgår denatt
gäller vid utvisning enligt lagenäven särskild utlänningskontroll.om

5 § ärendenI enligt denna lag gäller i tillämpliga delar 6 kap. kap.17 7
kap.7 8 andra5 § stycket, 9-17 §§, 9 kap. 1-5, och22 24 kap.§§, ll

8 13 kap. 8 14 kap. 1-2 §§, 15 kap. 2§ och kap.16 utlän-1-5§§
ningslagen 2000:000.

När Statens invandrarverk beslutar förvar eller uppsikt gäller ävenom
8 kap. 18-22 utlänningslagen.

Ändringama i paragrafens första stycke föranleds främst denav nya
utlänningslagens disposition. Hänvisningama i huvudsakavser samma
bestämmelser enligt den äldre lydelsen.som

De lagrum i utlänningslagen gäller följande:som avses
6 kap. -tillstånd17 § Invandrarverket för kort besökav

kap.7 möjligheter7 § fotografi och fingeravtryckatt ta-
8 kap. § första5 stycket tidsbegränsning för förvar-
8 kap. 9 § innebörden uppsikt, nämligen anmälningsskyldighetav-

eller skyldighet lämna ifrån sig eller legitimationshand-att pass annan
ling

8 kap. 10-13 prövning förvar eller uppsiktny av-
8 kap. 14-17 beslutande myndigheter i fråga förvar ochom-

uppsikt
9 kap. 1-3 hinder verkställighetmot-

kap.9 och4 5 verkställighet skall skevart-
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utvisningsbeslut skallelleravvisnings-kap. 22 §9 när ett anses-
verkställt

verkställighetkap. §9 24 ny-
uppsiktbeslutochöverklagande förvars-kap. §ll 8 av-

tolkersättningkap. 8 §13 -
socialnämnd eller hälso- ochförskyldighetenochkap. 214 l -

uppgifterlämnasjukvårdsmyndighet att
biträdeoffentligtförordnandekap. 2 §15 av-

själv och förutlänningenförkostnadsansvar trans-kap.16 1-5 -
portör.

förhandlingkap. 18-22stycket till 8andraiHänvisningen avser
uppsikt.förvar ochom

kap.ochi kap. 10-17 11bestämmelserna 8intressesärskiltAv är
bestämmelsernaEnligtuppsikt.ellerförvarbeslut8 § rör omomsom

tidsfrister.vissainombeslutskall sådanaprövning omprövasny
utvisning inteavvisning ellerbeslutveckortvåTidsfristen är omom

månader.tidsfristen tvåhar fattats,beslutsådantDå ärhar fattats. ett
för-skall föregåsförvarbeslutprövningVarje ett av enomavny

myndighetdenhållas införi första handskallFörhandlingenhandling.
förvalt-regeringen fårhosärendenåtgärden. Ibeslutar enomsom
bestäm-iförhandlingen. Vidarehållaningsmyndighet attutses anges

situationer.i olikafattar beslutmyndighetvilkenmelserna som
innebär förvars-kap. §bestämmelserna i ll 8tillHänvisningen att

ordningiöverklagasInvandrarverketfattatsharbeslut sammaavsom
utlännings-tillutlänningslagen, dvs.enligtförvarsbeslutförgällersom

in-ordning inteUtlänningsöverdomstolen. Denna äroch tilldomstol
domstolinte fattasfrihetsberövandebeslutvändningsfri. Ett avsomom

kan såledesdomstol. Regeringentillöverklagaskunnaemellertidmåste
dom-tillavseende.i detta Rättenöverprövningsinstansinte godtas som

förvarstatsrådtill beslutbakgrundenstolsprövning också attär omav
överkla-vanligatill denAlternativetRegeringsrätten.tillöverklagas

för-Invandrarverketsöverklagandenhänvisagandeordningen är att av
uddabli mycketskulle dockdomstolen. Dettavarsbeslut till Högsta en

rolltill denmed hänsynlämpligtinteskulleinstansordning. Det vara
prövningvid regeringensremissinstansdomstolen fårHögsta avsom

vanliga in-denlåtamöjlighetutvisningsfrågan. Någon än attannan
förvarsbeslutInvandrarverketsöverprövningförstansordningen sy-av

återstå.därmed intenes
utlän-kap. 23 §9bör observerasverkställighetenfråga attI om

särskildlagenUtvisningsbeslut enligttillämplig.ningslagen inte är om
inte.preskriberasutlänningskontroll

beslutskall fattakap. §till 2Hänvisningen 15 omvem somavser
regeringen.ärenden hosbiträde ioffentligt
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6 § Vid förhandling enligt i3 § domstolenHögsta skall utlänningen höras.
Rikspolisstyrelsen skall utlänningens motpart.vara

domstolenHögsta får bestämma andra utlänningenävenatt än skall
höras vid förhandlingen. någonOm åberopar muntligparterna ellerav
skriftlig bevisning, bevisningenprövar rätten skall tillåtas. Därvid till-om
lämpas kap.35 § rättegångsbalken.7

frågaI inställelse till förhandlingen tillämpas 8 kap. utlän-19§om
ningslagen 2000:000.

Om beslut Invandrarverket enligtett 2 § denna lag har överklagatsav
till regeringen, skall förhandling i kap.8 12 § utlänningslagensom avses
hållas vid Högsta domstolen.

Ändringama i paragrafen föranleds Högsta domstolen blirattav
remissinstans hos regeringen och skall hålla förhandling. Paragrafens

första-trecije stycken innehåller bestämmelser förhandlingenom som
tidigare bestämmelser.motsvarar

Fjärde stycket innehåller specialbestämmelse.en
Vissa komplikationer vid överklagande Invandrarverkets för-av

varsbeslut har berörts i kommentaren till 5 En ytterligare komplika-
tion gäller omprövningen bestående förvarsbeslut sedan utvis-ettav
ningsbeslut Invandrarverket har överklagats till regeringen. Det kanav
inte uteslutas förhandling kan behöva hållasatt medan ärendetäven
handläggs hos regeringen. Om det då redan finns utvisningsbeslutett

Invandrarverket, kommer tidsfristen för omprövning två må-av att vara
nader. Finns inget utvisningsbeslut, gäller tidsfristen två veckor. dessaI
fall får förhandling hållas inför Högsta domstolen. Något tänkbartannat
alternativ finns knappast.

Som tidigare kommer beslut statsråd förvarett överklagasattav om
till Regeringsrätten.

Vid förhandlingen7 § skall utredas de omständigheter kan in-noga som
verka hur ärendet blir avgjort.

Rikspolisstyrelsen skall redogöra för omständigheterna i ärendet och
tillfälle ställa frågor till utlänningen och andraatt hörs i ärendet.ges som

Rikspolisstyrelsen skall lämna andra upplysningaräven behövs för attsom
genomföra förhandlingen. Utlänningen skall få tillfälle sin stånd-att ange
punkt och uttala sig de omständigheteratt åberopas i ärendet.om som

frågorGenom och påpekanden skall försöka avhjälpa otydlig-rätten
heter och ofullständigheter i de uppgifter lämnas.som

Utöver vad följer kap.5 l § rättegångsbalken får Högsta dom-som av
stolen besluta förhandlingen skall hållas inomatt stängda dörrar, detom
kan det vid förhandlingen kommerantas framatt uppgifter, för vilka i
domstolen gäller sekretess i sekretesslagen 1980:100. övrigtIsom anges
gäller kap.8 och21 utlänningslagen22 2000:000.

Högsta domstolens yttrande enligt 3 § får grundas på handlingaräven
eller material enligt kap.14 förstaannat 5 § stycket sekretesslagen intesom
får lämnas tillut parter.
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Ändringama domstolens rollföranledsparagrafen Högstai somnyaav
denfått efterbestämmelsernaharremissinstans. Därutöver anpassas

lydelse.utlänningslagensnya

invandrarverk,tillhar förts Statensutvisning intefrågan9 § Om ännuom
ställasskall i förvar ellerutlänningenbeslutaRikspolisstyrelsenfâr tasatt

handen. så-i inte för Ettförutsättningarna 8 §under uppsikt, äräven om
skallInvandrarverket. Verketanmälas tillbeslut skalldant snarastgenast

skall bestå.åtgärdenpröva om

interimistisktmöjlighetRikspolisstyrelsensbehandlarParagrafen att ta
Ändringama Invandrarverketsföranledsförvar.utlänning i nyaaven

instans.beslutande i förstaroll som
tagits i för-utlänning inte harvillRikspolisstyrelsenOm att somen

det hosfår styrelsen begärai förvar,skallärendets gångunder tasvar
Invandrarverket ellerärendethandläggermyndighetden rege-som

ringen.

ihinder 9enligt denna lagbeslutatsutvisning har10 § Om som angesmen
beslutet verk-2000:000utlänningslageneller 3 § möterkap. 2 mot att
inte bör verk-särskild anledningnågonbeslutetställs eller annanavom

verkställighet tillsförordnamyndighetenbeslutandeskall denställas, att
inhibition.skeinte fårvidare

påinhibition skallförordnandetochUtvisningsbeslutet prövas nyttom
utvisnings-till Så längefinns skäl det.detinvandrarverkStatens närav
Rikspolis-verkställas, skallinte har kunnatfortfarande gällerbeslutet men

beslutet meddela-kalenderår efter det dåvarjeutgångenförestyrelsen av
prövning be-huruvida skäl fördet finnsInvandrarverketdes anmäla hos av

slutet.

Ändringama Inhibitions-instansordningen.ändradedenföljdär aven
beslutande Till följd lagensmyndigheten.denskallfrågan prövas avav

medvetenhetutvisningsbeslut fattas i fullkonstruktion kan attett om
tid. ställetöverskådlig Iverkställa, i inte inomfallintedet går vartatt

principerförvaltningsrättsligaallmännainhibition. Avmeddelas då
utvisningsbeslutinhibitionfår beslutaregeringenföljer ettatt avom

harutvisningsbeslutetmeddelat,invandrarverk harStatens närsom
i förstainhibitionsbeslutregeringen. Ett sådantöverklagats till avser

beslut ihunnit fattaregeringen harintill dess över-hand tiden ett eget
klagandeärendet.

Omprövning skallomprövning.andra stycket gällerBestämmelsen i
förs i må-omständigheterdet,finns skäl tillske det närt.ex.när nya

skall be-Invandrarverketbestämmelsen det omprövaEnligtlet. är som
Härigenom möjlig-fattat det.harregeringendetslutet, äräven när som

Vid överkla-omprövningen.vidi instanserprövning två ävengörs en
hämtaregeringen inteomprövningsbeslutet behövergande ytt-av
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rande från domstolen då det kan upphävaHögsta än övervägasannat att
inhibitionsbeslut grundar sig verkställighetshinder.påett som

myndighet beslutat utvisning får11 § Den besluta utlänningenattsom om
vissa skall anmäla sigtider hos polismyndighet anmälningsplikt,en

beslut utvisning enligt denna lag tills vidare inte skall verkställasettom om
inhibition. utvisningsbeslutetgrund Om grundas på första1 § stycketav

myndighetfår också besluta skall tillämpas19-22 påatt ut-samma
länningen.

stycket tillämpas också, beslut avvisning eller utvis-Första ettom om
ning enligt utlänningslagen 2000:000 inte kan verkställas och före-det
ligger sådana omständigheter beträffande utlänningen i l §som avses
första eller beslut invandrarverkstycket Om Statens överklagas1 ett av
till regeringen, skall yttrande inhämtas från domstolen skallHögsta som
hålla förhandling i ärendet, det inte särskilda skäl obehövligt. Vidärom av
förhandlingen tillämpas och6 §§.7

första stycket Invandrarverket möjligheter beslutaI anmäl-attges om
ningsplikt och möjlighet för Rikspolisstyrelsen beslutaattom om
tvångsmedel utlänningen i de fall då grunden för utvisningen ärmot
misstanke terrorism enligt lagen.om

tvångsmedel husrannsakan, kroppsvisitationDe ellerärsom avses
kroppsbesiktning därutöver hemlig teleavlyssning eller teleöver-samt
vakning granskning postförsändelsersamt av m.m.

Åtgärderna får endast tillgripas det betydelse förär utrönaattom av
utlänningen eller organisation eller han eller till-honom en grupp som

hör eller verkar för planlägger eller förbereder någon gärning in-som
nebär våld, hot eller för politiska syften brotttvång och innefattarsom
för vilket lindrigare straff fängelse i inte föreskrivet.två årän är

Rikspolisstyrelsen skallFör kunna använda tvångsmedlen hemligatt
teleavlyssning och de liknande, krävs tillstånd Stockholmsäven av
tingsrätt. dessa fall med Invandrarverkets beslutI endast möjlig-avses
het för Rikspolisstyrelsen till tingsrätten för få detta tillstånd.att att

alternativ Invandrarverket i stället fick anmäla behovetEtt attvore
tvångsmedel till regeringen, då fick besluta tvångsmedel påav som om

tidigare. skulle emellertid komma i konflikt medDettasättsamma som
regeringens roll överinstans, och någon möjlighet till överprövningsom

beslutet skulle inte finnas. heller lämpligtInte det läggaattav vore
tvångsmedelsbeslutet direkt hos domstol.en

Andra stycket situationer där beslut avvisning utvis-elleravser om
ning har meddelats enligt utlänningslagen, det ändå beträffandemen
utlänningen föreligger sådana omständigheter i lagensom avses om
särskild utlänningskontroll. sådan situation kan bli ovanlig.En antas
Även falli dessa bör möjlighet till överprövning beslutettges en av om
tvångsmedel. förhandling skall kunna hållas, och med hänsyn tillEn

domstolens roll i övrigt remissinstans till regeringenHögsta börsom
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domstol. det finns särskilda skäl tillförhandlingen hållas i denna Om
förhandling underlåtas. Särskilda skäl kan exempelvisdet kan attvara

anmälningsplikt detingripande ochåtgärden inte än ärär mera uppen-
förhandling saknar betydelse.bart att en

anmälningsplikt eller tillämpningbeslut enligt § 19-§ ll12 Ett om av
år räknat från dagen för beslutet avlägsnande.gäller i längst22 tre om

regeringen tagits bort för beslutparagrafen har orden avl ävenatt
Invandrarverket skall omfattas bestämmelsen.fattats Föravsom av

har också lagts till bestämning vilkatydlighetens skull närmareen av
omfattas bestämmelsen.beslut som av

förordnats, skall beslut utvisning enligtinhibition inte har§ Om13 ett om
så det kan ske. Rikspolisstyrelsen skall fördenna lag verkställas snart svara

myndigheten får förordnaverkställigheten. beslutande dockDen att en an-
ombesörja verkställigheten. verkställighetmyndighet skall För ettavnan

sådana anvisningarutvisning skall myndigheten meddelabeslut somom
utlänningslagenandra stycket 2000:000.i kap. §6 15avses

myndigheten finner verkställigheten inte kanverkställandeOm den att
besked behövs, skall myndigheten under-eller ytterligaregenomföras att

Invandrarverket detta.rätta om

anpassning till tvåinstansordningen.innebärstycketFörsta en
underrättelse verkställighet inte kanAndra stycket innebär attatt om

Verket har i denna situationtill Invandrarverket.ske skall riktas att ta
skall meddelas. Verkets beslut kan sedan påställning till inhibitionom

regeringen.vanligt överklagas tillsätt

tillämpas i fråga utlänning i denBestämmelserna i18 § 19-22 om en
regeringen eller domstolen har bestämt detmån invandrarverk ellerStatens

enligt lag.denna

kompletterats med hänsyn till Invandrarver-Bestämmelsen har endast
roll beslutsinstans.kets nya som

ringa, till böter dömsTill fängelse i högst år eller, brottet24 § ärett enom
han enligt verkställt beslututlänning uppehåller sig i Sverige fastän ettsom

hit. gäl-utvisning enligt denna lag inte har haft återvända Dettarätt attom
hit för undgå förföljelseler dock inte utlänningen har flytt att somom

utlänningslagen 2000:000.i kap. 2 §5avses
väckasåtal för brott enligt första stycket interinga fall skallI änannat

påkallat från allmän synpunkt.det ärom

Ändringen utlänningslagen.hänvisningen till lagrum iendastavser

på-utvisningsärende enligt denna lagMedan handläggningen25 § ettav
utlänningen in-regeringens medgivande väckasgår, får åtal inte motutan

avgjorts.ärendetnan
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åtalsförbud gällt enligt tidigare regler medan ärende enligtDet ettsom
handlagts regeringen skall fortsättningsvislagen gälla medanävenav

ärende hoshandläggning sådant pågår Invandrarverket.ettav

angående utvisning eller anmälningspliktärende enligt denna lag27 § I
invandrarverki ärende hos eller regeringen angåendeStatens beslutsamt

skall offentligt biträde förordnas förenligt § den åtgärdenll som avser,
behov biträdedet inte måste saknas.antas attom av

Ändringen föranleds den rollen förendast Statens invandrarverkav nya
enligt lagen. Offentligt biträde skall kunna förordnasi ärenden iäven

ärenden hos verket.

förvaltningsmyndighet i frågor28 § Beslut offentligt biträdeav en om
överklagas till Utlänningsdomstolen.

Utlänningsdomstolens beslut får överklagas till Utlänningsöverdom-
Prövningstillstånd krävs vid överklagande tillstolen. Utlänningsöverdom-

stolen.

Ändringen föranleds Utlänningsnämndens funktion överkla-attav som
gandeinstans i utlänningsärenden till utlänningsdomstolama.övergår

Bestämmelserna överklagande förvaltningsmyndighets be-om av en
slut offentligt biträde bör desamma i ärenden enligt utlän-om vara
ningslagen enligt denna lag. Sådana beslut får därför enligt bådasom
lagarna överklagas till utlänningsdomstolen och till Utlänningsöver-

Prövningstillstånd krävs vid överklagandedomstolen. till Utlännings-
överdomstolen.
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Instansordningen1

skall ligga i första instans,tyngdpunkten i någotVi att processenanser
framhållit i direktiven till utredningen. Majorite-ocksåregeringensom

invandrarverk kvar första instans med idärförslag Statens ärtens som
handläggningsordning idag, d.v.s. tvåparts-utansettstort somsamma

förändrade instansordningen tillsyftet med denförfarande, gör storaatt
riskerar bli transportsträckaförlorat. instansendelar går Första att en

rättssäkerhetskraven tillgodo-där kommerfram till länsrätten. Först att
muntlig förhandling.tvåpartsförfarande ochses genom

allvarliga brister i fråga rättssäker-omfattande kritiken förDen om
baraträffar inte Utlänningsnämnden irättstillämpninghet och utan

invandrarverk. Sverige har på tid vidhög gradminst lika Statens senare
tillfällen kritiserats kommitté forinte mindre sju FN:sän mot tortyrav

verk-innebära brott konventiondet skulle FN:s mot tortyr attmotatt
invandrarverk och Utlänningsnämnden.ställa beslut fattade Statensav

fattats Utlänningsnämnden och Statens in-har gällt beslutDet som av
risk föravvisa asylsökande deras hemländervandrarverk till trots attatt

tredjeland där trygghetskulle för eller tillde där utsättas mottortyr ett
gäl-förelegat. Sverige innehar rekordet detvidaresändning inte närnu

asylsökande fruktan forfall med avvisningsbeslut förler antalet vars
Äventrovärdig FN-kommitténi hemlandet ansetts mot tortyr.tortyr av

mänskliga rättigheter har deden europeiska kommissionen för senaste
invandrarverkfast beslut ochflera gånger slagit Statens Ut-åren att av

har i stridavvisning asylsökande ståttlänningsnämnden mot ar-om av
angående skydd för de mänskligatikel i den europeiska konventionen3

Hatami /grundläggande frihetema. målet Sve-rättigheterna och de I
. .
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rige, där beslut meddelades den april riktade23 1998, enhälligen
kritik bådekommission hård Statens invandrarverks och Utlän-mot

handläggningningsnämndens ärendet. Handläggning hos de svenskaav
bristfällig varken artikel i konventionenmyndigheterna så eller3attvar

tillämpadekap. utlänningslagen blev i ärendet. undvika8 l § För att en
fällning i Europadomstolen regeringenganska säker har ingått för-nu

Utlänningsnämnden har beviljatlikning i ärendet och klaganden asyl
inte resedokument och flyktingförklaring.dockmen

nyligen publicerad forskningsrapport Diesen m.fl. BevisI en
Prövning flyktingärenden Norstedts Juridik konstateras1998 attav
lika behandlas lika sig hos invandrarverkfall inte Statens eller ivare
Utlänningsnämnden och förutsebarheten och därmed rättssäkerhetenatt
blir begränsad. Enligt författarna finns det få rättsområdenytterst som
präglas rättsosäkerhet, godtycke och bristande likformighetav samma

utlänningsrätten.som
rad orsaker till den rådande situationen.Rapporten Dentar upp en

invändningen utlänningslagstiftningen från lag-ärmot atttyngsta man
stiftarens sida åsyftat och åstadkommit särlösningar för utlänningsrät-

stället för knyta till redan existerande och väl beprövadeIten. att an
haft ambitionen skapa ochlösningar har något unikt. Re-att nyttman

sultaten har blivit därefter: rättssäkerheten har kommit på undantag.
särskiltpekar på ärenden uppehållstillstånd in-Man prövasatt om av

rättade myndigheter, nämligen invandrarverk och, i andra in-Statens
förUtlänningsnämnden. stället ärendetI avgörsattstans en neu-av av

utredertral opartisk domstol det myndighetoch ochär nu samma som
flyktingskäl. betyder i praktikenden sökandes myndig-Detprövar att

heternas utredningsskyldighet i regel blir "självuppfylld"; brister i ut-
redningen den sökande till last, utredningsbördanläggs väsent-trots att
ligen ligger myndigheten.på

rapportförfattarna angelägna reformenligt kanDen mest som ge-
flytta prövningen tillnomföras på flyktingrättens område är överatt

Därmed skulle sökanden och myndighetenförvaltningsdomstolarna.
ställas varandra i rättegång enligt normalaparter mot process-som en
principer. skulle betyda den sökande fortsättningsvis kommerDetta att

få del allt material, det kan ske tillämpbar praxisbildningatt att enav
området likformigheten, förutsebarheten och därmed rättssäker-och att
heten ökar.

Vi delar helt rapportförfattarnas analys den nuvarande instans-av
ordningens svagheter och deras förslag till förändringar. Kommitté-
majoritetens förslag kan i bästa fall karakteriseras halvmesyrsom en

för rättssäkert förfarande försteftersom förutsättningarna kommerett
i något gått i första instans det oändligtandra instans. Men ärsnettom
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till detta andra omgång åstadkommamycket svårare irätta änatt atten
riktig redan vid prövningen i första instans.utgången
Ytterligare starkt skäl Invandrarverket skall kvarståett mot att som

instans verket från den januari förförsta 19991är överatt tar ansvaret
avlägsnandebeslut. Invandrarverket skallverkställa redan efter be-att

informera vilka fördelar det kani första instans ha lämnaslutet attom
överklaga beslutet till högre instans.Sverige attutan

information Invandrarverkets återvändandeprojektVid om somen
frivilligorganisationer framfördesverket höll för företrädare för bl.a. att

för invandrarverket "saklig information" be-företrädare attger genom
asylsökande hur små chanser vissa asylsökande har fåförrätta atten

uppehållstillstånd, exempelvis statistik till asylsökandeattgenom ge en
utvisande hur få från Bangladesh fårfrån Bangladesh personer som

framhölls särskilt företrädare för Invandrarver-i Sverige. Detstanna av
fattar alltid korrekta och Utlänningsnämndende beslutket är attatt man

omständigheter tillkommit underbara ändrar besluten hand-när nya
läggningen nämnden.hos

får helt enkelt för många roller.Invandrarverket Detta kommer
ytterligare undergräva tilltron till Invandrarverkets förmågatveklöst att

dessaopartiskt handlägga tillståndsärenden.på sättatt ett

2 Förfaranderegler

majoritetsförslagetmodell skall liksom i invandrarverkvår StatenI
myndighet utreder uppehållstillstånds- och medborgar-den somvara

fårbifallsärenden Invandrarverket fatta bifalls-skapsärenden. klaraI
omedelbart anmäla tillbeslut, i övriga fall skall länsrätten detattman

biträde.offentligt Länsrätten har då omedelbartföreligger behov attav
fatta beslut i biträdesfrågan. Invandrarverket ärendetNär ärattanser

ansökan avvisning till länsrätten i vilkenfärdigutrett gör man en om
för Invandrarverkets inställning har utvecklats. måstegrunderna Detta

fråndock ske inom månader det invandrarverket ansökantre att mottog
uppehållstillstånd. det föreligger särskilda utredningsvårigheterOmom

visst ärende får länsrätten Invandrarverket medgei på ansökanett av
förlängning utredningstiden.av

Vi handläggningstiderna förkortas väsentligtkommeratt attanser
minoritetens förslag genomförs. genomsnittliga vistelsetidenDenom

registrerade i mottagningssystemet den juliför 1 1998personer var ca
månader. utgår från dygnskostnaden asyldygn,19 Om ärman per som

kronor för och registrerade i205 1998, 13 000 äratt mottag-personer
halvårsskiftetningssystemet vilket fallet vid 1998 skulle en genom-var

mottagningssystemetsnittlig förkortning vistelsetiden i till 8 måna-av
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betyda besparing miljonervi realistiskt, på 900der, vilket en caanser
kronor.

handläggningstiden i avlägsnande-acceptabeltinteDet är ettatt
förtill månader. Väntetiden deärende i genomsnitt uppgår 19 vuxna

utomordentligt påfrestande och resulterarallt för barnenoch framför är
psykiatriskt vårdbehov. förekom-medicinskt ellerinte sällan i Detett

läkarintyg och bampsykiatriska bedömningaringivnaofta attmer
intyg då de tidigare ingivna intygen påmedmåste kompletteras nya

blivit för handlägg-handläggningstider gamla. Långagrund långaav
uppehållstillståndhumanitära skäl förmedförningstider att upp-nya

försvåras.återvändande till hemlandetochkommer att ett
i avlägsnandeärenden hos in-utredningstiden StatensVi attanser

vilketskall få överstiga månader, bör lag-normalt intevandrarverk tre
lämplig iför sådan lagreglering särskiltTidpunktenregleras. är nuen

processordning införs rättsområdet.på Stats-samband med att en ny
olika åtgärder försökt för-under tjugo årmaktema har än genommer

påtagligt resultat, varför lagstift-handläggningstiderkorta dessa utan
förvaltningsdomstolarnanödvändig. uppgårning Hosmåste ansesnu

relevanta förLVU-ärenden,handläggningstiderna i mestansersom
månader hos länsrätterna och 2,1till i genomsnitt 1,4jämförelse,en

ärendenasäkerställakammarrättema.månader hos För avgörsattatt
utlänningslagen innehållasnabbt länsrätterna börtillräckligt enav

inommålet till förhandlinglänsrätten måstebestämmelse sätta utattom
tids-tidpunkt målet inkom till domstolen.från den Dennaveckorsex

föreligger särskilda skäl, varvidöverskridas endast detfrist skall få om
förhandling det kan ske.skall till såmålet sättas snartut

förinvandrarverk får tillräckligaviktigt StatensDet är att resurser
beträffande handläggningstider.här uppställda målet Omuppnå detatt

genomsnittligsammanlagdförutsättningar uppfyllsdessa attanser en
månader bör kunna uppnås.handläggningstid på åtta

framför detkommittémajoritetenavstånd från de tankarVi äratttar
handläggningstiderna ofta blirlastas förde asylsökande skall attsom

asylsökandeincitament för deskulle föreliggamycket långa. Det att
till de-tidsfaktorn verkahandläggningen eftersomsöka dra på antasut

asylsökandekontakt med mångahar haftfördel. Den nära vetras som
i udda fall.det möjligen någotinte förhåller sigdet sättet, utomatt

snabbtasyl oerhört angelägnaVanligen de söker avgö-är ettomsom
iakttagande ochärendena, givetvis medrande rätts-noggrannav enav

handläggning.utredning ochsäker
rättssäkert för-tolkar viktig deltill kompetentaTillgång är etten av

betydelse för dengrundläggandekorrekt tolkningfarande, är attaven
i åtnjutande sinasvenska språket skall kommabehärskar det avsom

ochtydligt i utlänningsärendenblir särskiltlagliga rättigheter. Detta
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myndigheter och dom-handling berördapraktiskimåste garanteras av
användas.auktoriserade tolkarhand skallförstastolar. I

utlänningsmålen bör handläg-majoritetentilliVi attmotsatsanser
tillärenden koncentrerasdessafem länsrätter. Omvid minst tregas

tidvis, bli alltföråtminstonedenna måltyp,riskerarlänsrätter att ett stort
anledning befaraverksamhet och det finnstotalainslag i länsrättens att

masshantering dessaslagsbli fråga någotkunnadet skulleatt avom
dömer ioch nämndemänlagfama juristerviktigt demål. Det är att som

andra måltyper.arbeta med Detmöjlighetockså har ärdessa mål att
skulleStockholmingen länsrättacceptabelthellerinte att norr om

utlänningsmål.handlägga
utlänningsdomstolar bör knytas tillsärskildaMajoriteten attanser

Viutlänningsöverdomstol till kammarrätt.ochlänsrätterna anserenen
skullekonstruktion.för sådan Denskäldet finns någrainte ytter-att en

flyk-"dom"-stämpel invandrare ochpåolyckligförstärkaligare en
befästabara bidra tillutlänningsdomstol kanBeteckningentingar. att

fåredan har svårtstigmatisering demutanförskap och att uppe-somav
kanUtlänningsärendenaaccepterade i samhället.blihållstillstånd och

både kan och bör handläggasunika ochintekomplicerade, ärmenvara
och kammarrätten.länsrätternaav

skall medverka delar vinämndledamöterfrågangällerdetNär när
kritik befogad riktatsVi denuppfattning.majoritetensinte somanser

be-omfattande tillämpningdess alltförutlänningsnämnden förmot av
andelen ärendenDärmed harbeskaffenhet".enkel"ärendengreppet av

till mellanlekmannaledamöter uppgåttdeltagandeavgörs utan avsom
utlänningslageninföras ibestämmelse böroch En att80 90 procent. om

enkel beskaffenhetärendenfårkammarrättoch utanlänsrätt avgöra av
enkel beskaffen-mål kannämndemän. Ettdeltagande anses vara avav

utgången.helst tvekaninte råder någondethet endast omsomom
proposi-uttalandet idet olyckligaifrånskulle kommaHärigenom man

skall obligato-medverkan endastlekmännenstion 1991/9230 att vara
negativhaft mycketfallen, någotsvårbedömdarisk i de som enmer

Utlänningsnämnden.imedverkanderasinverkan på
skallnämndledamöternauppfattningmajoritetensVi delar utsesatt

mycket viktigtvi detutlänningsmålen,särskilt för attvaraansermen
måltyper hosmedverka vid andraockså skallnämndledamöterdessa

utlän-i andra målmedverkarde inteförvaltningsdomstolarna. Om än
rättskulturen på dettaha svårtdeningsmål kommer att vetaatt om-om

områden.annorlunda på andrautvecklasråde än
skullelänsrättenmajoriteteninvändning hosavvisar denVi mot att

minimigaranti-hänvisning till EU:smedinstans,första görsutgöra som
Europarådet.och DessaUNHCRrekommendationerresolution och av

första hand skallasylärenden irekommendationer avgö-attomorgans

Ökad19-0303 rättssäkerhet20
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central utlänningsmyndighet har bakgrund asylären-attras av en som
den gränspoliser erforderligaofta avgjorts kunskaper i asylrätt.utanav

har därför velat ärendena skallMan central immigra-avgörasatt av en
tionsmyndighet för rättssäkerheten och principenatt garantera att om
non-refoulement respekteras. Om Sverige inför förfarandeett som ger
bättre rättssäkerhet denna miniminivå kommer dessa internationellaän

invändningarinstanser inte ha några det.att mot

Muntlig förhandling

förordar förvaltningsprocesslagensKommittémajoriteten vanligaatt
förhandlingbestämmelser muntlig i länsrätt och kammarrätt skallom

gälla. innebär inskränkning den idag gällande tillDetta rättenen av
handläggning i utlänningslagen.muntlig

Vi bristen muntlig förhandling med tvåpartsförfarandeattanser
hos Invandrarverket och Utlänningsnämnden grundläggandeär ett pro-
blem det nödvändigt komma till med i denär rättaattsom nya process-
ordningen. Därför bör reglerna muntlighet i länsrättenom vara samma

enligt lag med särskilda bestämmelser35 § vård Detsom om av unga.
betyder muntlig förhandling skall hållas detta inte uppenbartäratt om
obehövligt och muntlig förhandling alltid skall hållas någonatt partom
begär det.

det gäller andra ärenden avlägsnandeärendenNär vi 9 §än attanser
förvaltningsprocesslagen muntlighet tillfyllest. det gällerNärom vara
förfarandet i kammarrätt vi likaledes förvaltningsprocessla-attanser

regler muntlighet skall gälla. Tyngdpunkten i förfarandet skallgens om
ligga i första instans och det bör finnas andra förutsättningar för att ett
skriftligt förfarande skall godtagbart i andra instans.vara

Prövningstillstånd

Vi till majoriteten-i inte det skall gälla krav påmotsats att attanser -
prövningstillstånd meddelats för mål skall till prövningatt ett tas upp av
kammarrätten. kan skriftligt förfarande iDäremot kammarrättenett rent
i många fall tillfyllest. prövningstillstånd bl.a.Krav skullevara
innebära alltför risker för splittrad praxisbildning i de olikastora en
länsrätterna. Med tanke på de ofta livsavgörande konsekvenser ett
avlägsnandebeslut kan ha för den sökande vi det börockså attanser
finnas till fullständig prövning målet i två rättsliga instanser.rätt en av

något inte tillgodoses i majoritetens förslag.Detta Enär som annan
nackdel majoritetsförslaget- i de fall prövningstillstånd be-är att som
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handläggningstid i kammarrätten. Förstlångblir detviljas extraen-
varvid målettvå domarebeslutasprövningstillståndsfråganskall av

prövningstillstånd beviljas måstehelhet,i sinigenommåste gås om
deandradelvistillgång änmålet prövas som varpersoneravnuen

prövningstillståndsfrågan.avgörandetvidmed av

Snabbprocessen3

med regeringenvi intemajoritetentill att ett systemI motsats avanser
införas.länder" bör Detta"säkra tredjebeslutade listor attöver vore

finns alltid riskolyckligt Detpåasylrätten attpolitisera sätt.ett rege-en
land frånavförabeslutasig fördrakommerringen att ettattatt om

beslut.för sådant Detsakliga skälfinns ärdetlistadenna ettäven om
tillland på dettavill pekaifrån säkert sättnämligen långt ut ettatt man

kommersiella relatio-diplomatiska ochde godaförfång föreventuellt
förtydliga riskerockså mycketinnebärlandet ifråga. Det attmednerna

lnvandrarverketforslagmajoritetensd.v.s. i görmyndigheter,ansvariga
tillavvisningarärenden gälleri debedömningarslentrianmässiga som

länder".tredjes.k. "säkra
riskerkritik for deriktats skarpårtiondenfleraunderhar storaDet

i ärendenflyktingkonventionen finnsi stridrefoulementför mot som
stärkaförsök årenfleraverkställighet. Trotsomedelbar attmed genom

avtagit.kritiken inteharrättssäkerheten
i sin år-utrikesdepartementUSA:sjanuari skrevi 1998Så sent som

föl-Practices bl.a.RightsHuman"Country Reportsliga rapport on
debattöversättning: pågår"DetinofficiellSverigejande en omom

ansökningar be-asylsökande gjortförsituationenden svåra somsom
till Sverigeogrundade, de kommeruppenbarttraktas genomsomsom

under orim-behandlasansökningaroch deland,tredjesäkertett vars
framförtshar ocksånio år.fall lång tid Deti såtid, någraligt lång som

otillräckligtochhandläggningarsnabba rätts-överdrivetklagomål mot
avvisades inom 72asylsökandeasylsökande, dvsför vissaskydd som

vid tolkningbiträde.juridiskt Entillgång tillinte fickochtimmar av
avvisningarland tillåtertredjesäkert sö-konstituerarvad ett avsom

asyl-landet hartill dethänsyntredje landkande till utan att ta enom
till."få tillgångmöjlighetsökande hardenprocedur attsom

ipubliceradeWatchRightsMänniskorättsorganisationen Human
global humanpolicyasylum"Swedishseptember 1996 rapporten:

inofficiellblskriver översätt-perspective". Irights rapporten man a.
asylsökande tillavvisarSverigevilken"Procedurenning: genom

Sverigeexakt,punkter.likaledes Merländer hartredje tarsäkra svaga
förtredje landeti detmyndigheternamedkontakt attsystematisktinte
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informera dem Sverige inte har den asylsökandes skälatt prövatom
eller försäkrar sig på den asylsökande får tillgång tillsätt asyl-annat att
proceduren och sina asylskäl bedömda. Följaktligen finns det ingen
garanti det tredje landet har asylprocedurnär den avvisadeattens en
får tillgång till proceduren. Som tidigare diskuterats tillämpar Sve----
rige reglerna uppenbart ogrundad och säkert tredje land i flerom
fall de på rättvisande kan karakteriserasän klartsätt miss-ettsom som
bruk. ljusetI denna tillämpning och den ofta förekommande avsak-av
naden adekvat stöd för sökande med uppenbart ogrundade ochav
säkra tredje länder fall borde Sverige dessa sökande effektiv rättge en

överklaga låta dem i landet medan överklagandetatt att stannagenom
behandlas."

Vi det nödvändigt Sverige, för uppfylla sinaär inter-att att attanser
nationella åtaganden, inför möjlighet till åtminstone till snabbrätten
över/omprövning avlägsnandebeslut medan den sökande kvar iett ärav
landet. Vi vill här hänvisa till UNHCR:s resolution 8 från år 1977nr

avgörande flyktingstatus, rekommendation 30 från 1983om av nr om
uppenbart ogrundade eller vilseledande ansökningar, Europarådets re-
kommendation R 81 16 angående harmonisering nationellaav proce-
durregler beträffande asyl, Europakonventionens regel till ef-rättom
fektivt rättsmedel i artikel 13 kränkning rättigheter enligt arti-när en av
kel eller3 8 kan ifrågasättas, Europarådets rekommendation från sep-
tember 981998 R 13 till effektivt rättsmedel vid besluträttenom om
avvisning där tillämpning Europakonventionens artikel kan ifråga-3av

EU-resolutionen juni1 1995 minimigarantiersättas för asyl-samt om
procedurer.

En kvarstanna i landet åtminstone under inhibitionspröv-rätt att en
ning skulle mycket viktigt också för möjliggöra hänsynsta-attvara
gande till barnens särskilt belägenhet.utsatta

Vi också i samtliga avlägsnandeärenden inte hand-attanser som
läggs polismyndigheten och där Invandrarverket inte bifaller ansök-av
ningen uppehållstillstånd skall ärendet till länsrätten. När detom
gäller ärende handläggs enligt snabbprocessen d.v.s. medett som ome-
delbar verkställighet skall besvär kunna anföras till kammarrätten i
vanlig ordning. besvär skallDessa emellertid inte hinderutgöra mot
verkställighet. För sådan verkan skall inträda krävs ansökningatt atten

inhibition inom två dagar från länsrättens beslut meddelats.görs attom
Om kammarrätten lämnar inhibitionsansökningen bifall får verk-utan
ställighet ske, i fall måste kammarrättens slutgiltiga beslutannat av-
vaktas.

också nödvändigtDet i utlänningslagen införaär regleratt attom
avvisningar till s.k. säkra tredje länder bara får genomföras det lan-om
det
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i Sverigeasylansökningen inteunderrättats prövats gent-attom
hemlandetemot

ansökning behandlad iasylsökande får sindenattgaranterar en
asylprocedurreguljär

och varak-flyktingkonventionenoch tillämpartillträtthar ettger
skyddsbehövande ocheffektivt skydd åttigt och

fått sinatill vad fallet-iasylsökandeden ärmotsats som nu-
prövade det tredje landeti Sverige ochfullständigt utreddaasylskäl mot

kommerfallet skyddsbehovendet enskildasäkerhet råder iså attattatt
där.tillgodoses

avvisning med omedelbarsituationervidare deVi närattanser
förhållande till vadinskränkas iske måsteverkställighet får ärsom

innehållet iöverensstämmelse meduppnåförgällande Dettarätt. att
flyktingkommis-medvid sammanträde FN:skonklusion 30 antagennr

omedelbaravvisning medIdag kanexekutivkommitté 1983.sariats
utlänningslagenöverensstämmelse medfall ske ii vissaverkställighet

exekutivkommitténs konklusion 30.medi konfliktfastän den står nr

Ärenden flyktingförklaringochresedokument samt4 omom
medborgarskapsvenskt

densammaärenden skallinstansordningen i dessaVi att somvaraanser
till muntlighuvudregeln. Fråganavlägsnandeärenden enligt rätteni om

avsnittet muntlig för-iärenden har berörtsi dessaförhandling omovan
handling.

praxisStyrning5 av

skall handläggas iinskränkningutlänningsärendenaVi utanattanser
"dubbelkommandot"nuvarandeangivits Detden ordning ovan.som

har skapatenskilda ärendenbehörighetenvad gäller avgöraatt en
förhar detbeträffande vilken instansoklarhet yttersta ansvaretsom

utvecklingen påfår vanligtRegeringen påpraxisbildningen. sätt styra
med riksdagen ochlagstiftning tillsammansdetta rättsområde genom

aktivare hittills.förordningsmakt påutnyttja sin änsättettattgenom

biträde6 Offentligt

normala processord-enligt denhandläggsavlägsnandeärendenI som
Invandrar-efterförordnas länsrättenoffentligt biträdeningen bör attav

allvar-åtskilliga år råtthar sedanbiträde.anmält behov Detverket av



608 Reservationer och särskilda yttranden SOU 1999: 16

liga missförhållanden i Invandrarverkets handläggning dessa förord-av
nanden i många fall fördröjts lång tid. Justitieombudsmannen har isom
flera fall funnit skäl rikta kritik Invandrarverket grundatt mot av
dessa dröjsmål. Det bör därför införas tillägg i utlänningslagens llett
kap 8 med innebörd§ det offentliga biträdet skall förordnasatt ome-
delbart. omedelbartEtt förordnande offentligt biträde skulle utanav
tvekan bidrastarkt till snabbare handläggning ärendena vilketen av
skulle ha fördelar både mänskligt och statsfmansielltstora rent ettur
perspektiv.

de ärendenI handläggs i snabbprocess bör offentligt biträdesom
alltid förordnas skyddsbehov åberopasnär grund för ansökningensom

uppehållstillstånd. Denna bör finnas både vid avvisningarrätt tillom
hemlandet och till s.k. säkert tredje land. Bristerna i rättssäkerhet är
nämligen särskilt uttalade det gäller avvisningar med omedelbarnär

Ävenverkställighet. det skulle införas möjlighet fördröjaattom nu en
verkställigheten i dessa ärenden inhibitionsansökning dettaärgenom en
otillräckligt. till offentligtUtan biträde riskerar varje försökrätt för-att
bättra rättssäkerheten i dessa ärenden att stanna pappret.

Det helt nödvändigt inrätta jourverksamhet förär säkraatt atten
snabb tillgång till offentliga biträden framför allt i de ärenden som
handläggs i snabbprocess.

Vi det nödvändigt vidta alla de åtgärder vi föreslagit föratt attanser
komma till med de allvarliga missförhållandenrätta nuvarandesom
snabbprocess behäftad med och vid åtskilliga tillfällenär lett till attsom
Sverige ådragit sig mycket stark internationell kritik för bristande
respekt för mänskliga rättigheter.

7 Länderkunskap

Majoriteten har i grunden positiv inställning till den informationen som
Invandrarverket och Utlänningsnämnden inhämtar från Sveriges am-
bassader förhållandena i de asylsökandes hemländer. Vår erfarenhetom

kvalitén denpå informationär kommer från ambassadernaatt ärsom
högst varierande. Ambassaderna har till huvuduppgift utvecklaatt

relationer, inte minst kommersiellt mellan Sverige och detgynnsamma
land där ambassaden stationerad.är

Vice ordföranden i kommittéFN:s CAT Bent Sörensenmot tortyr
förklarade i tidskriften 3/98Torture varför kommittén och staterna
ibland olika bedömningar förekomsten igör "ett konse-statav en av
kvent handlingsmönster uppenbara eller talrika kränkningarav grova,

de mänskliga rättigheterna" följande inofficiellsätt: översätt-av
ning "Statens uppfattning grundas i utsträckning på frånstor rapporter
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frånemellertid kritiskt informationvärderarKommitténambassadema.
ochandra officiella NGO:s."ochUNHCR, ICRC organ

Cha-rättigheter har i måletför mänskligadomstolenEuropeiska
beträf-sin vilka källorKonungariket klargjorthal./.Förenade syn

irättigheternade mänskligasituationen förfande väger tyngstsom
Internationals rapportering, USA:ssammanhang. Amnestydessa Det är

Practices ochRightsHumanCountry Reportsutrikesdepartements on
särskildeFN:s rapportör mot tortyr.

i fortsättningen skallinstanserdeangeläget avgöraDet är att som
källkritiska hållning de interna-tillägnar sigärendendessa somsamma

fortsatta frekventa fällningarAlternativettionella instanserna. är av
åtaganden.internationellavåraför brottSverige mot
grundläggande betydelsedetpåpekatmajoritetenSom attär av

landinformation inte delgestillhar tillgångdomstolen inte parten.som
rättssäkerhetssynpunkt kvarstår i majo-grundläggande defektDenna ur

instans. Förvalt-handläggningen i förstabeträffanderitetsaltemativet
beträffande förhål-utredningarskall inteningsdomstolama göra egna

denna information skallhemländer,asylsökandeslandena i de parterna
ombudasylsökande biträdd sittoch deninvandrarverkStatens av --

förhandlingen.vidlägga fram

Uppehållstillstånd efter inresa8

uppehållstillståndprincipiella kravet påföreslår detKommittén attatt
före inresan bör finnas kvar,skall ha beviljatsskyddssökandeickeför

möj-utlänningslagen införs regelkapdet i l4 §3att som gerenmen
utlänningen harefter inresanansökan gjord "ombifallalighet att en

skäligen intebosatt och deti Sverigeanknytning tillstark personen
ingeland förtillutlänningen återvänderkrävaskan attett annatatt an-

sökan där".
situ-i något flerhuvudregeln måsteundantag frånVi görasattanser

tjänst-värnpliktstjänstgöring ellerMycket långationer majoriteten.än
majoritetenskall enligtförhållandenosedvanligtgöring under stränga

tillsökanden återvänderskäligt krävadet inte kan att attgöra att anses
precisering börViansökningen där.hemlandet för inge attatt enanser

lång vämpliktstjänst-med "mycketbeträffande vadgöras avsessom
Vivid månader.bör 18göring" och vän-sättas attgränsenatt anserca

ansökan hos svenskfåmånader förlängretetider göraän att enensex
huvudregeln. Vi kanfrångåskäl förockså skallambassad attettvara

ansökningen i regel skalluppfattningmajoritetensdelainte heller att
åberopatsde ärenden det inteklarläggas iidentiteten inte kanavslås om

familjeåterföreningsfall.hand det gälleri förstaskyddsbehov, d.v.s. när
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skulle innebäraDetta hela folkgrupper kommer föratt utsättasatt en
faktisk diskriminering eftersom somalier oftast saknar möjlighett.ex.

styrka sin identitet på för svenska myndigheter godtagbartatt ett sätt.
utlänningenOm har barn i Sverige eller kvinnan i förhållandet väntar

barn skall detta alltid skäl för frångå huvudregelnatt attvara uppe-
hållstillstånd skall ha beviljats före inresan.

I ärenden gäller anknytning äktenskap/sammanboendesom genom
har vi avvikande uppfattning på några punkter. Vi inte detatten anser
finns anledning inågon betänkandet referera de danska bestämmel-att

anknytning arrangerade äktenskap och krav för-påserna om genom
sörjning den utländska Om internationell jämförelse skallparten.av en

bör betydligt fler länder med valet enda landgöras tas ettannars ger av
lätt intryck godtycklighet.av

På sidan 384 orden "av allvarlig art" bör utgåattanser ur me-
ningen: de fall det sannolikt sökanden eller dennes barngörs att ut-

för allvarlig under sammanboendet och förhål-övergreppsatts artav
landet främstupphört grund detta, skall uppehållstillstånd i regelav
beviljas."

följandeI den meningen bör orden "dock dels sammanboendetatt
inte varit helt kortvarigt" Viutgå. bör tillmätasövergreppattanser

betydelse i detta sammanhang hur länge förhållandetoavsettsamma
bestått.

9 Omprövning lagakraftvunna beslutav

Vi ställer i huvudsak bakom kommitténs förslag till regleross nya om
verkställighetshinder. Vi dock den föreslagna bestämmelsen iattanser

kap9 § utlänningslagen bör försesl med tredje stycke med följandeett
lydelse: "Verkställighet får inte ske det uppenbart utlänningenär attom
skall beviljas uppehållstillstånd på grund anknytning till fa-näraav en
miljemedlem i Sverige och utlänningen eller den anhörige skulle lida

utvisningen eller avvisningen verkställdes."men om
Kravet på det skall uppenbart utlänningen skall beviljasatt attvara

uppehållstillstånd grundpå anknytning till familjemedlem fårnäraav
givetvis inte ställas högtså Sverige riskerar komma i konflikt medatt
artikel 8 i den europeiska konventionen de mänskliga rättigheterna.om

innehavKravet på hemlandspass och myndigheternas alltför storaav
restriktivitet det gäller utfärda främlingspass har föranlett kla-när att
gomål Sverige hos den Europeiska kommissionen för mänskligamot
rättigheter.

Vi vidare fall där barn berörda undantagslöst börär nästanattanser
bedömas hinderså verkställighet föreligger humanitäraatt mot
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tvingas begeene/a föräldern skulledenfrågagrunder det är attomom
inge ansökningen där.land föreller någothemlandetsig till attannat

psykologisk utredningmedicinsk ellerfinnsärenden där detdeI om
avlägsnandebeslutlagakraftvunnetskadasbarn riskerar att ettattatt av

utlänningslagens portal-ochbarnkonventionenbådeverkställs bör
hälsa och utvecklingbeaktande vad barnetssärskiltbestämmelse avom

fallet idagvikt vadtillmätasövrigt kräveroch bästa i än ärstörre som
humanitetens krav.skall stridavadavgörandetvid motansessomav

i de fallaldrig före barnets bästainvandring får gåregleradpåKravet
risk för barnetsutredning dokumenterarpsykologiskellermedicinsk en

idag.ibland skerutvecklinghälsa och som
fördokumenterad självmordsriskmedicinsktvidocksåVi attanser

vad anfördes itill tillämparättstillämpningen återgåbör att somvuxna
för bifall tilltillräckligt skäl89:186 på 5.149proposition 1988/ att som

för självmord ellerföreligger risk"detansökning betrakta att enen ny
fara för utlänningensmedföra allvarligskulleavlägsnandeatt ett annars

hälsa."liv eller
verkstäl-för praktiskatillräckliga skäldet finnsinteVi attattanser

övriga verkställig-ordninghandläggas iskalllighetshinder änannan
verkställighetshinderpolitiskapraktiska ochoftahetshinder. Mycket är

Förbundsrepubliken Jugoslavi-exempelaktuelltsammanflätade, ärett
Kosovoalbaner.vägran att ta emotens

ochvkd, GeerAyoub Sten DeMagdaav

mpRagnhild Pohanka

säkerhetsärenden

riketsför ärendenhandläggningsordningar rörgäller skildaF som.n.
reglerutlänningslagensi enlighet medhandläggaskansäkerhet. De

UtlänningsnämndenInvandrarverket ochförmöjlighetersärskildamed
för beslut.till regeringenyttrandemedärendenaöverlämna ett egetatt

särskild utlän-i lagenhandläggningsordningen reglerasandraDen om
ochbägge förfarandenaredogörelse för deningskontroll. En närmare

för den kon-utredningen liksomfinns iemellanskillnaderna dem även
i dessa ärendenhandläggningsordningmellan gällandefinnsflikt som

åtaganden.internationellaSverigesoch
ärendendessanödvändigträttssäkerhetsskäldetVi är attatt avanser

Utred-avlägsnandeärenden.övrigaordningihandläggs somsamma
Tyskland ochikonstaterastudieresa kunnatunderningen har atten

förvaltningsdomsto-hossäkerhetsärendenhandläggsNederländerna
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larna enligt regler övriga avlägsnandeärenden dettautan attsamma som
vållat några problem.

Det klarlagt EG-rätten kräverär det i alla avlägsnan-att attnumera
deärenden för EU-medborgare allmän ordning, säkerhetrör ellersom
hälsa finns tillgång till rättsmedel det medlemsstatenssamma som som
lagstiftning tillhandahåller med hänseende på förvaltningsbeslut i all-
mänhet. Dom den juni17 i de förenade1997 målen C-65/95 och C-
111/95. betyder i SverigesDet fall till prövning i förvaltningsdom-rätt
stol. Det skulle orimligt ha instansordning for EU-medbor-attvara en

i säkerhetsärenden med prövning i förvaltningsdomstolar ochgare en
ordning det gäller medborgare i övriganär med prövningstaterannan

hos Invandrarverket och regeringen. Därför bör prövningen alltid ske i
förvaltningsdomstolama. skulleDet kunna ifrågasättas inte ävenom
regeringsrätten måste finnas med i instanskedjan det gäller avlägs-när
nandeärenden avseende EES-medborgare.

finns ingenDet anledning tvivla på länsrättemas och kammar-att
förmåga sekretessenrättens för de känsligaatt uppgiftergarantera som

kan aktuella i dessa ärenden. Vi dock det finns praktiskaattvara anser
fördelar med koncentrera alla säkerhetsärenden tillatt länsrätt, för-en
slagsvis den i Stockholm.

Företrädare för Säkerhetspolisen har för kommittén redogjort för
handläggningen ärenden enligt lagen särskild utlänningskontroll.av om
Därvid framkom Säkerhetspolisen mycket ofta hade föratt motparten
hemliga kontakter med beslutsmyndigheten i ärendet innan offici-man
ellt anhängiggjorde ärendet. Vid dessa kontakter diskuterades vilken
bevisning krävdes för yrkandet avlägsnande skulle bifallas.attsom om
Säkerhetspolisen ansåg detta smidig och praktisk handläggningvara en

angelägen behålla. Vi den betänkligatt ytterstsom man var anser vara
och i strid grundläggande rättsprinciper och mycketmot utgöra ett
starkt skäl varför förvaltningsdomstolarna bör få forävenansvaret
dessa ärenden.

Ragnhild Pohanka mpav

UppehållstillståndAvsnitt 21.3.2 efter inresan

Jag inte det blir svårare upprätthålla det behovatt finnsattanser som av
reglerad invandring huvudregeln frångås uppehållstillståndatten om

för anhöriga ska ha beviljats före inresan.
Ofta har anknytning till i Sverige boende etablerats under denen en

långa tid han/hon tvingats på slutbehandlingen sittvänta ärende.av
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förslag införaUtlänningsnämndensmig bakomställer att ettJag ge-
inresan för denuppehållstillstånd förepåfrån kravetundantagnerellt

har ocksåboende Dettill i Sverigeanknytninghar stark person.ensom
sökande återvänderdenallvarligtska lidakrävts att parterna ommen,

barn inblan-särskilt dåalltid fallet,såhemlandet och årtill är nästan
dessutom drarskilsmässortraumatiskaofta mycketblirdade. Det som

myndigheter inte kansvenskaorsakertidenpå styra.ut somav
EU-med-oacceptabeltmärkligt och heltmycketocksåDet attär en

situationi bättreSverige hamnarlandfrån änborgare änannat enen
make ellerkan hit hustru,EU-medborgarensvensk medborgare. ta

medborgarenmedan den svenskaprövningunder fem årsambo utan
och svåruppehållstillstånd ofta långmedinvandrareneller utan an-

utanför bristerfrån land EU. Härmaka/makehitsökningstid kan ettta
skäl för jagytterligare starktinför lagen. Dettalikheten attär ett anser

före inresan skauppehållstillstånd ska sökashuvudregeln attatt om
bort.
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Särskilda yttranden

ordföranden Siv Helmerav

Kostnadsberäkningar för kommitténs förslag

Inledning

Kommitténs förslag innebär ökade kostnader för de allmänna förvalt-
ningsdomstolama, offentliga biträden och Statens Invandrarverk samt
minskade kostnader för Utlänningsnämnden och Utrikesdepartementet.

Kostnaderna för Utlänningsnämnden upphör. För Regeringskansliet
minskar kostnaderna för handläggning sådana ärenden hittillsav som
överlämnats från Invandrarverket eller Utlänningsnämnden för avgö-
rande regeringen, med undantag för s.k. säkerhetsärenden.av

Förslaget också samordningsvinster beslut i sådanaattger genom
utlänningsärenden förvar, uppsikt, ersättningsfrågor m.m. i dagsom
överklagas till de allmänna förvaltningsdomstolama kommer följaatt

processordning övriga utlänningsärenden.samma som
Enligt min uppfattning kommitténs förslag inom det offentligaryms

åtagandet för i Utlänningsnämnden.processen
Utvecklingen antalet asylsökande under den tioårsperio-senasteav

den illustreras följande diagram:av

Asylsökande månad 1991-01-1998-06per
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underskettasylsökandeantaletStabiliseringdengrundPå somavav
detkostnadsberäkninggrundarimligtdetjagår att enansersenare

under årenUtlänningsnämndenärenden tillantaletfaktiskt inkomna
förverksamhetnämndensanslagits förvadoch påoch 19981997 som

antagandenberäknade påAnslagenmkr.67 är68,175år,dessa resp.
vardera året,asylsökande50013om

harbiträdenaoffentligadeverksamhetensåvälförKostnaderna som
Utlännings-främstberorberäknat. Detta attlägreblivitdock än
handläggar-såväl påpersonalomsättninghögmyckethaftnämnden en

vakanser påtillvilket lettordförandetjänsterna,påtjänsterna som
tjänsterna.

Länsrätter-kammarrätt

avlägsnandeärendenUtlänningsnämnden in 2 529fick1997Under år
UTÖ-ärenden, 118uppehållstillståndsärenden559AV-ärenden, 2
FF/RD-ärenden ochresedokumentochflyktingförklaringärenden om

medborgarskapsärenden.3462
med AV-ären-jämförbarai länsrätterna är mestmåltyperDe som

högstadenharLVM-målen. DeochLVU-förmodligendena ge-är
länsrättsmålen.styckkostnadennomsnittliga av

oftastmålendeltill på avgörsstyckkostnaden beror atthögaDen en
målengrundhögre på avgörsocksåblirStyckkostnaden attled.tvâi av

fråganoftaLVU-målen detalltframför ärförhandling. Imuntligefter
och/ellervittnenmed deltagandeförhandlingarlångarelativt avom

sakkunniga.
muntligförsärreglerÄven föreslagit några närintekommitténom

förhand-sådanräknat medkommitténhållas har attskallförhandling
harAV-mål.antalet Jagövervägandehelti dethållaskommerling att

målgruppkostnadsmässigtarbets-ochAV-målenbedömtdärför somatt
detfrånbortsettsedanLVU/LVM-målen,medjämförbara manär

målen.förbeslutsfattandet deiledetförsta senare
handstilldetligger atti kammarrätt närmastprövningengällerVad

vadsåvälsocialförsäkringsmålenförkostnadernamedjämföra avser
Socialförsäkringsmål avgörssakprövning.prövningstillstånd pt som

prövningen i läns-deltagit inämndde fallinämnd i kammarrättmed
rätt.

kommalänsrätti över-avgörandensamtliga attkanteoretisktRent
dockkanInvandrarverket. Detenskilde ellerdenantingenklagas avav

i mycketöverklagandemöjlighetsinutnyttjakommerverket attattantas
målantaldetdärförkanutgångspunktutsträckning. Enbegränsad vara

Utlännings-iBifallsprocentenklaga.anledningharenskildedendär att
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nämnden under perioden 1995-1997 i genomsnitt 31 bifalls-%. Attvar
hög beror till del påär regeringen,procenten olikaatt omständig-när

heter talar för det, förordning ändrar Förutsättningarna för bifall.genom
Detta kan bli fallet fortsättningsvis.även Om därförantas räknarman
med bifallsprocent i länsrätt blir det teoretiskt l 700 målsamma som

Ävenkan överklagas den enskilde. överklagandefrekvensen kanav om
beräknas bli hög, det inte sannolikt samtligaär mål överklagas.att För

ha marginal räknar jag ändå medatt 1 700 mål. Under 1997 bevil-en
jade kammarrättema prövningstillstånd i 15 % sina mål, vilket inne-av
bär det kan 255 mål skulle sakprövas.att antas att

dagI kan Utlänningsnämnden delegera till handläggare fattaatten
UTÖ-ärendenbeslut i och medborgarskapsärenden. En muntlig för-

UTÖ-ärendenhandling i kommer relativt sällsynt, eftersomatt vara
endast referenspersonen, inte sökanden, finns i Sverige. Medborgar-
skapsärenden enligt vad framhållitsär kommitténs sakkunniga isom av
regel mycket enkla. I dessa ärenden kan muntlig förhandlingantas att

UTÖ-ärendenförekommer i normal omfattning. och medborgarskaps-
ärenden kan jämföras med mål enligtnärmast socialtjänstlagen.

FF/RD-ärendena,I fåtaliga, kan muntlig förhandlingär antassom
förekomma i normal omfattning.

Om måltillströmningen fortsätter ligga 1997 års nivå kanatt an-
talet överklagade FF/RD-mål till kammarrätten bli begränsat.

Genomsnittlig UTÖ-ärendenbifallsprocent i Utlänningsnämnden i
24 % och i medborgarskapsärendenär 27 %. Om räknar med attman

dessa målgrupper överklagas till kammarrätt i omfattning,samma
20 %, andra ansökningsmål körkortsmål, kan räkna medt.ex.som man

mål729 i kammarrätten ochatt pt-prövas 15 % dem, eller 1 l 1attca av
mål, sakprövas.

Medborgarskapsärendena har under några år visat ökningen som en
följd den antalet uppehållstillstånd understora första hälftenav av
1990-talet. Mellan åren 1985 och låg1990 det årliga antalet överkla-
gade ärenden under 500 år. börMan därför kunna räkna med ettper
minskat antal överklagande beslut framöver.

länsrättsrotelEn kostar mkr1 och kammarrättsavdelning kos-ca en
4,5 mkr. Till detta kommer kostnadertar för lokaler,ca expenser,

nämndemän och administration.
blandadEn länsrättsrotel beräknas 600 mål år.avgöra Enca per

kammarrättsavdelning 1 200 mål år. Blandavgör dessa mål finnsca per
dock relativt antal inte kräverett prövningstillstånd.stort som

Enligt beräkningen kommer länsrätterna få 7 500 målattovan ca
år, tredjedel kan komma sådana efteratt avgörsper varav en vara som

muntlig förhandling. innebärDetta knappast kan räkna medatt attman
varje rotel kommer klara 600 mål. försiktigtEttatt avgöraatt antagande
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detinnebärvilketmål århanteraklarar 350 attrotel attär att peren
länsrättsrotlar.krävs 22

be-ställning tilluppgifterlänsrättenskommer ettTill detta att ta om
i deverkställigheter ochtill omedelbaraanslutningiskall inhiberasslut

verkställighetmedsambandhinder iåberopatsskälfall avensomnya
rotelbeslut fattasantalkanbeslut.lagakraftvunnet Här störreett perett

Ytterligaremålsammansättningen.beskrivnamed denoch år än ovan
detta.förlänsrättsrotel krävsen

till kostnad 23länsrättsrotlarinnebär det 23Sammantaget aven
mkr.

mål kommai drygt 400besluten 2kanberäkningen attEnligt ovan
räknaanledningdock intefinns detHärtill kammarrätt. attöverklagas

detinnebärnormala vilketdenavverkningstakt attmed lägre änen
mkr.kostnad 9tillkammarrättsavdelningartvåkrävs aven

uppskattasadministration kanforkostnadenkommerTill detta som
Sedvanligtanställda.förkostnaden 10mkr vilkettill 4 motsvarar ca

förlokalkostnadema 122mkr ochtill 3,6beräknasforpåslag expenser
mkr.tillnämndemän beräknas 2,4förKostnadenmkr.tillanställda 8
0.d.sakkunnigutlåtandenöversättning,tolkning,förmerkostnaderoch

till mkr.3,5
domstolarna mkr.53,5kostnad förtotalDetta omger en

Övriga kostnader

skalltill UtlänningsnämndenöverklagasbeslutInvandrarverketsNär
Föranlederoch beslutetverket omprövas.besvärsskriften emottas av

ochbesked dettaskall verketändringingenomprövningen omge
DärefterUtlänningsnämnden.tillaktenochbesvärsskriftenöverlämna

Vid tvåpartspro-ärendet.skiljt frånprincip sigInvandrarverket ihar en
förarbetsuppgifternaökarmålenverket blir idomstol däri partcess

förhandlingar.främst vid muntligagällerverket. Detta
be-följandekandomstolarnamål tillberäknat antaltidigareUtifrån

räkningar göras.
dessa harAV-ärenden. Avfåberäknats in 2 529harLänsrättema

beräk-dettaförhandling. Förföranleda muntligberäknatsminst %80
hartimmar. Jagforberedelsetid 3,5inkl.genomsnittstid m.m.nas en
förkostnadernaplaneratsförhandlingsdagama har attdå förutsatt att

storstads-i definnslänsrätterGenomhållsi målen treattstaten nere.
avlägsnandeärenden,ibesluti dag fattarInvandrarverketdärområdena

sintolkarna harochbiträdenade offentligaflesta falli deoch där också
tillförhållanderestid iochkostnader forverksamhet, omresorsparas

Invandrarverkets beslut.skulledomstolenda överprövaen
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Totalt for detta och för Invandrarverkets övriga befattning med AV-
målen i länsrätterna kan beräknas tidsåtgång på 8 000 timmar. Fören
merarbetet i kammarrätten kan beräknas l 000 timmar.

För Invandrarverkets merarbete med övriga mål i länsrätt och kam-
kan beräknas 3 500 timmar.marrätt

Ovanstående kostnad för elvamotsvarar årsarbetare meden
5,5 mkr.

Invandrarverket får merarbeteäven med verkställighetema.ett.
Kostnaderna för detta beräknar jag till 3,5 mkr.

Totalt för invandrarverkets förvaltningsanslag beräknas tillkomma
9 mkr.

Kostnaderna för offentligt biträde i Utlänningsnämnden var
19,6 mkr årl997, anslaget sedermera reducerades 25 mkr.men som var
Offentligt biträde förordnas såväl i AV-ärenden i s.k. ansök-som nya
ningsärenden där inhibition beviljats ca 15 %.

I AV-målen i Utlänningsnämnden ingår i biträdeskostnaden inte en-
bart själva överklagandet olika kontakteräven underutan ärendets
handläggning, bl.a. den muntliga handläggning harUN i dessasom
ärenden. handläggningDenna kan både enkelt slag, telefon-vara av en
kontakt eller kvalificerad inställelse infor liten ellerart,av mer storex
nämnd. totalkostnadenI ingår därför redan del för biträdetmomenten

beräknats tillkomma for Invandrarverkets tjänstemän. Mer-som
kostnaden i AV-målen och i de verkställighetsärenden där biträde
kommer förordnas kan därför beräknas tillatt 6 mkr.

Under år 1998 kom enligt preliminära siffror till Utlänningsnämn-
UTÖ-ärendenden in 2 824 AV-mål, 2 438 och 2 415 medborgarskaps-

ärenden och 200 FF/RD-ärenden. Om dessa siffror underlag forutgör
beräkningarna ökar den totala kostnaden med 4 mkr.ca

Sammanfattning

Enligt ovanstående beräkningar blir kostnaden i domstolarna och mer-
kostnaden for Invandrarverket och offentliga biträden 68,5 mkr. beräk-

på antal inkomna mål till Utlänningsnämndennat år 1997 och 72,5 mkr
beräknat på antalet inkomna mål till nämnden år 1998.

Samordningsvinstema med andra utlänningsmål i länsrätt och kam-
har inte beräknatsmarrätt och inte heller Regeringskansliets minskade

kostnader.
Jag med majoritetenär den enskilt väsentligaste åtgär-attense om

den för korta handläggningstidema hosatt Invandrarverket måste vara
Invandrarverket tillräckligaatt för snabbt kunna utredaattges resurser

och alla utlänningsärenden.pröva Invandrarverket skulle behöva fler
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snabbareskall gåhandläggningenbeslutsfattare,kvalificerade sam-om
beslutsfattaren ochhög. Omhållspå beslutenkvalitetentidigt som

skedebetydligt tidigaredelta ibiträdet kundeoffentligaockså det ett av
detta intei dag, skullefalletvadasylärendei ärutredningen änett som

gradockså i höghandläggningstidemaförkorta utanbara ägnat attvara
ökadBehovetföreslår.kommitténprocessordningden avsomgagna

processord-nuvarandei denemellertid redanfinnsbeslutskapacitet
innefattas i kostna-behov inte bördettadärförningen. Jag attanser

fram.kommittén läggerförslagför detderna som
iUtlänningsnämndenihandläggningstidemagenomsnittligaDe

förtursmål för åridomstolarnahandläggningstidema iochAV-ärenden
fram-redovisningamaochavsnitten Av3underredovisatshar1997

f.n.pålänsrätt-kammarrätti väsent-handläggsförtursmålengår att en
dom-Balansema iUtlänningsnämnden.iärendenatidligt kortare än

asylsökandesdetalar förnämnden. Dettalägre iockså attstolarna änär
kommerslutligt harasylansökantill dess prövatsframvistelsetider att
tillkom-prövningsinstansytterligarei dag,bli kortare trots attänatt en

vistelsetiderkortareprocessordning ochrättssäkrareMed enmer.
verkställighetshinder åberopas.i vilkaärendenantaletocksåminskar

Håkan Sandesjösakkunnigedenav

processordningochinstans-En ny

Direktiven

di-enligtNIPU harprocessordningochinstans-NyKommittén om
andraekonomiska ochredovisaochutredauppdraghaft irektiven att

direkti-framhålls iVidareorganisatoriska lösningar.olikaeffekter av
utlänningsärendenallalösning därbelysaalternativ skallatt ett enven

instansi andraochInvandrarverket SIVförsta instansi avprövas av
skallalternativandraTvådomstolsliknandeellerdomstol ett organ.en

al-effekter, delsandraochekonomiskavad gäller ettredovisasockså
i båda instanserutvisningavvisning och prövasärendenternativ där om

alternativ därdelsdomstolsliknandedomstol eller ettett organ,enav
vidareskallLösningardomstol.prövningunderställsbeslutSIV:s av

allmän för-prövning imedalternativsåvälinnefattarredovisas som
NlPUlg dess-specialdomstol.iprövningmedvaltningsdomstol som

alternativ.ytterligareredovisautom
och nack-för-betänkande diskuteratsittiNIPUkonstaterarJag att

alternativ iredovisat tvåendastalternativolikadelar med att manmen
alternativde tvåeffekter. Detoch andraekonomiska ärhelhet, dvs.sin
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majoriteten respektive minoriteten i kommittén fastnat för. Dettasom är
grundläggande svaghet det svårtgör bedöma andra al-att rätten som

ternativ exemplifierats i direktiven. Särskilt gäller detta de ekono-som
miska effekterna. börDet vidare NIPU inämnas avsnitt redogjortatt 5
för processordningen i fyra andra länder Finland, Danmark, Tyskland
och Nederländerna redovisa total handläggningstidutan att ellert.ex.
sammanlagd kostnad för hanteringen utlänningsärenden i dessa län-av
der. Sådana uppgifter borde intresse i detta sammanhang.vara av

Enligt direktiven skall NIPU, redovisa alternativnämnts, därettsom
utlänningsärenden i första instansprövas SIV och i andra instansav av

domstolsliknande Detta alternativett det redanutgörs existe-organ. av
rande, dvs. SIV och UN. En uppgift för NIPU har således varit när-att

granska UN:s verksamhet och redovisa effekterna eventuellamare av
förändringar inom för den nuvarande processordningen. Själv-ramen
klart har den nuvarande processordningen fördelar bör kunna jäm-som
föras med andra alternativa handläggningsfonner. De argument som
fördes fram för den nuvarande ordningen i 1991/92:30 kvarstår. lprop.
samband därmed behandlades också domstolsalternativ vilket dåett

Ävenbefanns mindre lämpligt. denna anledning borde grundligav en
utvärdering ha gjorts UN:s verksamhet.av

konstaterarJag emellertid NIPU inte analyserat denatt nuvarande
processordningen. Det således inteär inom förutrett om man ramen
den nuvarande processordningen kan förändringar fårgöra sådanasom
ekonomiska och Ävenandra effekter det alternativet kan väljas.att
detta svaghet med betänkande.är NIPU:sen

Utlänningsnämnden

Det bör framhållas UN successivt funnit formeratt för sitt arbete som
högt ställda krav rättssäkerhet.motsvarar UN sjösattes 1992 med en

ärendebalans på intet motsvaradessätt antalet anställda. Tillsom av
detta kom inströmningen ärenden ökadeatt lavinartat under de förstaav

åren. Nämnden fick därför i förstatre hand inrikta sig på hållaatt nere
balansema. dettaTrots i dagUN väl fungerandeär organisationen som
arbetar på domstolsliknande med ökatett inslagsätt muntligett av
handläggning. Nämnden har dialog medöppen olika intressenter påen
flyktingområdet och fortlöpande utbildningsatsar sin personal iav
vad bl.a. mänskliga rättigheter och omvärldskunskap.avser

iUN sin nuvarande organisation se avsnitt i3.2 betänkandet är
enligt min mening fullgott alternativ detett gäller rättssäkerhetnär och
kvalitet. problemEtt UN har brottats med långa handläggnings-ärsom
tider i avvisningsärenden. Detta kan delvis förklaras med i vissa avse-
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bris-huvudsak påiberorhandläggningsformertyngandeenden men
finnsgenomförtUNomorganisationdenGenomtande nusomresurser.

alltjämthandläggning ärsnabbareförförutsättningaremellertid menen
härbörhandläggningstidema. Detföravgörandeheltresursfrågan

frågantagitregeringenmed hossamråd UNiSIV omuppnämnas att
avvisnings-kunnaförutgiftsområdet avgörainom atttilläggsanslag

ärendenade äldredelmånader. Enäldre storärenden änär avsexsom
skälolikaemellertidharärenden 243l760januari 1999den l avav

utredningar.kompletterande Ifall utförsvissaIkunnatinte avgöras.
regeringen.principbeslut frånnämndenavvaktarfallmånga

emellertid hante-sammanhangetiproblem ärbetydligtEtt större
tredje-verksamhet nästanansökningar. Denna upptarringen ennyaav

ordningenbedömningdärför NIPU:sdelar attJagdel UN:s resurser.av
verkstäl-s.k.medförslagslopas. NIPU:småsteansökningarmed nya
modifie-medkanansökningar smärreförställetilighetsärenden nya

processordningen. Jagnuvarandedenförinomtillämpasringar ramen
intehuvudregeringenuppfattning över tagetNIPU:sockså attdelar

praxisställetiutlänningsärenden styramedsig utanbefattaskall ge-
gällandeiförändringarnaMed dessaförordningsmetoden.s.k.dennom

handläggningsti-kortaförutsättningargodaskulle UN attsystem ges
derna.

sammanhangdettahelhetssyn i ärunderstrykasdockbör attDet en
föraknutgordisk över ut-ingen attlöseravgörande. Manhelt genom

hela verk-nödvändigtDetdomstolar.till är attlänningsärendena se
föri alla skedenåtgärder attvidtaochsamhetsområdet processenav

onödiga kostnader.lidande ochmänskligtminska

processordningEn annan

utgångspunkterAllmänna

förföreträdareönskemål hosframställt1992sedanharUN re-starten
tillmöjlighetmedasylärendenitvåpartsprocessinförageringen att en
fö-ordningsådanför är attskäl talarFleraförhandling. attmuntlig en

med,fylligareutredningsmaterialettvekan blirasylärenden. Utaniredra
asylsökande hardenochdialogtvåpartsprocess parternasgenomen

ho-krävsvadkunskapfåi dagförutsättningarbättre än att avsomom
ocksåundviker eventu-Med tvåpartsprocesshenne.eller manennom

myndighetenbeslutande ärdenenskildedenfrånmisstankar attella
tvåpartspro-uppfattninginte NIPU:semellertid attdelarpartisk. Jag en

detsidabeslutsmyndighetens näraktivitet frånbehovetminskar avcess
asylärendenmeningminEnligtmålet. äriutredningskaffagäller att
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sådan det måste ställas krav på denart att beslutandestora myndig-av
heten sörja för komplett beslutsunderlag,att inteett minst vad gäller
s.k. landinformation. Jag återkommer till denna fråga i följande avsnitt.

Genom tvåpartsprocess där muntlig förhandling ingår kan fram-en
för allt trovärdighetsfrågor bli bättre belysta och eventuella missför-
stånd redas Väsentligt också den enskildeut. är får möjlighetatt atten
lägga fram sin sak i alla de avseenden betydelse förär honomsom av
eller henne.

finnsDet alltså goda skäl talar för domstolsprövningsom en av
asylärenden, prövning bör ske inom för förvaltningspro-en som ramen
cesslagen 1971:291. En sådan lösning kan emellertid beroende på-
hur den utformas medföra väsentliga nackdelar inte finns i da-som-

myndighetsprocess. Enligt min mening har varken NIPU:s majo-gens
ritet eller dess minoritet i tillräcklig omfattning beaktat dessa nackdelar

föreslår instansordningnär med kammarrätt sistaman nu en en som
instans. Jag kommer i det följande redovisa minanärmare synpunk-att

i dessa frågor.ter
Jag utgår i den följande diskussionen från NIPU:s ställningstagande
den nuvarande processordningen skallatt med domstolsprö-ersättas en

likhetI med NIPU jag övriga utlänningsärenden ochattcess. anser
medborgarskapärendena skall följa processordning asyl-samma som
ärenden. Med domstolslösning undanröjs också de problemen som
finns i dag i fråga tvångsåtgärder förvar och uppsikt kanom som
handläggas såväl förvaltningsmyndighet förvaltningsdomstol.av som

Landinformation

Inhämtande och lagring landinformation se avsnitt i3.3 betänkan-av
det i dag mycket viktig delutgör SIV:s och UN:s verksamhet.en av

dennaUtan kunskap saknar myndigheterna möjlighet bedömarättatt
uppgifter olika slag, inte bara i asylärenden. Det väsentligtär ävenav
för den enskilde myndigheterna har tillgång till sådanatt kunskap och

myndigheterna vid behov har möjlighetatt komplettera utredningenatt
i detta avseende. Med dagens det naturligtär myndigheternasystem att
själva bedriver denna verksamhet. Asylprocessutredningen framhöll att
det självklarhetär UN bedömningargör förhållandenaatt ien egna av
främmande länder SOU 1995:46, Effektivare styrning och rättssäker-

Ävenhet i asylprocessen. handläggningen övergår till domstolarom
måste lika krav ställas på de uppgifterstora relevanta kom-att ärsom

domstolen till del domstolen inte får möjlighetersamt att sämremer än
UN i dag bedöma informationen bästapå fallatt I skapassätt. annat en
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bedömerolika domstolarförbliroch riskenosäkerhet i attstorsystemet
likartade olika.uppgifter

förhandlingenmuntligavid denskallförslag SIVEnligt NIPU:s
land deni detförhållandenakäntvadframlägga är somomsom

domstolarnamedger NIPUSamtidigtifrån.kommerasylsökande att
förhållandenakvalificerad kunskapochallmänhabehöverockså omen

fin-kommerdomstolarnainomfrån detoch utgår attländerolikai att
mänskligafrågorförhållanden ochinternationellaförintresse omnas

arbets-debli stimuleratkandetta intresserättigheter attsamt nyaav
be-bibliotek kommerdomstolarnasbedömerNIPU attuppgifterna. att

tillskall ha tillgång Internetdomstolarnakompletterashöva samt att
LIFOS.länderinforrnationssystemoch SIV:s

betydelsen detbeaktatomfattningtillräckligiinte attharNIPU av
avseendet.aktuellakunskap i detfinnasmåstedomstolenhos egen

skall inhämtashuvudsakkunskap idomstolensfrånutgåtycksNIPU att
indärmed byggeri sakensliggerfrån Det natur att enparterna. man

information.erhållermål intelikartadeidomstolenförrisk att samma
information.felaktigerhållerdomstolenförriskocksåfinnsDet atten

bedömningardomstol bygger sinaacceptabeltkan inteDet att envara
objektivtvadfrånavviker sä-kanske utgörsuppgifterpå avsomsom

förhållanden.olikauppgifterkerställda om
kvalifi-hadomstolarna behövervisserligenframhållerNIPU att en

emellertid svårtförslagområde. NIPU:sdetta attpå ärcerad kunskap
inter-intresse förräcker inte medpåstående. Detmed dettaförena ett
mel-ärendenade nuvarandeuppdelningförhållanden. Ennationella av

till dom-automatikleder medkammarrättoch attlänsrätter3-4lan en
intehar,kunskapsnivå UNdenupprätthållainte kanstolarna omsom

i dag.har DettaUN ärlikatillförsdomstolvarje stora resurser som
betänkandet byggeriredovisats i avsnitt 3.3allvarligt. Somsynnerligen

dvs.landansvariga,s.k.särskildalandinformationssystem påUN:s
försärskilthararbetsuppgifterbland sinahandläggare ett ansvarsom

land-Antaletländer.från olikainformationanalysochinhämtande av
sigorganisation låtersådannärvarande tillför 40. Enuppgåransvariga

effekterkännbarafårdetdomstolardelas 4-5knappast attutanupp
kunskapsnivån.på

medkontakterinformationolikapåinhämtar sättUN genom
ocksåföretarNämndenorganisationer.olikaambassader ochsvenska

för-perspektivbredaretjänstemännenutredningsresor ettgersom
bedömalättaredärefterharbesöks. Deländer atti dehållandena som

siglämparverksamhethåll. Dennafråninformation typannat av
Även skäldettaförvaltningsdomstolar.för allmännavälmindre av

kun-till dennåinte kommerdomstolarnaförrisk attfinns att uppen
dag hos UN.finns iskapsnivå som
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denMot angivna bakgrunden det anmärkningsvärtär NIPUnu att
inte analyserat hur domstolarnanärmare skall kunna skaffa och vid-
makthålla kunskap förhållandena i andra länder. Om ambitio-egen om

finns inte försätta domstolarna iatt situationsämre UN,nen änen
krävs, enligt min mening, ökade i förhållande till idag se vi-resurser
dare avsnittet kostnader.om

En fråga i detta sammanhang inte berörts NIPUannan ärsom av
domstolarnas möjligheter i likhet med SIV och UN hållaatt beredskap
för snabba ingripanden i enskilda ärenden då förhållandena i olika län-
der förändras. Genom de olika för inhämtande landinforma-system av
tion finns har såväl SIV UN möjlighet med mycket kortsom nu attsom
varsel omvärdera tidigare ställningstaganden. kanJag hänvisa tillt.ex.
de snabba svängningar samhällsförhållandena under deav senastesom
åren förekommit i länder Jugoslavien, Liberia, Colombia,som
Eritrea/Etiopien, Zaire/Kongo, Angola eller Sierra Leone. För UN:s del

det väsentligt medär centraliserad verksamhet där den landansva-en
rige snabbt kan informera samtliga berörda beslutsfattare föränd-om
ringar berör de enskilda ärendena. Enbart spridasom att utgenom
handläggningen ärendena på 4-5 domstolar försvåras väsentligtav
möjligheterna till korrekt hantering. finnsDet alltså i det NIPU före-av
slagna inbyggd risk för domstolarnasystemet beslutar på olikaatten

i likartade mål just påsätt grund bristande information och kunskap.av
Vad gäller NIPU:s tillit till SIV:s länderinformationssystem LIFOS

skall bara det gårsägas hämtaäven värdefullatt informationattom-
därifrån inte den allra informationen.systemet senasteger-
Inmatningen i LIFOS sker efter överväganden och det finnsnoggranna
ingen garanti för LIFOS kan hämta heltatt information.man ur ny
LIFOS behöver alltså kompletteras med bevakning vilketoavsettannan
processordning väljs. För kunnaän bedömarätt LIFOS infor-attsom
mation kvarstår kravet på kunskap och kompetens hos domstolen.egen
Att under- och överinstans skall förlita sig på kunskapskälla,samma
vari ingår mått värderingar, väckerett ocksåstort principiellaav mer
frågor.

Praxisbildning

När talar praxis inom utlänningsrätten det viktigt kommaärman attom
ihåg det inte enbart fråga vägledandeatt är ställningstaganden iom
rättsliga frågor. En enhetlig rättspraxis givetvis likaär väsentlig inom
utlänningsrätten inom andra rättsområden. I utlänningsärenden,som
främst asylärenden, tillkommer emellertid krav på vägledande ställ-ett
ningstaganden och analyser förhållandena i olika länder, s.k. länder-av
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tid tillländerpraxis frånskiftarrättspraxisskillnad frånTillpraxis. an-
rättspraxis normaltMedanomvärld.förändringar i vårberoende pånan

Därför ställs detfärskvara.länderpraxisstabil,förhållandevis ärär en
övrigainomutlänningsrättenpraxisbildningen inom änpåandra krav

rättsområden.
inrättatpraxisbildningen har UNföruppgiftenklaraFör attatt svara

och analyserarsammanställerfortlöpandepraxisenhetsärskild somen
informerar påEnhetennämnden.fattasbeslutvägledandede som av

Avgörande för kunnapraxis.tjänstemännämndens attolika sätt om
praxisdiskus-emellertid debeslutsfattandetienhetlighetbibehålla är

beslutsfat-Nämndensbeslutsfattare.nämndensförssioner avsom
informera varandraföri veckangångsamlastare/ordförande att omen

ellerföredragningarsamband mediaktualiserats annatfrågor som
från all-domareordförande,bland UN:senighet ärråderDetsätt. som
kontaktdennaförvaltningsdomstolar,och näradomstolar attmänna

korrektafattaförutsättning för kunnabeslutsfattarna attmellan är en
enhetlighet.och uppnåbeslut

oftaländer,i olikaförändringardiskuterassammanträdenVid dessa
ocksåsammanträden kanSådanalandansvarige.med dentillsammans

landi visstförhållandenaanledningendenenbart ettförekomma attav
detavsnittet kanföregåendei detförändrats. Somplötsligt nämnts vara

ochställningstagandensnabbakräverförändringarfråga somsomom
ärendena.enskildadeeffektomedelbarfår

jagproblem. Somandra ärrättspraxis finns nämntgällerdetNär
förslagborde NIPU:sden aspektenochstabilnormalträttspraxis sett ur

ärendena uppkommerde enskildanackdelar. Iinnebära någrainte
skall tolkas.rättspraxisfrågeställningar hurständigtemellertid omnya

detfinnsproblemet. Däremoti sigsvårighetsgraden ärinteDet är som
svårtillgängligdelvis mycketdiskuterabehovständigt attett enav

förenk-inte någrainnebärutlänningslagtillförslagpraxis. NlPU:s ny
avseendet.i detlingar

fådomstolvarjekommer prövaförslag ettGenomförs NIPU:s att
inte dykerfrågeställningarvissaärenden, vilketantalbegränsat gör att

upprätthållasintesåledeskanKunskap och erfarenhetofta.särskiltupp
i dag.säkerställas påoch sättsamma som

in-rättssäkerhetsskäl intedetSjälvfallet kan attaccepteras en nyav
korrektafattamöjligheternaförsämrarprocessordning attochstans-

samordningennödvändigtgivetvis intebeslut.enhetliga Det attoch är
huvuddetfrågan äri dag, över tagetärsker på sätt ommensomsamma

domstolarmedsamordning 4-5 ärliknandeskapamöjligt somatt en
kam-Attutvecklats NIPU.inteharlandet. Fråganutspridda över enav

kunna hållaskulletredje instansprövningstillståndeftermarrätt som
alltefterskiftatvanligtvis har ären-innehålletmål, därpraxis isamman
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dets gång, svårt föreställa sig. Enligt minär mening kommer detatt
således bli svårt upprätthålla enhetlig praxis medatt att NIPU:s for-en
slag. Erfarenheterna från exempelvis Nederländerna talar också för
detta.

Sekretess

NIPU har i avsnitt i15 betänkandet redovisat de problemnärmare som
finns i dag det gäller sekretess. Frågan har ocksånär Asyl-utretts av
processutredningen. gäller iDet första hand utrikessekretess enligt

kap. sekretesslagen.2
NIPU domstolarna "inte automatiskt" skall ha tillgång tillattanser

sekretessbelagda uppgifter. Vad i första hand tillär UD-attsom avses
skillnad från i dag inte skall vidarebefordra den allmänna information-

förhållandena i olika länder sammanställs vid svenska ambas-om som
sader. Uppgifterna normalt föremål för utrikessekretess.är Om dom-
stolen i enskilt ärende får del sådan handling, får domstolen,ett av en
enligt bedömaNIPU, materialet skall sekretessbeläggas hosävenom
domstolen och det kan behöva föras processmaterial iom som senare
ärenden.

Enligt min mening den skissadeNIPU ordningen synnerligenär av
tungrodd och rättsosäker. De olika domstolarna kommer med denna
metod med tiden inte ha tillgång till material och tillgångenatt samma
på material slumpartat vilken ärende förs tillstyrs sortsav som upp re-
spektive domstol. tillföra varjeAtt ärende denna bakgrundsmate-typ av
rial, i många fall kilovis med handlingar, låter sigutgörs intesom av
heller vidare.göras utan

Enligt min mening det med domstolslösning inteär möjligt atten se
på dessa frågor på i dag. Som jag tidigaresätt än detannat nämnt är
utomordentligt viktigt domstolen har kunskap förhållan-att en egen om
dena i skilda länder. Därigenom förbättras domstolens möjlighet rättatt
bedöma olika uppgifter och i samband med muntliga förhandlingar
ställa relevanta frågor. På i dag bör givetvissätt strävasamma som man

begränsa utrikessekretessen långtså det möjligt.mot att Medär munt-
liga förhandlingar ökar möjligheterna informera den enskildeatt om
uppgifter kan ha betydelse for bedömningen ärende.ettsom av

Handläggningstider

Ett syftena med förslagNIPU:s korta handläggningstidema.är attav
Ändå föreslår kommittén treinstanssystem. För det skall lyckasett att
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alltså instanserhandläggningstiderna krävs det tvåmed korta attatt
finns det möjlighetfortare Självklartärendenahanterar än atten. en

byggtotvivelaktigt ilyckas, hardetta kan systemetman enmen
förslaget skall behandla sinalänsrätterna enligthögriskfaktor, även om

förtur.medasylärenden
behöverräkna med åtskilliga ärendeni dag,kan, liksomMan att

därför kan bli svårt hållaolika och detkompletteras på attsätt att nere
Även i fortsättningen inte skallregeringenhandläggningstiderna. om

anledning för domsto-ärenden det finnasenskilda kanbefatta sig med
ärenden i avvaktan påvilandeförklaralama attatt rege-en grupp av

hur ärendena skall behand-förordning skall beslutaringen omgenom
huvudsak den s.k. ärendemetoden ochregeringen idag tillämparlas. I

iantal ärenden vilandeUNnärvarande har,för nämnts, ett stortsom
i enskilda ärenden. finnsställningstagande Detregeringensavvaktan på

tingens ordning med dom-för det blirtalaringet att annan enensom
faktorer svensk lagstiftningOmvärlden andrastolslösning. änstyrs av

och praxis.
antal ärenden finns också risk förförhandling imuntligMed stortett

domstolarna tillförs tillräckligaintehandläggningstiderlånga resur-om
ser.

ofta grannlaga ochasylärenden mycketiBedömningama är upp-
ofta svårt bedömningen ienskilde harmärksammade. Den att acceptera

ändringsdispens hos kammarrättentillåta s.k.beslut. Genom attett
sakprövakammarrätten kommerrisk föruppenbarfinns attatt enen

asylärendena andra ärenden. Därmedandelbetydligt änstörre avav
totala handläggningstid.givetvis asylärendenaspåverkas

den ärendebalansockså någotsammanhang bördettaI nämnas om
juli 2001 då den instansordningendenfinnas 1kan komma att nyasom

skallNIPU föreslårskall införas. UNförslagenligt NIPU:s att vara
redan påbörjade ärenden.övergångsperiod för slutförakvar under atten

ställetfår iprincipiellt inte Manordning kansådanEn accepteras.sett
gamla ärendeba-få dendomstolarna kommerräkna med övertaattatt

faktorer: tillgäng-beror på tvådenna kommerlansen. Hur stor att vara
ärendebalansförändringar omvärld.och i vår Enliga storresurser

handläggningstidernaväsentligt hållaminskar möjligheterna att nere
domstolarna.hos

handlägg-automatik kortadomstolslösning innebär inte medEn
Tyskland,Nederländerna ochErfarenheterna frånningstider. t.ex. som

uppmuntrande.domstolsförfarande, intehar ärett
föränd-bra kanframhåller domstolarna påNIPU sätt mötaettatt

handläggningsti-därmed hållamåltillströmningen ochringar i nere
domstolen iorganisationen, dvs.från denutgårderna. NIPU störreatt

och kompetens inomgrundläggande kunskaperhasin helhet, skall ut-
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Iänningsrätten och kunna utnyttjas vid ökande måltillströmning. Tanken
teoretiskt logisk dessvärreär knappast realistisk.sett men

jagSom tidigare det i fråga länderpraxis uppgifternämnt är om som
Ävenständigt behöver uppdateras. i fråga rättspraxis behöver dis-om

kussionen hållas levande. blir alltsåDet svårt hålla tillräck-att uppe en
ligt hög kunskapsnivå hos domstolen inte de allra flesta sysslar medom
utlänningsärenden, vilket minskar fördelarna med organisation.storen
Till detta kommer lagstiftningstakten på rättsområdet mycket hög.att är
Vidare får inte glömmas bort förvaltningsdomstolarna utbild-att är
ningsplatser för jurister, vilket innebär personalomsättningstorunga
bland de föredragande. bör ocksåDet erinras förvaltningsdom-attom
stolarna handlägger mycket antal måltyper vilket i sigett stort utgör ett
hinder bibehålla hög kunskapsnivå i fråga asylärenden.mot att en om

Vad talar för NIPU:s argumentering domstolarnassagts attnu om
flexibilitet inte bärkraftig. Det bör också påpekas handläggnings-är att
tiderna för övriga ärenden inom domstolen påverkas negativt om resur-

överförs från dessa ärenden till utlänningsärendena. Om antaletser
asylärenden ökar markant under åren 1992-95 skulle kravet påsom
förtur i dessa ärenden kunna medföra domstolens övriga verksamhetatt
lamslås.

En specialdomstol

har iNIPU avsnitt i betänkandet10 diskuterat alternativet med elleren
flera specialdomstolar. framhållerNIPU där asylärendeprocessenatt är

specialområde ofta förenat med svåra frågor gällande bevis-ett ärsom
ning, dvs. främst trovärdighetsbedömning, bedömning förhållandenaav
i olika länder och tolkning lagen. framhållerNIPU vidare ären-attav
dena kräver specialkunskaper flykting- och folkrätt kun-attsamtom
skapen olika länder och olika kulturer måste hållas på hög ochom en
ständigt aktuell nivå. Vidare bedömningen hur humanitärasägs att av
skäl skall beaktas inte mindre svår.är

delar i dettaJag avseende helt bedömningNIPU:s konstaterarmen
samtidigt denna bedömning rimmar illa med vad påatt NIPU annat
ställe anfört beträffande domstolarnas inhämtande länderkunskap seav
ovan. stället jagI NIPU:s bedömning med styrka talarattanser egen
för domstolen måste ha kunnande i enlighet med vad jagatt ett eget
tidigare anfört. Behov specialkunnande inom domstol deär ettav en av
starkaste för speciallösning jfr. 1993/94:200argumenten en prop.

f..30s.
NIPU har också hänvisat till utvecklingen under årsenare som anses

ha från friståendegått specialdomstolar till integrering i allmänna dom-
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förvaltningsdomstolar. omständighetstolar eller saknar emeller-Denna
det finns sakliga för speciallösning.tid betydelse skäl Och speci-om en

i Sverige.aldomstolar saknas inte
i avsnitt i betänkandet analyserathar vidare 10.4 special-NIPU en

kommit fram till det lämpligen bör endastlösning och över-att vara en
till och denna instans bör domstol. nackdelarinstans SIV Deatt vara en

med sådan lösning främst bristen på flexibilitet ochNIPU ärsom seren
sammanhängande sårbarhet. ocksådärmed Det såsägs att ett stort or-

domstolsmässig överinstans skulle ha svårigheterenda attgan som en
prejudikatinstans kammarrättenhålla ihop praxis medan lättare kanen

sig ärenden har prejudikatintresse. framhål-koncentrera på NIPUsom
med de allmänna forvaltningsdomstolama tillkommerler också att en

domstolssammanhang främjadomstolskultur och måste störreett som
öppenhet.

delar bedömning speciallösning inte börNIPU:sJag att en avse mer
instanser, dvs. och utlänningsöverdomstol. delartvå SIV Jagän en

också bedömning liten organisation har flexibilitetNIPU:s sämreatt en
emellertid övervärderar betydelsenNIPUJagän större. atten anser av

överinstans till SIV har möjlighetdetta En SIVstörre änargument. t.ex.
ökadförbereda sin organisation för eller minskad måltillströmning.att

endaframhålls blir överinstans också med nödvän-NIPUSom av en
organisation. sådan organisation har goda möjligheterdighet Enstoren

iomdisponeringar, eftersom den till de allmänna förvalt-till motsats
fåtal måltyper dessutomningsdomstolarna handhar endast ett som om-

rättsområde. NIPU:s sådan instansfattas argument attsamma enav
domstolarmöjligheter 4-5 hålla ihop enhetligskulle ha sämre än att en
den ståndpunktenförstå. Skäl för har inte anförts.praxis svårtär att
fristående specialdomstol skulle haVidare saknas anledning tro att en

förvaltningsdomstol.domstolskultur allmän Desämre än en personer
frånskulle rekryteras till specialdomstol kan kommaantasensom

domstolsväsendet.
anförts talar således fristående utlänningsöver-Vad försom nu en

finns emellertid fler för sådan lösning. Meddomstol. skälDet en en
utlänningsöverdomstolfristående kan

muntliga förhandlingar infö-med möjlighet tilltvåpartsprocessen-
och medborgarskapsärenden,i utlännings-ras

beslutande specialkunnande,det upprätthållaorganet ett eget-
faktainhämtning-tillgången till nödvändig information säkerställas

specialdomstol,blir naturlig del verksamheten förav enen
bli kort från instanser,instanskedjan direktiven utgår två-

och uppsikt handläggasärenden avseende tvångsåtgärder förvar-
ordning utlänningsärendena,i somsamma

bästainvesteringar och kunnande tillvaratas påUN:s sätt,-
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personal direkt föras till domstolen,UN:s över-
kostnaderna bli lägre med förslagNIPU:s se nedan,än-

-handläggningstidema bli kortare med förslagNIPU:s endastän
instanser,två

frivilligorganisationerdialog med m.fl. utvecklasUN:s t.ex. ytter--
ligare,

nuvarande lekmannaledamötemas erfarenhet tillvara,tas-
IT-samarbete med utvecklas ytterligare.UN:s SIV-

Vad gäller IT-samarbetet med SIV bör särskilt beaktas det samord-
ningsansvar ligger på inte minst inom förSIV det s.k.som ramen
Hjalmarprojektet och sådan samordning försvåras in-att atten av en

med domstolar. domstolarna finns4-5 Hos inte heller denersättsstans
kunskap hela ämnesområdet förutsättning för effektivärom som en en

Ävensamordning. praktiska problem kan i frågauppstå de vardag-om
omfattande hanteringenliga rutinerna, den med skicka aktert.ex. att

skyldighetoch domstolarnas uppgifter i datasystemSIV:satt mata
frågor har inte berörtsSTAMM. NIPU.Dessa av

heller diskuterat olikahar inte hur alternativ in i kravetNIPU passar
på medverkan i olika sammanhang inom AlternativetEU. med en spe-
cialdomstol liksom i dag, regeringenstäcker, behov biträde medav
sakkunskap i olika frågor. sådant biträde inte föreEtt minst viktigtär
och under det svenska ordförandeskapet i Allmänna förvaltnings-EU.
domstolar saknar med förslag förutsättningar lämnaNIPU:s sådantatt
biträde.

beaktasfråga måste behovet information,En är externannan som av
kontakter med massmedia. finns all anledning intressetDett.ex. anta att

för kritiken enskilda beslutoch kommer bestå. Erfarenheternamot att
från visarregeringens och verksamhet det måste finnas be-UN:s att en

informera.redskap och villighet har särskild informations-UNatt en
funktion har kontakt med företrädare för massmedia och för-t.ex.som
bereder sammanträffanden med olika intressenter. kan inteJag attse en
domstolslösning skulle kunna komma ändra på kravet på öppenhetatt
och information. sådan verksamhet emellertid främmande för deEn är
allmänna förvaltningsdomstolarna. Med fristående specialdomstolen

bygger på kan denna viktiga uppgift säkerställas.UN Isom samman-
hanget kan också har hemsidaUN på Internetnämnas upprättatatt en
där information finns hämta nämndens verksamhet. Via hemsi-att om
dan får allmänheten tillgångockså till nämndens praxissamling.
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Kostnadsaspekter

kostnadernahar beräknat i länsrätt och kammarrätt kommerNIPU att
till sammanlagt eller till mkruppgå 85-90 mkr 25-30 UN:söveratt

Beräkningen bygger bl.a. på den aktuellaanslag för 1999. prognosen
antalet asylsökande, dvs. 12 år. skall i sammanhangetför 000 Detper

antalet asylsökande under 1998 13 000 ochnärmaresägas att attvar
stigande under lång tid. Osäkerheten i beräkningentendensen varit av

alltidinströmningen och har varit utgår emellertid i minaJagär stor.
från antagande asylsökandekostnadsberäkningar NIPU:s 12 000om

år.per
detaljerade beräkningar har ihar inte redovisat någraNIPU utan

antal antaganden. Olika beräkningssätt har emel-stället frånutgått ett
antalet inkomna ärenden tilldiskuterats bygger på UNlertid ettvarav

jag frånmina beräkningar utgår 12 000under 1997. I prognosen om
olika ärendetypema har viss styckekostnad.asylsökande och deatt en

jämförelsematerial har jag styckekostnaden för olika målkatego-Som
förvaltningsdomstolarna för året dessa belopprier i de allmänna 1997. I

Styckekostnaden i kr föroverheadkostnader. de olika måltypemaingår
följande.i länsrätt var

LVU/LVM-mål 80011
Socialförsäkringsmål 4 800

4 640Skattemål
300Psykiatrimål 3

2 960Socialtjänstmål
2 730Körkortsmål

Fastighetstaxeringsmål 2 570
Övriga 3604

svårbedömda. skiljertidigare asylärenden särskilt DeSom nämnts är
ofta livsavgö-också från andra ärenden på det utgångensig ärsättet att

till skyddenskilde. den asylsökande harrande för den Oavsett rättom
uppehållstillstånd ofta mycketavslag på begäraneller inte är ett en om

överklagas alltid.för den enskilde. avslagsbeslut Dettraumatiskt Ett är
fö-avvisning i länsrätten i regelförvänta asylärendedärför att att ett

kan kommaförhandling och den förhandlingen intetill muntlig attretas
frånvissa frågor. erfarenhet finns UN:sbegränsas till Denatt som

understigermuntlig handläggning sällanverksamhet visar på treatt en
jämförelse medfinns därför anledningtimmar. Det göraatt en

drygt tim-normal förhandlingstid på tvåLVU/LVM-målen harsom en
emellertid tidsåtgånggäller asylärenden tillkommerdetNär extramar.

Å andra sidan tillkommer kost-tolk skall medverka.grundpå att enav
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nad för LVU/LVM-målen de i två led. Jag utgår frånavgörsattgenom
asylärende avvisning i länsrätt kommer kosta 11 800 kr.att ett att

gäller andra avlägsnandeärenden, anknytningsärenden,detNär t.ex.
med andra ärenden. jämförelsefår jämförelse Jag medgöras gören en

socialförsäkringsmål hade styckekostnad på kr.4 800 Vad gäl-som en
UTÖ,övriga ärenden FF/RD och medborgarskapsärendenler - -

socialtjänstmål, vilket också gjort vidjämför jag med NIPU sina dis-
kussioner.

jämför jag styckekostnaden i kammarrättPå motsvarande sätt som
kr för LVU/LVM-mål,för sakprövade mål 21 290 390 kr1997 14var
för socialtjänstmål.för socialförsäkringsmål och 8 190 kr Styckkostna-

icke framsläppta mål kr för socialförsäkringsmål ochden för 5 250var
socialtjänstmål.kr för4 180

följandeVidare jag från antaganden.utgår
asyl det i fall bli fråga000 ansöker 1 500Om 12 antasom om

avvisninghandläggning enligt reglerna för med omedelbar verkställig-
asylsökande kom under avvisadeshet de 000 1998Av 13 som ca

verkställighet.med omedelbar Av återstående 102 500 500 antas
hälften blihälften beviljas uppehållstillstånd SIV och avvisade.av

räknas varje individ ärende medan ärende hosSIVHos ett ettsom
familj.omfatta flera har utslagetkan DetUN övert.ex. enpersoner, en

längre tidsperiod visat sig mycket väl med antagandet varjestämma att
jämfö-familj familjemedlemmar. få rättvisandebestår 1,7 För attav en

ärendenrelse mellan antalet ärenden i dag och beräknat antal hosett
domstolarna bör därför antalet asylärenden hos dom-SIV respektive

stolarna beräknas till antalet hos dividerat medSIV 1,7.
asylärendenBifallsprocenten i hos har under år legatUN senare

siffra inrymmer antal bifallpå drygt 30 Dennaprocent. ett stort som
olika amnestiförordningar o.dyl. Sedvanlig ändringsprocentgrundats

i betydligt lägre. Med hänsyn till ärendenasdomstolar ligger särart an-
kommerjag dock bifallsprocenten i länsrätt uppgå till 20.tar att att

avslagsbesluträknar också med alla hos länsrättenJag över-att
klagas.

prövningstillståndEnligt förslag skall krävas i kammar-NIPU:s
beviljade kammarrätterna prövningstillstånd iUnder 1997 15rätt. pro-

målen. Asylärendenas i kombination med ändrings-särart attcent av
prövningstillstånddispens tillåts leder mig till antagandet andelenatt

blir högre. utgår frånJag 20 procent.
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Kostnaderna i länsrätt

Asylärenden inte handläggs enligt reglerna för avvisning medsom
omedelbar verkställighet kommer uppgå till 3 088 5 250 1,7. Avatt :

ellerdessa 10 kommer kunna309 påatt procent avgörasantas att
skriftligt underlag muntlig förhandling. Styckekostnaden forutan ett
sådant ärende understiger kr. från11 800 utgår styckekostnadJag påen

Kostnaden för handläggningen dessa6 000 kr. asylärenden kan så-av
ledes komma uppgå till 32,8 mkr 2 778 800 för ärendenl 1antas att x
med muntlig handläggning och för1,9 mkr 3 09 6 000 ärenden utanx
muntlig handläggning.

Asylärenden handläggs enligt reglerna for avvisning medsom ome-
delbar verkställighet överklagas inte i utsträckning övrigasamma som
asylärenden. Endast 150 med användning faktorn kan1,7, bliantasav
överklagade. Vidare dessa ärenden kommer avgörasantas att att utan

förhandling. totala kostnaden formuntlig Den dessa ärenden i länsrätt
således tilluppgår 0,9 mkr 150 6 000.x

inte asylAvlägsnandeärenden uppgå till 500 årantassom avser ca
ärenden denna1998 fick 430 typ. Kostnaden för dessaUN ca av

således uppgå tillärenden kan 2,4 mkr 500 4 800.antas x
UTÖ-ärendenöverklagadevad gäller för 1999Prognosen 2 500.är
försiffra, prognostiseras medborgarskapsärenden.Samma 2 500, Vad

överklagadegäller FF/RD har antalet ärenden år legat 200.runtsenare
minst medborgarskapsärendenabedömer 500 efterJag avgörsatt av

förhandling. ärenden bör rimligtvismuntlig Dessa dra kostnadstörreen
kr.genomsnittskostnaden Jag2 800 styckkostnaden forän antar att

uppgå tilldessa ärenden kommer 6 000 kr. totala kostnaden iDenatt
ärendekategoriemalänsrätt för de nämnda kommer alltså uppgåattnu

ärendentill för muntlig förhandling13,2 4 700 2 800 ochmkr utanx
till för muntlig förhandling.3,0 500 6 000 ärenden medmkr x

Till detta kommer kostnaden verkställighetsärenden.for Antalet nya
ansökningar hos ligger Förhoppningsvis kommerUN 2 500.runt

förslag dem verkställighetsärenden leda tillNIPU:s medersättaatt att
mindre belastning länsrätterna.på får dock åtminstoneMan 500anta att

detta slag kommerärenden hanteras länsrätterna. sådantEttattav av
kräver minst lika insats det ursprungligaärende asylärendet,stor som

dvs. muntlig förhandling kommer ingå. kostnadDet pågöratt en
5,9 500 11 800.mkr x

i länsrätttotala kostnaden blir således 58,2Den mkr.
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i kammarrättenKostnaderna

asylärenden överklagasbifallsprocent på 20 kommer 2 470Med atten
dessa bli sakprövade, eller 494,till kammarrätten. 20 procent antasav

inte släpps fram. kostnaden förmedan återstoden, 976, Jag1 antar att
till kr. total kostnadsistnämnda kategorin uppgår 7 000 Detden gör en

för asylärenden på 24,3 mkr 494 21 290 1 976i kammarrätten +x x
7 000.

tillinte asyl uppgick i länsrätt 500.Avlägsnandeärenden som avser
bli överklagade.på återstår 400Med bifallsprocent 20, antassomen

släpps fram, dvs. totaladessa 60. Denockså 15Jag att procentantar av
60 14 390 340 5 250.kostnaden blir så 2,6 mkr + xx

i länsrätterna kan inteärendenövriga 200Av 5 prövas mansom
för avlägsnande-överklagandefrekvensräkna med höga somsamma

möjlighet söka i lägre instans.ärenden finns påärenden. dessaI att nytt
ärenden överklagas ochmed högst 000 15räknar 1Jag att procentatt

totalt 4,8 150 8 190 850 4 180.släpps fram. Det mkrgör +x x
sammanlagda kostnaden i kammarrätten kan såledesDen antas

uppgå till 31,7 mkr.

Övriga kostnader

innehåller andel overheadkostna-Styckekostnaden använts ensom nu
kostnader skall därför inteför sådana Däremotder. Några tillägg göras.

fortroendeläkare och för översättningar.kostnader förtillkommer
Vidare får räknakostnader uppgår årligen till 2,5 mkr.Dessa ca man

IT-anslutningar domstolarna intekostnader formed årligaextra som
domstol, dvs. Enligtmkr 2 mkr.har i dag t.ex. LIFOS 0,5ca per

kost-bibliotek kompletteras. årligabehöver domstolarnas UN:sNIPU
såle-mkr. tillkommerbiblioteket, exklusive löner, 0,5 Härnad för är ca

total kostnad på 2,0des mkr.en
Ökade offentliga biträden och tolkaruppkommer förkostnader som

räknar med för-förhandlingar NIPU 3 000skall delta i minst 4 000
biträdeskostnaden uppgår idenhandlingar. Om antar att extraman

tolkkostnaden till kr förhandlinggenomsnitt kr och 500till 3 000 per
total kostnaddetta 14 mkr.gör en

for skyldighe-slutligen merkostnaden for SIV bl.a.Härtill kommer
ärenden. Olika beräkningar harföreträda i överklagadestatenten att

och varierat mellan och mkr.gjorts i sammanhang 8 30 Ettdetta anta-
kostnad förefaller rimligt.tillkommande på 10 mkrgande caom en

beräkningar tillkostnader uppgår således enligt minaTotala övriga
30,5 mkr.
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alternativet länsrätt/kammarrättförTotala kostnader

kostnaden uppgå tilltotalaberäkningar skulle dendessaMed ca
för rimligtmycket fått 1999. Detdubbelt så UNdvs. är120 mkr, som

förhandlingar kom-muntligavari ingårtvåpartsprocessattatt anta en
Exakt hurordning.betydligt dagensdra än storatt mer resursermer

konstaterasemellertid fastslå. kan barasvårt Detkostnaden blir är att
vad majo-ungefär mkr högre NIPU:sligger 30beräkningarmina änatt

kommit fram till.ritet

specialdomstolför alternativetkostnaderTotala

överinstans ochmed endastspeciallösningväljerOm enenman
med drygt mkrkostnaden reduceras 30totalaspecialdomstol kan den

med kostnaderfår emellertid räknai kammarrätten. Manför kostnaden
Stockholm.biträden får tillochuppstår parteratt resagenomsom

domstolen meddock reduceraskankostnaderDessa att resergenom
of-och deSamordning med SIVi landet.olikaavdelningar till orter

kostnader. Underdessaminskaytterligarebiträdena kanfentliga extra
billigarealternativet bli betydligtkan det änomständigheteralla antas

länsrätt/kammarrätt.alternativet

NorströmEvaexpertenav

arbetet medtankar inför det fortsattaförmedla någravill härmedJag en
processordning.ochinstans-ny

förekommit allvarlig kritikdetförblandtillkom motNIPU attannat
lagtUtredningen harlnvandrarverket.ochUtlänningsnämndenbåde nu

förslagensig.ledamöter Bäggeförslag och fyra harfram reserveratett
för dom-till förmånUtlänningsnämndennedläggningförordar ettaven

blanddet bästa,möjligt dettastolsförfarande. Det annatärär att ur
be-fall möjlighetenjag i allarättssäkerhetssynpunkt, attattmen anser

direktivens kravförändringarmed sådananuvarandehålla attsystem
ordning,fattasundersökas innan besluttillgodosetts bör somom en ny

betraktande kanytligtdet vidförändrar så mycketkanske inte ettsom
synas.

systemförändring lösertilljag skeptiskanledning tillEn är attatt en
till dessagrundläggande orsakernaproblem denuvarande är att pro-

utred-diskuterats iellerfastställts, analyseratsharblemen inte ens
rättssäkerhetsådanaviktiga och måsteningen. Strukturerna attär vara

detta kommer detmöjligt, tillutsträckningråder i så hög mensom

Ökad19-030321 rättssäkerhet
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mänskliga och därför måste hänsyn till hur människan fungerar,tas
både beslutsfattare och i beroendeställning, för så fåsägaatt attsom
optimal rättssäkerhet.

beslutNär framtiden fattas det till exempel fördelom vore en om
hänsyn inte bara till strukturella, politiska, juridiska och ekonomiskatas
faktorer faktorer hemmahörande i något jagöversyn görsutan att en av
kallar den subjektiva dimensionen. exempel fårEtt belysa detta: Narra-
tiva traditioner lyssnartraditioneroch påverkar resultatet asylut-av en
redning vilket väljer. ingenDet nyhet "färdigtoavsett ärsystem attman
lyssnande" och påverkar alla mänskliga relationer, istereotyper men
hur hög utsträckning detta "bokhyllekunskaper" i medär demötet
asylsökande det faktiskt ingenär vet.som

har inteNIPU diskuterat hur de framlagda förslagen barnsmöter
behov. Jag detta måste utredas.attanser

beslutOm lägga Utlänningsnämnden så ansluter jagtas attom ner
mig till jagDet skäl jag anfört,görreservantema. av samma som ovan
nämligen den hänsyn måste till det mänskliga och tydliga roll-att tas att
fördelningar skapar trovärdighet. ochI med Invandrarverket frånatt
den januaril 1999 har för verkställa lagakraftvunna beslutatt äransvar
det helt enkelt rolldiffusion verket dessutom skall fatta beslut.en om

Vad gäller antalet länsrätter sällar jag mig till dem vill ha fem.som
Belastningen blir mindre och och det undvikaär sättett att attvar en
antalet utlänningsärenden skapar obalans i relation till andra ärenden
vid respektive länsrätt. Ett skäl det viktigt i allaär ärannat att att sam-

Ävenmanhang till hela Sverige. till Sverige flyttar människorse norra
från andra delar världen. Det går precis lika bra hänvisa ärendenattav
till länsrätter i delen landet till södra, det kan till och mednorra av som
bidra till hela Sverige hamnar i invandrares medvetande påatt ett nytt
sätt.

det viktigtJag fårSIV ökade anslag. inte baraär Menatt attanser
för anställa personal skall på metodutveck-att utan satsasmer resurser
ling och analys i relation till det jag kallat den subjektiva dimen-ovan
sionen. också viktigtDet inte brist i kassanär SIV avstår frångöratt att

anlita auktoriserade tolkar.att

4. StadigPerexpertenav

Jag ansluter mig till den reservation inlämnats kd, fp, ochsom av v, mp
och vill vad där framkommer några ytterligareutöver påpe-görasom
kanden och också framföra synpunkter på kommitténs arbete.

Kommittén har inte gjort någon analys vad den mycket starkaav
kritiken Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden har sinmot
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till hjälp förmening varithade enligt minanalyssådangrund En stor
erfor-processordningenförändringar ivilkabedöma ärkunnaatt som

detmotsvarande kritik iundvikagörligaste månför iderliga att nya
har inte heller skettegentlig förändringvalt. Någonsystem av pro-man
erforderligttordevilkethos SIVcessordningen om man somvara

i förstatyngdpunktenskall hasig önskakommittén sagt processenav
departementschefen i direktivenockså ärsägerinstans något ensom

förändring.önskvärd
isannolikt sin grund hu-myndigheter harbeslutandeKritiken mot

fattas ofta im-negativa beslutdels deorsaker,vudsakligen två är som
återsändas tillskallbeslutsigdå detpopulära motrör personer somom

beslut därDels det sigländer.förhållanden i avlägsnaosäkra rör om
grund för beslutetmaterial ligger tilltill detinte kännerparten somena

omständigheterfulltbeslutet Dessakan förståinte helleroch därför ut.
blirbeslutet och detfå fördet inte gårfram tillleder acceptansattatt en

förhållandetbeslutet.omöjligt förklara Deti detdessutom närmaste att
hemligt detmaterialsig pågrundardessutom är görbeslutetatt som

ärendet förklarafattat beslut iför den instansomöjligtdessutom attsom
sitt beslut.försvaraeller

in-prövning i förstadet gällerkommittén valtlösning närDen som
innebär gårbesluta,pålåta SIV sätt attattstans, mansom nusamma

förståeligt förfå beslutförsta instansredan i ärmiste ettatt somom
risk kritikenfinns uppenbarinblandade. Detindirektdirekt och atten

skillnaden mellanallvarligare särskiltblikommerSIV änattmot som
blirinstansenden överprövandeoch hoshosbeslutsordningen SIV

införainstansbättre redan i förstadärförpåtaglig. Detmycket attvore
beslut i förstautomstående fattatvåpartsförfarande och låta ettett organ

föreslagit.minoritetenförslagmed deti enlighetinstans som
majoritetfrångå kommitténsdenföravgörandeEtt attargument av
tillinte kommerförslagmajoritetens rättaordningenföreslagna är att

utredningardeför allavarit det viktigahardet problemmed somsom
väntetiderna.de långade 20 åren,utlänningsrätteninomarbetat senaste

på SIVfinns ingetförslag avgöramajoritetens sätter attI presssom
dramatiskttill för påtid vilket måste sättvissärendena inom att ett

Regeringskansli/ochFöreträdare for SIVväntetiderna.korta
kortaintresseradealltid sigUtlänningsnämnd har attsagt neravvara

skönjas.kunnathar intevaraktigt resultatnågotväntetiderna ännumen
instansfriståendeinvandrarverktillviktigt StatensdärförDet är att en
verketskontrolleramöjlighetföreslagit harharminoritetensåsom att

tidsaspekten.utifrånärendenhanterande av
utlänningslagenibestämmelse införasmening börminEnligt en

regeringenpå såbestämmelse 3:7förslagets sättkompletterar attsom
invandrarverkålägga Statensmöjlighet attatt varsge en personges
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internationelltärende ligger hos vilket klagomålprövarett motorgan
Sverige tillstånd då detta kan förutsättning för Sverige skallattvara en

förekunna träffa förlikning det klagomålen Sverige har bifallits.att mot

UlfvebrandEvaexpertenav

Kommittén har föreslagit dagens asylprocedur till delar ersättsatt stora
med domstolssystem, dvs invandrarverket ska fortfarandeett vara
första i asylärenden, därefterinstans länsrätt och kammarrätttarmen
vid istället för utlänningsnämnden. Vissa i kommittén vill dessutom gå

det första beslutetlängre och ska domstol.ävenatt tasanser av en
viktigaste skälet till ändra den nuvarandeDet processordningenatt

enligt min uppfattning öka rättssäkerheten. Med kommitténs för-är att
slag gäller muntlighet, införandedet tvåpartssystem bättrenär samtav
insyn förstärks förhoppningsvisi rättssäkerheten. Samtidigtprocessen

jag tveksam till förslaget också medför kravet snabba be-är attom
Ävenslut tillgodoses. samtliga asylärenden bör förtursärendenom vara

måste det bli rangordning mellan dessa vilket betyder vissaäven atten
fåasylsökande kan komma alltför länge beslut. Andraväntaatt

ärenden, såväl övriga utlänningsärenden övriga mål hand-som som
läggs i domstolen kommer vidare få stå tillbaka inteatt om nya resurser
tillförs. det gäller invandrarverket har detta iNär samband med flera
tidigare lagändringar erhållit arbetsuppgifter verket samti-utan attnya
digt fått ytterligare medel. därför, direktivensJag krav påtrotsanser
oförändrade kostnader, resursförstärkning ske. dennamåste Omatt en

sig exakt det belopp kommittén kommit fram till kan jag dockrör om
inte bedöma.

föreslagnafördel med det i utsträckningEn är större änsystemet att,
idag, erfarna domare, vid bevisprövning, kan förväntas tjänstgöravana

i utlänningsärenden. Samtidigt det viktigt domarna följeräven är att
den politiska utvecklingen i de länder de asylsökande kommer ifrån och
också kan bygga viss kunskap det gäller bedöma dennär att typupp av
frågeställningar uppkommer i asylärende. kräver erfaren-Dettaettsom
het vilket tid inhämta också hålla vid liv detäventar att attmen om
finns andra vid förhandlingarna ska förstå den fördjupade länder-som
kunskapen. talar rotation på de domare arbetar medDetta mot stor som
utlänningsärenden.

brist i det nuvarande lekmannainflytandet ochEn ärstor systemet att
insynen det gäller avgöranden i utlänningsnämnden alldeles förnär är
liten. viktigt kommitténs förslag också i praktiken medförDet är att att

Domstolamas bedömning vaddetta ändras. ska s.k.av som anses som
tillräckligt med lagfarenenkla ärenden, där det domare förär att taen
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därför med försiktighet så lekmannainfly-beslut, måste göras stor att
inte sidan.tande nämndemännen ställsgenom

tid invandrarverket fått rad uppgifter detharPå närsenare en nya
för förvarenasylsökande grundutredningar, och frångäller 1ansvar-

för verkställighetsfrågoma. och medjanuari 1999 också Iansvaret
förslag förstärks verkets roll central utlänningsmyn-kommitténs som

i asylprocessen ska ligga första instans.dighet då tyngdpunkten på Det
konsekvensernaanledning fundera så många olikafinns över attatt av

uppgifter ligger enda myndighet.ennu
jag dock det förslag läggs fram angå-Sammantaget att som nuanser

processordning, sina begränsningar,ende ändrad är värt prövatrots att
det misstroende många känner inför dagensbakgrundmot somav

system.

frågoryttrande jag känner detvill i dettaJag sär-ettta parupp som
kommentera.skilt angeläget att

Snabbprocessen

från vilket land de ochalla asylsökande,Jag oavsettatt reseranser
falletenskilda uppenbart ogrundad,ansökan i detoavsett anses somom
överklagade besluteti Sverige medan det i sin hel-ska få prövasstanna
också finnas asylutredning vilketTill grund för besluten börhet. en

i dessa ärenden.idag inte görs
s.k. förstamed listor säkra asylländer, i sigSystemet äröver ettsom

kan tidtrubbigt verktyg där det få länder uppfördaganska ta att nya
finns det ingenavförda från listan, anledning införa.respektive att

med säkra första asylländer bortser administrativaSchablonsystemet av
individuella mångfald situationer iskäl från de ärendena röratt en av

föränderlig verklighet. olika ländernas bedömningarständigt De aven
asylskäl varierar erfarenhetsmässigt i enskilda fallvad även närärsom

sig uppfyller högt ställda krav. Endastirättsprocessen en gemensam
förhållande.för länderna kan ändra dettahögsta instans

snabbt bör istället joursystemärendena ska kunnaFör prövas ettatt
i överinstansen. alla asylsökande i snabbprocessen fårinföras Attäven

ärenden slutligt prövademedan de i Sverige, få sinaärrätt ännuatt,
föröverinstansen vidare angeläget undanröja detiäven är att nuva-

bristande överensstämmelse med kravetrande svenska systemets
effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 13 i den Europeiska konven-

mänskliga rättigheterna och de grundläggandeskydd för detionen om
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min mening kommitténsfriheterna. Enligt förslag inte tillräckligtär
långtgående i detta avseende.

RådgivningsbyrånSvenska Röda för asylsökande och flyk-Korset,
kristna råd driver idagtingar Sveriges på Arlanda försökspro-samt ett

vilken roll organisationerna i framtidenjekt bl.a. för skulle kunnaatt se
asylsökande kommer till övergripandeha Det målet förnär gränsen.en

projektet öka stödet till den asylsökande. Projektet kommerär att att
avslutas i april har pågått alltför kort tid för slutsat-1999. Det någraatt

dras. projektet utvärderatsska kunna När kan de erfarenheterännuser
vunnits ligga till grund för förslag till eventuella förändringar närsom

gäller asylförfarandet vid Bl.a. kan bedömningdet gränsen görasen av
offentligt biträde också borde förordnas för direkt-ettom personer som

avvisas till tredje land. såväl omfattasDettaett avser personer som av
Dublinkonventionen avvisas till andra ländersom personer som som av
svenska regeringen bedöms säkra.som

Ny ansökan

ansökan behandlades i betänkandetFrågan SOU 1997:128Nyom
iVerkställighet och kontroll utlänningsärenden, Verkställighetsutred-

förslag utredningen lade fram,ningen. jag självDet som som som
i utredningen avstånd från i särskilt yttrande och kri-expert tog ett som

i remissomgången fullföljdes aldrig. Regeringen valdetiserades hårt att
följdeutelämna frågan i den proposition på verkställighetsutred-som

direktiv, i ytterligareningen och istället, i NIPU uppdragextra attgav
utreda frågan.

förslag kommittén lägger fram kommer frågandet NyI som nu om
med ordning där det finns hinderansökan SIVersättas prövaratt en om

verkställighet. Verkställighetshindren kompletteras med hinderattmot
strida humanitetensockså ska föreligga det skulle krav"om motanses

dvs de skäl idag kan åberopagenomföra verkställigheten",att som man
vid ansökan ska fortsätta gälla behandlas i verkställighets-Ny att men
ärendet istället.

olika skäl håller sig gömda vis-det gällerNär sägspersoner som av
absolut krav inte bör ställasserligen i förslaget något"att attupp

fram verkställighetutlänningen personligen ska föra de hinder mot som
utlänningenföreligga". Samtidigt dock:han eller hon "Omsägsanser

vill fram utredninghåller sig undan och inte träda och någon närmare
kommer detta dock sannolikt i deskälen därför inte kan göras, attom

få inhibition i hos Invand-flesta fall påverka möjligheterna ärendetatt
utlänningsdomstolen kommerrarverket liksom möjligheterna att att ta
underställt".ärende Invandrarverketöver ett som
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förslag offentligt biträde kommer förordnaskommitténsl sägs att att
utlänningsdomstolen. Eftersomi de fall anmäls tillfrämst ettsom

verkställighet planerad skebehöver anmälasärende bara är attom en
tiden och detta fallet för demden knappastinom närmaste är ärsom

praktiken de flesta dem bli biträde.gömda kommer i att utanav
kommitténs förslag i praktiken skulle medföraundvikaFör att attatt

i inte får sin sak prövad, borde förslagetgömdaär stortpersoner som
till biträde kan företräda i dessakompletteras med ävenrätt partensom

fall.
varför kommittén inte föreslårbetänkandet försI ett resonemang om

ärenden. avstånd från vad däroffentligt biträde i dessa Jag tar som
utanför samhället, vilkenleverJag oavsettsägs. att somanser personer

privat ändå har starkt behovfall kan få påhjälp de i många väg, ett av
yrkesmässigt hantera asylfrå-offentligt biträdeha är attatt ett vansom

biträde också allaoffentligtBeviljande gör att ut-ges sammaavgor.
undviker asylsökande i vissa fall blir bero-ochgångspunkt attatt man

kontakt med organisation eller lyckatsde kommit iende enav om
bland privatpersoner. också dekontaktnät Jagbygga tror attettupp

invändningar ha biträde i dessakostnadsmässiga görs mot attsom
Även skulle tjäna på de olikakortsiktiga.ärenden är staten att som av

framlagd vidsin korrekt dessagömda får sakskäl är av personer, vana
leva gömda och får i fallMänniskor far illa mångaärenden. att psy-av

lidande och undvika människor fårminskakiska skador. För attatt men
slutändan i många fall skapar betydligtiför livet dessutom störresom

de asylsökande få samhällets hjälpför samhället måstekostnader även
gömda.de ärom

rådde angående offentligt bi-föreslår därför detJag systematt som
återinförs, dvs asylsökande behåller sittföre den juliträde l 1994 att en

uppehållstillstånd beviljas sökandentill dess elleroffentliga biträde
landet.lämnat
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Kommittédirektiv

vid Dir.processordningochinstans-Ny
och 1997:20utlännings-tillämpning av

medborgarskapslagstiftningen samt

utlänningslagenviss översyn av

regeringssammanträde den 30 januari 1997Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

till utlännings- ochskall ställningparlamentarisk kommittéEn ta om
ochi tvåpartsprocessmedborgarskapsärenden skall pröv-prövas om

eller renodla-domstolsliknandedomstolar,skallningen göras organav
prövningstillstånd för överkla-Fråganforvaltningsmyndigheter.de om

liksom möjligheternadärvid uppmärksammasgande skall avgöraatt
snabbprocess. Kommittén skalliutlänningsärendenvissa även utre-en

enligt särskild utlän-för ärenden lagenbeslutsordningenda omom
Kommittén skall i första hand språk-ändras.ningskontroll bör göra en

strukturutlänningslagen så lagensredaktionelllig och översyn attav
skall med förtur utredaöverskådlig. Kommitténochblir tydligare mer

uppehållstill-reglerna återkallelsefinns ändringbehov om avavavom
uppehållstillstånd kan beviljas utlän-i vilka fallstånd, reglerna enom

tidsbegränsademeddelamöjligheternain i landet ochning attrestsom
identitet.sökanden styrka sinuppehållstillstånd inte kannär

Bakgrund

instansordningNuvarande

iutlänningsmyndighet och beslutarcentralinvandrarverkStatens är
uppehållstillstånd, arbets-ansökningar viseringar,ärenden rör omsom

utlänningslagenfrämlingspass enligtflyktingförklaring ochtillstånd,
enligt lagen 1950:382medborgarskap1989:529 samt omom

avvisningbeslutar ocksålnvandrarverketmedborgarskap.svenskt om
Utlännings-lnvandrarverket,enligt utlänningslagen.utvisningoch

förvarfår beslutaoch polismyndighetemaregeringennämnden, om av
utlänningar.
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flyktingförklaring,Invandrarverkets beslut svenskt medborgar-om
avvisning och utvisning kan överklagas till Utlänningsnämn-skap samt

uppehållstillståndHittills har beslut endast kunnat iden. prövasom
led i avvisnings- elleröverklagandeärenden utvisnings-ett ettsom

januari kan beslut uppehållstillståndbeslut. Från den 19971 över-om
förenatbeslutet inte med avvisnings- eller utvis-klagas äräven när ett

förvar kan överklagas till allmän förvaltnings-ningsbeslut. Beslut om
domstol.

polismyndighet fattavissa fall kan beslut avvisningI omen av en
asylsökande. sådant beslut kan tillutlänning inte Ett överklagasärsom

Allmänna domstolar kan i samband med utlän-Invandrarverket. att en
förordna utvisning.ning döms för brott om

Utlänningsnämnden fårSåväl Invandrarverket lämna översom
regeringen för beslut. Regeringen beslutar enda instansärenden till som

särskild utlänningskontroll.i ärenden enligt lagen 1991:572 om
bli avvisad eller utvisad Sverigeutlänning riskerar kanEn att ursom

rättshjälpslagen Riksdagenfå rättshjälp enligt 1972:429. har nyligen
ändringar rättshjälpssystemet. ändringar träderbeslutat Dessaavom

inte i kraft förrän den december 1997.dock 1
Utlänningsnämnden s.k. ansök-Sedan den juli 19941 prövar nya

uppehållstillstånd enligt kap. b utlänningslagen.ningar 2 §5om

Styrning

Invandrarverket avvisningTidigare gällde beslut och utvis-att av om
flyktingförklaring och resedokument kunde överklagasning samt om

till regeringen. beslut i enskilda överklagandeärenden styrdeGenom
regeringen praxis i utlänningsärenden. Från den januari1 1992 över-

till Utlänningsnämnden. motiv för ändraklagas sådana beslut Som att
instansordningen och inrätta nämnden anfördes främst den allmänna

ärenden hos regeringenbegränsa antalet prop. 1991/92:30.strävan att
Även andra skäl talade för sådan ordning. Från och med den janu-1en
ari gäller regeringen skall praxis förordningar i1997 att styra genom
högre grad tidigare.än

Snabbprocess

fatta beslut avvisning i sambandInvandrarverket skall medNär attom
i Sverige eller inom månader efter det han ellertre atten person reser

efter Sverige fårhon först ansökt uppehållstillstånd ankomsten tillom
föreskrivaverket enligt kap. utlänningslagen avvisningen skall8 8 § att

överklagandeverkställas resultatet eventuellt inväntas.att ettutan av
Förutsättningen för sådant beslut det uppenbarligen inte finnsärett att

uppehållstillstånd skall beviljasgrund för asyl och inte heller påatt
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polismyn-fattatsavvisningsbeslutgrund. Ettnågon av ensomannan
har överklagats.beslutetverkställasskall likasådighet även om

det ikan anförassärskild snabbprocesshaskäl för attSom att en
asylansökanskede kan fastställastidigtfall i ärmånga attett uppen-en

ansökan prövad ifå sindärför sökanden kanoftaogrundad,bart ettatt
verkställaskede inte kunnasådan situationiland. Att ettannat en

för den sökande ionödigsåvälinnebäravvisningsbeslut väntanen
för uppehälle underkostnaderonödigabeslut vän-avvaktan på ett som

snabb asylpröv-medbetydelsefulltdärförtetiden. Det systematt ettär
möjligt.anslutning till inresanning i ärnära

Utvecklingstendenser Sverigei

tradition i hög grad byggt påförvaltningsrätten harsvenska attDen av
förvaltningsmyndigheter. Beslu-renodladefattasförvaltningsbeslut av

1970-talet fördesregeringen. Underöverklagas tillsedan kunnatharten
förvaltnings-frånärendetyperantalprövningen överett stortav

ärendenvissaexempel kandomstolar. Somtill nämnasmyndigheterna
med särskildalagen l990:521980:620,socialtjänstlagenenligt

allmänlagen 1962:381LVU,vårdbestämmelser omungaavom
har samti-kommunalskattelagen 1928:370. Enoch strävanförsäkring
regeringenenskilda ärendenantaletminskaockså varitdigt att som

skallUtlänningsnämnden år 1992Inrättandettill.ställningskall ta av
tio årenhar under deStatendennautslag senastesträvan.avsomses

såvälexempel kanspecialdomstolar. Somantalet nämnasminskat att
ställetbostadsdomstolen lagts Iförsäkringsdomstolama ner.som

domstolsväsendet.det allmännainomdessa måltyperavgörs numera

Terroristlagstzftningen

utlänningskontroll fattassärskildenligt lagenutvisningBeslut omom
utvisningtidigare beslutRegeringen kanregeringen. ompröva ett omav
särskildainte. Alltsedanfinnsöverklaga beslutetnågon rätt attmen

harterrorism infördes år 1973motverkamed syftebestämmelser att
ordning harskäl för dennahos regeringen. Sombeslutanderätten legat

utrikespolitiskakänsligadet ofta frågaframbl.a. förts äratt om
naturligtställningstagandenoch debedömningar görs är ettatt som

allmänna säkerhetenför denregeringensutflöde yttersta ansvarav
f..1996/97:25 1731991/92:l18 54,prop. s.prop.s.

internationella åtagandenSveriges

derättigheterna ochmänskligaskydd för deangåendeKonventionen
bestämmel-innehållerEuropakonventionengrundläggande friheterna

utvisningarochgodtyckliga avvisningarskyddbl.a. till mot avser
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utlänningar. konventionens artikelI stadgas13 i frågaatt personen
skall ha effektiv möjlighet föra talan beslut varigenomatt mot etten en
rättighet enligt konventionen kränkts. liknandeEn reglering finns i För-

nationernas konvention medborgerliga och politiska rättighe-enta om
rådets direktivI 64/221/EEG samordning särskilda åtgärderter. om av

gäller utlänningars rörlighet och bosättning ställs det vissa mini-som
mikrav det gäller den processuella ordningen vid beslutnär avvis-om
ning och utvisning omfattas direktivet.av personer som av

Sverige har anslutit sig till antal konventioner fri-på och rättig-ett
hetsområdet där internationell domstol eller domstolsliknandeen organ
övervakar fullgör sina åtaganden enligt konventionen.att Härstaterna
bör i första hand Europakonventionen ochnämnas Förenta nationernas
konvention och omänsklig eller förnedrandemot tortyr annan grym,

SÖbehandling eller bestraffning 1986:1. Europakonventionen utgör
svensk lag SFS 1994:1219. Såvitt gäller denna konvention ärnumera

det den europeiska domstolen Europadomstolen respektive den euro-
peiska kommissionen Europakommissionen övervakar kon-attsom
ventionsstatema fullgör sina åtaganden enligt denna. Såvitt gäller kon-
ventionen fullgörs motsvarande uppgift FN-kommitténmot tortyr en av

Europadomstolens domar folkrättsligt bindande förmot tortyr. är
berörda och följas.måste FN-kommitténs bedömningarstater av
enskilda mål har folkrättsligt inte starka ställning torde deisamma men
flesta fall följas konventionsstatema. det gällerNär Europakonven-av
tionen kan enskilda klaga till kommissionen for brott motpersoner
konventionen. Kommissionen första bedömning varefter måletgör en
kan hänskjutas till Europadomstolens prövning begäranpå kommis-av
sionen, den berörda eller den enskilda klaganden, efterstaten pröv-av
ningstillstånd. Domstolen sedan slutgiltigt brutitavgör staten motom
konventionen. Till FN-kommittén kan medborgare från de stater som
erkänt kommitténs behörighet enskilda klagomål vända sigprövaatt
och anföra klagomål för brott konventionen. Sverige erkändemot
kommitténs behörighet i detta avseende den januari8 1986. Sverige har
hittills i två utlänningsärenden befunnits ha brutit FN-konventio-mot

de aktuella avvisningsbesluten hade verkställts. Någon fällan-nen, om
de dom Sverige i Europadomstolen finns inte i utlänningsärenden.mot
Flera klagomål svenska avvisningsbeslut har dock behandlatsöver men
slutligen avvisats kommissionen.av

Uppehållstillstånd efter inresan

Huvudregeln enligt kap.2 5 § utlänningslagen den vill haär att ettsom
uppehållstillstånd i Sverige skall ha utverkat det före inresan i landet.

den juliFöre 1995 gällde undantag från1 denna huvudregel bl.a. om
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Sverigemed i bosattförena sigför närakommit hitutlänningen att en
medtillsammanslevteller hon tidigarehanfamiljemedlem utom-som

uppehållstill-nämnda dag såvidgades frånundantaglands. attDetta
uppenbart till-detefterbeviljas inresan,skulle kunna attstånd varom

motiv förföre inresan. Somgjortsansökanbeviljatsskulle hastånd om
iundantagsreglernade tidigarebl.a.regeringenanfördeändringen att

anknytning till någonåberoparefter inresan ärdenfråga somsomom
utformning prop.alltförfåkommit snävhärbosatt att en

1994/952179.
ansökan, dvs.s.k.bestämmelsernaocksåändradesSamtidigt nyom

avvisning ellerbeslutlagakraftvunnetmedutlänning ettnär omen
åberoparuppehållstillstånd ochansökaninutvisning omen nyger

gälldeTidigaretidigare i ärendet.inte attomständigheter prövatssom
skälfanns synnerligadetbifallas bl.a.kundeansökansådan avomen

hade praxisi förarbetenuttalandenstödMedhumanitär art. enav
få bifall tillmöjligtprincip intedet iinnebarutvecklats attatt varsom

julifamiljeanknytning hit. Från den lgrundpåenbartansökan aven ny
det skulle stridabifallas bl.a.kanansökan motgäller1995 att omnyen

utvisning.avvisning eller Ibeslutetverkställakravhumanitetens att om
grundläggande prin-denbl.a.regeringenuttalade1994/95:94 attprop.

verkställasbeslut skalllagakraftvunnet attcipen måste ettatt menvara
utsträck-i visshit borde kunnaanknytninggrund göraspåundantag av

skulleskulle innebäraverkställighetfrämst att parternaning, om en
särskildtid. framhölls vidareunder lång Detåtskilda atttvingas levaatt

berörda.fall där barnimåstehänsyn tas var
socialförsäkrings-1994/95:SfU förutsatte16betänkandesittI

deskulle följa tillämpningenregeringenutskottet att nyaavnoga
Utlännings-därför i juni 1996 åtuppdrogRegeringenbestämmelserna.

deredovisa hurinvandrarverksamråd med Statensinämnden att nu
Utlännings-kommit tillämpas.lagbestämmelsernanämnda attnya

redovisning.sådanoktober 1996 lämnatdennämnden har 31 en

jämförelserInternationella

tydligafinns detkontinentaleuropeiska,framförallt denutländskI rätt,
skallvilken avgörai påinslagideologiska statsorgantyp somavsynen

mellandockvarierarProcessordningenärenden.viss storttyp aven
ochDanmarkkanexempel skilda nämnasolika länder. Som system

myndigheterdomstolsliknandemedharStorbritannien systemsom
domstolsprocess.Tyskland harmedan renen
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Danmark

i förstaAsylärenden instans utlänningsstyrelsenavgörs ärav som en
avdelning inom inrikesministeriet. Beslut avvisning vid gränsenom
fattas först sedan frivilligorganisationen Dansk flyktinghjälp haft möj-
lighet sig i ärendet. Dansk flyktinghjälpOm inte denatt yttra attanser
sökande kan avvisas direkt vid handläggs ärendet enligtgränsen nor-
mala rutiner, avvisas utlänningen omedelbart. Alla avslagsbeslutannars
hänskjuts till överinstansen, Flyktingnämnden, och offentligt biträdeett

asylsökande behöver inte aktivtDen överklaga. Det offentligautses.
biträdet betalas vid FlyktingnämndenProcessen i flestadestaten. ärav
fall muntlig. innehåller vissa domstolsliknandeProcessen moment men
förs inte mellan två för utlänningsstyrelsenRepresentanter deltarparter.
visserligen under förhandlingarna, inte part utan snarastmen som som
biträde till nämnden.

Storbritannien

Inrikesministeriets immigrationsavdelning fungerar första instans isom
ärenden uppehållstillstånd. nekasDen tillstånd kan överklagaom som
till tjänsteman med domaruppgifter, adjudicator, och därefter tillen en
tribunal. Adjudicators och tribunalen lyder inte under inrikesministeriet

under justitieministeriet. Vid prövningen i högre instanser inri-utan är
kesministeriets immigrationsavdelning Tribunalen beslutar självpart.

den vill ärende till prövning i prövningstillståndslik-ettta ettom upp
nande förfarande. Adjudicators behandlamåste överklagandeett men
kan välja återförvisa ärendet till inrikesministeriet. utlänningEnatt som
nekats uppehållstillstånd kan vända sig till allmän domstol föräven en

få aktuellt lagrums lagenlighet prövad.att

Tyskland

Asylärenden behandlas i första instans federaladen flyktingmyndig-av
heten lyder under förbundsinrikesministeriet. asylsökandeEnsom som
fått avslag på sin ansökan uppehållstillstånd kan överklaga till deom
allmänna förvaltningsdomstolama i det förbundsland där han befinner
sig. Vid förbundsinrikesministeriet finns tjänsteman har befo-en som
genhet för ministeriets räkning överklaga bifallsbeslut. inteDenatt som

nöjd med domsluten i förbundslandet kan överklaga till den federalaär
förvaltningsdomstolen.
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Utredningsbehov

ochEfektivitet insyn

kritiseratsföljd årlånghar underasylärendenHandläggningen avenav
frånioch insynenvarit långahandläggningstiderna attför processenatt

reformeraFörsökdålig.allmänhet varit systemetattsåväl parter som
År Invandrar-regionaliserades1989tillfällen.åtskilligavidgjortshar

betänkande KortareAsylärendeutredningens vän-förslag iefterverket
organisa-verketsföljandedärpå1988:2 och översynSOUtan aven

hand avlastaför i förstaÅr Utlänningsnämndeninrättades atttion. 1992
inrättandetMedöverklagandeärenden.hanteringenregeringen avav

lekmäntillsattapolitisktinsynenökadeUtlänningsnämnden attgenom
i Invandrar-finns intemotsvarande insynNågoni besluten.deltafick

handsker i förstaInvandrarverketibeslutsfattande. Insynenverkets
endastärendeni enskildainsynhar attstyrelsen. Denna genomgenom

uppmärksamhet.fåtti ärendeninformationden får som
Svensk flykting-betänkandei sittharkommitténFlyktingpolitiska

inrät-frågantagit1995:75perspektiv SOUglobaltpolitik i omupp
Utlänningsnämn-frånefterkanasylnämnder. mönsterDessatande av

ordföran-tjänstemanmedlekmäntillsattapolitisktbeståden somenav
beslutsfattareInvandrarverkets rollAsylnämndema kande. överta som

iinsynenökakan andrakommitténEnligt vägar attinstans.i första
roll.spelafrivilligorganisationemalåtaasylprocessen att envara

utredsfrågandel föreslårdennaiställninginte attKommittén utantar
vidare.

effektivitetensåvälproblemen medkan konstaterasDet att som
skäl ha kortafinns starkakvarstår. Detasylprocessen attiinsynen

dethumanitärt. mångaskäl För ärasylärenden. Ett ärväntetider i
statsfi-skälbeslut.tid avvakta Ett ärunder långpåfrestande annatatt

asylsökandesdekostnader förväntetider medförnansiellt. Långa stora
uppehälle.

denviktig.mindre Attemellertid intei asylprocessen ärInsynen
skall ha insynbiträdeoffentliga äreller hennesoch hansasylsökande

också viktigemellertidtill insynmöjlighetAllmänhetens ärsjälvklart.
sådangranskas. Attskall kunnaverksamhetmyndigheternasför att en
bidrarochenskilda beslutendelegitimitet åtskegranskning kan ger

asylrätten.tillslutligen värnaatt

Återkallelse uppehållstillståndav

återkallasuppehållstillståndskallutlänningslagenkap. 9 §Enligt 2 ett
Återkal-identitet.sinuppgifteroriktigalämnatharutlänningen omom

utlän-det.talar Harskälsärskildainte skedock motskalllelse enom
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ning lämnat andra oriktiga uppgifter sin identitetän får uppehålls-om
tillståndet återkallas enligt 2 kap. l0 Enligt 2 kap. 11 § får vidare ett
uppehållstillstånd återkallas bl.a. det finns allvarliga anmärkningarom

Återkallelseutlänningens levnadssätt.mot enligt 11 får§ dock ske
endast frågan har väckts innan utlänningen varit bosatt här iom årtre
med uppehållstillstånd.

finnsDet således klara skillnader det gällernär möjligheterna att
återkalla uppehållstillstånd enligt de olikaett paragraferna. Reglerna för
återkallelse uppehållstillstånd kan jämföras med de regler gällerav som
vid utvisning på grund brott. Av 4 kap. 10 § utlänningslagen framgårav

domstolatt överväger utlänning bör utvisas påen grundsom om en av
brott skall hänsyn till utlänningens anknytningta till det svenska sam-
hället. Domstolen skall därvid särskilt beakta utlänningens levnads-
omständigheter och familjeförhållanden hur länge utlänningensamt har
vistats i Sverige. En utlänning vistats i Sverige medsom permanent
uppehållstillstånd sedan minst fyra år åtal väcktesnär eller varitsom
bosatt här sedan minst fem år får utvisas endast det finns synnerligaom
skäl. Vidare gäller enligt 4 kap. 10 § utlänning komatt till Sve-en som
rige innan han eller hon fyllde femton år och åtal väcktesnär vis-som

här sedan minst fem år intetats får utvisas.
Dessa regler innebär således det i vissa fall kanatt möjligt attvara

återkalla uppehållstillstånd och utvisa utlänning lämnat oriktigaen som
uppgifter sin identitet det inte skulletrots möjligtattom utvisaattvara

på grund han eller hon här i landetatt gjort sigsamma skyl-person av
dig till brott.ett grovt

Socialförsäkringsutskottet har i sitt betänkande särskilt uppmärk-
bestämmelserna återkallelsesammat uppehållstillstånd på grundom av

sökanden lämnat oriktigaatt uppgifter sinav identitetom
1996/97:SfU5. Utskottet framhåller utlänningslagens asylregleratt är
avsedda tillämpas på utlänningaratt sökt sig till Sverige därförsom att
de behöver skydd här. Utskottet uttalar vidare det angelägetatt är att
reglerna tillämpas på rättvist och likformigtett så intesätt trovärdig-att
heten urholkas och detta i sin drabbar andra skyddsbehövande.tur
Utskottet påminner den nuvarande bestämmelsenattom utrymmeger
för hänsyn till detatt skulleta strida humanitetens kravmotom att
återkalla tillståndet det ändå finns anledningattmen anser överatt se
bestämmelserna.

Oklar identitet

Av 2 kap. 2 utlänningslagen§ framgår uppehållstillståndatt kan ges
antingen i form tidsbegränsat uppehållstillståndett ellerav som penna-

uppehållstillstånd. Huvudregelnnent är uppehållstillståndatt permanent
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myndighetdenSverige.bosättning i Dettillstånd för ärbeviljas när ges
tillstånd skallocksåuppehållstillståndbeviljar avgör omsomsom

haruppehållstillstånd. Såellertidsbegränsatbeviljas permanentsom
vissa fallbeviljats iuppehållstillstånd närtidsbegränsatexempelvis

Flykting-yttrandesittsin identitet. Istyrka överkunnatsökanden inte
tidsbe-Invandrarverket frambetänkande fördekommitténs attpolitiska

fall sökandenbeviljas i deregelmässigt bordeuppehållstillståndgränsat
Svenskpropositionendelar iRegeringenidentitet.styrka sinkaninte

Invand-1996/97:25 inteperspektiv prop.i globaltmigrationspolitik
huvudregeln enligt kap. 92bl.a. påoch pekaruppfattningrarverkets att

sökandenåterkallasuppehållstillstånd skallutlänningslagen§ är att om
betänkandeidentitet. sittsin Iuppgifter överoriktigalämnat propo-om

tidsbegrän-medsocialförsäkringsutskottetanför systemsitionen att ett
för-oklar kanidentitetenuppehållstillstånd sätt attär ettsade när vara

därförutlänningsärenden. Utskottethandläggningen attbättra anserav
1996/97:SfU 5.fråganfinns skäl övervägadet närmareatt

Uppdraget

utreda frågoruppgiftmedtillsättskommittéparlamentarisk attEn om
lagenutlänningslagen,ärenden enligtiprocessordningenochinstans-

medborgarskapsvensktoch lagenutlänningskontrollsärskild omom
Kommitténutlänningslagen.ändringar ärredaktionellaföreslåsamt av

aktu-utlänningslagen kanändringar iföreslå andraoförhindrad att som
frånerfarenheterKommittén skall hämtaarbete.under dessaliseras

Kommitténliknar svenska.denrättsordningarmedländerandra som
områdetfrivilligorganisationer inommyndigheter,medskall samråda

intressenter.och andra

våpartsprocessT

medfö-kaninförande tvåpartsprocessskallKommittén pröva ett avom
utlänningsären-såvälförprocessordningenförbättringarsådana attra

förrättssäkerändras.medborgarskapsärenden bör Enden processsom
processord-nuvarandenödvändig. Denutlänningsärenden äravgöraatt
inte inteemellertidinnebärställda krav. Dettauppfyller högt attningen

iärendena redansäkerställavidtas föråtgärder kan ettytterligare attatt
fårberörs självdenallsidigt belysta ochskede blirtidigt att som

utlänningenenskildedentillförsäkrasi dagRedantill tals.komma
denärendet.handläggning Imuntligdelta vidfåmöjligheter att av

bl.a.fastställs1996:1379utlänningslagen SFSändringensenaste av
muntlig hand-får beslutasasylsökande inteavvisning attutanatt av en

vidare pågåmöjlighetemellertidfinnsgenomförts.läggning Det att
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den inslagna och fråganvägen pröva generellt skall förasom processen
tvåpartsprocess.som

Instansordning

finnsDet starka skäl instansordningenöver föratt handläggningense
utlännings- och medborgarskapsärenden. Vid sådanav översynen

måste såväl effektiviteten den enskilde utlänningens och allmän-som
hetens intresse insyn in. Om kommitténvägas tvåpartspro-av attanser

bör införas, innebär sådant ställningstagandeett ytterligarecess en
anledning utformningen den framtidaprövaatt instansordningen.av

Kommittén skall utreda ekonomiska konsekvenser och andra effek-
olika organisatoriska lösningarter skall redovisas. Ett alternativav

skall belysa lösning där alla ärenden i första instansprövasen av
Invandrarverket och i andra instans domstol eller domstolslik-ettav en
nade Ett alternativ skall belysa lösningannat där ärendenorgan. en om
avvisning och utvisning i båda instansernaprövas domstolar ellerav
domstolsliknande I det alternativet bör kommitténorgan. över-senare

ärenden i förstaväga instans kan Invandrarverket,prövas deom av om
ansökningar uppehållstillstånd där fråga avvisningavser ellerom om

utvisning inte fortfarande aktuell. Sammaär överväganden bör göras
det gäller ansökningarnär arbetstillstånd, flyktingförklaring,om rese-

dokument och svenskt medborgarskap. Ytterligare alternativett annat
kan Invandrarverkets beslutatt avvisning eller utvisningvara om
underställs prövning domstol. Jämförelse kan därvid medgörasav
beslut tvångsåtgärder enligt lagen med särskilda bestämmelserom om
vård LVU. Lösningar skall redovisas innefattar såvälav unga som
alternativ med prövning i allmän förvaltningsdomstol med pröv-som
ning i specialdomstol. Kommittén kan dessutom redovisa ytterligare
alternativ.

Kommittén skall med ledning sin utredning föreslå eventuellaav
ändringar nuvarande instansordning. Kommittén skall utgå frånav att
basen för handläggningenutgörs i första instans. Omprocessen av
kommittén föreslår regler prövningstillstånd införs,att skall kom-om
mittén särskilt redovisa hur detta påverkar utformningen under-av
instansen.

Kommittén skall beskriva olika modeller för säkerställaatt rättssä-
kerhet och snabbhet. Kommittén skall uppmärksamma behovenäven av

organisationen skall kunnasamt ökasatt och minskas i storlekresurser
beroende på tillströmningen ärenden. Handläggningenav av
utlännings- och medborgarskapsärenden skall liksom i dag uppfylla
högt ställda krav på rättssäkerhet. skallDen ske snabbt och utföras av
personal med hög kompetens. handläggandeDe skall haorganen en
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Verksamheteneffektivt.bedrivsverksamhetenorganisation gör attsom
utlän-enskilderespekt för denochhumanitetkännetecknasskall av

ningen.
för bedömainformationnödvändighurskall föreslåKommittén att

dokumente-bearbetas ochin,hämtasländer böri olikaförhållandena
samordnasaktiviteter kandessaredovisa hurskallKommittén ävenras.

basinforrnationssystem kanoch hurmyndighetermellan gemensamtett
skapas.

behovregeringensställning till hurskall styr-Kommittén även ta av
ändras.instansordningentillgodosesrättstillämpningen kanning omav

kan skapasordningställning till hurkommitténskallLikaså ta somen
nödvändigmedkanärendegrupperprioriterade avgörasmöjliggör att

utlänningsärenden finnsvilka prövarskyndsamhet. Oavsett organ som
invandringen. Denskall kunnaregeringenkrav pårimliga styradet att

i enskilda fallavgörandenmöjlighetenanvändahittills styraatt genom
förord-hjälp regeringensmedmöjlighetenochminskathar att styra av

kraftträdde iutlänningslageniändringarvidgatsningsmakt somgenom
i många fallemellertidinstrument kanjanuari 1997. Dettaden 1 ses

snabbhet akutkravuppfyller då inte de påochomständligt ettsomsom
aktualisera.läge kan

Säkerhetsärenden

intematio-bakgrund SverigesdetutredaskallKommittén mot avom
medordningenändra den gällandebehovfinnsförpliktelsernella attav

enligt lagenbeslutsinstans i ärendenendaochförstaregeringen omsom
kommitténskallsådant behov finnsutlänningskontroll. Omsärskild ett

beslutsordning uppfyller de kravändradförslaglämna somsomen
instansdärvid oförhindrad föreslå någonKommitténställs. attär annan
införasskallordningbeslut ellerskall fattaregeringen attän ensom

iprövning någonföremål förbliregeringens beslut kanvarigenom
säkerhets-känsligade oftabeaktaskall särskiltKommitténform. att

dessa ärendenaktuella iblikanutrikespolitiska övervägandenoch som
beslutsfattandet.itillgodoses

uppehållstillstånd intebeslut ärjanuari 1997 kanFrån den 1 somom
Sådanaöverklagas.utvisningsbeslutelleravvisnings-medförenat ett

ändringartill dessaSkäletöverklagas.tidigare intekundebeslut var
lagstiftningen214211,1996/97:25motiven prop.enligt att anpassas.

tilllågövervägandenåtaganden. Deinternationellatill Sveriges som
andra fall däriintresselagändringennämnda ävengrund för den är av

besluteteller utvisningavvisningbeslut attregeringen fattar utanom
överklagas.kan
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Processordning

Utlänningslagen har hittills varit utformad med hänsyn till pröv-att
ningen förvaltningsmyndigheter. Om dennagörs ordning ändras såav

utlänningsärenden kommer handläggas domstolatt elleratt ettav en
domstolsliknande finns det anledning utreda vilka ändringarattorgan

utlänningslagen därigenom aktualiseras.av som
Kommittén skall därför utreda

vilka förändringar processuell karaktär bör vidtas i utlän-av som-
ningslagen och lagen svenskt medborgarskap, prövningenom om av
utlänningsärenden flyttas till domstol eller i första instans tilläven ett
domstolsliknande organ,

det kan finnas behov införa regler prövningstillståndattom av om-
för överklagande skall i någon eller någraatt göras ärendentyper av
enligt utlänningslagen,

vilka åtgärder kan vidtas för tillgodose krav på partsinsynattsom-
och sekretess i tvåpartsprocess,en

hur det allmännas intresse skall företrädas vid avgöranden i-
enskilda ärenden i tvåpartsprocess, samten

vilka förändringar till rättshjälp kan föranledasrättenav som av en-
ändrad instans- och processordning.

Snabbprocess

Kommittén skall utreda nuvarande bestämmelse i kap.8 utlän-8 §om
ningslagen ändamålsenlig för kunna tillgodoseär kravet på snabbatt en
asylprövning och hänsyn till de krav på rättssäkerhet och insynta som
bör gälla vid all handläggning utlänningsärenden. Kommittén skallav
därvid ställning till särskilda regler krävs för instansordningenta om
för dessa ärenden. Kommittén skall redovisa förslag till eventuella änd-
ringar nuvarande lagstiftning och ställning till olika lösningar.taav
Hänsyn skall till högt ställda krav på rättssäkerhet.tas Den årEUav
1995 resolutionen minimigarantier vid handläggningantagna om av
asylansökningar bör beaktas.

Kommittén skall utreda med jourverksamhet förett systemom
offentliga biträden innebär ytterligare förbättrad rättssäkerhet i snabb-

Likaså skall frågan utredas låta medborgarvittnenattprocessen. om
delta åhörare vid den muntliga handläggningen eller de huma-som ge
nitära frivilligorganisationema roll. Socialförsäkringsutskottet har ien
sitt betänkande 1996/97:SfIJ5 berört möjligheten låta medborgar-att
vittnen närvarande vid handläggningen avvisningsärenden därvara av
beslut omedelbar verkställighet aktualiseras.om
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Internationella organ

förbestämmelser kan utformas reglerautreda hurKommittén skall att
fall internationell domstolbör förfara i detmyndighetersvenskahur en

Sverige i materiellt hänseendedomstolsliknandeeller attanserorgan
område.utlänningsrättenskonventionsâtagande inombrutit ettmot

vilka rättsverk-regleringöverhuvudtagetsaknarSvensk rätt en av
avgörande från intematio-respektivefällande domningar ettsom en

Sverige.för enskilda ärendet i Dettaskall få detnella rättsliga organ
praxis har det blivitutlänningslagstiftningen.bara Isåledes integäller

kangjord kommittébedömning FN:sfråga mot tortyr ansesavom en
meningomständigheter i utlänningslagenssådana utgörutgöra somnya

Även institutet resningtidigare fattade beslut.omprövninggrund för av
anledninguppfattning finns detEnligt regeringensi fråga.kommakan

denna fråga.grundligt överatt semer

Översyn utlänningslagenav

språklig och redaktionellförsta handskall iKommittén översyngöra en
skall oförhindrad föreslåKommitténutlänningslagen. ävenattvaraav

sininnehållet den vidsakligaändringar i detvissa översyn upp-om
infördesnuvarande utlänningslagenbehov.sådant Denmärksammar ett

tillfällen.vid antalden ändrats DettaSedan dess harår 1989. ett stort
uppfattasvissa avseenden kani dag ilagen redanmedförthar att som

kan kommaändringar kommitténprocessuellasvårtillgänglig. De som
ursprungliga förutsättningarna för deninnebära deföreslå kan attatt

Åtskilliga där-ändras. bestämmelser kanheltreglernautformningen av
helt. kan leda tillSådana förändringaromarbetasbehövaför komma att

försämras.ytterligareöverblickbarhetlagensatt

örtursfrågorF

återkallelsebestämmelsernamed förturKommittén skall över avomse
nuvarande ord-dendärvid särskiltuppehållstillstånd och överväga om

humanitärahänsynstagande till deförtillräckligtningen utrymmeger
återkallelse sker. Kom-enskilda fallet kan talai detskäl mot attsom

återkallelsereglernasärskiltskall vidaremittén överväga avom om
och så detlikartati olika fall bör utformasuppehållstillstånd attmer

levnadsomständigheter och längdenutlänningensklart framgår att av
tillståndet skall åter-bedömningskall beaktas vidvistelsen här omav

för återkallelseskall krävassynnerliga skälintekallas eller samt om
här viss tid.varit bosattsedan utlänningen

utsträckning det böri vilkenställning tillKommittén skall ta vara
ansökangrundvaluppehållstillståndfå görsmöjligt att en somav
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efter inresan och där skälet för ansökan familjeanknytning tillär Sve-
rige. frågaDenna skall utredas skyndsamt. Enligt utvärderingen som
genomförts Utlänningsnämnden reglerna uppehållstillståndärav om
efter inresan på grund anknytning enligt kap.2 5 § och b utlän-5 §av
ningslagen oklara.

Kommittén skall ställning till tidsbegränsade uppehållstill-ta om
stånd bör meddelas i normalfallet sökanden inte kan styrkanär sin
identitet. Kommittén skall utreda för hur långäven tid tidsbegränsat
uppehållstillstånd bör meddelas i sådana fall. Det viktär största attav
asylsökandes identitet kan klarläggas i så omfattning möjligt.stor som
En ändring reglerna återkallelse uppehållstillstånd aktualise-av om av

i vilken utsträckning tidsbegränsadeöversyn uppehållstill-rar en av
stånd bör meddelas sökanden lämnat oriktiganär uppgifter sinom
identitet.

Utredningstid och generella direktiv

Kommittén skall redovisa alla ekonomiska konsekvenser sina för-av
slag finansiering i den utsträckning förslagen skullesamt innebäraange
utgiftsökningar. utgångspunktEn skall dock kostnaderna inteattvara
får överskrida nuvarande kostnader för jämförbar verksamhet och
volym inom utgiftsområde Invandrare8 och flyktingar.

Kommittén bör samråda med andra pågående utredningar på det
integrations- och migrationspolitiska området. gällerDet särskilt kom-
mittén lagen svenskt medborgarskapöversyn In 1997:04.om av om
Samråd skall också ske med 1995 års domstolskommitté Ju 1995:05.

kommitténsFör arbete gäller kommittédirektiven till samtliga kom-
mittéer och särskilda utredare angående redovisning regionalpoli-av
tiska konsekvenser dir. 1992:50, offentliga åtagandenprövaattom
dir. 1994:23, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenserattom
dir. 1994:124 redovisa konsekvenser för brottslighetensamt attom
och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Uppdraget skall slutredovisas den 30 april 1998. De avsnittsenast
skall utredas med förtur skall redovisas den 30 april 1997.senastsom

Utrikesdepartementet
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1989:5291Utlänningslag

i Sverigeför utlänningars vistelseKraven1 kap. m.m.

bestämmelserInledande

för utlänningars inresa, vistelse i Sve-lag reglerdenna1 § l utresa,ges
anställd för till asyl här. la-i Sverige Irige och arbete rättensamtsom
förutsättningar utlänning kan avvisasunder vilkaockså engen anges

landet.eller utvisas ur
utlänningars frihet inte begränsastillämpas så,skallLagen att mer
enskilt fall. fall barn skallnödvändigt i varje Ivad rörär ettän somsom

till barnets hälsa och utvecklingvad hänsynensärskilt beaktas samt
1996:1379.i övrigt kräver.barnets bästa Lag

Passkrav

vistas i Sverige skall hain i ellerutlänning2 § En pass.som reser
frånföreskriva undantag kravet på passinnehav.fårRegeringen

regeringens bemyndigande, invand-eller, efter StatensRegeringen
handlingar får godtasföreskriver vilka Rege-rarverk som som pass.

fall svenska myndigheter får utfärdai vilkaföreskriver vidareringen
för utlänningar.pass

Viseringskrav

ha visering,i Sverige skallin i eller vistasutlänning§ En3 resersom
medborgare iuppehållstillstånd eller Dan-utlänningen harinte ärom

Island ellerFinland, Norge.mark,
från kravet visering.får föreskriva andra undantag påRegeringen

uppehållstillståndpåKrav

skall havistas månaderutlänning i Sverige§4 En än tremersom
Fin-medborgare i Danmark,inte utlänningenuppehållstillstånd, ärom

ellerland, Island Norge.
uppehålls-undantag från kravet påfår föreskriva andraRegeringen

uppehållstillståndföreskriva krav påfår ocksåRegeringentillstånd.
Sverige månader.vistelsetid iefter kortareredan än treen

Omtryckt 1994:515.
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på arbetstillståndKrav

utlänning skall ha tillstånd för arbeta i Sverige§ på grund5 En att av
anställning här eller utomlands arbetstillstånd, inte utlänningenom

uppehållstillstånd eller medborgare i Danmark, Fin-har ärpermanent
land, Island eller Norge.

Regeringen får föreskriva andra undantag från kravet på arbetstill-
stånd.

uppehållstillstånd arbetstillstånd2 Närmare visering, ochkap. om

Visering

innebär tillstånd i och vistas i Sverige§ Visering under1 att resa
viss kortare tid.

Visering får För högst månaders vistelse vid varje tillfälle,treges
föreskrifter regeringeninte följer meddelar. Viseringannat somom av

fårfår begränsas i övrigt och förenas med de villkor kanäven som
behövas.

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd innebär tillstånd i§ och vistas i Sverige2 att resa
viss tid tidsbegränsat uppehållstillstånd eller tidsbegräns-under utan

uppehållstillstånd.ning permanent

i skallEnligt bestämmelserna 3 kap. utlänning i vissa fall3 § en ges
Sverige.uppehållstillstånd i

Uppehållstillstånd får till4 § ges
utlänning gift med eller sambo till någon bosattär ärsom somen

i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här,
utlänning under och ogift och eller har18 årär ären som som

varit hemmavarande barn till bosatt i Sverige ellernågon ärsom som
för bosättninghar beviljats uppehållstillstånd här,

utlänning på något under ochl 2sätt änannat som avsesen som
anhörig till bosatt i Sverige eller har beviljatsnågonär nära ärsom som

uppehållstillstånd för här och ingått i hushållbosättning som samma
densom personen,

har särskild anknytning tillutlänning Sverige,som annarsen
utlänning humanitära skäl bör få bosätta sig Sverige,isom aven

eller
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utlänning har fått arbetstillstånd eller har sin försörj-en som som
ning ordnad på något sätt.annat

Vid prövningen ansökan uppehållstillstånd enligt dennaenav om
utlänningenparagraf skall beaktas kan förväntas föra hederligom en

vandel. 1996:1379.Lag

Regeringen får i fråga viss utlänningar meddela4 § om en grupp ava
föreskrifter den söker uppehållstillstånd med stöd kap.3att somom av

tillfälligtoch bedöms ha behov skydd här i landet fårett ettavsom ges
uppehållstillstånd.tidsbegränsat

uppehållstillståndtidsbegränsat får beviljas för sammanlagdEtt en
för förberedatid högst två år. Om återvändandet harett attprogramav

får uppehållstillståndet förlängasinletts innan dess, med högst två år.
uppehållstillstånd hartidsbegränsat någon med stödOm ett getts av

tidsbegränsat tillstånd ocksåförsta stycket får till utlänningett ges en
maka eller barn under år till den förstmake eller 18är person somsom

gäller förälderbeviljats tillstånd. till barn under årDetsamma 18 som
enligt första stycket.meddelats tillstånd Lag 1996:1379.

med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssättdet4 b § Om
tveksamhet uppehållstillstånd bör beviljas, får tidsbegrän-råder ettom

uppehållstillstånd 1995:773.Lagsat ges.

uppehållstillstånd fårtidsbegränsat barn under år4 § Ett 18ettgesc
vård enligt lagen l990:52 med särskilda bestämmelserbehöversom

vårdom av unga.
uppehållstillstånd får vidaretidsbegränsat barn underEtt 18ettges

fördet behövs genomföra faderskaps-år eller till atten man om en
utredning.

tidsbegränsat uppehållstillstånd barn enligt förstaOm ett getts ett
eller stycket, får tidsbegränsat uppehållstillstånd också tillandra ett ges

vårdnadshavare.barnets Lag 1996:13.

villutlänning ha uppehållstillstånd i Sverige skall ha§ En5 som
sådant tillstånd före inresan landet. ansökanutverkat i Enett om uppe-

bifallashållstillstånd får inte efter inresan.
dock integällerDetta om

har till uppehållstillstånd här enligt kap.utlänningen 3 4rätt
utlänningen humanitära skäl bör få bosätta sig här, ellerav

synnerligadet finns skäl.annars
hindrar inte heller uppehålls-Vad föreskrivs i första stycket attsom

detbeviljas med stöd kap. första styckettillstånd 2 4 § l-4, ärav om
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utlänningen skulle ha fåttuppenbart uppehållstillståndatt pröv-om
ningen hade skett före inresan i Sverige. Lag 1996:1379.

ansökan uppehållstillstånd förlängning5 § Ena om som avser av en
pågående vistelse här för besök eller tidsbegränsad vistelse fårannan

föreskrivs i förstavad 5 § stycket bifallas, utlänningentrots som om
för förlängningen.kan åberopa vägande skäl Lag 1995:773.

skall avvisasutlänning eller utvisas enligt5 b § Om beslutetten som
har vunnit laga kraft, får ansökan uppehållstillstånd från honomen om

vad föreskrivs i första stycket bifallas,5 § ansökantrots som om grun-
dar sig omständigheter inte har förutpå i ärendet hansprövatssom om
avvisning eller utvisning och om

tillutlänningen har uppehållstillstånd här enligt kap.3 4rätt
eller

skulle strida humanitetens2. det krav verkställamot attannars
utvisning.beslutet avvisning eller Lag 1996:1379.om

Arbetstillstånd

6 § Arbetstillstånd skall för viss tid. fårDet visst slag ellerettges avse
vissa slag arbete och förenas med de övriga villkor behövs.av som

fråga arbetstillstånd tillämpas ochI på motsvarande5 5 sätt.om a
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter arbetstillstånd.om

Lag 1995:773.

Beslutande myndigheter

§ Beslut visering, uppehållstillstånd och7 arbetstillstånd meddelasom
Statens invandrarverk. Beslut visering och uppehållstillstånd fårav om

meddelas också Utrikesdepartementet.av
Regeringen och, i den utsträckning regeringen föreskriver, Invand-

rarverket får andra myndigheter besluta sådana tillstånd.rätt attge om
Regeringen får knutet till Sveriges exportrådärett rättge organ som
besluta visering. 1993:443.Lagatt om

8 § regeringen eller Utlänningsnämnden i vissa fallAtt kan besluta om
tillstånd framgår kap. och7 11, 16 17 §§. Lag 1994:138.av

Återkallelse tillståndav

9 § Visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får återkallas om
utlänningen medvetet har oriktigalämnat uppgifter varit bety-som av
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delse för få tillståndet eller medvetet förtigit omständigheteratt av
sådan betydelse.

Återkallelse får ske det finns andra särskilda skäl, i frågaäven om
uppehållstillstånd dock endast utlänningen inte har iännu restom om

Sverige.
Vid bedömningen uppehållstillstånd bör återkallas förettav om en

utlänning har i Sverige skall hänsyn till utlänningensrest tassom
anknytning till det svenska samhället och till andra humanitära skälom
talar tillståndet återkallas. Därvid skall särskilt beaktas utlän-mot att
ningens levnadsomständigheter och familjeförhållanden hur längesamt
utlänningen vistats i Sverige.har

utlänningen har vistats här fyraOm år med uppehållstillståndänmer
frågan återkallelse uppehållstillstånd enligt denna paragrafnär om av

förstden myndighet beslutar i saken, får beslut åter-prövas av som om
det finnskallelse fattas endast synnerliga skäl. Lag 1997:1224.om

har upphävts 1997:1224.10 § laggenom

utlänningen har i landet, får11 § Om uppehållstillstånd åter-rest ett
kallas

bedriver sådan verksamhethan kräver arbetstillstånd utanom som
tillstånd,ha sådantatt
handlat sådanthan det finns allvarliga anmärk-sättett attom

ningar levnadssätt, ellerhansmot
till hans tidigaredet med hänsyn verksamhet eller i övrigt kanom
bedrivahan kommer sabotage, spioneri eller olovlig under-attantas att

Sverige eller i någoträttelseverksamhet i nordiskt land.annat
Återkallelse första stycket får skeenligt endast frågan har väcktsom

utlänningen varit bosatt här iinnan har år med uppehållstillstånd.tre
1996:1379.Lag

uppehållstillstånd12 § Ett skall återkallas utlänningenspermanent om
bosättning i Sverige upphör.

Återkallelse uppehållstillstånd och13 § arbetstillstånd beslutasav av
Återkallelseinvandrarverk.Statens visering beslutas denav av myn-

dighet har meddelat viseringen eller Invandrarverket. Uppe-som av
hållstillstånd eller visering har beviljats Utrikesdepartementetsom av
får återkallas endast departementet.av
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Bemyndiganden

följer får regeringen meddela föreskrifter§ vad 4 §14 Utöver som av a
om

uppehållstillstånd för studier eller besök, och
humanitära skäl.uppehållstillstånd av

meddela föreskrifterRegeringen får också ansökanattom en om
får bifallas det följeruppehållstillstånd överenskommelseom av en

med främmande uppehållstillstånd får återkallas för destat, samt att
utlänningar omfattas avtalet Europeiskt ekonomisktettav omsom

fallsamarbetsområde EES i andra de i första11 §även än som anges
stycket.

Regeringen skall anmäla föreskrifter tidsbegränsat uppehållstill-om
enligt till riksdagen särskild skrivelse inomstånd 4 § trea genom en

månader. 1996:1379.Lag

3 kap. Skyddsbehövande

Definitioner

Med asyl i denna lag uppehållstillstånd beviljas1 § avses som en
flykting.utlänning därför han äratt

uppehållstillstånd enligt skall handläggasansökan 3 §En om som en
asylansökan. Lag 1996:1379.

utlänning2 Med flykting i denna lag befinner sig§ utan-avses en som
för medborgare därför han kännerdet land, han välgrundadär attsom
fruktan för förföljelse grund sin nationalitet, tillhörighet tillav ras,

viss samhällsgrupp eller grund sin religiösa eller politiskaen av upp-
fattning, och inte kan eller på grund sin fruktan inte villsom av
begagna lands skydd. Vad har obero-sig detta gällersagtssom nuav
ende förföljelsen utgår från landets myndigheter eller dessa inteav om

förföljelse frånkan bereda trygghet enskilda.antas mot
denflykting skall statslös ochSom även äranses som som av

skäl befinner sig utanför det land där han tidigare har haft sinsamma
vanliga vistelseort och inte kan eller grund sin fruktan intesom av
vill återvända dit. Lag 1996:1379.

skyddsbehövande i övrigt i denna lag utlänning3 § Med avses en som
i i lämnat det land, han medborgareandra fall 2 §än ärsom avses som

därför hanatt



SOU Bilaga21999:16 663

fruktan straffaskänner välgrundad med döden eller medför att
förkroppsstraff eller eller omänsklig eller för-utsättasatt tortyr annan

behandling eller bestraffning,nedrande
eller väpnad konflikt behöver skyddpå grund inreyttreav en

eller grund miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland,av en
eller

grund sitt kön eller homosexualitet känner välgrundadav
för förföljelse.fruktan
skyddsbehövande skall den statslös ochSom även äranses som som

befinner sig utanför det land där han tidigare haft sinskälav samma
i första stycket angivna kan ellervanliga vistelseort och grunder inte

sin fruktan inte vill återvända dit.grund Lag 1996:1379.av

uppehållstillståndRätten till

i och har till uppehållstillstånd.Utlänningar 2 34 § rättsom avses
Uppehållstillstånd får dock vägras om

beträffande flyktingar enligt och skyddsbehövande enligtdet 2 §
tillförsta stycket och hänsyn vad känt utlänning-§ 2 33 ärav som om

verksamhet eller med hänsyn till rikets säkerhet finnstidigareens syn-
uppehållstillstånd,nerliga skäl inte bevilja elleratt

skyddsbehövandedet beträffande omfattas första3 §en som av
ellergrund brottslighet någon omständighetstycket på2 av annan som

skyddsbehövandeshänför sig till den finns särskilda skäl inteattperson
bevilja uppehållstillstånd,

från Danmark,utlänningen har Finland, Island eller Norgerest
dessa ländertill i enlighetoch kan sändas åter något med över-av en

och det landet,enskommelse mellan Sverige såvida det inte är uppen-
beviljas uppehållstillståndhan inte kommer där,bart att att

i fall föreutlänningen till Sverige har uppehållit4. ankomstenannat
sig land hemlandet skyddadi han återsänds dit,och,än ärett annat om

förföljelse eller ocksåsändas till hemlandet ochmot mot att mot att
vidare till land har skydd,sändas där han inte motsvarandeett annat

utlänningen har särskild till land och däranknytning ärett annat
skyddad på det i ellersätt som anges

utlänningen kan sändas land tillträtt konventionentill ett som
rörande bestämmandet den for prövningenansvariga statenav av en
ansökan asyl framställts i medlemsstaterna i desom europe-om en av
iska gemenskapema och utlänningen skyddad i landet detdet påär sätt

i 1997:433.Lagsom anges

jlyktingskap upphörNär

upphör flykting han§ flykting5 En att vara om
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fri vilja på använder sig det lands skydd där hannytt äravav
medborgare,

efter ha förlorat sitt medborgarskap fri vilja förvärvar det påatt av
nytta

förvärvar medborgarskap i land och får det landets skydd,ett nytt
fri vilja återvänder för sigbosätta i det land, iattav som avses

ieller2
inte längre befinner sig i sådan situation han kanatten anses som

flykting enligt och därför inte kan fortsätta2 § använda sigvägraatt av
det lands skydd, där han medborgare eller där han statslös tidi-är som

hade sin vistelseort.gare

Flykting/örklaring

6 § På begäran flykting skall Statens invandrarverk antingen iav en
samband med uppehållstillstånd beviljas eller därefter hanatt attange

flykting flyktingförklaring.är
flyktingförklaring skall återkallas Invandrarverket,En detav om

framkommer utlänningen inte längre flykting enligtäratt att anse som
2

Resedokument

§ flyktingar och statslösa utfärdar Statens invandrarverk7 För sär-en
skild legitimationshandling för utanför Sverige resedokumentresor
enligt de föreskrifter regeringen meddelar.som

Bemyndiganden

8 § Regeringen får i fråga utlänningar meddela före-om en grupp av
skrifter beviljande uppehållstillstånd till skyddsbehö-permanentom av
vande enligt första stycket3 §

Om det behövs med hänsyn till uppkomna begränsningar i Sveriges
möjligheter utlänningar, får regeringen meddela föreskrifteratt ta emot

uppehållstillstånd inte får beviljas för skyddsbehövande enligt 3attom
första stycket§

Regeringen får meddela föreskrifter undantag från 4 § andraom
fallstycket för de då utlänningens anknytning4 till Sverige sådanär av

utlänningen inte bör nekas få sin ansökan asyl prövad här.art att att om
Regeringen skall anmäla föreskrifter enligt andra stycket till riksda-

särskild skrivelse inom månader. Lag 1996:1379.tregen genom en
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4 kap. Avvisning och utvisning

Avvisning

utlänning får avvisas§l En
han saknar for inresa eller vistelsekrävs inär Sve-om pass pass

rige,
saknar visering,han uppehållstillstånd eller tillståndannatom

för inresa, vistelse ellerkrävs arbete i Sverige,som
det vid hans ankomst till framkommerSverige han tänkerattom

nordiskt landbesöka något saknar erforderligt tillståndannat attmen
dit, ellerresa

antingenhan vid inresan undviker4. lämna polismyndighetenattom
uppgifter eller till polismyndighetenbegärda medvetet lämnar oriktiga

uppgifter betydelse för i Sverige eller med-är rätten attsom av resa
förtiger sådan omständighet.någonvetet

första fårAvvisning enligt stycket inte ske den vid ankoms-av som
därefter,till Sverige hade eller under tid, har haftten ettsom en uppe-

gälla.hållstillstånd har upphört attsom

utlänning får vidare avvisas2 § En
kommerdet kan han sakna tillräckliga förmedelatt attantasom

sin vistelse i Sverige eller i något nordiskt land, hanannat tänkersom
besöka, för sin hemresa,samt

under sindet kan han vistelse i Sverige eller i någotantas attom
försörjanordiskt land inte kommer sig på ärligt ellerattannat sättett att

han kommer bedriva verksamhet kräver arbetstillståndatt utan attsom
ha sådant tillstånd,

han på grund tidigare frihetsstraff eller någonådömtom av annan
särskild omständighet kan komma begå brott i Sverige eller iantas att
något nordiskt land,annat

det med hänsyn till hans4. verksamhet eller i övrigttidigare kanom
han kommer bedriva spioneri eller olovligsabotage, under-antas att att

rättelseverksamhet i Sverige eller i nordiskt land, ellernågot annat
det med stöd lagen5. vissa internationella199695om av om

sanktioner har föreskrivits avvisning kan ske.att
utlänning får avvisasEn i fall det harandra begärts denäven när av

utlänningsmyndighetencentrala i nordiskt land och det kanannatett
beger sig tillhan det landet.antas att annars

Avvisning enligt denna paragraf inte skefår månaderän tresenare
efter utlänningens ankomst till och inteSverige utlänningen harom

uppehållstillstånd.visering eller Lag l996:96.

Ökad22 19-0303 rättssäkerhet
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uppehållstillstånd gällaupphörtUtvisning när att

efterSverige, han upphåller sig härutlänning får utvisas3 § En omur
uppehållstillstånd har löpt eller återkallats.det hans utatt

och utvisning enligt 1-3 §§ärenden avvisningHandläggning av om

avvisninginvandrarverk skall ärenden4 § Statens pröva om om
asyl här,utlänningen söker

här,familjemedlem söker asylutlänningen har nära somen
avvisas med stöd andra stycket,kan komma 2 §utlänningen att av

eller
månaderhar vistats i Sverigeutlänningen avbrott4. än treutan mer

avvisning.frågan väcks hansefter ankomsten när om
frågan avvisning.polismyndighetenandra fall skallI pröva om

tveksamt avvisning bör ske,polismyndigheten detOm anser om
till invandrarverk.skall ärendet överlämnas Statens

invandrarverk.enligt meddelasBeslut utvisning 3 § Statens§5 avom

uppehållstill-uppehållstillstånd avslås elleransökan6 § Om ettomen
utlänningen befinner sig i Sverige, skall samti-medanstånd återkallas

särskildaavvisning eller utvisning, intedigt beslut meddelas omom
skäl talar detta. Lag 1995:773.mot

på brottUtvisning grund av

döms förfår utvisas Sverige utlänningenutlänning7 § En ettur om
undanröjer vill-till fängelse eller domstolbrott kan leda enom ensom

utlänningen har dömts till.korlig dom eller skyddstillsyn som
till strafffår dock utvisas endast han döms svårareUtlänningen om

böter ochän
omständig-gärningens beskaffenhet och övrigadet grundpå av

fortsatt brotts-sig skyldig tillkan han kommerheter göraattantas att
lighet här i landet, eller

skada, fara eller kränkning detmed hänsyn till denbrottet som
allvarligt hanenskilda eller allmänna intressen såhar inneburit för är att

kvar.inte bör få Lag 1994:515.stanna

domstol handläg-grund brott beslutas den§ Utvisning på8 av somav
brottmålet.ger

brottsbalken beslutar förändradomstol enligt kap.349 § När att enen
till förutom utvisning, får domsto-utlänning har dömtspåföljd, som en
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meddela det beslut beträffande utvisningen,len förändringenäven som
påföljd anledning till.gerav

påbegränsningar för utvisning grund brottVissa av

domstol utlänning bör utvisas enligt 710 § När övervägeren om en
till utlänningens anknytning till det svenskaskall den hänsynta sam-

Därvid skall domstolen särskilt beakta utlänningens levnadsom-hället.
familjeförhållanden hurständigheter och länge utlänningen harsamt

vistats i Sverige.
utlänning hade vistats i Sverige med uppehålls-En permanentsom

tillstånd sedan minst fyra är åtal väcktes eller då bosatt inär som var
sedan minst fem år, får utvisas endast det finns synnerligaSverige om

gäller för medborgare i nordiskt landskäl. Detsamma ett annaten som
vid angivna tidpunkten hade varit bosatt här sedan minst tvåden år.

flykting och har behov fristad i Sverige får utvisasDen ärsom av
begått synnerligen brott och det skulleendast han har med-ett grovtom

fara för allmän ordning och säkerhet låta honomföra allvarlig att
ske hanUtvisning får också i Sverige eller utomlandshär.stanna om

inneburit fara för riketshar bedrivit verksamhet har säkerhet ochsom
skulleanledning han fortsätta sådandet finns verksamhetatt anta att

flyktingförklaringutlänning har skall hanhär. Om en en anses som
fristad i Sverige,flykting med behov det inte uppenbartär attav om

sådant behov.han inte flykting medlängre är ett
Sverige innanutlänning korn till han fyllde femton år ochEn som

härhade vistats sedan minst fem får utvi-åtal väcktes år intenärsom
Lag 1994:515.sas.

fallUtvisning i vissa andra

grund befa-utvisning hänsyn till rikets säkerhet och på11 § Om avav
innefattar för politiska syftenrad brottslighet våld, hot eller tvångsom

finns bestämmelser i lagen 1991:572 särskild utlänningskontroll.om
Lag 1991:573.

hinder verkställighetBeaktande motav

fråga avvisning eller utvisning skall hänsyn12 § När prövas tasen om
till utlänningen grund bestämmelserna ipå 8 kap. 1-4 inteom av

till visst land eller finns särskilda hinderkan sändas detett annarsom
avgörandet verkställs.mot att

Utlänningsnämnden ellerbeslut meddelas regeringen, Sta-I som av
skall i fråga verkställigheteninvandrarverk de anvisningartens ges om

prövning kan föranleda.denna 1991:1573.Lagsom
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Återtransport falli vissa

beslut harutlänning, enligt meddelats medOm13 § ettsom somen
sig i visslag bara får uppehålla del landet ändåstöd denna en avav

Sverige, skall hansig plats i polismyn-uppehåller på genomen annan
får vistas.föras till plats där handighetens försorg en

återvända till SverigeFörbud att

beslutar avvisning eller utvisning,invandrarverk14 Statens§ När om
förbud för utlänningen under viss tid åter-får beslutet förenas med att

Invandrarverket.Sverige tillståndvända till utan av
beslut utvisning på grund brott skall inne-dom ellerEn ett om av

utlänningen återvända till Sverige under viss tidhålla förbud för att
eller beslutet skall utlänningeneller tidsbegränsning. domenIutan

gälla påföljdvilken dag förbudet upphör och denupplysas att omom
medföra enligt kap.överträdelse förbudet kan 10 4 Lagsom av

1991:573.

tillstånd till kort besök i SverigeSärskilt

med stöd har förbjudits återvända tillutlänning 14 §15 § En attsom av
tid eller för alltid kan invandrarverkSverige under viss Statensaven

förkort besök här synnerligen viktigasärskilt tillstånd göraatt ettges
finnssådant tillstånd kan, det särskilda skäl,angelägenheter. Ett om ges

utlänningen.ansökan någonpå änäven annanav

tvångsåtgärder5 kap. Kontroll- och

samband med inresa ochKontroll i utresa

utlänning visa föreller skall sitt§ Vid inresal utresa upp passen
följer föreskrifter regeringenpolismyndigheten, inte annat av somom

har polismyndighetenUtlänningen skall också lämna demeddelat.
handlingar föroch visa de betydelseupplysningar ärsomupp av

inresa och vistelse i Sverige.bedömningen utlänningens tillrättav
Kustbevakningen skyldiga bistå polisenTullmyndigheten och är att

utlänningars inresa och enligt denna lag.vid kontrollen Kust-utresaav
kontrollverksamhetskall medverka i polisensbevakningen attgenom

sjötrafiken. 1996:410.kontroll Lagutöva av

inresekontroll får polisman kroppsvisiterasamband med2 § I en en
bagage, handresgods, handväskor ochutlänning undersöka hanssamt
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nödvändigt för reda påutsträckningi den detliknande, att taärsom
för redafår också skeidentitet. Sådan undersökningutlänningens att ta
betydelse fortill dennaSverige,utlänningens ärresväg avom

här i landet. polismanvistas Enochbedömningen irätten att resaav
undersöka bagageutrymmenmed inresekontrollensambandfår i även

i syftei andra transportmedelbilar ochövriga slutnaoch attutrymmen
ii strid bestämmelsernautlänningar i Sverigeförhindra motatt reser

författning utfärdats med stöd denna lag.hareller idenna lag avsomen
tullmyndigheten,sker medverkaninresekontrollen underOm av

hjälp särskilt förordnad passkontrol-eller medKustbevakningen enav
uppvisas för tulltjänstemannen,och andra handlingarskalllant, pass

harKustbevakningen eller passkontrollanten.vid Dessatjänstemännen
i förstaomständigheter befogenheterunder sådana som angessamma

stycket.
kroppsvisitation. protokollet skallförasProtokoll skall Iöver anges

visitationen.förekommit vid Lag 1990:523.vad harsom

Omhändertagande av pass

till eller därefter ansökervid ankomsten Sverigeutlänning§ Om3 en
Utlänningsnämnden, invandrarverkuppehållstillstånd får Statensom

hand hans ellerpolismyndigheteneller ta om pass annan
han får tillstånd vistas här elleravvaktanidentitetshandling i att att

lämnar landet.
får i verkställighetenmyndigheten samband medverkställandeDen

utvisning handlinghandavvisning ellerbeslut taett om en somav om
Lagverkställigheten kan ske.i avvaktani första stycket, attavses

1998:1567.

biljetterOmhändertagande av

får omhändertasbiljett för Sverigeutlännings från4 § En avresan
i avvaktan på utlän-invandrarverk eller polismyndighetenStatens att

i landet,tillstånd vistas eller lämnarfår Sverigeningen att om
uppehållstillstånd eller arbets-saknar visering,utlänningen pass,

Sverige, ellerfor inresa vistelse ifordrastillstånd detta ellernär
uppehållstillstånd.komma ansökautlänningen kan2. antas att om

omhändertas baraBiljetten får detom
till-sannolikt utlänningen kommerdels framstår vägrasattattsom

vistas här,stånd att
medsiganledning utlänningenfinnsdels göratt anta att avannars

från Sverige.betala för sinsjälv kan kostnadenoch intebiljetten resa
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invandrarverkStatens eller polismyndigheten får försöka lösa
biljetten, den skulle förlora sitt värde. inlösenOm sker, skallom annars
omhändertagandet de då betalas Lag 1992:578.ut.avse pengar som

F ingeravtryck och fotografi

§ Statens invandrarverk eller polismyndigheten5 får fotografera en
utlänning och, han fyllt år, hans fingeravtryck14 taom om

utlänningen inte kan styrka sin identitet vid ankomsten till Sve-
rige,

utlänningen ansöker uppehållstillstånd och åberopar skälom som
i kap. eller eller3 2 3avses
det finns förutsättningar utlänningen i förvar. Lagatt ta

1996:1379.

Kontroll under vistelsen iSverige

utlänning6 § En vistas i Sverige skyldig på begäranär attsom av en
polisman visa sitt eller andra handlingar visar han harattupp pass som

uppehålla sig i Sverige. ocksåHan skyldig efterrätt kallelseatt är att av
Statens invandrarverk eller polismyndigheten komma till verket eller
myndigheten och lämna uppgifter sin vistelse här. Om utlänningenom
inte det, får han hämtas polismyndighetens försorg.gör Om detgenom
med hänsyn till utlänningens personliga förhållanden eller av annan
anledning kan han inte skulle följa kallelsen, får han hämtasantas att

föregående kallelse.utan
Kontrollåtgärder enligt första stycket får vidtas endast det finnsom

anledning utlänningen saknar uppehålla sig här elleratt rättanta att att
det finns särskild anledning till kontroll. Lag 1992:578.om annars

§ Om utlänning7 följa beslut Statens invandrar-vägrar att etten som
verk fattat med stöd får3-6 §§, verket begära biträde polismyn-av av
digheten för genomföra beslutet. Lag 1992:578.att

6 kap. Särskilda bestämmelser förvar och uppsiktom m.m.

Kvarhållande för utredning

1 § utlänning skyldigEn kvar för utredning i sambandär att stanna
med inresa eller eller i samband med kallelse eller hämtningutresa
enligt kap. 6 dock inte längre5 nödvändigt och inte i något fallän
längre timmar, inte beslut har meddelats förvarän enligt 2sex om om
eller 3
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kvarhållas.skyldighet, får handennautlänningen fullgöraVägrar att
1995:773.Lag

uppsiktochF ärvar

F Örvar vuxnaav

förvariår fårhar fyllt 18utlänning tas§ En2 omsom
hanSverige ellertillvid ankomsten näroklaridentitethans är

sannoliktkaninteuppehållstillstånd och han göraansökerdärefter om
i ellerfå inhansriktig rättidentitet han attär samtden resaatt uppger

ellerändå,bedömaskaninteSverigevistas i
iutredning hansför rättnödvändigt att stannadet attär omen

genomföras, ellerskall kunnaSverige
enligtutvisas 4avvisas ellerkommerhansannoliktdet attär att

beslutverkställighetuppkommerfråga ettellereller 3 §2kap. avom
utvisning.elleravvisningom

detendastmeddelasstycket fårförsta 3enligtförvarBeslut omom
övrigaförhållanden ellerpersonligautlänningenstillmed hänsyn om-

hålla sigkommerhananledning attfinnsständigheter anta attatt annars
1996:1379.verksamhet i Sverige. Lagbrottsligbedrivaellerundan

barnF örvar av

förvar endastfår iunder 18 årbarnutländskt tas§3 Ett om
kap. ellerenligt 4 1avvisaskommerbarnetsannolikt attdet attär

enligt kap. 8 §verkställighet 8omedelbarförordnandeoch2 § att om
verkställighetuppkommerfrågaeller ettmeddelaskommer avatt om

bar-risk föruppenbardet finnsochavvisning, attbeslutsådant enom
föreståendedärigenomochsig äventyrarhåller undan ennet annars

ellerfördröjas,inte börverkställighet som
avvisning ibeslutverkställighetuppkommerfråga ett omavom

enligtutvisning 4beslutellerunder 1fall ettsägsän omannat avsom
visatintebeslutetverkställaförsökviddet tidigareoch§ attkap. 3 ett

ibestämmelserna 5enligtuppsiktunderbarnet ställtstillräckligtsig att
stycket.tredje§

tillräck-detstycketförsta 1enligt ärförvarifår inteBarnet tas om
andraibestämmelserna 5 §uppsikt enligtställs underdetligt att

stycket.
de flera,eller,vårdnadshavaresin ärskiljas frånfår inteBarnet om

bar-i förvar. Harbarnetellervårdnadshavaren tasdem attgenomen av
detendastförvarifår deti rikethärvårdnadshavare tasingen omnet

1996:1379.synnerliga skäl. Lagföreligger
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Begränsning tiden för förvarav

4 § utlänningEn får inte hållas i förvar med stöd 2 första§ stycket 2av
längre tid 48 timmar.än

I övrigt får utlänning fyllt 18 år inte hållas kvar i förvaren som mer
två veckor, det inte finns synnerligaän skäl för längre tid. Omom en
beslut avvisning eller utvisning har meddelats,ett får sådanom en

utlänning dock hållas i förvar i högst två månader, det inte finnsom
synnerliga skäl för längre tid.en

Ett utländskt barn under 18 år får inte hållas i förvar längre tid 72än
timmar, eller det finns synnerliga skäl ytterligare timmar.72 Lagom
1996:1379.

Uppsikt

5 § En utlänning har fyllt år kan,18 under de förutsättningarsom som
i 2 i stället för i förvar ställas under uppsikt, dettaatt tasanges ärom

tillräckligt.
Ett utländskt barn under 18 år kan, under de förutsättningar som

i första3 § stycket ställas1 under uppsikt.anges
utländsktEtt barn under 18 år kan dessutom ställas under uppsikt

beslut har meddelatsnär avvisning i fall i andraänannatom som avses
stycket eller utvisning enligt kap.4 3om

Uppsikt innebär utlänningen skyldig på vissaatt tiderär anmälaatt
sig hos polismyndigheten i eller lämna ifrån sig sitt ellerorten pass

legitimationshandling eller uppfylla andra särskilda villkor. Lagannan
1996:1379.

Ny prövning

6 § beslutEtt förvar i § andra4 stycket skall prövasom som avses
två veckor eller, beslut harnytt meddelatssenast avvisning ellerom om

utvisning, två månader efter den dag då förvarsbeslutet verkställdes.
Ett beslut uppsikt skall på inomprövas månader frånnyttom sex

beslutet.
Om utlänningen hålls kvar i förvar eller fortfarande skall stå under

uppsikt, skall prövning fortlöpande ske inom tider.ny samma
Om prövning inte sker inom föreskriven tid upphör beslutetny om

förvar eller uppsikt gälla.att

7 § Varje prövning beslut förvar skall föregås för-ettny av om av en
handling. Detta gäller beslut uppsikt,även det inte med hän-ett om om

till utredningens beskaffenhet eller andra omständigheter framstårsyn
uppenbart sådan saknar betydelse.attsom en
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i förvar ellerutlänningenfinns hållaskälinte längredetOm8 § att
upphävas.åtgärden omedelbartuppsikt, skallunder

myndigheterBeslutande

den myndigheteller uppsikt fattasförvarBeslut9 § somavom
ärendet.handlägger

myndighetHandläggande är:
polismyndigheten:

och till dessfå in i landetutlänning begärfrån deta attatt resaen
invandrarverkskall Statensärende emotprövas tasettatt avavsom

landet,lämnatutlänningenverket eller
kap.utvisning enligt 4beslutdom ellermedi ochb ettatt omen

verkställighet,för§7 emottas
enligt kap.utvisning 8avvisning ellerbeslutmedi ochc att ett om

enligt kap. 17 §lämnas 8ärendeellerstycket 3 överandra1 §1 ett som
iansökansådanverkställighet,för äventas emot som avsesom en

bkap. §2 5 görs,
invandrarverk:Statens

Invandrarverketskallärendemed prövasoch tasa i ettatt som av
meddelas i förekommandebeslut eller,och till dessverket attemot av

överklagas beslutet eller får detlandet;har lämnatutlänningenfall,
grund,kraft ellervunnit laga påintedet ärverkställas atttrots annan

desstill ärendetmyndighethandläggande tas emotverket av
ärendetpolismyndigheten,respektiveUtlänningsnämnden om

enligt kap. 17dit 8överlämnats
Utlänningsnämndens eller regeringens beslutmedbi och att om

för verkställighet, sådanutvisning ävenavvisning eller emottas om en
förutsättning ärendet§ underbkap.i 2 5 görs, attansökan avsessom

ochkap.enligt 17till polismyndigheten 8inte har lämnats över
Utlänningsnämnden:

ochmeddelasbeslutdessärendet tillmed ochi och atttasatt emot
ellerinvandrarverkfall,förekommande Statensbeslutet, i tas emot av

verkställighet.förpolismyndigheten
till uppgiftharitagits detärende departement attNär emotett som

myndighet. Besluthandlägganderegeringenbereda ärendet, anses som
skall föredrastatsråduppsikt deteller fattasförvari frågor somavom

fattasförvar kan inteieller hålla kvar någonBeslutärendet. att ta av
uppsikt.gäller beträffandeMotsvaranderegeringen.

stödmeddelas medkaninhibitiondär beslutärendeI ett avom
ellerUtlänningsnämndenskallandraeller stycketförstakap. l0§8

beslutmyndighet innanhandläggandeinteregeringen omanses som
meddelats.inhibition
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Polismyndigheten får också fatta beslut tillfälligtatt taom en
utlänning i förvar eller ställa honom under uppsikt, det inte finns tidom

avvakta den handläggande myndighetens beslut. Beslut med stödatt av
detta stycke skall skyndsamt anmälas till den myndighet som
handlägger ärendet, och denna myndighet skall därefter omedelbart

beslutet förvar eller uppsikt skall fortsätta gälla.pröva Lagattom om
1998:1567.

utlänning förvar10 § Om har tagits i eller står under uppsikten som
avvisas eller utvisas, skall den myndighet fattar beslutet prövasom om
utlänningen fortfarande skall hållas i förvar eller stå under uppsikt.

Regeringen får upphäva beslut förvar eller uppsikt.om

polisman i vissa fall får omhänderta11 § Att utlänning i avvak-en en
polismyndighetenspå beslut förvar framgår § polislagen11tan om av

1984:387.
Om utlänningskontroll sker under medverkan tullmyndigheten,av

Kustbevakningen eller med hjälp särskilt förordnad passkontrol-av en
lant, har tulltjänstemannen, tjänstemännen vid Kustbevakningen eller
passkontrollanten omhänderta utlänning polis-rätt attsamma en som

Omhändertagandet skall så skyndsamt möjligt anmälasmannen. som
till polisman för prövning åtgärden skall bestå.en av om

Bestämmelser förhandlingom

Förhandling förvar12 § eller uppsikt skall hållas inför denom myn-
dighet beslutar åtgärden. myndighetDenna får bestämma attsom om
förhandlingen i stället skall hållas tingsrätt.av en

Myndigheten får bestämma någon utlänningenävenatt änannan
skall höras vid förhandlingen. förhandlingenOm inte hålls vid den
myndighet skall besluta förvar eller uppsikt, skall, förutomsom om
utlänningen, för myndigheten närvarande.representanten vara

ärenden uppehållstillstånd,I avvisning eller utvisningom som
handläggs regeringen, får det statsråd har till uppgift föredraattav som
ärenden enligt denna lag eller tjänstemanden statsrådet bestäm-som

besluta förhandlingen och tingsrätt eller förvalt-utsemer, om en en
ningsmyndighet hålla den. Därvid gäller andra stycket påatt motsva-
rande sätt.

13 § Utlänningen och andra skall höras skall kallas tillpersoner som
förhandlingen. utlänningen förvar,Om hålls i skall den tingsrätt eller
förvaltningsmyndighet håller förhandlingen besluta hanssom om
inställelse. kallelse till förhandlingenHar delgetts den skall hörassom
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haden kalladeuteblirförhandlingen ochföre utan attfyra dagarminst
förvaltningsmyndighetentingsrätten ellerförfall, fårlagaanmält

försorg. Hämt-polismyndighetenshämtasskallhanbesluta att genom
finnsendast detdock skeutlänningen fårning någon än omannanav

skäl.synnerliga

kanomständigheterdeskall utredasförhandlingenVid§14 somnoga
sinfå tillfälleskallavgörande. Utlänningenärendets attinverka på ange

iomständigheter åberopassig deuttalaochståndpunkt att somom
ärendet.

bevis-bestämmelsernaenligtskall skevid tingsrättFörhandling om
tillämpliga delar.brottmål ihuvudförhandling iupptagning utom

beslutafårrättegångsbalkenkap. §följer l rätten5vadUtöver avsom
det kanstängda dörrar,hållas inomskall antas attförhandlingenatt om

domstolenuppgifter, för vilka hosframförhandlingen kommerviddet
sekretesslagen 1980: 100.isekretessgäller angessom

bestämmel-förvaltningsmyndighet skall ske enligtvidFörhandling
iförvaltningsprocesslagen 1971:291iförhandlingmuntligserna om

delar.tillämpliga

ersättningfåförhandlingen skall utlänningenvidinställelsen§ För15
meduppehälle, bedöms skäligtdetochmedel förallmänna omresaav

iförhållanden, den tid har vistats Sve-hanekonomiskahanstillhänsyn
Förskott får ersättningen.beviljas påomständigheter.övrigarige samt

inställt förhandlingen förhar sig vidkallelseAndra sompersoner
kostnadersättning allmänna medel förskäligtillhöras har rättatt av

inställelsen. får beviljas påFörskottanledningmedtidsspillanoch av
uppehälle.ochersättning för resa

domstolmyndighet ellerbeslutasoch förskott denErsättning somav
förhandlingen.håller

meddelasförskottochbestämmelser ersättningNärmare avom
regeringen.

förvarbeslutVerkställighet omav

förvar verk-beslutinvandrarverk för16 § Statens ettatt omsvarar
1997:432.ställs. Lag

polisenBiträde av

myndigheteller deninvandrarverkStatensbegäranPå17 § somav
lämnapolismyndighetenförvar skallbeslutfattathar ett omannars

beslutet.genomförabiträde för att
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Om Statens invandrarverk begär det, skall polismyndigheten även
lämna biträde för ombesörja förflyttning utlänningatt hålls iav en som
förvar. Lag 1997:432.

Behandlingen hållsutlänningar iförvarav som

18 § Utlänningar hålls i förvar skall behandlas humant och derassom
värdighet skall respekteras. Lag 1997 :432.

19 Utlänningar§ hålls i förvar enligt denna lag skall vistas isom
lokaler har ordnats särskilt för dem förvarslokaler. Statenssom
invandrarverk har för förvarslokalerna och för behandlingenansvaret

de utlänningar vistas där.av som
lnvandrarverket får besluta utlänning hålls i förvaratt skallen som

placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, om
utlänningen har utvisats grund brott enligt 4 kap. 7av
utlänningen hålls avskild enligt 22 § och säkerhetsskäl inte kanav

vistas i förvarslokal, elleren
det finns synnerliga skäl.annars

Ett barn under 18 år hålls i förvar får inte placeras i kriminal-som
vårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Lag 1997:432.

20 § deFör utlänningar skall vistas i förvarslokal enligt 19 §som
första stycket gäller bestämmelserna i 21-31 §§.

För utlänningar placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte ellersom
polisarrest enligt 19 § andra stycket gäller i stället lagen 1976:371 om
behandlingen häktade och anhållna m.fl. i tillämpliga delar. Sådanaav
utlänningar skall därutöver beviljas de lättnader och förmåner kansom
medges med hänsyn till ordningen och säkerheten inom anstalten, häk-

eller Lag 1997:432.tet arresten.

21 § En utlänning hålls i förvar får hindras lämna förvarsloka-attsom
len och i övrigt underkastas den begränsning rörelsefrihetenav som
krävs för ändamålet med förvar tillgodosesatt eller nödvändigärsom
för ordningen och säkerheten i lokalen. Begränsning rörelsefrihetenav
får också ske, utlänningen allvarlig fara förutgör sig själv ellerom en
andra.

Verksamhet förvar skall utformasrör innebärsättettsom som
minsta möjliga intrång i den enskildes integritet och rättigheter. Lag
1997:432.

22 § utlänningEn hålls i förvar och har fyllt 18 år får hållassom
avskild från andra tagits i förvar, det nödvändigt för ord-ärsom om
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allvarligutlänningenelleri lokalensäkerheten utgörochningen enom
andra.ellerfor sig självfara

invandrarverk.fattasavskild StatensnågonhållaBeslut att avom
minstanledning till det, dockfinnsofta detsåskallBeslutet omprövas

tredje dag.var
faradärför utlänningenavskildhålls utgörutlänning attEn ensom

ske.det kan Lagläkare såundersökasskallsjälvsig snartför av
1997:432.

aktiviteter,tillfälle tillförvar skallhålls iUtlänningar23 § gessom
1997 :432.vistelse utomhus. Lagträning ochfysiskförströelse,

för-med hänsyn tillhindersärskilt falliintedet möter24 § Om ett
förvarhålls iskall utlänningbedrivande,varsverksamhetens gessomen

medha kontaktochbesökmöjlighet sättannatatt ta emot personer
lokalen.utanför

besökfårtill säkerheten,med hänsynnödvändigtdet ettOm är
fåreller advokatoffentligt biträde över-besökövervakas. Ett ett enav

det.själv begär Lageller advokatenbiträdetendastvakas om
:432.1997

alko-tillstånd innehafår intei förvarhållsutlänning§ En utan25 som
berusningsmedel eller någoteller andradryckerholhaltiga annat som

inom lokalen.för ordningen Lagtillellerskada någonkan menvara
1997:432.

hålls i förvarutlänningmisstankeskäligfinnsdet26 § Om att somen
enligtenligt ellerinte får inneha 25 §utlänningenpå sig någotbär som

förkroppsvisiterasfår utlänningen1968:64,narkotikastrafflagen
detta.kontroll av

medingående vad krävsfår inteKroppsvisitation ängöras sommer
omständighe-All den hänsynmed åtgärden.ändamålettillhänsyn som

skall vittnemöjligtskall iakttas. Om närvara.medger ettterna
andraeller ikroppsvisiteras änmänfår inte närvaroKvinnor avav

enbart inne-visitationsjuksköterskor. Omlegitimeradeellerläkare en
dockfår denmed sig undersöks,kvinna harföremålbär att som en

1997:432.Lagbevittnasgenomföras och man.av en

försändelsefår intehålls i förvarutlänning ta emot27 § En ensom
for-misstankefinns skäligdetundersökning,föregående attutan om

enligt §får innehas 25inteegendominnehåller sådansändelsen som
l968:64.narkotikastrafflageneller enligt
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Om utlänningen inte medger försändelsen i hans elleratt öppnas
hennes skall försändelsennärvaro, hand för utlänningenstas räk-om
ning, den får inte öppnas.men

En undersökning får inte det skriftliga innehållet i brev elleravse
andra skriftliga handlingar. Försändelser från offentliga biträden, advo-
kater, internationella har behörighet klagomålatt taorgan emotsom
från enskilda eller från Förenta nationernas flyktingkommissarie får
aldrig undersökas. Lag 1997:432.

28 § Påträffas inom förvarslokal eller hos utlänning hålls ien en som
förvar egendom inte får innehas enligt 25 § eller enligt narkotika-som
strafflagen 1968:64, får egendomen hand.tas om

Kan det utlänning innehaantas elleratt att taen emotgenom egen-
dom enligt första stycket gjort sig skyldig till brott eller saknas känd

skall egendomen skyndsamtägare, överlämnas till polisen.
fallI skall egendomen handannat för utlänningenstas räkning.om

Lag 1997:432.

29 § Egendom har tagits hand enligt 27 § andra stycket ellersom om
28 § tredje stycket skall återlämnas till utlänningen förvarsbeslutetnär
har upphört gälla. Lag 1997 :432.att

30 § utlänningEn hålls i förvar har få sådan dagersättningrätt attsom
och särskilt bidrag i 17 och 18 lagen 1994:137som avses om
mottagande asylsökande m.fl. Lag 1997:432.av

31 § En utlänning hålls i förvar skall ha tillgång till hälso- ochsom
sjukvård i omfattning den ansökt uppehållstill-samma som som om
stånd enligt kap.3 eller2 3 utlänningenäven inte har ansöktom om

sådant tillstånd.ett
Om utlänning hålls i förvar behöver sjukhusvård under för-en som

varstiden, skall utlänningen tillfälle till sådan vård.ges
Verksamhetschefen för den sjukhusenhet där utlänningen vårdas

skall till Statens invandrarverk eller denatt förestår förvarslo-se som
kalen underrättas, utlänningengenast önskar lämna eller redan harom
lämnat sjukhuset. Lag 1997 :432.
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Överklagande7 kap. m.m.

överklagaRätten att

denna lag fårförvaltningsmyndigheter i ärenden enligtBeslut1 § av
i detta kapitel.detöverklagas endast angesom

avvisningansökningar upphävandeRegeringen får pröva av enom
i detta kapitel.i de fallutvisning endasteller som angesen

och utvisningavvisningBeslut om

beslutPolismyndighetens

utlänningenavvisning fårpolismyndighets beslut över-2 § En avom
invandrarverk.tillklagas Statens

beslutInvandrarverkets

eller utvisningbeslut i fråga avvisninginvandrarverks3 § Statens om
eller återkal-uppehållstillståndavslag på ansökansamt omomenom

utlänningen överklagas till Utlän-uppehållstillstånd fårlelse ett avav
fråga arbetstillstånd ellerInvandrarverkets beslut iningsnämnden. om

överklagas tillarbetstillstånd får utlänningenåterkallelse nämn-avav
sambandtillstånd har behandlats iförutsättning fråganunderden att om

utvisning.avvisning ellerbeslut i frågamed ett om
tillordförande och övriga ledamöterUtlänningsnämnden består av

finnasordförande skallregeringen bestämmer. Fördet antal ersättare.
ordförande regeringen.förochLedamöter ersättare utses av

ordförande skall jurister och haförOrdförande och ersättare vara
eller likvärdig erfarenhet.tjänstgöring domareerfarenhet annansomav

1996:1379.Lag

flyktingförklaring och resedokumentBeslut om

flyktingförklaring eller resedo-beslutinvandrarverks4 § Statens om
utlänningenflyktingförklaring fåråterkallelsekument över-samt avav

Utlänningsnämnden. 1991:1573.klagas till Lag

eller utvisningbeslut avvisningBeslut vid sidan av om

beslut iUtlänningsnämnden fattarinvandrarverk eller5 § När Statens
får beslut fattasavvisning eller utvisning,överklagat ärendeett om

fråga inte har tagitsuppehållstillstånd dennafrågaockså i även omom
utlänningen.upp av
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Utlänningsnämnden får vid prövning beslut avvisningettav om
eller utvisning besluta utlänningen skall för viss tid förbjudasatt att
återvända till Sverige, lägre instans inte haräven meddelat ettom
sådant förbud.

Invandrarverket och Utlänningsnämnden får vid prövning ettav
beslut avvisning eller utvisning samtidigt meddela sådant beslutom
angående barn under år står under utlänningens vårdnad,sexton som

lägre instans inte haräven denna fråga. I ärenden hosprövat Utlän-om
ningsnämnden gäller detta dock inte det för barnet har åberopatsom
sådana omständigheter i 3 kap. 1 såvida det inte ärsom avses uppen-
bart det inte finns grund för asyl. Lag 1991:1573.att

Beslut omhänderta biljettatt

6 § Statens invandrarverks eller polismyndighets beslut atten om
omhänderta biljett får utlänningen överklagas hos allmän förvalt-en av
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag
1995:74.

Beslut förvarom

7 § Beslut polismyndighet, Statens invandrarverk ellerav en av av
Utlänningsnämnden förvar får utlänningen överklagas hos all-om av

förvaltningsdomstol.män
Beslut förvar får överklagas samband med ärendet i övrigtutanom

och begränsning till viss tid.utan
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Om beslut förvar har fattats det statsråd har tillett om av som upp-

gift föredra ärenden enligt denna lag,att Regeringsrättenprövar
framställning utlänningen, åtgärden skall bestå. Lag 1995:74.av om

7 § Statens invandrarverks beslut i särskilda fall enligt kap.6 19 ocha
21-31 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag
1997:432.

Dom eller beslut påutvisning grund brottom av

8 § dom ellerEn beslut utvisning på grund brott får överkla-ett om av
enligt vad gäller överklagande allmän domstols domgas som om av

eller beslut i brottmål.
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ersättningBeslut m.m.om

beslutförvaltningsmyndighets9 § En
lag,handläggs enligt dennai ärendeersättning ett somom

biträde, ellerombud elleravvisa2. att
jävsfråga,i en

övrigt.samband med ärendet iöverklagasfår utan
förvaltningsdomstol.hos allmänersättning överklagasBeslut om

överklagande till kammarrätten. LagvidPrövningstillstånd krävs
1995:74.

1995:773.upphävts laghar10 § genom

Överlämnande till regeringenärendenav

ärendeyttrande överlämnafår medinvandrarverk§ Statens11 etteget
grund familje-avgörande, ärendet påförUtlänningsnämndentill avom

orsak har samband medliknandeanknytning eller någon ettannan
nämnden.lagärende enligt denna prövas avsom

får med yttrandeUtlänningsnämndenellerlnvandrarverket eget
ärendet interegeringen för avgörandetillärendeöverlämna ett om

ochbenligt 2 kap. 5 §ansökan omavser en
lik-familjeanknytning eller någongrundärendet på annanav

lagärende enligt dennamedsamband prövasnande orsak har ett som
regeringen,av

ellerbetydelse för rikets säkerhetsådanbedöms haärendet annars
makttill främmanderikets förhållandeeller försäkerhetför allmän

regeringen bör ärendet,organisationmellanfolklig prövaeller att
denna lags till-vikt för ledningsärskildbedömsdet avvara av

förkan få betydelseärenderegeringenlämpning avgör antasettatt som
åberoparutlänningaruppehållstillstånd forfrågan somgruppenom

uppehållstill-sin ansökanskäl till stöd förhuvudsakligen omsamma
stånd, eller

synnerligi punkt bedöms3andra falldet i4. än vara avangessom
tillämpning regeringenlagsledning dennavikt för prövar ettattav

ärende.
skallärende till regeringenlnvandrarverket överlämnarNär ett ver-

skall medUtlänningsnämnden. Nämndenärendet tillförst sändaket
till regeringen. Avvidarebefordra ärendetyttrande skyndsamteget

har i sak-uppfattning nämndenframgå vilkenyttrande skallnämndens
i dettaregeringen. Detärendet börfrågan sägsavgörassamt somavom

lnvandrarver-där beslutför de ärendendock endaststycke gäller ett av
nämnden.överklagas tillhade kunnatket

Ökad19-0303 rättssäkerhet23
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Vad i föreskrivs§ Invandrarverket5 och Utlänningsnämn-som om
den gäller också regeringen, den överlämnat ärende.när avgör Lagett
1996:1379.

Näjdförklaring

12 § utlänning harEn överklaga beslut avvisningrätt att ettsom om
eller dom eller beslut utvisning kan förklara han avstårett atten om
från överklaga beslutet eller domen i den delen nöjdförklaring.att

Nöjdförklaring13 § införavges
den myndighet meddelathar beslutet eller domen,som
polismyndighet inte har meddelat beslutet, ellersom
chefen för kriminalvårdsanstalt eller chefen för häkte elleretten

någon tjänsteman där förordnatshar sådan för-att ta emotannan som
klaring.

Nöjdförklaringen får dock inför myndighet denänavges en annan
har meddelat beslutet eller domen bara i vittnes ochnärvarosom om

den förklaringen har tillgång till utskrift beslutettar emotsom en av
eller domen eller bevis vad avgörandet innehåller. Lagett om
1990:1040.

nöjdförklaring14 § En kan inte återtas. Om utlänningen har överklagat
beslutet eller domen nöjdförklaringen skall hans överkla-när avges,
gande i fråga avvisning eller utvisning återkallat nöjd-om anses genom
förklaringen. utlänningenOm ansökt uppehållstillstånd, arbetstill-om
stånd, resedokument, flyktingförklaring eller främlingspass skall
ansökningen återkallad nöjdförklaringen.anses genom

Upphävande avvisnings- och utvisningsbeslut i vissa fallav

15 § Om Statens invandrarverk efter omprövning beviljar utlänningen
uppehållstillstånd, får verket samtidigt upphäva beslut avvisningett om
eller utvisning. Meddelar Invandrarverket tidsbegränsat uppehålls-ett
tillstånd upphäva beslutet avvisning eller utvisning, fårutan att om
detta inte verkställas medan tillståndet gäller. Motsvarande gäller om
Utlänningsnämnden på grund ansökan beviljar utlänningav en ny en
uppehållstillstånd.

Invandrarverket får dock inte upphäva domstols dom eller besluten
utvisning eller meddela uppehållstillstånd för den har utvisatsom som

sådan dom eller sådant beslut. Lag 1994:138.ettgenom en

regeringen16 § Om finner dom eller beslut utvisningatt etten om
grund brott inte kan verkställas eller det finns särskildaav om annars
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upphävaskall gälla, får regeringeninte längrebeslutetskäl för avgö-att
beslut också i frågafår regeringen fattadelvis. Därvidellerrandet helt

arbetstillstånd.uppehållstillstånd ochom
inte upphävs kan, i fallutvisningeller beslutetdomenOm somom

uppehållstillstånd och arbetstill-tidsbegränsatstycket,i första ettavses
verkställasUtvisningsbeslutet får intemeddelas regeringen.stånd av

1991:1573.tillståndet gäller. Lagmedan

till ochenligt kap. b §uppehållstillstånd 2 5Ansökan§17 gesom
Utlänningsnämnden. 1995:773.Lagprövas av

sitt sin natio-oriktig uppgiftutlänning lämnat18 § Har om namn,en
för hans identitet och harbetydelseomständighetellernalitet avannan

får myndigheten beslutamyndighets beslut,iuppgiften tagits in omen
1995:773.rättelse. Lag

Verkställighet8 kap.

verkställighetHinder mot

kroppsstraf ellerdödsstraffRisk för tortyr

till landfår aldrig verkställaseller utvisningavvisning1 § En ett omen
i farautlänningen där skulleanledningskäligdet finns att tro att vara

förkroppsstraff ellermedmed döden ellerstraffas utsättas tortyrattatt
eller bestraffningförnedrande behandlingelleromänskligeller annan

skyddad sändas vidareinteland där hanheller tilloch inte är mot attett
i sådan fara. 1996:1379.skulle Lagland där hantill ett vara

förföljelseRisk för

verkställas, får utlän-utvisning skallelleravvisning§ När2 enen
för förföljelseriskerarland där hansändas tillningen inte utsättasattett

skyddad sändas vidarehan intetill land därinte helleroch är mot attett
förföljelse.risk fördär han löpertill landett

i första stycket,landdock sändas tillutlänning fårEn ett avsessom
och utlänningentill landhonom någotsändadet inte går annatattom

skulle förenatvisat detbrott harsynnerligen attgrovtett varagenom
låta honomordning och säkerhetallmänallvarlig fara förmed att

iförföljelse hotar honomdengäller inteSverige.i Dettastanna somom
särskilt svårhans liv ellerfara förlandet innebärdet andra ärannars av

beskaffenhet.
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Likaså får utlänningen sändas till land i första stycket,ett som avses
han har bedrivit verksamhet har inneburit fara för Sverigesom som

säkerhet och det finns anledning han skulle fortsätta sådanatt anta att
verksamhet här och han inte kan sändas till något land.annat

har3 § upphävts lag 1996:1379.genom

utlänning4 § En i kap. första3 3 § stycket får2 inte sändassom avses
till sitt hemland eller till land, där han riskerar sändas vidare tillett att
hemlandet, han har synnerliga skäl detta. Lag 1996:1379.motom

Vart verkställigheten skall ske

5 § Om det inte finns hinder verkställigheten enligt 1-4 §§, skallmot
utlänning avvisas eller utvisas sändas till sitt hemland eller,en som om

möjligt, till det land från vilket han korn till Sverige. verkställig-Kan
heten inte genomföras på det i första stycket eller finnssätt som anges
det andra särskilda skäl, får utlänningen i stället sändas till något annat
land.

6 § Om utlänning har kommit till Sverige med fartyg elleretten som
luftfartyg avvisas därför han saknar eller de tillståndett att pass som

krävs för in i landet eller medel för sin hemresa, får han förasatt resa
tillbaka till detta eller ombord på fartyg eller luftfartygsättas ett annat
med eller brukare transportören. detägare Om nödvändigtärsamma

bevakningspersonal följer med skall den plats fartygetatt påäven ges
eller luftfartyget.

befälhavarenVägrar på fartyget eller luftfartyget utlän-att ta emot
ningen eller bevakningspersonalen, får polismyndigheten förelägga
honom vite.

Första stycket gäller inte fartyget eller luftfartyget skall avgå tillom
land dit utlänningen inte får sändas enligt 1-4 §§.ett

Verkställighet icke lagakraftvunna beslutav

7 § polismyndighets beslutEn avvisning skall verkställas ävenom om
det har överklagats.

Statens invandrarverks beslut avvisning eller utvisning får verk-om
ställas fastän beslutet inte har vunnit laga kraft, utlänningen harom

nöjdförklaring.avgett
Verkställighet f°ar också ske utlänningen har nöjdförkla-avgettom

ring beträffande domstols dom eller beslut utvisning grunden om av
brott och åklagaren medger det.
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verkställasfår dock inteeller utvisningavvisningbeslutEtt om
verkställighetenavtjänats ellerfängelsepåföljd harådömdförrän aven

allmänt åtal väcktsland.till Harhar flyttats motden över annatett
verkställasutvisning inteavvisning ellerbeslutfårutlänningen ett om

åtalet läggs ned.såvida inte Lagslutligt,åtalet harförrän prövats
1995:773.

avvisningverkets beslutförordnainvandrarverk får§ Statens att8 om
omedelbar verk-krafthar vunnit lagadet inteverkställasfår även om

grund för asyl ochdet inte finnsuppenbartdet attställighet, är attom
grund.beviljas på någonheller skalluppehållstillstånd inte annan

meddelasverkställighet fåromedelbar änBeslut tresenareom
uppehållstillstånd efter ankomstenförsta ansökandenmånader efter om

1996:1379.skäl talar för detta. Lagsynnerligatill landet bara om

inhibitionverkställighetenAvbrytande av

med för-avvisningbeslutöverklagatutlänning har§ Om9 ett omen
invand-skallverkställighet enligt 8 Statensomedelbarordnande om

skall avbrytastills vidarebeslutetverkställighetenrarverk pröva avom
medavvisningsbeslutomprövningmedsambandinhibition. I ettav
skallinhibitionInvandrarverketskallförordnandesådant prövaett om

meddelas.

utlän-uppehållstillstånd frånansökanprövningVid10 § enomav en
vunnit lagabeslut harutvisas enligtavvisas ellerskallning ett somsom

det tidigareinhibitionUtlänningsnämnden beslutafårkraft, avom
meddelade beslutet.

upphävandefrågaprövningfår, vidRegeringen enom avenav
detinhibitionutvisning, beslutaeller beslutdomstols dom om avom

beslutet.meddeladetidigare
får Invandrarverketskäl till detsärskildaandra fall finnsdet iOm

1994:138.inhibition.besluta Lagom

klagomål fråninternationellt har pröva10 § Om rätt attett somorgana
avvisnings-inhibitionSverigetillriktar begäranenskilda ettavomen

meddelas inteskall inhibitionutvisningsbeslut,beslut eller ett syn-om
1996:1379.detta. Lagskäl talarnerliga mot

i myndighetVerkställande

verkställas Statensutvisning skallelleravvisningBeslut11 § avom
stycket.eller tredjei andrainteinvandrarverk sägsannatom

verkställaskallPolismyndigheten
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polismyndighets beslut avvisning,om
domstols dom eller beslut utvisning enligt kap.4 7om
beslut avvisning eller utvisning i ärenden där frågor riketsom om

säkerhet eller allmän säkerhet regeringenprövats, ellerom
Utlänningsnämnden bestämmer det.

Invandrarverket får lämna avvisnings-över ellerett
utvisningsärende till polismyndigheten för verkställighet enligt de
förutsättningar i 8 kap. 17 Lag 1998:1567.som anges

T idpunkten för verkställighet

12 § En polismyndighets beslut avvisning, Statens invandrarverksom
beslut avvisning med förordnande omedelbar verkställighetom om

domstols dom eller beslut utvisning skall verkställassamt snarastom
möjligt.

andra fallI i första stycket, skallän utlänning harsom avses en som
avvisats lämna landet inom två veckor och utlänning haren som
utvisats lämna landet inom fyra veckor efter det beslutet lagaatt vann
kraft, inte bestäms i beslutet.annatom

Om utlänningen inte lämnar landet inom den föreskrivna tiden eller
det med säkerhet måste han inte har för avsikt frivilligtantas att att
lämna landet inom denna tid, skall beslutet verkställas så det kansnart
ske den myndighet enligt §l l ansvarig för verkställigheten.ärav som
Lag 1998:1567.

Underrättelse hinder verkställighetmotom

13 § Om verkställande polismyndighet finner verkställighetenatten
inte kan genomföras eller ytterligare besked behövs, skallatt
myndigheten underrätta Statens invandrarverk detta.om

Invandrarverket får i sådant fall besluta i frågaett om
verkställigheten eller vidta de åtgärder i övrigt behövs.som

Om verkställigheten dom eller beslut utvisning påettavser en om
grund brott, skall Invandrarverket skyndsamt överlämna ärendet tillav
regeringen för prövning verkställigheten inte kan genomföras. Lagom
1998:1567.

När beslut skall verkställtett anses

14 § beslutEtt avvisning eller utvisning skall verkställt,om anses om
utlänningen har lämnat landet och beslutet har vunnit laga kraft.
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Preskription

meddelatsinte haravvisning eller utvisning,beslut§ Ett15 avsomom
verkställts inom fyragälla,upphör det inte hardomstol,allmän att om

kraft.lagabeslutetfrån detår att vann
verkställighetförhar kunnat anträffasutlänning inteOm ettaven

verkstäl-och fråganinom fyraårstiden,första stycketenligtbeslut om
skall beslutetdärefter,får ske kommerfortfarandelighet ansesupp

visas.fyraårstiden, inteenligt § inomverkställt 14 annatom

verkställighetNy

avvisats eller utvisats med förbudharutlänning16 § Om attsomen
ha fått särskilt tillståndtill Sverigeåterkommeråtervända ändå utan att

här efter deteller kvarenligt kap. §besök här 4 15korttill stannarett
skall beslu-särskilt tillstånd har gåttsådantgiltighetstiden för ut,ettatt

verkställas på nytt.tet

avvisnings- ellerfår lämnainvandrarverk över§ Statens17 ett
polismyndigheten, dentillverkställighetforutvisningsärende om som

undan anträffassig och inte kanhållerutvisasavvisas ellerskall utan
det kan kommereller tvångmedverkanpolismyndighetens attantasom

verkställigheten.genomföra Lag 1998:1567.förbehövas attatt

9 Kostnadsansvarkap.

resekostnaderförUtlänningens ansvar

utvisas, han skyldig betalaellerutlänning avvisasOm1 § attären
till den sänds eller åläggsför sin dit hankostnaden attort resaegen resa

försorg.myndighetsgenom en
i viss delutlänning får vistasgäller baraDetsamma när enen som

till platspolismyndighetens tillbakaförsförsorgSverige, engenomav
vistas.där han får

køstnadsansvarT ransportörens

fartyg ellerSverige medhar kommit tillutlänning2 § Om ettsomen
de tillståndhan ellerdärför saknarluftfartyg avvisas attett sompass

landet eller medel för sin hemresa,iför är transportö-krävs att resa
frånutlänningensför kostnaden förskyldig ersätta statenatt resaren

tillbaka för denresekostnaden från Sverige ochförSverige samt
följabevakningspersonal behöver med.som
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skyldighetDenna kan helt eller delvis befrias ifrån,transportören
om

han visar han har haft skälig anledning utlänningenatt att anta att
hade i Sverige, ellerrätt att resa

det tillmed hänsyn kostnadens storlek eller andra skäl framstårav
uppenbart oskäligt kräva kostnaden.att utsom

3 § Om utlänning, anställd ombord fartygpå ellerär luft-ett etten som
fartyg eller tillåtelse har följt med detta, lämnar fartyget ellerutansom
luftfartyget under dess uppehåll i Sverige och olovligen in i Sve-reser
rige och avvisas, fartygets eller Iuftfartygets eller brukareär ägare
skyldig dels för de kostnader för hans uppehälle uppståratt svara som
för de månaderna, dels för hans Sverige.närmaste Hartre utresa ur
fartyget eller luftfartyget utländsk eller brukare, befälhavarenägare är
skyldig dennespå för dessa kostnader, det intevägnaratt ärsvara om
uppenbart oskäligt.

Påföljder10 kap. för brott

Strajfansvar

1 § Till böter döms
utlänning uppehåller sig i Sverige föreskrivet till-utanen som

stånd och inom föreskriven tid ha ansökt sådant tillstånd,utan att ettom
eller

utlänning har anställning eller bedriver verksamheten som som
kräver arbetstillstånd, inneha sådant tillstånd.utan att ett

Till böter eller, omständigheterna försvårande, fängelsenär iär
högst döms denår har utlänning i sin tjänst fastän utlän-ett som en
ningen inte har föreskrivet arbetstillstånd. frågaI påförande sär-om av
skild avgift gäller 7-8 §§.

Till2 § böter, eller omständigheterna försvårande,när fängelse iär
högst månader dömssex

utlänning i avseende beträffande skyldighetänannat atten som,
ha visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, överträderpass,
bestämmelser i denna lag eller vad har föreskrivits med stödsom av
lagen,

den inte anmälan föreskrivs i författninggör harsom som en som
utfärdats med stöd denna lag,av

den i anmälan eller ansökningsärende enligt denna lagettsom en
eller enligt författning har utfärdats med stöd denna lagen som av
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underlåter talaeller medvetetuppgiftoriktiglämnarmedvetet att om
1993:1365.betydelse.förhållande Lagnågot av

omständigheternamånader eller,fängelse i högst ärTill när2 § sexa
iutlänning kommahjälperdentill böter dömsmildrande, attensom

författning harlag eller iföreskrifter i dennastrid medSverige i somen
stöd lagen.medutfärdats av

Är bedömandehögst år. Vidfängelse i tvådöms tillbrottet grovt av
gämingenbeaktasskall särskiltbrottet är grovt omom

ersättning,utförts mot
ellerantalstortavsett ett personer,

former.hänsynslösautförts under
paragraf döms tillenligt dennatill brottförberedelseförsök ellerFör

1993:1365.brottsbalken. Lagkap.enligt 23ansvar

mildrande,omständigheternaeller,i högst årfängelse ärTill när3 § ett
dömstill böter

utlänning eller någondöljaden att annangenomengenomsom
avvisningbeslutverkställighethindraförsökeråtgärdsådan ett omav

vinningssyfte,skett ihargämingenutvisning,eller om
meddelats enligtharföreskrifteröverträderutlänning somsomen

stödutfärdats medförfattning harenligtlag ellerdenna avsomen
inomendast vistasskyldighet för honominnebärlag ochdenna attsom

1991:573.landet.del Lagviss aven

till böter dömsringa,eller, brottetårfängelse i högstTill är4 § ett om
verkställtenligtfastän hansig i Sverigeuppehållerutlänning ettsomen

återvända hit.haftinte harenligt kap. §utvisning 4 7 rättbeslut attom
undgå förföl-flytt hit förutlänningen hardock integäller attDetta om

jelse.
väckasparagraf inteenligt dennaför brottskall åtalringa fall annatI

1991:573.synpunkt.allmän Lagpåkallat fråndet ärän om

allvarligt,mindrebrottetfyra år eller,i högstfängelse ärTill5 § om
vinstsyfteden imånader dömsfängelse i högstellertill böter somsex
främjainriktad påverksamheteller organiserar attär attplanlägger som
krävs föreller de tillståndSverigetillutlänningar utan sompassreser

Sverige.iinresa
eller deSverigetillutlänninghjälper utanDen att passresaensom

medhjälp till brottdöms föri Sverigeinresakrävs förtillstånd som
anledninghade skäligellerhan insågstycket, antaförsta attenligt om

därsådan verksamhetvinstsyfte sägs.anordnats iatt somgenomresan
1996:1379.Lag
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6 § Ersättning har lämnats till den har begått brott enligtsom som
2 3 § eller skall förklaras1 5 § förverkad, det inte uppenbartära om
oskäligt.

Transportmedel vid brott i 2 eller fåranvänts 5 §som som avses a
förverkas eller befálhavaren eller någonägaren iom annan som var

ställe förövat gärningen eller medverkat tillägarens denna förver-och
kandet behövs för förebygga brott eller det finns särskildaatt annars
skäl till detta. Förverkande får dock inte ske det uppenbart oskä-ärom
ligt. Lag 1993:1365.

6 § Om till fartyg kan förverkasägaren enligt 6 § andraetta som
stycket inte känd eller saknar känt hemvist i Sverigeär får talan om
Förverkande föras befälhavaren fartyget.på Lag 1993:1365.mot

Avgifter

fysisk7 § En eller juridisk har utlänning i sin tjänstperson som en
fastän denne inte har arbetstillstånd skall, utkrävsoavsett om ansvar
enligt § andra stycket,1 betala särskild avgift.en

varje utlänningFör i första stycket avgiften hälftenutgörsom avses
det basbelopp enligt lagen 1962:381 allmän försäkringav om som

gällde överträdelsen upphörde. Om överträdelsen harnär pågått under
längre tid månader, avgiften för varje utlänningän i ställetutgörtreen

hela basbeloppet. Avgiften får minskas eller efterskänkas, särskildaom
omständigheter talar för det.

8 § Frågor påförande avgift enligt §7 allmän domstolprövasom av av
efter ansökan, skall allmän åklagare inom två från detgöras årsom av

överträdelsen upphörde. frågaI sådan talan tillämpas bestäm-att om
melserna i rättegångsbalken åtal för brott vilketpå inte kan följaom
svårare straff böter och bestämmelserna kvarstadän i brottmålom
motsvarande femNär år har gått efter detsätt. överträdelsenatt upp-
hörde, får avgift inte påföras. Avgiften tillfaller staten.

Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att
beslutet laga kraft. upplysningEn detta skall i beslutet.tasvann om
Om avgiften inte betalas inom denna tid, skall dröjsmålsavgift tas ut
enligt lagen 1997:484 dröjsmålsavgift. obetaldaDen avgiften ochom
dröjsmålsavgift skall lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva

indrivning inte behöver begäras för ringa belopp. Bestämmelseratt ett
indrivning finns i lagen 1993:891 indrivning ford-statligaom om av

ringar Indrivningsåtgärder får dock inte vidtas fem år har gåttnärm. m.
efter det beslutet laga kraft. Lag 1997:536.att vann
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handläggningenbestämmelser11 Vissakap. om

handläggningMuntlig

endastfår avvisasasyl i Sverigeansöktharutlänning§ Enl omsom
invandrarverks hand-vidhar ingått Statenshandläggningmuntligom

företas påskallhandläggningMuntligärendet. ävenläggning annarsav
skulle saknahandläggningsådaninteutlänningen,begäran om enav

asylärendet.betydelse för avgöraatt
handläggningmuntligUtlänningsnämnden skallvidasylärendeI ett
eller påutredningentill fördel för annatkandettaingå, antas varaom

skallhandläggningavgörande. Muntlig ävensnabbttillbidrasätt ett
står klartdet intebegäran,utlänningens attpåföretas enomannars

asylärendet.obehövlig ihandläggningsådan är
ärendenhandläggning imuntligskall haUtlänningsnämnden som
avseende deuppehållstillståndförnyaellerutvisning ettvägran attrör
ekonomisktEuropeisktavtaletomfattasutlänningar ettomavsom

Även elleravvisningärenden vägranEES.samarbetsområde rörsom
det begärsmuntligen,handläggasuppehållstillstånd skallbeviljaatt om
uppehålls-och ansöktavtaletomfattasutlänning omsomavsomav en

denunderlåtas,handläggningmuntligdockfall fårdettatillstånd. I om
intresse.säkerhetensnationelladenskulle strida mot

Utlänningsnämnden får bestämmaoch ävenInvandrarverket att
handläggningen. Ersätt-vidskall hörasutlänningenandra änpersoner

andrakap. §fall enligt 6 15i sådanalämnasinställelsenförning
stycket.

ifinns lbarnutredningbestämmelser rörSärskilda asomom
1996:1379.Lag

barnUtredning m.m.om

skalldenna lagtillstånd enligtfrågorbedömningenVid1 § omava
berörsvad barnklarläggasolämpligt,inte ettdetdet, är avsomom

till detden hänsyndet skallanföra ochärendet haribeslut tasatt
1996:1379.motiverar.mognad Lagålder ochanförda barnetssom

utlänningförbiträdeoffentligtförordnad1 b § Den är ensomsom
särskilt för-i landethärvårdnadshavaresaknar är utanunder 18 år som

förordnandeti det ärendeställföreträdarebametsordnande avser.som
1996:1379.Lag
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fåParts del uppgifterrätt att av

§ Bestämmelserna i2 17 § förvaltningslagen 1986:223 förrättom en
få del uppgifter tillämpas i ärenden visering, tidsbegrän-part att av om

uppehållstillstånd, arbetstillstånd och återkallelsesat permanentav
uppehållstillstånd endast utlänningen bosatt ellernär vistas iär annars
Sverige.

Motivering beslutav

3 § Bestämmelserna i förvaltningslagen20 § motivering beslutom av
gäller för beslut meddelas i ärenden enligt dennaäven lag, intesom om
något följer andra eller tredje stycket.annat av

beslut i frågaEtt uppehållstillstånd skall alltid innehålla de skälom
ligger till grund för beslutet.som

Vid beslut visering eller arbetstillstånd får skälen ligger tillom som
förgrund beslutet utelämnas. utlänningEn omfattas avtaletsom av om

Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde EES,ett med-utan att vara
borgare i EES-land, har dock alltid till motivering beslutett rätt ettav

visering det går honom Lag 1996:1379.emot.om om

Statsråds beslut inhibitionom

4 § När ärende enligt denna lag skall regeringen får, förett prövas av
tiden till dess regeringen ärendet, det statsråd har till uppgiftavgör som

föredra dessa ärenden besluta inhibition avvisningatt eller utvis-om av
ning.

ølkersättninT g

§5 Den tolk vid handläggning ärende enligtär denna lagettsom av
inför förvaltningsmyndighet eller domstol har allmännarätt atten av
medel få arvode ersättning för kostnader och tidsspillan, intesamt om
uppdraget har fullgjorts i tjänsten.

Frågan ersättning den domstol eller myndighetprövasom av som
handlägger ärendet.

bestämmelserNärmare ersättning meddelas regeringen ellerom av
den myndighet regeringen bestämmer.som

Skyldighet lämna uppgifteratt

6 § Socialnämnden skall på begäran regeringen, Utlänningsnämn-av
den, invandrarverkStatens eller polismyndighet lämna uppgifteruten

utlännings personliga förhållanden, uppgifterna behövs i ettom en om
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beslutverkställigheteller föruppehållstillstånd ettärende omavom
utvisning.elleravvisning

sinintyglag åberopardennaenligtärendeiutlänningenOm ett om
sjukvårdsmyndighetochhälso-skallhälsa,fysiskapsykiska eller

upplysningarlämnaärendethandläggermyndighetdenbegäran somav
i intyget. Laguppgifternabedömabetydelse förkan attvara avsom

1991:1573.

arbetstillståndärendenYttrande i om

principiellhararbetstillståndfrågorhandläggningVid§7 somomav
arbetsgivar-skall berördaviktövrigti störreellerbetydelse är avsom

sig.tillfällefåarbetstagarorganisationer yttraattoch

biträdeOjfentligt

angåendeärende§8 I
utlänningensåvida intepolismyndighet,hosintedockavvisning,

dagar,sedanhållits i förvar äneller § tre36 kap. 2enligt mer
enligt kap. 34utvisning

Utlänningsnämndenbenligt kap. 5uppehållstillstånd 2 om
utvisning,elleravvisningärendetinhibition ibeslutmeddelat omom

förvarhållits iutlänningendenna lagenligtverkställighet om
ellerdagar,sedaneller 3 § änkap. 2enligt 6 tremer

enligt kap. 312hemsändande
detåtgärdendenförordnas förbiträdeoffentligtskall avser, omsom

biträde saknas.behovinte måste attantas av
årunder 18för barnförordnasalltidskallbiträdeOffentligt som

ihärvårdnadshavaresaknarbarnetkap. 3enligt 6förvarhålls i om
1996:1647.landet. Lag

biträdeoffentligtfrågorregeringenärende hos prövasI9 § avom
1996:1647.bestämmer. Lagregeringendepartementstjänsteman som

biträdeoffentligti frågorförvaltningsmyndighetBeslut10 § omav
Utlänningsnämnden.tillöverklagas

biträde fåroffentligtfrågorbeslut i rörUtlänningsnämndens som
1996:1647.överklagas. Laginte
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12 kap. Särskilda bemyndiganden

Anmälningsskyldigheter m. m.

1 § Regeringen får, vad förututöver har i denna lag, med-angettssom
dela föreskrifter om

skyldighet anmäla utlänningars vistelseatt eller anställning i Sve-
rige,

sådana inskränkningar angående utlänningars rätt att vara
anställda i visst företag eller i företagett visst slag nöd-ett ärav som
vändiga med hänsyn till Sveriges säkerhet. Lag 1990:222.

Diplømatpersønal mfl.

2 § I fråga diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjäns-om
anställdatemän främmandeär i Sverige derasstatersom av samt

familjer och betjäning liksom beträffande främmande kurirerstaters
tillämpas denna lag endast i den utsträckning regeringen föreskri-som
ver.

frågaI andra utlänningar, vilka berättigade tillär förmåner enligtom
lagen 1976:661 immunitet och privilegier i vissa fall, iakttas deom
inskränkningar följer den lagen. Lag 1996:1379.som av

Hemsändande vårdför m.m.

3 § Regeringen får meddela föreskrifter hemsändande utlän-om av
ningar, inte flyktingar ochär har tagits hand enligt lagensom som om

1990:52 med särskilda bestämmelser vård lagenom av unga,
1991:1128 psykiatrisk tvångsvård eller lagen 1991:1129om om
rättspsykiatrisk vård.

Efter avtal med land behandlingannat fripassagerare fårom av
regeringen föreskriva avvikelser från bestämmelserna i denna lag samt
meddela de föreskrifter i övrigt behövs för tillämpning avtalet.som av
Lag 1997:728.

Krig och krigsfara m. m.

4 § Regeringen får meddela föreskrifter gälla i krig, vid krigsfaraatt
eller under sådana utomordentliga förhållanden föranleddaärsom av
krig eller krigsfara Sverige har befunnnit sig i fråga utlän-av som om
ningars

inresa och vistelse i landet,
landet,utresa ur

ha anställningrätt eller offentligtatt förtroendeuppdrag här,
avlägsnande från landet samt
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förläggning.elleranstaltomhändertagande i

falli andrameddelatshar äneller4 5enligt 4 §föreskrift5 § En som
frånmånadinomriksdagenunderställasskallkrigiSverigedå är en

ikraftträdandet.
underställs riksdagen iinte rättdengälla,Föreskriften upphör att om

månader från deninom tvådengodkännerinteriksdagentid eller om
1994:1642.skedde. Lagunderställningendag då
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avgjordaansökningarNya av

och 12veckorna 11Utlänningsnämnden
år 1997och 3837samt

rörandeärenden NUTundersökninggjortharNIPU närmare somaven
septemberveckor i 1997.och tvåiveckorunder tvåavgjordeUN mars

åberopas iskälvilkaredaallt varitframförSyftet har att ta som
beviljas.uppehållstillståndgrundervilkaoch påärendendessa

aktuelladeunderrörande NUTärenden184avgjorde UNTotalt
igenomärenden har gåttsdessa närmare.för 144Akternaveckorna. av

inte varitantal ärendeniakternaframför allt påberorBortfallet ettatt
ärenden,aktuellafunnitsdetdärförtillgängligaomedelbart att van-nya

NUT.ytterligareligen en
Utlänningsnämndenbeslutadeärendenade 144%ca 22I 32 av

inhibitionfall därallra flestadeverkställigheten. Iinhibition avom
ansökan.biföllsmeddelats senare

till Utlän-ansökningar NUT2.725detkomUnder år 1997 nya
ärenden.avgjorde 3.159nämndensamtidigtningsnämnden UN som

alltså.minskadeärendenoavgjordaBalansen av
uppehållstillstånd. Hel-ansökanbiföllsärendena46 %l omavca

underavgjordesbifallsärendenantalpåverkasårssiffran stortatt ettav
främstavseendepraxisärendeavgjortregeringensedanmånadfebruari

ledde 40 %periodernaundersöktadeUnderKosovoalbaner. avca
hela året 1997bra medmycketbifall, vilkettillansökningarna stämmer

bort.månad räknasfebruariom
uppgick tillunder år 1997handläggningstidengenomsnittligaDen

dagar.drygt 100



698 Bilaga 3 SOU 1999:16

Undersökningen

Åberopade skäl för ansökanny

Pol. skäl Hum. skäl Hum.skäl Anknytning Komb.m.
läkarintyg skälav

21 41 21 46 18

Anm.
De politiska skäl åberopas vanligenär upprepning vadsom en av som
tidigare prövats.

humanitäraDe skäl åberopas vanligen sökandenattsom avser
kommit vistas i Sverige under lång tid ochatt barn gått i skola ochatt
lärt sig svenska.

Humanitära skäl grundas på läkarintyg vanligen psykiskasom avser
problem, ofta förenat med risk för självmord.

Anknytning i de flesta fall anknytning uppkommit här iavser som
Sverige. någraI fall det fråga anknytningär till släktingarnäraom som
sedan tidigare bosatta i Sverige.är

Kombination skäl oftast tidigare åberopadeär politiska skäl före-av
med humanitära skäl och/ellernat anknytning. De 3 fall där läkarintyg

åberopats redovisas i kolumnen för humanitäraäven skäl med läkar-
intyg.

Skäl vid bifall till ansökanny

Pol. skäl Hum. skäl Hum.skäl Anknytning Inhibi-m.
läkarintyg tion

3 19 5 30 32

Anm.
fallI har tidigare politiska skäl godtagitsett sedan bevisning lagtsny

fram. deAv övriga falltvå där politiska skäl legat till grund for bifall
det blivit flykting "sur place" dvs. i Sverigeavser ena en person som

medverka i TV-program ochatt det andra kvinnaett giftgenom en som
sig med landsman med flyktingstatus.en

De humanitära skäl godtagits hänför sig i praktiskt tagetsom samt-
liga fall till barnens situation i familjer vistats i Sverige fem år.som ca



Bilaga 69931999:16SOU

anknytningfallsamtligapraktisktiAnknytning taget genomavser
fallSverige, i fleraiuppkommitsammanboendeelleräktenskap som

grundbeviljats påTillstånd harbarn.fåhunnit gemensamthar parterna
ibrott härförsökanden dömtsdärfalli någraanknytningstark ävenav

måna-sista gångentillfällen,viddom ettfalli trelandet, partrotsett
hänvisning tillfall medavslagits i tvåAnsökan harfängelse.ders

sigrörde detfallenbådaanknytning. Istarkbrottslighetsökandens trots
ochbötersedantill böter,förstfyra gånger,dömtssompersonerom

tillochfängelsestraff ettkortare senastdärefterdom,villkorlig ett
utvisning. Denmedkombineratfalleti detfängelsestraff,längre ena

kraft.vunnit lagafalleni någothade intedomensista av
under årinsökandenharärendenaundersökta restdeflestadeI av

sökanden såledeshadeunder år 1997UNavgjordesNUT1992. När av
år.Sverige 5varit i ca

periodundersöktunderansökanföreansökningarAntal nya

4 NUT3 NUT2 NUTNUT1NUTIngen
eller fler

9163 14444

inklärendenaundersöktatotalt deansökningar iAntal nya
periodernaundersöktaefter desåväl föreansökningar som

5 NUTNUT4NUT32 NUTNUT1
eller fler

1222304931

Anm.
till bifall.lettansökanharfallenI 15 senare nyenav





701Bilaga 41999:16SOU

diagramochSkisser

asylärenden"Normalprocess" i
FÖRVALTNINGSBESLUTSMODELLENALTERNATIV l

UNDERSTÄLLNINGSMODELLENALTERNATIV 3OCH

SIVBeslut av

4/ så
Bifall.Avvisning.Avslag.

Uppehållstillstándlagakraft.vinneravvisningsbeslutettill dessoch i landettillklaga LRkanSökanden stanna
ges.lförvaltaingsbeslutsmodellen:W underställningsmodellen:alternativ3Ialternativll

prövning.automatisktunderställs LR:sBeslutetöverklagatillLR.kanSökandenW

BeslutnavLR
J

Ändring.Uppehållstillstând.avvisning.ochavslagdvs.ändring,
kraft.detvunnitlagaförränverkställbartinteBeslutet

krävs.till KR PTkanklagaSlVkrävs.till KR.PTklagaSökandenkan
prövning.iSökandengkan i landet väntanpåprövning. stannakan ii landet väntanSökanden stanna

KRBeslut av

PTPTPT
uppehållstillståndBeslutetvinnerAvwisningsbeslutet om

kraft.vinnerlagadirektkraftochlagga är
verkstallban.

BeslutetBeslutetAvvisningsbeslutet omAvvisningsbeslutet om
uppehållstillstånduppehållstillståndupphävs.fastställs.

fastställs.upphävs.UppehållstillstándomedelbvinnerDet ges.
Avvisningsbeslutkraftochkanlaga

meddelas.verkställas.
lagakrañvinnerDet

omedelbartochkan
verkställas.
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"Normalprocess" i asylärenden
ANSÖKANALTERNATIV 2 AV SlV-MODELLEN

Asylsökandeansöker asyl. Stäuningstagandeom av___________

ställningstagande:Uppehållstillståndbörintebeviljas. Bifall.Beslut:
AnsökanhosLR avslagpåasylansökanochavvisning sökanden. uppehållstillståndom av ges.

Beslut LRav

k//X/
Bifall till ansökanSlV:s avslagochavvisning. AvslagpåSlV:sansökan avslagochavvisningom om

Avslag sökandensasylansökan. bifall till sökandensasylansökanuppehållstillstånd.samt -
Sökandenkanklagatill KR. krav PT. SlV kanklagatill KR krav PT.

Sökandenkan i landeti prövning. Sökandenkanväntan i landetistanna påprövning.stanna väntan

Beslut KRav

l avslåsSökandensöverklagande Sökandensöverklagande SlV:söverklagandebifalls. SlV:söverklagande
avslås. bifalls. Beslutet avvisning.om

Avvisningsbeslutetfastställs Avvisningsbeslutetupphävs Beslutet direktär
och direktverkställbart. ochuppehållstillståndär verkställbart.ges.
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ansökningarogrundadevid uppenbartProcessordniäng

SIVBeslut av
lIdirektverkställbart.AvvisningsbeslutAvslag.

.
överklagam1LRSökandenkan

inhibltion.begärapch

asyllandU fall:övrigaIlandförstatredjeavvisningsbeslutetOm avser| siguppskov.lnhibitionsansökanmedförilista:enligt
medförinteuppskov.lnhibitionsansökan

LRBeslut

I
; lnhibition.inhibition.

Avisnjz/ga/anverkställas.

AvvisningsbeslutetAvvisningsbeslutetterförvisningtill SIVAvvisningsbeslutetAvvisningsbeslutet
upphävs.fastställsbeslutfastställsmed SlV:smed menfastställs avserom

Uppehållstillståndansökningenbedömstill förstaavvisningbedömningen ges.attbedömningenatt
gelogrundadinte - normal-processasyllandochLRuppenbartansökanuppenbart äransökanär

första uppenbart.asyllandetogrundad.ogrundad. anser
direktBeslutetsäkert.upphävs,lnhibitionen

verkställbart lagafårdåSIV utanavvisningsbeslutetoch pröva
kraftbehövs.asylskälen.direkt.verkställaskan

- normal-process

tillkanöverklagaSlVSökandenkaninteBeslutetkan över-intekanBeslutetinteBeslutetkan
klaga KR.till KR.överklagas.överklagas.överklagas.

PTkrävs.krävs.PT

KRBeslut av
T

beslutLR:savvisningsbeslutetLR:s om
vinneruppehållstillståndkankrañochlagavinner

krañ.lagadirekt.verkställas
Uppehålls-

tillståndavvisning. ges,
avslagdvs.Uppehålls-

påSlV:stillståndverkställ-
över-bart. ges.

klagande.
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