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R-2004/0865   Stockholm den 4 oktober 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till Utrikesdepartementet 
 
 
 
 
 
 
Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2004 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv, SOU 
2004:74 (UD2004/34368/MAP). Med anledning härav anför Advokatsamfundet följande. 
 
Advokatsamfundet tillstyrker i huvudsak utredningens förslag och välkomnar en lagstift-
ning som kan ligga till grund för att ärenden enligt utlänningslagen överförs från prövning 
i Utlänningsnämnden till prövning i allmän förvaltningsdomstol. I några avseenden har 
samfundet emellertid från kommittén avvikande uppfattningar. Samfundet vill också 
generellt understryka behovet av en adekvat finansiering av hanteringen av ärendena, 
särskilt som förvaltningsdomstolarnas situation redan i dag är ansträngd.  
 
Samfundet ifrågasätter om inte ärenden som rör fråga om arbetstillstånd skall kunna 
prövas i mer än en instans. Oavsett att det må vara oklart att frågan om arbetstillstånd är 
en civil rättighet i konventionens mening är det icke desto mindre ett beslut som kan vara 
av avgörande betydelse för enskilda. Detta samt behovet av vägledande praxis talar för att 
överprövning bör vara möjlig. 
 
När det gäller frågan om tillstånd på grund av humanitära skäl har kommittén valt en 
skrivning som synes innebära en skärpning av nuvarande praxis. Samfundet avstyrker att 
så sker och att i stället lägre krav bör ställas på när tillstånd av humanitära skäl skall 
beviljas, något som också riksdagen vid flera tillfällen krävt.  
 
Kommittén anför när det gäller flyktingskäl att den asylsökande har bevisbördan för att 
han eller hon är flykting. Enligt internationellt accepterade principer, vilka kommittén 
hänför sig till, torde emellertid gälla att den asylsökande har en åberopsbörda. 
 
Kommittén har på s. 212 på ett anmärkningsvärt sett beskrivit när bestämmelsen  
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3 kap. 3 § utlänningslagen kan komma till användning. Det framstår för samfundet som 
uppenbart att t.ex. stening är en form av kroppsbestraffning varför det inte råder någon 
som helst tvekan om att detta innebär ett absolut förbud mot återsändande och därmed rätt 
till asyl. 
 
Det ter sig över huvud taget egendomligt för samfundet att kommittén på en rad punkter, i 
stället för att följa tidigare riksdagsbeslut och det som är gällande praxis föreslår ändringar 
som innebär, eller i vart fall kan innebära, en skärpning av praxis. 
 
Såvitt avser handläggningen hos Migrationsverket borde kommittén ha tagit ett fastare 
grepp om hur handläggningen av asylärenden handläggs då det är av största vikt för den 
fortsatta handläggningen att ärendena är väl utredda och att beslutsunderlaget är så full-
ständigt som möjligt då beslut hos verket fattas. Verket har enligt förvaltningslagen ett 
utredningsansvar som skall fullgöras i samtliga ärenden, vilket är viktigt eftersom den 
väsentliga prövningen av asylärenden skall ske i första instans. Det är för samfundet svårt 
att se hur det är möjligt att göra en noggrann trovärdighetsbedömning om beslutsfattaren 
inte har träffat den person som beslutet rör. 
 
I 3 kap. 23 § sista strecksatsen i förslaget bör ordet återvänder bytas ut mot reser eftersom 
ordet återvänder kan tolkas som ett krav att resa till det land varifrån man rest till Sverige 
från. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
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