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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 april 1999 beretts tillfälle att avge 
yttrande över slutbetänkandet ”Ökad rättssäkerhet i asylärenden”, SOU 1999:16 samt 
betänkandet ”Uppehållstillstånd på grund av anknytning”, SOU 1997:152. Med an-
ledning härav anför advokatsamfundet följande. 
 
ALLMÄNT 
 
Ekonomiska konsekvenser och handläggningstider. 
 
I remissen har utrikesdepartementet framhållit att de ekonomiska konsekvenserna av 
förslagen liksom konsekvenserna för handläggningstiderna i berörda ärendekategorier 
bör uppmärksammas. Sveriges advokatsamfund anser att det brister i kommitténs 
redovisning av kostnaderna för förslagen och att det måhända bör göras en mer kvali-
ficerad beräkning än vad kommitténs ledamöter och den sakkunnige Sandesjö förmått 
presentera. Till frågorna om ekonomiska konsekvenser och handläggningstider vill 
samfundet endast peka på följande. 
 
Det är av väsentlig vikt för effektivitet och rättssäkerhet att verksamheten hos SIV 
organiseras så att fullständiga utredningar om skälen för uppehållstillstånd och avvis-
ning m m görs utan dröjsmål och under medverkan av offentligt biträde i de fall som 
samfundet föreslagit. Samfundet pekar här på de goda resultat ifråga om handlägg-
ningstiden som var ett resultat av försöksprojektet med advokatjour på Arlanda. Trots 
detta har den verksamheten inte fortsatt. Vid bedömningen av möjligheterna att åstad-
komma ett förfarande som är mer effektivt och rättssäkert bör sannolikt även myndig-
heternas anslagsstrukturer ses över. Det är angeläget att en bedömning av kostnaderna 
görs i ett helhetsperspektiv och att arbetet med rationalisering utvecklas. Följande är  
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några exempel som kan bidra att tillgodose kraven på såväl kostnadseffektivitet som 
rättssäkerhet. I de fall där det framgår att ansökan är klart tillståndsgrundande måste 
beslut fattas utan något dröjsmål. Det får sålunda inte förekomma att man dröjer med 
beslut i avvaktan på exempelvis det politiska läget i hemlandet skall utvecklas. 
Offentligt biträde måste förordnas utan dröjsmål. SIVs s k länderkunskap får inte vara 
fördold för den enskilde parten utan tvärtom göras lättillgänglig. Trots tidvisa förbätt-
ringar har det brustit allvarligt i möjligheterna för biträdena att få del av praxis, rikt-
linjer och annat som styrt besluten. Dessa brister måste åtgärdas. Förfarandet enligt 
den s k Dublinkonventionen bör också uppmärksammas i detta sammanhang. Exem-
pelvis förekommer fall där det inte finns någon konkret omständighet som tyder på att 
en viss asylsökande vistats i annat land som kan vara ansvarig för prövningen av asyl-
ansökan. Vissa stater kan dröja åtskilliga månader med att ge svar på en förfrågan från 
Sverige och i sådana fall fattas inte tillståndsbeslut trots att alla andra förutsättningar 
för detta finns. När det gäller kostnaderna hos förvaltningsdomstolarna vill samfundet 
understryka att det i princip är parterna som skall framlägga processmaterialet även 
om domstolen naturligtvis har ett eget ansvar för ett materiellt riktigt avgörande. När 
den offentliga motparten är en expertmyndighet med omfattande  dokumentations-
resurser finns det inte någon anledning att respektive domstol skall hålla sig med 
något mer omfattande och kostnadskrävande system för s k länderinformation. Det 
torde enligt samfundets mening inte så mycket vara fråga om att göra en jämförelse av 
kostnader mellan förfarande i förvaltningsdomstolarna och, exempelvis, en särskilt 
tillskapad utlänningsdomstol utan mera att rationalisera och effektivisera arbetet hos 
SIV; där torde effektiviteten och rättssäkerheten kunna ökas. Samfundet föreslår i 
detta yttrande lagreglerade tidsgränser för förfarandet. 
 
Det finns inte skäl att tro att de totala kostnaderna skulle öka med det förfarande som 
samfundet föreslår.  
 
Bakgrund och allmänna motiv till samfundets ställningstaganden 
 
Samfundet har i yttrande 1991-01-14 (590/1990) över asylprövningskommitténs be-
tänkande ”Utlänningsnämnd” (SOU 1990:79) avstyrkt att en sådan nämnd skulle 
inrättas och har tämligen utförligt angett skälen för detta. Samfundet hänvisade till de 
grundläggande principer för val av instansordning som lagstiftaren tagit ställning för, 
nämligen att överklagandeärenden där rättsfrågan är huvudsak skall gå till domstol 
medan ärenden där lämplighetsbedömningar dominerar skall prövas i  administrativ 
ordning. Samfundet fann att såväl utlännings- som medborgarskapsärenden domine-
rades av rättsfrågor. Samfundet uttalade särskild oro för bedömningen i vilken ut-
sträckning som ärenden skulle kunna avgöra av ordförande ensam, s k enkla ärenden 
och befarade att muntlig handläggning i stort sett inte alls skulle komma ifråga i 
Utlänningsnämnden trots utformningen av 11 kap 1 § UtlL. Vidare betonade samfun-
det betydelsen av att praxis dokumenterades. Asylprövningskommittén ansåg själv att 
en utlänningsnämnd ingalunda var ett problemfritt alternativ och föreslog därför att 
nämnden skulle inrättas som en treårig försöksverksamhet. Så blev nu inte fallet. 
Samfundet anser att följande är något av den  viktigaste kritiken mot nämnden.  
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De överklagade ärendena har i synnerlig låg grad avgjorts utan medverkan av lek-
mannaledamöter, under långa tider i cirka 90 procent av fallen. I många fall finns fog 
för kritik mot ordförandenas bedömning av vilka ärenden som är av enkelt slag. Det 
kan självfallet inte uteslutas att dessa bedömningar bidragit till felaktiga avgöranden. 
Som aktuellt exempel vill samfundet nämna att SIV under innevarande år med till-
lämpning av 17 § 3 förvaltningslagen underlåtit att kommunicera förfarande enligt 
Dublinkonventionen med den asylsökande. Verket har, sedan annan stat förklarat sig 
villig att motta vederbörande utan partskommunikation beslutat om avvisning med 
omedelbar verkställighet. I de ärenden som kunnat överklagas till Utlänningsnämnden 
har vissa ordförande godtagit SIVs beslut medan andra förklarat att besluten inte till-
kommit i laga ordning och därför, med upphävande av dessa, återförvisat ärendena till 
verket. Trots påpekanden om behovet av vägledande avgöranden har nämnden inte 
velat avgöra något ärende i stor nämnd eller ens under medverkan av lekmannaleda-
möter. 
 
Under Utlänningsnämndens tid har nya principer för sekretess och partskommunika-
tion införts som inskränkt den enskilde partens möjlighet att kunna yttra sig över för-
hållanden som haft betydelse för ärendets avgörande. Det har här bl a varit fråga om 
innehållet i Utlänningsnämndens rapporter från s k utredningsresor vilket generellt 
sett ansetts vara föremål för utrikessekretess och uppgifterna har i princip aldrig an-
setts tillförda de enskilda ärendena, trots att dessa uppenbarligen avgjorts på grundval 
av innehållet i de insamlade uppgifterna. 
 
Utlänningsnämnden har i ett ytterst fåtal fall tillåtit muntlig handläggning  jml 11 kap 
1 § UtlL, trots att denna lagbestämmelse – på förekommen anledning – ändrades 
1997-01-01 och numera stadgar att en begäran om muntlig handläggning skall företas 
på utlänningens begäran om det inte står klart att en sådan handläggning är obehövlig 
i asylärenden.  
 
Utlänningsnämnden har inte kunnat fullgöra uppgiften att publicera praxis på ett till-
fredsställande sätt. Det kom att dröja till år 1994 innan praxis kom att publiceras och 
verksamheten upphörde år 1995. Härefter har nämnden för några månader sedan en-
dast på sin hemsida lagt ut beslut som anses vägledande .Beträffande praxispublice-
ring kan noteras att SIVs tillståndspraxis i ej överklagade ärenden inte är publicerad. 
 
Utlänningsnämnden har i alltför hög utsträckning tillgripit schablonmotiveringar i 
nämndens beslut, exempelvis ifråga om bedömningen av vad barnets bästa kräver. 
Vidare har i alltför hög utsträckning brister förekommit i bevisprövningen. Det ska 
även nämnas att i många fall har humanitära bedömningar gjorts som inte heller låter 
sig förenas med lagstiftarens intentioner. Ett aktuellt exempel är nämndens bedöm-
ningar av  suicidrisk där nämnden enligt egen uppgift infört som krav att en sådan risk 
skall vara relaterad till psykiskt sjukdomstillstånd. Utlänningsnämndens brister i 
bedömningen av risker för tortyr har dessvärre även föranlett att det varit nödvändigt 
för enskilda asylsökande, som fått möjligheter till det, att vända sig till internationella 
organ och i flera fall har vederbörande först efter sådan prövning kunnat få stanna här  
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i landet. Detta har skett trots att beviskravet ifråga om risk för tortyr enligt lagtexten är 
lägre ställt än motsvarande krav i FN-konventionen mot tortyr m m.  
 
Trots inskränkt muntlig handläggning, brister i partskommunikation m m har Utlän-
ningsnämnden inte förmått att avgöra ärendena i rimlig tid. 
 
Samfundet anser det angeläget att de brister som kunnat konstateras i Utlännings-
nämndens verksamhet inte uppkommer vid prövningen av dessa ärenden i förvalt-
ningsdomstol. Det ska vidare framhållas att det föreligger brister i utrednings- och 
beslutförfarandet hos Statens invandrarverk vilka samfundet emellertid inte, med 
undantag av följande exempel, går in på. Ett relativt stort antal asylsökande har 
kommit till Sverige från Somalia. För sådana asylsökande har SIV regelmässigt inte 
förordnat offentligt biträde trots att verket håller muntlig handläggning jml 11 kap 1 § 
UtlL i ärende om avvisning. Trots att ärendena handläggs som avvisningsärenden 
anser SIV att det inte är fråga om avvisning eftersom verket i förväg känner till att det 
inte går att fatta beslut om avvisning. Skälet till detta uppger SIV vara att det förelig-
ger s k praktiska verkställighetshinder medan tillgänglig information visar att de s k 
praktiska verkställighetshindren i mycket hög utsträckning gäller väpnad konflikt,  
d v s asylgrund. Det förekommer således frekvent att SIV, på ett ofullständigt utred-
ningsmaterial och där sökanden inte kunnat föra sin  talan, fattar beslut om tillfälliga 
uppehållstillstånd vid sidan av den ordning som lagstiftaren tänkt för fall av uppe-
hållstillstånd vid väpnad konflikt. I besluten avslås asylansökningen. Samfundet kan 
alltså konstatera att klassificeringen av åberopade omständigheter får en avgörande 
betydelse för den enskildes rättssäkerhet. Någon överprövning har, med undantag för 
resedokument och flyktingförklaring, inte varit möjlig.  Verket har genom detta för-
farande allvarligt åsidosatt rättssäkerheten för en stor grupp asylsökande och det kan 
självfallet inte uteslutas att verket kommer att tillämpa detta förfarande även i relation 
till andra grupper. 
 
Samfundet avstyrker i detta yttrande att SIV i första instans skall få fatta beslut om 
avvisning eller utvisning och anser istället att SIV efter utredning i ärendet får vända 
sig till länsrätten med en ansökan om avlägsnande och om avslag på utlänningens 
ansökan. Samfundet finner det angeläget att SIVs kompetens att göra utredningar ut-
vecklas och förstärks. Det finns en fara i sig att samma myndighet utreder och prövar 
skälen för uppehållstillstånd m m. Samfundet framhåller att effektivitet och rättssä-
kerhet kan tillgodoses endast i en tvåpartsprocess och konstaterar att kommitténs för-
slag innebär att SIV blir kvar som första instans med i stort sett samma uppgifter som 
nu. Den fulla rättssäkerheten måste självfallet införas på ett så tidigt stadium som 
möjligt. 
 
Det har enligt samfundets uppfattning varit kännetecknande för regleringen av utlän-
ningsrätten att lagstiftaren valt lösningar som avviker från förvaltningsrätten i övrigt. 
Starka principiella skäl föreligger att lagstiftaren nu bryter detta mönster och inte upp-
rätthåller eller inrättar särlösningar i andra fall än när övertygande och tvingande skäl 
till detta föreligger. Erfarenheten visar att särlösningar leder till rättssäkerhets- 
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problem och framtvingar ständigt nya ändringar i regelsystem och organisation. 
Samfundet framhöll redan i sitt yttrande över SOU 1990:79 att ändringar måste vara 
väl genomtänkta, så att de lösningar, som väljes, är stabila och möter högt ställda krav 
på rättssäkerhet.  
 
Kommittén använder nu som huvudsakligt argument för valda särlösningar att utlän-
ningsärenden kräver särskild kompetens. Samfundet finner inte detta argument över-
tygande. Såvitt det är samfundet bekant har det inte heller  varit några större svårig-
heter för de domare som rekryterats till Utlänningsnämnden att snabbt sätta sig in i 
såväl rättsområdet som de bakgrundsförhållanden som kan vara aktuella i de enskilda 
ärendena. När det gäller den juridiska kompetensen kan samfundet inte finna att denna 
varit särskilt stark, varken hos SIV eller hos Utlänningsnämnden. När det gäller utred-
ning av fakta och – framförallt – bevisprövning, får konstateras att de bägge förvalt-
ningsmyndigheterna fått en tämligen omfattande och, såvitt samfundet kan bedöma, 
berättigad kritik.  
 
Kommittén fäster stort avseende vid kravet på särskilda kunskaper ifråga om förhål-
landen i olika länder. Det får konstateras att den informationsteknologi som nu finns 
innebär att relevant och tillförlitligt bakgrundsmaterial kan tas fram ur öppna källor på 
ett tämligen enkelt sätt. Samfundet understryker ånyo att, samtidigt som den asyl-
sökande har åberopsbördan, det är den offentliga parten, SIV, som i ett ansöknings-
förfarande har det primära ansvaret för att framlägga processmaterialet. De offentliga 
biträdena å sin sida har numera genom IT större möjligheter att vara jämställd part 
även när det gäller bakgrundsmaterialet. Det bör alltså inte uppkomma några nämn-
värda behov att hos domstolarna tillskapa andra kunskapssammanställningar än vad 
som förekommer i andra frekventa mål. Samfundet kan alltså inte finna att det finns 
några objektivt grundade skäl att välja särlösningar. Samfundet kan inte heller bortse 
från risken att särlösningar, såsom inrättande av utlänningsdomstolar och utlännings-
överdomstolar får negativa konsekvenser i relationen mellan svenskar och utlän-
ningar. När det gäller handläggningstiderna menar samfundet att det väsentliga reme-
diet är att fullständiga utredningar görs under betryggande rättssäkerhetsgarantier med 
skyndsamhet hos SIV samt att tidsgränser införs för förfarandet. 
 
 
SAMFUNDETS SYNPUNKTER I ÖVRIGT 
 
NIPU behandlar i sitt betänkande även medborgarskapsärenden. Beträffande dessa 
hänvisar samfundet till sitt yttrande 1999-08-23 över slutbetänkandet (SOU 1999:34) 
av 1997 års medborgarskapskommitté ”Svenskt medborgarskap”. 
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INSTANS- OCH PROCESSORDNINGEN 
 
Tvåpartsförfarande, överprövning i förvaltningsdomstol 
 
Samfundet tillstyrker att en tvåpartsprocess införs men avstyrker att Statens invand-
rarverk (SIV) som första instans skall få fatta beslut om avvisning eller utvisning. 
Samfundet anser i stället att SIV efter utredning i ärendet får vända sig till länsrätt 
med en ansökan om avlägsnande och om avslag på utlänningens ansökan. Någon 
särreglering för hur många och vilka länsrätter som skall handlägga utlänningsärenden 
bör inte genomföras. 
 
Samfundet avstyrker att Kammarrätten i Stockholm skall vara enda överinstans och 
föreslår att länsrätts beslut skall kunna överklagas till respektive kammarrätt, utan 
krav på prövningstillstånd, och att det skall finnas möjlighet att få en prövning i 
regeringsrätten. 
 
Samfundet avstyrker att länsrätt och kammarrätt skall handlägga utlänningsmål som 
utlänningsdomstol respektive utlänningsöverdomstol. 
 
Handläggningsregler 
 
Samfundet avstyrker att förvaltningsprocesslagens vanliga regler bör gälla i fråga om  
muntlig förhandling i avlägsnandemål i länsrätt och anser att sådan förhandling skall 
äga rum om detta inte är uppenbart obehövligt och att muntlig förhandling alltid skall 
hållas om någon part begär det. 
 
Samfundet tillstyrker att de regler som finns i lagen om allmänna förvaltningsdom-
stolar skall gälla ifråga om rättens sammansättning. Däremot kan samfundet inte 
acceptera att de riktlinjer som gällt för Utlänningsnämnden i frågan om prövning av 
ärenden av enkelt slag skall kunna tjäna som ledning för bedömningen om målet skall 
kunna avgöras i förvaltningsdomstol av ensam juristdomare. Samfundet framhåller att 
ärenden som avser avvisning eller utvisning aldrig kan vara av sådan enkel beskaffen-
het att målet får avgöras av ensamdomare. Kommittén erinrar om att vid avvisning i 
den s k snabbprocessen en förutsättning för att de särskilda reglerna skall vara till-
lämpliga är att asylansökan är uppenbart ogrundad och ärendet således av enkel be-
skaffenhet. Uttrycket ”uppenbart ogrundad” innefattar emellertid i svensk rättstill-
ämpning i asylärenden ofta nog komplicerade bedömningar, såväl när det gäller av-
visning till hemlandet som till s k första asylland. 
 
Förtur och tidsgränser  
 
Samfundet tillstyrker att mål som rör avvisning eller utvisning skall utgöra förtursmål. 
Mot bakgrund av att långa handläggningstider uppmärksammats av statsmakterna i 
drygt tjugo års tid och då lagstiftningsåtgärder och organisationsändringar samt  
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resurstilldelningar inte medfört avgörande förbättringar, anser samfundet tiden vara  
mogen att införa tidsgränser för utredningar och beslut.  
 
Samma instansordning 
 
Samfundet tillstyrker även att samma instansordning skall gälla övriga ärenden om 
tillståndsfrågor, flyktingförklaring, resedokument och ärenden med utrikespolitisk 
betydelse samt processuella frågor om förvar, biträdesfrågor och kostnadsansvar för 
transportör. 
 
Samfundet avstyrker undantag från den ordinarie instansordningen beträffande så 
kallade  säkerhetsärenden. 
 
Som framgår av detta yttrande anser samfundet att SIV överhuvudtaget inte skall få 
fatta några beslut om avvisning eller utvisning. I tillägg till vad som anförs om detta 
vill samfundet här även påtala att SIV numera fått så många uppgifter när det gäller 
utlänningar, allt ifrån medverkan vid gränskontroll, omhändertagande under asyl-
processen, bl a i fråga om boende, ekonomiskt bistånd och sysselsättning, till förvar 
och verkställighet m m. På grund av denna sammanblandning av dömande och upp-
gifter av annan karaktär, kan SIV knappast uppfattas som en opartisk myndighet. 
  
Samfundet noterar att tre ledamöter i kommittén avgett reservation när det gäller 
säkerhetsärenden (s 611 f). Som dessa ledamöter framhåller är det numera klarlagt att 
EG-rätten kräver att det i alla avlägsnandeärenden för EU-medborgare som rör allmän 
ordning, säkerhet eller hälsa finns tillgång  till samma rättsmedel som det som med-
lemstatens lagstiftning tillhandahåller med avseende på förvaltningsbeslut i allmänhet. 
Som reservanterna framhåller skulle det vara orimligt att ha en instansordning för EU-
medborgare i säkerhetsärenden med prövning i förvaltningsdomstolar och en annan 
ordning när det gäller medborgare i övriga stater med prövning hos invandrarverket 
och regeringen. Till detta uppmärksammas att även kommittén framhåller att rege-
ringen i frågor om rikets säkerhet och om den allmänna ordningen kan hävdas ha 
något av partsställning. Kommittén pekar på att den enskilde inte har möjlighet att få 
företräde inför regeringen och muntligen lägga fram sin sak. Kommittén ifrågasätter 
om regeringen uppfyller de i Europarådets rekommendation R (98)13 uppställda 
kraven på – förutom att vara klart identifierad och sammansatt av ledamöter som är 
opartiska – att ledamöterna har garantier för oberoende. Detta ifrågasättande synes 
samfundet vara mycket väl grundat. Samfundet kan inte finna att det föreslagna reme-
diet, ett yttrande från Högsta domstolen, är tillräckligt för att undanröja tveksamheten 
mot regeringen som överinstans. Samfundet kan inte finna att det skulle vålla svenska 
förvaltningsdomstolar några problem att handlägga även säkerhetsärenden. 
 
LVU, LVM och LPT som förebild 
 
Utlänningsärenden berör i mycket hög utsträckning den enskildes integritet och avgö-
randena kan vara av livsavgörande betydelse för dem det gäller. Vid utformningen av  
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instansordningen finner samfundet det därför naturligare att leta förebilder i lagstift-
ningen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av miss-
brukare i vissa fall (LVM) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Likheten 
består främst i att det är fråga om åtgärder av synnerlig vikt för den enskildes integri-
tet. Sådana ärenden måste avgöras med kvalificerad utredning, skyndsamt och i två-
partsprocess i första instans. Härvid bortses från de tillfälliga beslut som i de nämnda 
målen är motiverade av omsorgen om enskildas hälsa m m och som inte är aktuella i 
förevarande ärenden. Enligt de nu tre nämnda lagarna skall alltså utredande förvalt-
ningsmyndigheter ansöka hos länsrätten om de åtgärder som myndigheten anser 
erforderliga och i den nämnda lagstiftningen finns även tidsgränser för olika åtgärder 
angivna. 
 
Snabbprocessen 
 
Samfundet avstyrker det föreslagna förfarandet när det gäller asylansökningar som 
bedöms som uppenbart ogrundade m m (snabbprocessen). Samfundet accepterar att 
det i vissa fall skall vara möjligt att fatta beslut om avvisning som får verkställas utan 
hinder av överklagande. Sådant beslut bör få fattas av länsrätt som första instans efter 
ansökan av SIV. Överklagande bör utan begränsning få ske till kammarrätt. 
 
Utlänningen måste ges verklig möjlighet att överklaga och begära inhibition samt få 
inhibitionsansökan prövad av kammarrätt. Verkställighet av länsrätts beslut om avvis-
ning i detta slags mål bör därför inte få ske förrän viss tidsfrist förflutit, förslagsvis två 
vardagar efter länsrättens beslut. Har överklagande givits in inom denna tid bör verk-
ställighet inte få ske om inte kammarrätten lämnat inhibitionsansökan utan bifall. 
 
Samfundet anser vidare att kriterierna för detta slags beslut bör ändras. De bör utfor-
mas så att förfarandet inte, som nu, riskerar att kränka Sveriges internationella åtagan-
den. Samfundet motsätter sig en särskild ordning för avvisning till vissa tredje länder 
”som typiskt sett kan anses vara säkert första asylland”. Samfundet betonar att en ut-
länning, som anlänt hit och som uppfyller kriterierna för flyktingskap eller övriga 
skyddskategorier måste personligen vara garanterad att han inte sänds vidare till för-
hållanden där han inte får skydd. Innan en avvisning till ett tredje land får ske måste 
följaktligen utredning ske i Sverige om vederbörande uppfyller definitionerna i 3 kap 
2-3 §§ UtlL och, i förekommande fall, om annars politisk humanitära skäl föreligger 
(jmf socialförsäkringsutskottets betänkande 1996/97:SfU 5 s 54 st 3 samt den praxis 
som utvecklats ifråga om denna tillståndsgrund). Vidare måste vara utrett  att den 
mottagande staten enligt dess lagstiftning och praxis verkligen ger varaktigt och 
effektivt skydd åt en person med dessa skäl. 
 
 
Offentligt biträde 
 
Till skillnad från kommittén förslår samfundet att rätten till offentligt biträde utvidgas. 
I syfte att stärka rättssäkerheten och effektiviteten i förfarandet skall enligt samfundets  
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mening biträde förordnas omedelbart så snart fråga om avvisning eller utvisning upp-
står. Detta bör gälla oavsett om avlägsnandet gäller till hemlandet eller tredje land. 
 
En biträdesjour bör införas för framför allt snabbprocessen. Ett biträdesförordnande 
bör upphöra först sedan lagakraftägande avlägsnandebeslut föreligger och verkställig-
het skett alternativt uppehållstillstånd givits eller beslutet upphört att gälla. I fall där 
tillfälliga uppehållstillstånd ges på grund av att skyddsbehovet anses tillfälligt eller 
därför att så kallat praktiska verkställighetshinder föreligger eller åt ensamkommande 
barn bör biträdesförordnandet kvarstå. Detta bör gälla även i andra fall där frågan om 
avlägsnande de facto inte upphört. 
 
Länderkunskap 
 
Med tanke på den rättspraxis som utvecklats i förvaltningsdomstolarna under senare år 
i fråga om utrikessekretess och partsinsyn i utlänningsärenden, bör det klart anges att 
så kallat bakgrundsmaterial skall tillföras ärendet/målet så snart detta kan ha någon 
betydelse för avgörandet. Denna princip måste gälla såväl vid förvaltningsmyndighet 
som domstol. 
 
Regeringens styrning av praxis 
 
Samfundet tillstyrker att enskilda ärenden inte får lämnas över till regeringen för 
avgörande. 
 
Ny utlänningslag 
 
Samfundet delar uppfattningen att en ny utlänningslag behövs. 
 
Omprövning av beslut som vunnit laga kraft 
 
Samfundet tillstyrker att SIV får upphäva beslut om avvisning eller utvisning vid hin-
der mot verkställighet och att lagtexten angående sådant hinder kompletteras med en 
bestämmelse om humanitetens krav. Däremot avstyrks att SIV skall få fatta avslags-
beslut vid sådana hinder mot verkställighet som anses vara av praktisk natur. Sam-
fundet har synpunkter på bl a nyhetskravets betydelse  för att omprövning skall vara 
möjlig. Samfundet motsätter sig  att SIV inte skall behöva anmäla ett ärende till 
”utlänningsdomstolen” om verkställighet inte är planerad inom den närmaste tiden. 
 
Samfundet godtar att länsrättens beslut i mål om omprövning av beslut som vunnit 
lagakraft inte får överklagas till kammarrätt. 
 
Skälet för att samfundet avstyrker att SIV skall få fatta avslagsbeslut vid sådana 
hinder mot verkställighet som anses vara av praktisk natur är följande. Uttrycket 
”praktisk natur” är på inget sätt klart. Erfarenheten har visat att SIV använt detta 
uttryck på ett icke godtagbart sätt, jmf samfundets uttalande i de allmänna motiven  
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om behandlingen av somaliska asylsökande. Det kan vidare ofta vara fråga om att en 
viss stat vägrar ta emot den asylsökande, t o m det egna landets medborgare, jmf 
exempelvis ”Förbundsrepubliken Jugoslaviens” (Serbien – Montenegro) vägran att ta 
emot albaner från Kosovo. Även i andra fall finns politiska skäl till en sådan vägran 
som kan vara av betydelse för bedömningen av rätten till skydd här.  
 
Kommittén föreslår att SIV skall ha befogenhet att besluta att verkställighet skall 
genomföras i enlighet med det beslut som finns eller att meddela de närmare före-
skrifter för verkställigheten som kan behövas om verket finner att invändningarna mot 
verkställighet i sin helhet har prövats tidigare. Bedömningen av vad som är prövat 
tidigare har i många fall visat sig svår. Samfundet har inhämtat att Utlänningsnämn-
den i åtskilliga fall har avslagit nya ansökningar om uppehållstillstånd med hänvisning 
till att skälen prövats tidigare trots att de bedömningarna varit långt ifrån invändnings-
fria, ibland helt felaktiga. När det gäller s  k  absoluta verkställighetshinder går det för 
övrigt inte att upprätthålla ett nyhetskrav. En tidigare prövning som blivit felaktig  
måste gå att undanröja. Myndigheten bör åläggas att i tveksamma fall underställa 
ärendet länsrättens prövning. Bedömningen bör anförtros särskilt kvalificerad personal 
hos verket. 
 
Kommittén föreslår att en anmälan till ”utlänningsdomstolen” endast behöver ske om 
det är fråga om ett ärende där verkställighet är planerad att ske inom den närmaste 
tiden. Anmälan skall bara ske om det är fråga om en ”förestående verkställighet”. I 
specialmotiveringen anges att anmälan inte skall behöva göras om någon verkställig-
het inte kunnat planeras därför att sökanden håller sig undan. Samfundet motsätter sig 
alltså detta undantag. 
 
Om SIV på befintligt material funnit att det kan antas att verkställighetshinder före-
ligger och därmed anmälningsskyldighet för verket, kan samfundet inte acceptera att 
länsrätten inte skulle få pröva den saken med hänvisning till att verket inte planerat 
verkställighet. Situationen kan exempelvis vara den att utlänningen har en så djup-
gående fruktan att bli sänd till förföljelse att han inte kan förmå sig att stå i direkt 
personlig kontakt med den myndighet som skall verkställa tidigare beslut. Det vore  
orimligt om en sådan person inte skulle kunna få sin sak prövad när de rättsliga för-
utsättningarna föreligger för anmälan till länsrätten. Den föreslagna konstruktionen 
synes vila på alltför långtgående farhågor att antagna verkställighetshinder kommer att 
uppkomma ett flertal omgångar i många ärenden. Det av samfundet förordade asyl-
prövningssystemet bör föranleda att sådana situationer i själva verket blir mycket säll-
synta.  
 
Levnadssättets betydelse 
 
Beträffande levnadssättets betydelse vid prövningen av ärenden om uppehållstillstånd, 
avvisning och utvisning vill samfundet anföra följande. 
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Flyktingar och skyddsbehövande  
 
Samfundet delar kommitténs bedömning att nuvarande bestämmelser om möjligheten 
att vägra uppehållstillstånd för flyktingar och för dem som riskerar förföljelse på 
grund av kön eller homosexualitet inte bör ändras.  
 
Beträffande dem som flytt undan väpnad konflikt eller en miljökatastrof delar sam-
fundet kommitténs uppfattning att det inte längre skall finnas möjlighet att vägra 
uppehållstillstånd för dessa personer om det på grund av någon annan omständighet 
än brottslighet som hänför sig till den skyddsbehövandes person finns särskilda skäl 
till det. Samfundet framhåller emellertid att den avvägning som enligt förarbetena 
skall ske i det enskilda fallet mellan utlänningens skyddsbehov, straffets längd och 
gärningens art reser invändningar ur rättssäkerhetssynpunkt. Uttalandena är så allmänt 
hållna att kravet på förutsägbarhet inte är uppfyllt. Samfundet framhåller att tillstånd 
för dessa utlänningar inte bör få vägras om inte allmän domstol meddelat ett beslut om 
utvisning på grund av brott. 
 
Andra tillståndssökande 
 
Motivuttalanden om bl a vad som kan tänkas utgöra omständigheter som skall beaktas 
är enligt samfundets mening alltför vaga för att tillgodose rättssäkerhetens krav. 
Samfundet erinrar om att de ärenden som här avses även innefattar familjeåterförening 
mellan makar, mellan föräldrar och minderåriga barn samt andra fall där de humani-
tära skälen är av mycket stark art. Det kan inte uteslutas att den föreslagna regleringen 
i praktiken kan medföra beslut som kan komma i konflikt med Sveriges internatio-
nella åtaganden, såsom artikel 8 i den europeiska människorättskonventionen. 
 
Preskription 
 
När ett beslut är verkställt 
 
I fråga om preskriptionsbestämmelserna anför samfundet till en början följande när 
det gäller regleringen av frågan om när ett beslut om avvisning eller utvisning skall 
anses verkställt. Kommittén föreslår ingen ändring av lagtexten enligt vilken beslut 
skall anses verkställt om utlänningen har lämnat landet och beslutet har vunnit laga 
kraft. Utlänningsnämnden har emellertid i praxis uttalat att en verkställighet inte skett 
förrän utlänningen rest in i ett annat land efter att ha passerat en inresekontroll. Som 
kommittén påpekar har Utlänningsnämndens tolkning dåligt stöd i lagtexten. Eftersom 
bestämmelsen alltjämt har en funktion och Utlänningsnämndens tolkning inte bör 
accepteras anser samfundet att det genom tydliga förarbeten bör klargöras vad som 
menas med att utlänningen har lämnat landet. 
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Rättsverkan av preskription 
 
Lagstiftaren har uttalat att syftet med preskriptionsbestämmelsen är att förskona 
utlänningen från att under mycket lång tid behöva leva under hot om avlägsnande p g 
a ett beslut som av någon anledning inte har kunnat verkställas. Även om situationen 
är den att verkställigheten har omöjliggjorts genom att utlänningen har hållit sig 
gömd, inträder emellertid preskription. Lagstiftaren har uttalat att i ett sådant fall 
borde det dock inte vara uteslutet att på nytt ta upp frågan om utlänningens avlägs-
nande ur landet och meddela ett nytt utvisningsbeslut. Av detta framgår att det även i 
undanhållandefallen endast bör vara i undantagsfall som ett avlägsnandebeslut med-
delas. I praxis har emellertid nya avvisningsbeslut kommit att fattas i väsentligt högre 
utsträckning än vad riksdagen synes ha förutsatt vid godkännande av tidigare proposi-
tioner i frågan. Även innehållet i regeringens förordning om uppehållstillstånd i vissa 
utlänningsärenden (1998:117) synes vara i dålig överensstämmelse med lagstiftarens 
intentioner.  
 
Vid ändring av bestämmelsen om när ett beslut preskriberas är det samfundets mening 
att en lagbestämmelse bör införas om rättsverkan av preskription i de fall där verk-
ställighet inte skett. För att uppfylla ändamålet med preskriptionsbestämmelsen bör 
den nya lagtexten klart ange att nytt beslut om avlägsnande endast får ske i undan-
tagsfall.  
 
Ny verkställighet 
 
Av kommitténs motivuttalande framgår följande bedömning: ”Om en utlänning åter-
vänder till Sverige och ett tidigare beslut om avvisning eller utvisning kan verkställas 
på nytt, bör en ansökan om uppehållstillstånd handläggas som ett verkställighets-
ärende enligt bestämmelserna i 9 kap förslaget till ny utlänningslag.” Såvitt samfundet 
kan finna har kommittén emellertid inte föreslagit någon lagtext med den innebörden.  
 
Samfundet anser att förslaget bör kompletteras med en uttrycklig regel om förfarandet 
då ansökan om uppehållstillstånd görs i en situation när ny verkställighet kan genom-
föras. Samfundet betonar i detta sammanhang vikten av rättssäkerhet, särskilt då 
utlänningen gör gällande verkställighetshinder. Bl a bör utlänningen i sådana fall alltid 
ges offentligt biträde. Det bör även övervägas vidare om inte en utlänning som har en 
klart välgrundad asylansökan som grundar sig på omständigheter som inte är prövade 
tidigare bör få tillträde till en fullständig asylprocedur oaktat att han återvänt till 
Sverige efter att tidigare fått ett beslut om avvisning som inte preskriberats. Det kan 
röra sig om, exempelvis, en utlänning som tidigare avvisats utan att ha ansökt om asyl 
och som därefter blivit flykting.  
 
Uppsikt 
 
Samfundet tillstyrker kommitténs förslag att ta bort möjligheten att låta uppsikt ta  
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formen av ett åläggande för utlänningen att vistas inom ett visst geografiskt område. 
Samfundet anser att ett beslut med skyldighet att på vissa tider anmäla sig till polis-
myndigheten i orten eller hos Statens invandrarverk skall kunna överklagas på samma 
sätt som ett beslut om förvar. Ett beslut om uppsikt av detta slag kan innebära en 
betydande inskränkning i utlänningens frihet. Kommittén framhåller för egen del att 
det inte finns någonting som hindrar att utlänningen åläggs daglig anmälningsskyldig-
het hos polisen då det finns en stor risk att utlänningen kommer att hålla sig undan. En 
sådan skyldighet innebär faktiskt att utlänningen måste uppehålla sig inom ett mycket 
begränsat geografiskt område för att kunna fullgöra sin skyldighet. Som kommittén tar 
upp har lagrådet i ett tidigare lagstiftningsärende erinrat om ett utslag från Europa-
domstolen som funnit att det var fråga om frihetsberövande när en person ålagts att 
vistas på en liten ö utanför Sardinien. Fråga är om inte en så långt gående anmälnings-
skyldighet, som kommittén nämner, utgör ett frihetsberövande i konventionens 
mening. Det noteras att de rättsliga förutsättningarna för beslut om uppsikt är desam-
ma som för förvar. 
 
 
ANKNYTNING GENOM ÄKTENSKAP/ SAMMANBOENDE 
 
Reglering av den uppskjutna invandringsprövningen 
 
Samfundet tillstyrker förslaget att systemet med uppskjuten invandringsprövning 
behålls och att två års invandringsprövning skrivs in i lagen som huvudprincip. 
 
Samfundet vill understryka att denna inte skall omfatta förhållanden som varat en tid, 
utan bara s k ”snabba anknytningar”. Självfallet skall det liksom nu vara möjligt att 
erhålla permanent uppehållstillstånd direkt, med stöd av 3 kap. 6 §. Samfundet vill i 
enlighet härmed påpeka att i kommitténs förslag till 3 kap. 11 § måste ordet ”skall” 
ersättas med ”får”, annars innebär lagförslaget en skärpning av nuvarande lagstiftning, 
vilket  ej är föreslaget.  
 
Seriositetsprövningen 
 
Samfundet avstyrker förslaget att strängare krav än för närvarande skall ställas för att 
förhållandet skall anses seriöst samt att såväl sökanden som referenspersonen i nor-
malfallet  skall höras muntligt. 
 
Samfundet anser att det saknas skäl att ändra nuvarande ordning som innebär att till-
stånd skall beviljas om det saknas omständigheter som talar mot att förhållandet är 
seriöst. Syftet med uppskjuten invandringsprövning är att seriositetsprövningen sker 
under en tvåårsperiod. Om förutsättningarna för att erhålla ett första tillstånd ändras på 
så sätt som utredningen föreslår d.v.s. att det krävs positiva indikationer på att ett för-
hållande är allvarligt menat kommer detta    att drabba även de personer som har 
seriösa avsikter men har svårt att i inledningen av förhållandet visa detta. Vidare inne-
bär en grundligare utredning före första beslutet att man regelmässigt kommer att  
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ställa ingående frågor angående personliga förhållanden i större utsträckning än vad 
som sker idag, vilket kan ifrågasättas ur integritetssynpunkt. En grundligare utredning 
som innebär att huvudregeln blir att sökande och referenspersoner hörs muntligen 
kommer att bli personalkrävande på berörda myndigheter och leda till längre hand-
läggnings- och väntetider, vilket kommer att drabba de seriösa anknytningarna som 
utgör den stora majoriteten av ärendena. 
 
Arrangerade äktenskap 
 
Samfundet instämmer inte i kommitténs bedömning att särskilt grundliga muntliga 
utredningar skall göras när det är fråga om arrangerade äktenskap. 
 
Utredningen har ej kunnat påvisa några skäl att ändra nuvarande ordning.  
 
Risk för våld eller kränkning i förhållandet 
 
Samfundet avstyrker förslaget om att en ansökan skall kunna avslås trots att den är 
seriös om det föreligger särskilda skäl som talar emot att tillstånd skall ges. Ett sådant 
skäl skulle enligt förslaget kunna vara att det finns en påtaglig risk för att sökanden 
kommer att utsättas för våld eller allvarlig kränkning i förhållandet. 
 
Förslaget avstyrks bl.a. med hänvisning till de skäl som anfördes av Diskriminerings-
ombudsmannen i samband med att frågan behandlades för cirka tio år sedan, se 
Anknytningsutredningen sid. 37 f. Samfundet instämmer i DO:s då anförda synpunk-
ter som fortfarande har aktualitet. DO betonade att insatserna istället måste inriktas på 
att på olika sätt stödja kvinnor som kommer hit  bl.a. genom att ge dem information. 
Samfundet instämmer i Anknytningsutredningens anförda skäl mot förslaget på sid 
182 ff.  Enligt samfundets mening har ej redovisats några beaktansvärda skäl för för-
slagets genomförande. 
 
Kontroll genom utredningar och registerutdrag 
 
Samfundet avstyrker förslaget att utdrag ur polisregister alltid bör kunna inhämtas 
rörande referenspersonen. Samfundet har dock ingen erinran mot att referenspersonen 
tillfrågas om tidigare äktenskap/samboförhållanden och om eventuella domar för brott 
samt att uppgifter inhämtas från offentliga register. 
 
Förslaget att inhämta utdrag ur polisregister är integritetskränkande för referensperso-
nen. I Anknytningsutredningen framgår på sid 184 att undersökningen av manliga 
referenspersoners förekomst i polisregister visade att av 25 män som uppgavs ha utsatt 
de kvinnliga sökande för våld i förhållandet var endast en av dem dömd för misshan-
del av närstående vid kontrolltillfället . Endast beträffande en av dem fanns en regi-
strerad misstanke om våldsbrott. Till de rent principiella invändningarna från 
integritets- och sekretessynpunkt mot förslaget måste tilläggas att det inte föreligger 
något statistiskt underlag för tanken att utdrag ur polisregister i någon omfattning  
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skulle hindra misshandel i anknytningsärenden. Samfundet anser att insatserna istället 
bör inriktas på att stödja de kvinnor som kommer hit. Redan när kvinnorna ansöker 
om uppehållstillstånd första gången bör de få en allmänt hållen information om 
invandringsbestämmelserna och därmed sammanhängande problem.   
  
Fortsatt uppehållstillstånd trots att förhållandet upphört 
 
Samfundet tillstyrker förslaget att fortsatt uppehållstillstånd skall kunna beviljas trots 
att förhållandet upphört och att denna reglering skall framgå av utlänningslagen, dock 
med samma reservation vad gäller ordalydelsen som reservanterna föreslagit på sid 
610. 
  
Samfundet anser att detta lagförslag i den ordalydelse reservanterna föreslagit på ett 
tillfredsställande sätt bör komma tillrätta med det stötande förhållandet att den upp-
skjutna invandringsprövningen ibland får till följd att misshandlade kvinnor inte vågar 
bryta upp från ett förhållande eftersom de då riskerar utvisning. 
 
Uppehållstillstånd efter inresan 
  
Samfundet ansluter sig till reservanternas förslag på sid 609 f som innebär att undan-
tag från huvudregeln måste göras i något fler situationer än vad majoriteten föreslagit. 
Samfundet instämmer dock ej med reservanterna i fråga om vad som skall anses som 
skäligt. Samfundet anser att en väntetid på över sex månader, oavsett orsaken, för att 
återvända till Sverige är tillräckligt lång tid för att undantag från huvudregeln skall 
kunna göras. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
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