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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 oktober 2004 beretts tillfälle att avge 
yttrande över departementspromemorian ”Verkställighetsärenden och muntlig förhandling 
i en ny instans- och processordning i utlänningsärenden”.   
 
BAKGRUND 
 
Samfundet har redovisat sin syn på en ny instans- och processordning i utlännings- och 
medborgarskapsärenden i en rad remissvar och hänvisar till yttranden  
- 1999-08-30 (R 5246/1999) över NIPU:s slutbetänkande ”Ökad rättssäkerhet i 
asylärenden” (SOU 1999:16)  
- 2000-10-12 (R 6735/2000) över departementspromemorian ”En specialdomstol för 
utlänningsärenden” (Ds 2000:45 ) 
- 2003-05-16 (R-2003/0365) över departementspromemorian ”Ny prövning av beslut om 
avvisning och utvisning som vunnit laga kraft” (UD 2003/14872/MAP) och  
- 2004-10-04 (R-2004/0865) över betänkandet ”Utlänningslagstiftningen ur ett 
domstolsperspektiv” (SOU 2004:74). 
 
I samband med årets budgetuppgörelse har det meddelats att det är regeringens avsikt att 
under innevarande höst besluta om en lagrådsremiss med förslag till en ny instans- och 
processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden samt att regeringen avser att 
lämna en proposition till riksdagen under våren 2005. Förslaget innebär att överprövning  
skall ske i Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län, Länsrätten i Göteborg samt 
i Kammarrätten i Stockholm som slutinstans.  
 
SAMMANFATTNING 
 
Samfundet avstyrker de föreslagna författningsändringarna.  
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ALLMÄNT 
 
I samfundets remissvar över ”En specialdomstol för utlänningsärenden” har samfundet 
uppmärksammat vissa problem vid en övergång till en ny instansordning. Ett syfte var att 
den nya instansordningen inte skall behöva ta ställning till äldre ärenden eftersom det inte 
kan uteslutas att detta skulle kunna innebära en allt för stor belastning på det nya systemet. 
Samfundet framhöll att en konstruktiv lösning skulle kunna vara, även om vissa princi-
piella invändningar skulle kunna riktas däremot, att regeringen meddelar föreskrift att 
uppehållstillstånd skall beviljas av humanitära skäl för vissa utlänningar. Samfundet avsåg 
här främst sådana utlänningar som ansökt om asyl och/eller om uppehållstillstånd av 
anknytningsskäl och humanitära skäl, oavsett om lagakraftvunnet beslut finns eller ej. 
Ytterligare rekvisit skulle kunna ställas upp som t.ex. att viss tid förflutit sedan veder-
börande lämnat in ansökan och att han/hon inte gjort sig skyldiga till brott (av närmare 
specificerat slag). Liknande s.k. väntetidsförordningar har utfärdats tidigare av organisato-
riska och/eller humanitära  skäl. När det gäller den kategori av utlänningar som redan fått 
lagakraftvunna avvisningsbeslut kan samfundet inte utesluta att det finns åtskilliga som 
bör beviljas uppehållstillstånd men inte fått detta på grund av tillkortakommanden i det 
nuvarande utrednings- och beslutssystemet. Genom en förordning kan resultat av brister i 
den nuvarande ordningen botas på ett förhållandevis enkelt sätt samtidigt som den nya 
instansordningen inte behöver ta ställning till dessa äldre ärenden. 
 
Då överprövningen nu kommer att äga rum i förvaltningsdomstol är det mycket angeläget 
att Migrationsverket ändrar sitt förhållningssätt och beviljar uppehållstillstånd i alla fall 
där förutsättningarna för detta faktiskt föreligger redan i förfarandet hos verket.  Förvalt-
ningsdomstolarna får då färre mål att handlägga.  Långa väntetider som beror på brister i 
förfarandet hos Migrationsverket får under inga omständigheter användas som skäl för att 
föreslå särlösningar med minskad rättssäkerhet i förfarandet hos förvaltningsdomstolarna.  
 
MUNTLIG FÖRHANDLING  
 
I samfundets remissvar över departementspromemorian ”En specialdomstol för utlän-
ningsärenden” välkomnade samfundet förslaget om att muntlig förhandling alltid skulle 
ingå i prövningen i ärenden om avvisning eller utvisning av en utlänning, om en part 
begär det och det inte är uppenbart att uppehållstillstånd kommer att beviljas.  
 
Samfundet noterar att regeringen i en lagrådsremiss i juni 2002 förbehöll denna rätt till 
muntlig förhandling för dem som ansöker om asyl. I övrigt skulle förvaltningsprocess-
lagens regler om muntlig förhandling gälla.  
 
Mot denna bakgrund anser samfundet att det är ytterligt förvånande att det i promemorian 
nu föreslås regler om muntlig förhandling som inskränker reglerna om muntlig förhand-
ling enligt förvaltningsprocesslagen. Samfundet kan inte acceptera ett regelsystem som 
innebär att det i ärenden som rör prövning av en utlännings skyddsbehov skall hållas 
muntlig förhandling om en enskild part begär det och ”förhandling inte är obehövlig och 
inte heller särskilda skäl talar mot det”. Som framhållits i promemorian gäller dessa mål 
inte sällan fråga om bedömning av tilltron till de uppgifter som lämnats av parterna. Det är 
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enligt samfundets mening som regel en nödvändig förutsättning vid tilltrosbedömningar 
att beslutsfattarna träffar de sökande. 
 
Det är ett väsentligt rättssäkerhetskrav att muntlig förhandling äger rum i vart fall i den 
utsträckning som föreslagits i den nyss nämnda lagrådsremissen. Några övertygande skäl 
däremot har inte framförts i promemorian. Intresset av en snabb handläggning ska enligt 
samfundets mening i första hand tillgodoses genom ett reformerat förfarande hos 
Migrationsverket. De föreslagna bestämmelserna innebär avsevärda risker för felaktiga 
beslut vartill kommer att legitimiteten i förfarandet kan ifrågasättas.   
 
VERKSTÄLLIGHETSÄRENDEN 
 
På grund av den synnerligen korta remisstiden begränsar sig samfundet till följande när 
det gäller föreslagna ändringar för prövning av nya omständigheter i ett ärende om 
verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft. 
 
Samfundet har i och för sig ingen anmärkning mot att Migrationsverket beviljar perma-
nent uppehållstillstånd i de fall som anges i föreslagna 8 kap. 13 a §. Det finns däremot en 
del att anmärka, bland annat mot motivuttalandena till detta stadgande. Samfundet kan 
inte utesluta att, om lagtexten tolkas i enlighet med dessa, Sverige kan komma att kränka 
sina internationella förpliktelser, t.ex. enligt  artikel 3 och 8 i Europakonventionen.  Även 
i övrigt kan innehållet i de föreslagna konstruktionerna i 8 kap. 13 a-13 c §§ innebära  
risker för att Sverige kränker sina internationella förpliktelser.   
 
Särskilt erinrar samfundet om det absoluta förbudet mot att sända någon till ett land där 
det finns grundad anledning att tro att han/hon är i fara att straffas med döden eller med 
kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning samt om det principiella förbudet att återsända någon till förföljelse. Om 
det på något sätt kommer fram att sådan fara föreligger, finns en skyldighet att inte verk-
ställa beslutet. Det bör klart framgå att det i regel i svensk rätt i sådana fall dessutom före-
ligger en skyldighet att bevilja uppehållstillstånd. Det som nu föreslås innebär däremot att 
verket ”får” och har ”en möjlighet att vidta vissa åtgärder” då en sådan situation upp-
kommer. 
 
När det gäller bedömningen av s.k. praktiska verkställighetshinder, humanitära skäl och 
skäl relaterade till skyddet för familjen, finner samfundet det angeläget att understryka 
vikten av att regelsystem och praxis i fortsättningen, i alla hänseenden, beaktar humani-
tetens krav.  
 
Slutligen använder samfundet tillfället att ånyo uttala att även ärenden som gäller rikets 
säkerhet eller allmän säkerhet skall prövas i förvaltningsdomstol och inte av regeringen.  
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
Anne Ramberg 


