
$,. SVERIGES ADVOKATSAMFUND '::I Generalsekreteraren 

Generaldirektör 
Mikael Ribbenvik 
Migrationsverket 
601 70 NORRKÖPING 

Stockholm den 15 maj 2020 

Per post och e-post 

Angående Migrationsverkets nya rutiner för genomförandet av muntliga utredningar 
med anledning av coronavirusets spridning 

Advokatsamfundet har de senaste dagarna kontaktats av ett st01i antal ledamöter som haft 
frågor om Migrationsverkets nya rutiner för genomförandet av muntliga utredningar med 
anledning av den pågående coronapandemin. 

Frågorna rör främst om det är godtagbaii ur ett advokatetiskt perspektiv att en advokat som 
offentligt biträde deltar vid utredning per telefon och huruvida ett sådant förfarande är 
rättssäkert för den asylsökande. 

Jag har tagit del av bl.a. Migrationsverkets beslut daterat den 16 april 2020 med tillfällig 
instruktion för muntliga utredningar via Skype (I-11/2020), och även av kon-espondens 
mellan verket och Migrationskollegiet i Malmö. Av detta underlag får jag uppfattningen att 
det inte finns något principiellt beslut från Migrationsverket som hindrar att ett biträde som 

önskar delta på plats tillsammans med sin klient vid ett utredningstillfälle gör det. Av den 
information vi fått framgår dock att många advokater har bibringats uppfattningen att de inte 
får närvara på plats, bl.a. eftersom de kallelser till utredning som skickats ut enbart anger att 
biträde och tolk erbjuds att delta vid utredningssammanträdet per telefon. 

Vidare har vi fått uppgifter om att anställda vid Migrationsverket meddelat att det offentliga 
biträdet inte kommer beviljas ersättning för tidsspillan och utlägg om biträdet väljer att åka till 
orten från vilken klienten ska delta i utredningen, och i något fall även att verket kommer se 

över ett entledigande av biträdet om denne inte godtar föreslagna former för utredningen. 
Detta är inte godtagbaii. 

Något som också är bekymmersamt är att det från flera håll kommit samstämmig information 
om att det från Migrationsverkets företrädare påståtts att Advokatsamfundet inf01merats och 
godtagit Migrationsverkets nya rutiner för muntlig utredning. Så är inte fallet. Detta bör 
omgående kommuniceras med verkets verksamhetsföreträdare. 
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Advokatsamfundet har stor respekt för Migrationsverkets arbete under dessa exceptionella 
tider och har givetvis förståelse för att verket, liksom andra verksamheter, måste anpassa sitt 
arbetssätt utifrån rådande förhållanden. Från samfundets sida vill jag dock understryka att vi 
inte kan ställa oss bakom rutiner som innebär att rättssäkerheten för de asylsökande eftersätts, 
eller som medför att advokater tvingas agera i strid med god advokatsed. 

Vad gäller advokaters hantering av yrkeskontakter under den rådande coronapandemin vill jag 
hänvisa till de råd som lämnas på Advokatsamfundets hemsida. Enligt dessa måste advokaten 
i vaije enskilt fall ta ställning till hur han eller hon fullgör sitt uppdrag utifrån flera aspekter, 
däribland risken att smittas eller smitta andra, men givetvis också till hur klientens intressen 
tillvaratas på bästa möjliga sätt inom ramen för lag och god advokatsed. Advokatens främsta 
plikt i sin yrkesroll är att visa trohet och lojalitet mot klienten. 

När det gäller advokaters deltagande i muntliga utredningar har Advokatsamfundet inte 

tidigare lämnat några specifika råd. För dessa situationer gäller dock enligt samfundets 
uppfattning i princip samma rekommendationer som vi lämnat gällande personlig närvaro vid 
rättegång i coronatider. Dessa kan i korthet sammanfattas på så sätt att en advokat inte kan 
åläggas att medverka till att klienternas rätt till en rättvis prövning försvagas på grund av 
myndigheternas praktiska handläggning av ärenden. 

Med hänsyn till asylärendenas särskilda karaktär, där sökanden inte kan kommunicera på sitt 
eget språk och beslutet om uppehållstillstånd ofta vilar på sökandens trovärdighet och 

tillförlitligheten av den sökandes muntliga uppgifter, är det särskilt viktigt att asylutredningar 
kan genomföras på ett rättssäke1i sätt. Att som advokat, under sådana förhållanden, utan 
förbehåll acceptera medverkan vid utredningen enbaii per telefon, riskerar att strida mot god 
advokatsed om detta medför att klientens intressen inte tillvaratas på bästa möjliga sätt. Det är 
inte heller förenligt med de rättssäkerhetskrav som även i coronatider måste kunna ställas på 
verkets asylutredningar. 

Det kan givetvis finnas ärenden där medverkan per telefon är godtagbar. Om en advokat 
bedömer att utredningen inte kan genomföras på ett rättssäkert sätt, måste dock advokaten 

påtala detta. 

Advokatsamfundet kommer att uppdatera den del av sin hemsida som innehåller corona
relaterad info1mation med ett särskilt avsnitt om muntliga utredningar vid Migrationsverket 

under fliken "Frågor och svar" . 

Med detta sagt är min förhoppning att Advokatsamfundet kan utgå ifrån att de advokater som 
önskar närvara personligen vid muntliga utredningar tillsammans med sin klient bereds 
tillfälle att göra det, utan att riskera ekonomiska eller andra påföljder från verkets sida. 

https://www.advokatsamfundet.se/coronavirus/information-med-anledning-av-coronavirus/klientkontakter/
https://www.advokatsamfundet.se/coronavirus/information-med-anledning-av-coronavirus/kontakter-med-domstolar-och-andra-myndigheter/
https://www.advokatsamfundet.se/coronavirus/information-med-anledning-av-coronavirus/kontakter-med-domstolar-och-andra-myndigheter/
https://www.advokatsamfundet.se/coronavirus/fragor-och-svar/
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Jag hoppas även fo1isättningsvis på en öppen dialog i denna och andra frågor som kan komma 
att uppstå i dessa exceptionella tider samt bistår gärna med att sprida eventuell inf01mation 
som Migrationsverket vill förmedla till samfundets ledamöter. 




