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Till Utrikesdepartementet 
 
 
 
 
 
 
Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 mars 2003 (UD2003/14872/MAP) 
beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian "Ny prövning av beslut 
om avvisning och utvisning som vunnit laga kraft". Med anledning härav anför samfundet 
följande. 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges advokatsamfund har sammanfattningsvis följande inställning. 
 
Samfundet  
- tillstyrker att begreppen inresa och utresa definieras i utlänningslagen, UtlL, på 
föreslaget sätt (1 kap. 6 § 1 stycket och 7 § 1 stycket UtlL) men förordar att frågan om 
regeringens rätt att meddela föreskrifter som avviker från dessa definitioner och utform-
ningen av en sådan rätt överlämnas för utredning av den parlamentariska kommittén för 
översyn av utlänningslagstiftningen (dir. 2003:28), nedan kallad kommittén. 
- avstyrker att föreslagna materiella ändringar i UtlL genomförs och förordar att dessa, 
tillsammans med remissvaren, överlämnas till kommittén. I detta sammanhang noterar 
samfundet att den föreslagna ändringen i fråga om rätten till offentligt biträde, 11 kap. 8 § 
1 stycket 4 UtlL, inte är, som påstås i promemorian, ”ett förtydligande” utan en inskränk-
ning av denna rätt av stor betydelse för rättssäkerheten, varför samfundet – även med 
hänvisning till vad som anförts i tidigare remissvar (se nedan) – 
- föreslår att kommittén i tilläggsdirektiv får i uppdrag att utreda rätten till offentligt 
biträde och rättshjälpsbiträde i ansökningsförfaranden och verkställighetsärenden efter 
lagakraftvunna beslut om avvisning eller utvisning; samfundet anser att ett biträdesförord-
nande bör upphöra först då verkställighet skett eller fråga därom förfallit – alltså ett åter-
införande av tidigare gällande regler i syfte att öka rättssäkerheten och effektiviteten.    
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Bakgrund 
 
Samfundet hänvisar allmänt till yttranden 30 augusti 1999 (R5246/1999) över NIPU:s 
slutbetänkande ”Ökad rättssäkerhet i asylärenden” (SOU 1999:16) och 12 oktober 2000 
(R6735/2000) över departementspromemorian ”En specialdomstol för utlänningsären-
den”, Ds 2000:45. 
 
Motiv till samfundets ställningstaganden 
 
De ändringar som föreslås i promemorian har ett starkt samband med den parlamentariska 
kommitténs uppdrag och det är enligt samfundets mening olyckligt att behandla förslagen 
i ett separat lagstiftningsärende. Till detta kommer att förslagen ger anledning till åtskil-
liga invändningar och frågor, såväl när det gäller tankeinnehållet som den rättsliga regle-
ringen. Som samfundet framhållit flera gånger när det gäller tidigare förslag till ändringar 
i utlänningslagstiftningen, är det väsentligt att ändringarna är väl genomtänkta, så att de 
lösningar som väljs är stabila och möter högt ställda krav på rättssäkerhet. Följande är 
exempel på sådant som bör medföra att något förslag inte skall framläggas nu. 
 
I 8 kap. 1 § UtlL föreslås införandet av ett nytt verkställighetshinder. Det närmare inne-
hållet i lokutionen ”… om det på grund av utlänningens svåra sjukdom inte går att genom-
föra en verkställighet” är inte klarlagt i motivuttalandena och är uppenbarligen sådant som 
kommittén bör utreda och ta ställning till. Ett annat exempel på otydlighet är psykisk 
ohälsa: avses endast psykisk sjukdom i meningen psykos eller avses även andra synner-
ligen allvarliga tillstånd, exempelvis sådana som medför risk för utlänningens liv? 
Utlänningsmyndigheternas bedömningar och beaktande av risk för självmord har varit 
föremål för omfattande kritik, såväl när det gäller principerna som dessas tillämpning i 
praktiken. Principerna har utarbetats utan stöd i motivuttalanden och Utlänningsnämnden 
har inte fått vägledning av regeringen i frågan. Hur skall risker för att ett barn tar livet av 
sig utredas och beaktas? Vad innebär kravet på nya, inte tidigare prövade omständigheter i 
detta sammanhang? Avses med uttrycket ”inte går att genomföra” endast den rent fysiska 
transporten, som nu tycks vara fallet i s.k. Dublinärenden, eller avses något annat? 
Kommer i praktiken andra bedömningsgrunder göras när barn berörs och vilka principer 
skall då gälla? 
 
Med återinförandet av rekvisitet ”synnerliga skäl” som förutsättning för bedömningen om 
det skulle strida mot humanitetens krav, avses uppenbarligen en skärpning av nuvarande 
praxis. Samfundet menar att det är nödvändigt att kommittén får noggrant utreda den 
nuvarande bestämmelsens (2 kap. 5 b § UtlL) tillämpning i praktiken innan något förslag 
lämnas till riksdagen. Enligt samfundets mening är tillämpningen redan i dag synnerligen 
restriktiv och ytterligare restriktioner kan få oacceptabla följder.  
 
Motivuttalandena på s. 28 inger djup oro på flera sätt, bl.a. när det gäller barn. Där anges 
att begreppet ”synnerliga skäl” medför att utrymmet för att ta hänsyn till vissa uppräknade 
faktorer blir mycket begränsat i verkställighetsärenden. Därefter sägs: ”Likaså ges inget 
utrymme för att i verkställighetsärendet beakta t.ex. anknytningar som kan ha uppstått 
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efter det att beslutet om avvisning eller utvisning meddelades. Det finns alltid möjlighet 
att i ett sådant fall få tillståndsfrågan prövad inom ramen för att en ny ansökan görs sedan 
utlänningen lämnat landet.” Detta är ett förslag till en helt ny reglering genom ett motiv-
uttalande. Skälen för förslaget och konsekvenserna av detta är inte utredda. 
 
Samfundet vill för att illustrera behovet av vidare utredning ta följande som exempel. 
 
* En asylsökande palestinsk flykting får under väntetiden anknytning till en svensk 
medborgare. När beslutet om avvisning tas är de visserligen gifta men på grund av 
bostadsbrist ännu inte sammanboende varför anknytningen inte beaktas som tillstånds-
grund. Verkställighet kan inte ske, utan flyktingens egen förskyllan, eftersom det land, 
Syrien, där han vanligen bott, inte lämnar besked om att mottagande kommer att beviljas. 
Det s.k. praktiska verkställighetshindret anses som tillfälligt, trots att det tar två år innan 
besked om mottagande kommer. Under denna tid har makarna såväl flyttat samman som 
fått barn. En ansökan gjord i det ursprungliga boendelandet kommer att ta mycket lång tid 
att få behandlad här. Mannen tror att han inte kommer att tillåtas lämna landet i vart fall 
under fem år då han inte infunnit sig till militärtjänst och då han kommer att få fullgöra 
fördubblad tid. Hustrun och barnet kan inte bosätta sig i Syrien. Mannen kommer i en 
synnerligen allvarlig livskris och försöker begå självmord utan att för den sakens skull 
vara psykiskt sjuk. 
 
Det är alltså fråga om en familjebildning som har rätt till skydd enligt artikel 8 i Europa-
konventionen. Det görs gällande att en verkställighet skulle kränka denna artikel och att 
det inte heller finns tillgång i Sverige till ett effektivt rättsmedel. Stämmer detta, om den 
föreslagna regleringen genomförs? Enligt samfundets mening är svaret ja. 
 
Migrationsverket skall enligt förslaget till 8 kap. 13 § andra stycket bedöma om det på 
grund av nya omständigheter föreligger verkställighetshinder men det finns ”inget 
utrymme” att beakta anknytningen. Mannen lider inte av svår sjukdom. Om flyktingen 
ansöker om uppehållstillstånd enligt 8 kap. 13 a § UtlL finns det visserligen möjlighet  att 
beakta nya omständigheter, men endast om det föreligger bestående hinder enligt 8 kap. 
1 § första stycket eller 2 § UtlL, alltså inte vid påstådd kränkning enligt artikel 8 och 
därmed finns inte heller tillgång till något rättsmedel överhuvudtaget. 
 
Den lagtekniska utformningen i 8 kap. 13 § andra stycket UtlL i jämförelse med 13 a § är 
enligt samfundets mening inte klar. Avser det förstnämnda lagrummet endast prövningar 
ex officio och den andra endast förfarandet efter ansökan om ny prövning av frågan om 
uppehållstillstånd? I bägge används rekvisitet ”nya omständigheter” men i 13 a § avses 
enligt motivuttalandena (s. 27) ny skyddsgrund. Det är rimligt att anta att Migrationsver-
ket kommer att möta tillämpningssvårigheter, p.g.a. detta och p.g.a. diskrepanser mellan 
lagtext och motivuttalanden, m.m. Här nedan ges några exempel. 
 
I 13 § andra stycket står att verket under angivna förutsättningar skall upphäva beslut om 
avvisning. I specialmotiveringen (s. 41) står ”får”. 
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I 13 a § andra stycket står att verket skall upphäva avvisningsbeslut. I specialmotiveringen 
(s. 42) ges emellertid inget utrymme för att bifalla en ny ansökan, då det anges att i prak-
tiken sker den nya prövningen genom att verket i samma beslut dels upphäver det tidigare 
avvisningsbeslutet och dels förordnar att utlänningen skall avvisas trots den nya skydds-
grund som åberopas (!). Under alla omständigheter tyder detta uttalande ytterligare på att 
innehållet i promemorian inte är väl genomtänkt. 
 
Beträffande innebörden av humanitära skäl i samband med verkställighetshinder vill 
samfundet allmänt betona att denna hänger intimt samman med bedömningen av de 
humanitära skälen i den ordinära processen. 
 
Ett exempel på att man i promemorian inför helt nya begrepp är vad som sägs i 8 kap.  
13 a § om ”bestående hinder mot verkställighet”. Det skall hittills ha varit tillräckligt att 
det funnits skälig anledning att tro att utlänningen skulle vara i fara att straffas med döden 
eller utsättas för exempelvis tortyr. Någon förändring föreslås inte i 8 kap. 1 § 1 stycket 
men väl i de nya bestämmelserna, där det krävs att hindret skall vara bestående. Vad 
innebär denna diskrepans? Är avsikten att skärpa kravet? Skall utlänningen tvingas vänta 
med att få uppehållstillstånd till dess att Migrationsverket ger upp hoppet om en föränd-
ring av de politiska förhållandena i utlänningens hemland?  Motivuttalandena till lag-
texten ger ingen ledning. Förslaget kräver en granskning om förenligheten med bl.a. 
Flyktingkonventionen, Europakonventionen och FN:s konvention mot tortyr. 
 
När det gäller förslaget i 13 b § påminner samfundet om att denna reglering, med pröv-
ning i regeringen som första och enda instans, inte är förenlig med kravet på effektivt 
rättsmedel och de i Europarådets rekommendation R (98) 13 uppställda kraven på att den 
beslutande instansen – förutom att den skall vara klart identifierad och sammansatt av 
ledamöter som är opartiska – har ledamöter med garantier för sitt oberoende (jfr bl.a.  
SOU 1999:16 s. 344). 
 
Den föreslagna regleringen i 8 kap. 15 och 16 §§  UtlL innebär enligt samfundets bedöm-
ning betydande risker för att vissa utlänningar i behov av skydd inte får detta och att deras 
rätt till prövning kränks. Samfundet anser att förslaget de facto innebär att varje avvis-
ningsbeslut kombineras med ett fyraårigt återreseförbud, utan den individuella prövning 
som bör vara förenad med en sådan ingripande åtgärd. Förekomsten av de problem som 
ligger till grund för förslaget behöver utredas och analyseras ytterligare; andra vägar till 
lösning bör övervägas. Det noteras att det i uppräkningen av fall i 16 § då verkställighet 
inte får ske, inte anges verkställighetshinder enligt 8 kap. Enligt 16 § skulle alltså verk-
ställighet få ske, vilket naturligtvis inte kan vara avsikten. 
 
För att ånyo konkretisera problem med de föreslagna reglerna, väljs ett nytt exempel. 
 
*En asylsökande kvinna har utsatts för tortyr i sitt hemland för 10 år sedan. Utlännings-
myndigheterna ifrågasätter inte detta men anser att hon inte riskerar att ånyo utsättas för 
sådan behandling, trots de upplysningar som hon lämnat till stöd för att en sådan risk 
föreligger. Verkställighet sker efter lagakraftvunnet beslut. Kvinnan torteras igen av 
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myndigheterna, av skäl som hon redan åberopat i sin ansökan här. I samband med frigiv-
ning efter borgen lyckas hon fly hit och söker asyl efter ett år. Hon företer psykiska och 
vissa fysiska skador efter tortyren. Ärendet skall handläggas som ett verkställighetsärende. 
Om hon inte sätts i förvar har hon ingen rätt till offentligt biträde. Om hon är i förvar i mer 
än tre dagar får hon (enligt förslaget och till skillnad från vad som nu gäller) offentligt 
biträde endast i förvarsärendet. Migrationsverket betvivlar riktigheten av uppgifterna om 
den nya tortyren och hennes påstående att hon kommer att torteras ytterligare om hon 
skickas tillbaka. Det finns inget offentligt biträde som kan besluta om den tortyrskade-
utredning som verket varken kan eller vill tillhandahålla. Påståendet om risk för tortyr 
anses inte vara en helt ny skyddsgrund. Hon kan inte överklaga beslutet om att ny 
verkställighet skall ske. 
 
Samfundet anser att det finns tydlig risk för att denna reglering medför att Europakonven-
tionens artiklar 3 och 13 skulle kränkas. I sammanhanget bör erinras om målet Bulus mot 
Sverige ( No 9330/81) i dåvarande Europakommissionen. Efter förlikning infördes klago-
rätt i verkställighetsärenden för att tillmötesgå de krav som följer av artikel 13. 
 
Institutet ny ansökan hos Utlänningsnämnden om uppehållstillstånd kommer att upphöra i 
en ny instansordning. Skälen till att det förekommer vida fler nya ansökningar och bifall 
till sådana, än vad det uppges att lagstiftaren förutsatt, är säkerligen komplexa. Brister i 
det nuvarande utrednings- och beslutssystemet är säkerligen en viktig bidragande orsak. I 
promemorian (s. 26) uttalas: ”Möjligheten att få en ny ansökan prövad har emellertid som 
nämnts alltmer kommit att uppfattas som ett reguljärt rättsmedel i processen och ibland till 
och med som den kanske mest väsentliga delen. Omständigheter som i och för sig kunnat 
åberopas i grundärendet förs av taktiska skäl in först då en ny ansökan görs.” Samfundet 
ifrågasätter starkt riktigheten av den beskrivningen. Det finns inte skäl att före införandet 
av en ny instansordning ändra regelsystemet. Om Migrationsverkets handläggning förbätt-
ras, om de asylsökande får sin rätt till muntlig handläggning i Utlänningsnämnden till-
godosedd i den utsträckning som lagstiftaren avsett, om beslutsmotiveringarna förbättras i 
de bägge instanserna och om möjligheterna att bifalla ansökningar i det ordinära förfaran-
det tas tillvara bättre skulle enligt samfundets bedömning antalet nya ansökningar minska.   
 
Slutligen ifrågasätter samfundet realismen i bedömningen av de ekonomiska konsekven-
serna. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg      


