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Debattledare, højesteretsdommer Per Sørensen, Danmark:

Debattledaren konstaterade att sektionsmötets ämne är aktuellt och dynamiskt:
Det kan uppstå konflikter mellan de mänskliga rättigheterna och utlänningslag-
stiftningen, trots att man måste utgå från att de mänskliga rättigheterna står i
centrum också vid stiftandet av lagar beträffande utlänningar.

Referent, professor Jens Vedsted-Hansen, Danmark:

Referenten framförde att han har koncentrerat sin skriftliga framställning på de
materiella och processuella frågorna vid behandlingen av asylansökningar, de
mänskorättsliga normerna som beskyddar privatlivet och familjelivet och vilka
relaterar till lagstiftning om utvisning och återförenande av familjer, diskrimine-
ring i samband med lagstiftning om utlänningar, vilken i sig innehåller diskrimi-
nerande element, samt på tvångsverkställelse i samband med kontroll av utlän-
ningar.

Referenten fortsatte med att uppställa ytterligare begränsningar för sitt framfö-
rande: Han konstaterade att han behandlar utlänningslagstiftningen i en snäv
betydelse, det vill säga begränsande sig till lagstiftningen om uppehållsrätt. Han
ville dock poängtera att han, vad gäller de juridiska grunderna, till största delen
hänvisat till europeiska mänskorättsnormer bortsett från några sporadiska hänvis-
ningar till FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt
naturligtvis hänvisningar till FN: s flyktingkonvention. Referenten konstaterade
att det skulle finnas ett flertal FN-normer som borde beaktas vid en utförligare
behandling av ämnet.

Referenten påpekade vidare att han, vad gäller de personkategorier som han
har behandlat, i två aspekter valt att förbigå de EU-rättsliga normerna som berör
ämnet: för det första har han inte behandlat den harmonisering av lagstiftningen i
EU-länderna som följer av Amsterdam-fördraget och som berör invandring och
asyl. Referenten konstaterade att detta är ett sådant område som väcker många
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speciella frågor och som det är skäl att behandla skilt. Beträffande harmonisering-
en möter vi tre olika situationer i de nordiska länderna: Sverige och Finland är
fulla medlemmar i EU i detta hänseende, Danmark har vissa undantag och
förhandlar om en del parallella avtal, medan Norge och Island, vilka inte är
medlemmar i EU, i egenskap av medlemmar i EES har ett stort intresse åtminsto-
ne vad gäller vissa delar av EU-harmoniseringen av dessa frågor.

För det andra valde referenten att inte gå in på de rättsliga normerna om den
interna rörligheten inom EU vad gäller i EU-ländernas medborgare. Denna mobi-
litet följer ursprungligen av reglerna för arbetskraftens fria rörelse och etable-
ringsrätten inom EU, men den har senare fått betydelse också vad gäller andra
personkategorier. Särskilt då man iakttar den nyaste praxisen i EG-domstolen kan
man notera att dessa normer kan komma i en skarp konflikt med de nationella
tillstramningstendenserna inom utlänningslagstiftningen. Poängen är att den som
kan åberopa dessa normer kan kringgå vissa restriktioner beträffande återförening
av familjer som ingår i den nationella lagstiftningen. EG-domstolens prejudice-
rande avgörande i Carpenter vs UK-målet av den 11 juli 2002 kan tolkas så att
tröskeln har sänkts för den gränsöverskridande aktivitet som krävs för att en
medborgare skall kunna åberopa EU-normerna.

Referenten framförde att han har valt att koncentrerat sin framställning på
frågor om uppehållstillstånd, återförening av familjer och skydd mot utvisning,
och att han alltså inte har betonat frågor beträffande arbetskraftens fria rörlighet
och rörliga arbetstagare. Referenten konstaterade kort att rörliga arbetstagare inte
vanligtvis utgör något problem då man granskar frågor om uppehållstillstånd ur
en mänskorättslig synvinkel, eftersom rörliga arbetstagare definieras som sådana
människor som inte är på flykt undan kränkningar av de mänskliga rättigheterna
utan som sådana som själva suveränt kan bestämma var de befinner sig. Det är
dock klart att det i samband med rörliga arbetstagare kan uppstå frågor om
diskriminering, liksom också i samband med återförening av familjer. I alla de
nordiska länderna förs nu en debatt om huruvida man borde öppna gränserna och
tillåta en selektiv invandring av arbetstagare som inte kommer från EU- och EES-
länderna.

Referenten framförde att han inte, som arrangörerna önskat, har utvecklat
några teser i sin framställning. Han konstaterade att han i stället har betonat några
ämnen, vilka kräver ett ställningstagande inom den nationella lagstiftningen,
utgående från den synvinkeln att allting inte naturligtvis har avgjorts i olika
internationella konventioner. Av dessa ämnen framhöll han två:

För det första det uppehållsrättsliga skyddet för de facto-flyktingar, eller så
kallade B-status flyktingar, vilka har ett subsidiärt skyddsbehov och vilka faller
utanför FN:s flyktingkonvention. Det framgår klart av praxisen vid den Europeis-
ka mänskorättsdomstolen att det finns ett skydd för sådana personer, trots att de
alltså inte är flyktingar enligt Flyktingkonventionen, mot att bli sända tillbaks till
sådana förhållanden där de riskerar tortyr eller annan inhuman behandling. Detta
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skydd följer av EMRK art. 3. Det finns dock alltid ett behov av ett mera precist
ställningstagande i frågan om vem som är i behov av skydd och hur detta
internationella refoulement-förbud skall genomföras. Det finns alltså ett behov av
att avgränsa de eventuella kompletterande humanitära kriterierna som nationellt
skall stå till grund för vem som skall skyddas av refoulement-förbudet.

Beträffande de facto-flyktingarna finns det ett behov av att i den nationella
lagstiftningen reglera de rättigheter som dessa skall åtnjuta. Behovet av sådan
reglering är större än vad beträffar konventionsflyktingar, eftersom Flyktingkon-
ventionen i huvudsak går ut på att reglera rättsställningen för flyktingarna, men
beträffande de facto-flyktingarna är de civila och sociala rättigheterna som ingår i
Flyktingkonventionen inte direkt tillämpbara. Detta följer av EMRK art. 3 som
endast är ett förbud mot utvisning, och resten skall härledas från olika mänskor-
ättsliga normer i olika mänskorättsliga konventioner, vilket i praxis medför ett
behov av att man prioriterar dessa mänskorättsliga normer i den nationella lag-
stiftningen.

För det andra framhöll referenten att det också beträffande frågor om utvisning
av fast bosatta utlänningar finns ett behov av nationellt ställningstagande. EMRK
art. 8 medför ett visst skydd mot utvisning. Det finns en lång rad av avgöranden
av Europadomstolen som har statuerat att utvisning har kränkt de utvisades rätt
till familjeliv och/eller privatliv. Det innebär dock ett betydande rättssäkerhets-
problem om man inom den nationella lagstiftningen enbart håller sig till de
gränser som följer av EMRK art 8. Detta är en situation som vi kan säga utgör ett
dilemma i Danmark, då man har infört regler som uttryckligen inte skall gå
utanför de förpliktelser som art. 8 stadgar. Detta har medfört att det inte har varit
någon lätt uppgift för de danska domstolarna att avgöra dessa frågor.

Referenten tog också upp ämnet om lagstiftning till skydd för antiterrorism.
Enligt referenten finns det, med tanke på den utveckling som skett inom lagstift-
ningen i de nordiska länderna, en viss risk för "paniklagstiftning" inom detta
område. I Danmark har man genomfört omfattande lagändringar inom straff- och
straffprocessrätten samt utlänningsrätten, medan man i Sverige och Norge har
gjort mycket mindre drastiska ändringar än i Danmark. I de danska lagstiftnings-
motiveringarna har dock hävdats att de genomförda lagändringarna har varit
nödvändiga för att uppfylla internationella förpliktelser baserade på FN:s säker-
hetsråds resolution nr 1373 från september 2001. Referenten framförde att de
danska lagändringarna på många punkter går långt vidare än de förpliktelser som
följer av FN-resolutionen och hoppades att detta kan leda till en intressant debatt.
Många av de punkter som ingick i säkerhetsrådets resolution var rekommendatio-
ner och medför inte bindande förpliktelser för medlemsstaterna. Det är sedan
frågan om politiska avgöranden om man vill genomföra också rekommendatio-
nerna. De lagändringar som genomförts i Norge och Sverige har dock varit
mycket mera moderata än de som vidtagits i Danmark.
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Korreferent, lagdommer Terje Einarsen, Norge:

Innledende bemerkninger

I sitt skriftlige hovedinnlegg har referenten understreket at det emnet vi her har
foran oss er preget av en usedvanlig høy grad av aktualitet og dynamikk, og at det
ligger til rette for betydelige kontroverser av så vel politisk som rettslig art.
Referenten har videre fremholdt at utlendingsretten er preget av rettskildemessig
kompleksitet ved at det både er et samspill mellom forskjellige nasjonale regel-
sett innbyrdes og mellom nasjonale og internasjonale normer. Området byr såle-
des på store utfordringer i et lovregulerende perspektiv, ved siden av at den
konkrete rettsanvendelsen i mange saker vil måtte inneholde atskillig rom for
diskutable, skjønnsmessige vurderinger av faktisk og juridisk karakter.

I mitt innlegg her har jeg således sett det som min oppgave dels å fremheve og
kommentere noen av de spørsmål som referenten reist, samt eventuelt å utfylle
underlaget for diskusjonen. Avslutningsvis skal jeg presentere noen teser som det
kan være verdt å drøfte nærmere.

De sentrale spørsmål er knyttet til en søknad om asyl eller oppholdstillatelse
på annet særlig grunnlag, herunder familiegjenforening, utvisning på grunnlag
av kriminelle handlinger i oppholdsstaten eller av sikkerhetsmessige hensyn.
I tillegg kommer prosedyre- og rettsikkerhetsspørsmål i de nevnte relasjoner. Jeg
skal i utgangspunktet holde meg til den samme tematiske avgrensning, med vekt
på lovgiverperspektivet. I en grovinndeling av emnet kan det være grunn til å
skille mellom asylretten og andre spørsmål, seiv om det i praksis ikke er tale om
skarpe grenser.

Asylretten

Flyktningstatus kontra andre beskyttelseskategorier

Den mest følbare internasjonale binding av lovgivers frihet på utlendingsrettens
område gjelder asylretten, i første rekke av hensyn til flyktninger fra forfølgelse
og representert ved flyktningkonvensjonen. En asylsøker som oppfyller kriteriene
i definisjonen av "flyktning" har således krav på internasjonal anerkjennelse av
sin flyktningstatus med tilhørende rettigheter.

Som påpekt i referentens skriftlige innlegg har anvendelsen av flyktningbegre-
pet medført store vanskeligheter og kontroverser også av rent juridisk karakter.
Det har vært vanskelig å oppnå en ensartet praksis i konvensjonsstatene, blant
annet fordi det har manglet judisielle mekanismer på det internasjonale plan,
primært en internasjonal domstol med kompetanse til å anvende og fortolke
flyktningkonvensjonen. Samtidig har det vist seg at en restriktiv praktisering av
FNs flyktningbegrep innebærer behov for alternative beskyttelseskategorier i
nasjonal rett. En grunn til det siste er at alminnelige menneskerettskonvensjoner



Utlänningslagstiftning och mänskliga rättigheter 445

gir et supplerende vern mot forfølgelse og utsendelse, jf særlig EMK art. 3, SP art.
7 og CAT art. 3, alle med tilhørende individklagerett. Forvaltningen av asylretten
handler derfor også om riktig og hensiktsmessig innbyrdes plassering av søkerne i
de forskjellige beskyttelseskategorier som finnes, enten det gjelder flyktning-
status kontra de facto status, opphold på humanitært grunnlag eller "subsidiary
protection" som det heter i EU-tale.

Spørsmålet lovgiver må stille seg, er om det er nødvendig - eller i hvilken grad
det er hensiktsmessig - med flere alternative beskyttelseskategorier med langt på
vei overlappende anvendelsesområde, tilsynelatende med ulike kriterier, bevis-
krav og risikoterskler. Er ikke den mangel på oversikt og svekkede forutberegne-
lighet i rettsanvendelsen dette medfører i det lange løp mer til ulempe enn til
fordel også for den enkelte stat? Uoversiktlige regler kan i seg selv representere et
demokratisk problem fordi det blir vanskelig å vite hva konsekvensene av den
enkelte regelendring egentlig blir. Etter min mening er noe av svaret her at søkere
med et reelt beskyttelsesbehov som den store hovedregel bør aksepteres som
flyktninger istedenfor å få tildelt en nasjonal særstatus med uklar internasjonal
virkning. Gode grunner taler for at alle flyktninger i konvensjonens forstand blir
behandlet likt, og at det derfor er bedre at en for mye anerkjennes enn en for lite, i
hvert fall når en uansett ikke kan se bort fra beskyttelsesbehovet i saken. Erfaring
tilsier imidlertid at i Norden må lovgiver på banen for at en slik omlegging av
praksis skal kunne bli effektiv. At det blir oppnådd felles europeisk enighet om
hovedlinjene i grensedragningen mellom flyktningbegrepets anvendelsesområde
og subsidiære former for beskyttelse vil naturligvis også være viktig, forutsatt at
arbeidet bygges på vilje til å etterleve FNs flyktningkonvensjon. EU-domstolen
kan i fremtiden få en rolle å spille her. Enda bedre ville det være om FN etablerte
en domstol for det formål å sikre en mest mulig lik efterlevelse av flyktningkon-
vensjonen.

Asylprosedyrer, effektivitet og rettssikkerhet

En sentral utfordring for lovgiver er å etablere asylprosedyrer som er effektive,
hurtige og betryggende nok. Det reiser seg her en rekke spørsmål og det er ikke
gitt hvilke som er de viktigste.

Et hovedproblem for utlendingsmyndighetene gjelder uansett ressursbruken i
relasjon til søkere med svake eller ikke reelle asylgrunnlag. Betryggende hurtig-
behandling av slike saker er derfor en naturlig målsetting. Det vanskelige spørs-
målet er hvordan en skal oppnå dette uten å gå på akkord med grunnleggende krav
til rettssikkerhet og respekt for den enkeltes menneskerettigheter.

Utgangspunktet folkerettslig sett er at flyktningkonvensjonen nok forutsetter
etablering av betryggende prosedyrer så lenge mottakerstaten ikke gir asyl til
enhver søker, men noen nærmere regulering av prosedyrenes innhold er ikke
fastlagt i konvensjonen. Det er nedfelt en del viktige prinsipper i form av internas-
jonale retningslinjer, slik Vedsted-Hansen har vist til i sitt skriftlige innlegg. For
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de nordiske land som har ratifisert EMK gjelder det dessuten rettslig bindende
normer som skal respekteres, herunder retten til et effektivt rettsmiddel når det
ikke uten videre kan avfeies at søkeren har et reelt beskyttelsesbehov, jf særlig
EMK art. 13 sammenholdt med art. 3. Å avskjære enhver klagehandling i asylsa-
ker er derfor ikke mulig.

Derimot bør det være mulig å operere med et system for hurtigbehandling av
de saker som antas å være lettest å avgjøre, ved at søknadene enten fremstår som
åpenbart grunnløse eller åpenbart velfunderte. En i utgangspunktet fornuftig
sorteringsmåte vil her være å ta utgangspunkt i søkernes nasjonale opprinnelse,
underforstått den politiske og menneskerettlige situasjonen i de aktuelle søkernes
hjemland, herunder hvorvidt hjemstatens myndigheter og institusjoner generelt
sett er villige og i stand til å gi sine borgere vern mot forfølgelse.

Problemet er at en slik betraktningsmåte kan bli for generell. På den ene side
vil ikke nødvendigvis alle asylsøkere selv i en alvorlig menneskeskapt masse-
fluktsituasjon være flyktningen Noen kan være blant overgriperne og skyldige i
krigsförbrytelser eller andre grove förbrytelser. De er i så fall ekskludert fra
flyktningstatus og bør identifiseres, jf de plikter som påhviler medlemsstatene i
henhold til flyktningkonvensjonen art. 1 F.

På den annen side kan enkeltpersoner og spesielle grupper i et samfunn være
utsatt for forfølgelse selv om samfunnet generelt sett står til eksamen i demokrati
og menneskerettigheter. Det må derfor finnes reell mulighet for grundigere og
mer tidkrevende behandling av enkeltsaker også i kategorien av åpenbart eller
snarere antatt grunnløse saker.

Poenget er illustrert ved EMDs avgjørelse i saken Conca mot Belgia fra i år.
Klagerne her var fire asylsøkere fra Slovakia tilhørende romanifolket. De gjorde
blant annet gjeldende at den asylbehandlingen de, i likhet med andre asylsøkere
av samme opprinnelse, ble til del i Belgia måtte likestilles med kollektiv utvis-
ning, jf EMK 4. tilleggsprotokoll, art. 4. Denne bestemmelsen er forstått slik at
den krever individualisert og objektiv saksbehandling før en utsendelse finner
sted. Domstolen fant at seiv om det formelt hadde funnet sted en individuell
asylbehandling ved søkernes ankomst, så var det i realiteten en kollektiv utvisning
som ble gjennomført. Det ble her vektlagt at det ikke nyttet for søkerne å påberope
individuelle omstendigheter i forbindelse med gjennomføringen av avslagene.
Realiteten synes derfor å ha vært at belgiske myndigheter på forhånd hadde
bestemt seg for at alle i denne kategorien asylsøkere skulle returneres, så snart
avslagene var blitt formalisert.

Dette illustrerer at en moderne asylpolitikk ikke kan baseres på lettvinte
løsninger, men aktualiserer samtidig et spørsmål om hvem som skal bestemme
hva. Spissformulert: Har de folkevalgte mistet styringsretten på dette området?



Utlänningslagstiftning och mänskliga rättigheter 4 4 7

Familieinnvandring

Spørsmålet om i hvilken grad familietilknytning til personer i en stat skal gi
utlendinger oppholdsrett utover besøksadgang står sentralt i utlendingslovgiv-
ningen. Selv om innvandringsadgangen begrenses til de nærmeste familiemed-
lemmer, ektefelle eller samboer og felles barn, kan antallet her være like stort som
antall personer som gis opphold på grunnlag av eget beskyttelsesbehov. Familie-
innvandringen har derfor stor betydning for helheten i innvandrings- og integre-
ringspolitikken, herunder også arbejdsmarkedspolitikken.

Når det gjelder de menneskerettslige regler om respekt for familielivet, herun-
der EMK art. 8, viser jeg til beskrivelsen i referentens skriftlige innlegg. Som det
fremgår åpner ikke menneskerettighetene for en generell, ubetinget rett til fami-
lieinnvandring, heller ikke for de aller nærmeste. Et viktig skille går her mellom
personer med et beskyttelsesbehov som ikke kan forventes å skulle utøve familie-
livet i hjemlandet, og utlendinger for øvrig hvor det må foreligge særlige omsten-
digheter for å gi rett til familiegjenforening. Anerkjennelse av en person som
konvensjonsflyktning gir ekstra tyngde til kravet på familiegjenforening, men
etter min mening går det menneskerettslig sett ikke her noe avgjørende skille
mellom anerkjente flyktninger og andre asylsøkere hvor det de facto er lagt til
grunn at beskyttelsesbehovet inngår som en nødvendig betingelse for oppholds-
retten. Har man først akseptert at en person ikke kan returneres til hjemlandet, bør
man ikke i neste omgang kunne si at det er opp til vedkommende selv å velge
mellom beskyttelse i oppholdslandet og familieliv i hjemlandet, eller oppstille
krav om forsørgelse med videre før gjenforening kan finne sted. Jeg forstår
referenten i samme retning, men er litt usikker fordi det er lagt en del vekt på
spørsmålet om formell anerkjennelse av flyktningstatus i denne relasjon.

Nå er det åpenbart slik at det kan være gode grunner til å praktisere en lempelig
familieinnvandring også uavhengig av de menneskerettslige normers rekkevidde.
Spørsmålet er likevel om ikke en liberal familieinnvandring kan komme i konflikt
med både integreringsformålet og i enkelttilfeller med andre menneskerettigheter.
Jeg sikter her til giftermål og samboerforhold som etableres i etterkant av en
persons ankomst i oppholdslandet, eventuelt også mellom en nordisk statsborger
eller person med utenlandsk statsborgerskap som er oppvokst i et nordisk land og
en utenlandsk person som ønsker innreise. Seiv om et seriøst og legalt ekteskap i
seg seiv etablerer et "familieliv" i henhold til EMK-praksis, er det ikke gitt at
ekteskap i slike tilfeller bør medføre rett til familiegjenforening, ei heller om
vedkommende som bor i Norden har vært anerkjent som flyktning. Spørsmålene
her har også en side mot tvangsekteskap eller arrangerte ekteskap hvor den ene
ektefellen er svært ung, fenomener som de Nordiske land etter min mening bør
motarbeide ved hjelp av forholdsmessige virkemidler. Krav til utvidet minstealder
før den innvandrende ektefelle kan være verdt å diskutere i denne sammenheng.
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Utvisning

Utvisning av fastboende utlendinger på grunnlag av straffbare handlinger eller av
hensyn til rikets sikkerhet reiser også sammensatte og kontroversielle spørsmål.
Spørsmålene er sammensatte blant annet ved at utvisningsadgangen må vurderes i
lys av utlendingens botid, integrering og oppholdsgrunnlag, situasjonen for ved-
kommende i det land han vurderes utvist til og om utvisning lar seg forene med
respekt for familielivet.

Jeg skal her bare kort nevne de hovedproblemer lovgiver må forholde seg til.
Hva er formålet med utvisning av fastboende utlendinger i tillegg til straff når det
gjelder tradisjonell kriminalitet? Hvordan er det rimelig å karakterisere denne
sanksjonen sammenlignet med andre sanksjoner som i dag blir regnet som
"straff" i vid forstand? Bør utvisning idømmes eller utvisningsvilkårene prøves
av en domstol i forbindelse med straffesaken, blant annet for å motvirke inntryk-
ket av dobbeltforfølgning? Og som referenten har påpekt, fordrer ikke en relativt
vid utvisningsadgang at lovgiver oppstiller detaljerte retningslinjer for skjønns-
utøvelsen i utvisningssaker?

Dette er spørsmål som nå ytterligere kan synes aktualisert ved EMDs nylige
avgjørelse i saken Amrollahi mot Danmark. Her nevnes generelt minst ti forskjel-
lige momenter som kan være relevante å ta i betraktning i forholdsmessighetsvur-
deringen i slike tilfeller. Konkret gjaldt den straffbare handling befatning med 450
gram heroin, som den iranske statsborgeren Amrollahi ble idømt en straff av
fengsel i tre år for i 1997. Han var født i 1966, forlot Iran i 1987 og hadde
oppholdt seg i Danmark siden 1989. Selv om EMD fant at han fortsatt hadde en
viss tilknytning til Iran, han var jo over 20 år da han reiste fra hjemlandet, kom
EMD likevel til at utvisning ville være uforholdsmessig, særlig tatt i betraktning
at Amrollahi hadde et etablert familieliv med en dansk kvinne, hennes datter og to
fellesbarn, som ikke kunne forventes å ville følge med til Iran. Det virket også lite
trolig at de alle kunne bosette seg i andre land. Dommen var enstemmig, og kan
virke strengere mot staten enn det EMD har vært tidligere.

Utvisning av hensyn til rikets sikkerhet er i kjølvannet av 11. september 2001
blitt mer aktuelt. Utvisning på dette grunnlag vil typisk få selvstendig betydning
hvor vedkommende utlending ikke er straffedømt for noe i oppholdsstaten, og
kanskje heller ikke i hjemlandet. Spørsmålene vil her være dels knyttet til vare-
tektsfengsling, kontradiksjon og andre prosessuelle spørsmål, og dels til for-
holdsmessighet. EMK art. 5 er dermed relevant, like så vel som art. 13. Men i
tillegg kan det bli spørsmål om det uansett vil gjelde absolutte skranker mot
utvisning eller eventuelt utlevering, nemlig hvor den angivelige terrorist hevder å
risikere tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff,
eventuelt dødsstraff, jf særlig EMK art. 3.1 Chahal-saken fra 1996, som gjaldt en
person mistenkt for medvirkning til terrorisme i India, fastslo EMD at art. 3 er
absolutt i den forstand at den også slår igjennom overfor hensynet til statens
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sikkerhet. Domstolen fant således at England ikke kunne utvise Chahal til India
selv om britiske myndigheter mistenkte ham for terrorisme. Europarådets minis-
terkomité har i juli i år vedtatt retningslinjer om menneskerettigheter og bekjem-
pelse av terrorisme som bygger på de samme forutsetninger; herunder at forbudet
mot tortur og umenneskelig behandling er absolutt, og at en asylsøknad uansett
mistanke om terroristaktivitet skal behandles individuelt og at oppholdsstaten
plikter å forsikre seg om at en eventuell retur ikke vil utsette vedkommende for
dødsstraff, eller for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling. Det
er understreket at det samme gjelder ved utvisning. Samtidig er det understreket
at den som har deltatt i terrorvirksomhet ikke skal ha flyktningstatus.

Spørsmålet er om de begrensninger i utvisningsadgangen som det i hovedsak
synes å være internasjonal juridisk enighet om er nødvendig av hensyn til men-
neskerettighetene, vil stå seg i konflikt med varierende politiske strømninger.

Hvem bør bestemme hva på utlendingsrettens område?

Dette siste kan generaliseres: Ligger det i bunnen av de spørsmål som vi dag har
til drøftelse en uløselig motsetning mellom demokrati og menneskerettigheter,
eller er dette en alt for enkel beskrivelse som uansett er til liten nytte ved
utformingen av utlendingslovgivningen?

Som en siste olje før den videre debatt har jeg avslutningsvis forsøkt å samle
trådene i følgende syv teser:

1) En asylsøker som ikke kan returneres til sitt hjemland bør som lovens hovedre-
gel gis asyl som konvensjonsflyktning. Unntak fra hovedregelen bør ha en god
begrunnelse.

2) Det bør tas initiativ til opprettelse av en internasjonal domstol for å sikre mest
mulig lik praktisering av FNs flyktningkonvensjon.

3) Effektive og betryggende asylprosedyrer bør videreutvikles i et samspill basert
på nasjonale erfaringer, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid.

4) Lovgiver bør tydeliggjøre skillet mellom menneskerettslige krav på familieg-
jenforening og familieinnvandring basert på andre hensyn.

5) Lovgiver bør kritisk vurdere og eventuelt bestemme mer detaljert når det er
nødvendig med utvisning av fast bosatte utlendinger på grunnlag av straffbare
handlinger.

6) Lovgiver bør eksplisitt anerkjenne de absolutte skranker som gjelder for retur-
nering, utvisning og utlevering av hensyn til rikets sikkerhet.

7) Lovgivningen bør ta høyde for at viktige sider av utlendingsretten både angår
viktige nasjonale interesser og samtidig har en internasjonal karakter, og derfor
forutsetter et kontinuerlig samspill mellom nasjonal lovgivning, forvalt-
ningsorganer, uavhengige domstoler og internasjonalt samarbeid av forskjellig
slag.
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Debattledare, højesteretsdommer Per Sørensen, Danmark:

Debattledaren konstaterade att det finns många intressanta ämnen att diskutera
och att korreferenten teser mycket väl sammanfattar de problemställningar som
både referenten och korreferenten har behandlat och att dessa teser kan hjälpa
till som grund för debatten. Beträffande de facto-flyktingarna konstaterade
Debattledaren att genom en lagändring som nyligen trätt i kraft har de facto-
flyktingbegreppet avskaffats i Danmark. Debattledaren konstaterade vidare som
uppmaning till debatt att det problem som korreferenten har lyft fram i sin fjärde
tes, det vill säga att frågan om familjeinvandring kan komma i konflikt med
integreringsfrågor och i enskilda fall andra mänskliga rättigheter, visar hur
komplicerad frågan är.

Konsulent Karsten Loiborg, Danmark:

Loiborg framförde två generella frågor. För det första frågade Loiborg om det
finns behov för en precisering av dels Flyktingkonventionens art. 1 och dels
EMRK särskilt art. 8 och vad en sådan precisering kan och bör innehålla? Med
referenten inlaga som grund kan man konstatera att ett sådant behov existerar på
en mängd punkter. Man bör också begrunda om en sådan precisering skall ske på
nationell eller internationell nivå. Vidare bör man begrunda om preciseringen kan
göras genom generella regler, det vill säga genom nationell lagstiftning eller
genom internationella traktater som kompletterar de existerande traktaterna eller
om preciseringen skall ske vid rättstillämpningen vid de nationella myndigheter-
na eller vid något internationellt forum eller om preciseringen skall ske som en
kombination av dessa alternativ. Därvid bör beaktas att ändringar av internationel-
la traktater vanligtvis tar lång tid och är svåra att få till stånd på grund av staternas
varierande intressen.

För det andra frågade Loiborg vilken betydelse en sådan möjlig precisering
eller harmonisering skulle ha beträffande de asylsökandes behov att söka asyl i
flera länder? Det skulle naturligtvis vara en fördel om man kunde undvika att en
asylsökande, vars ansökan har avslagits i ett land, direkt söker asyl i ett annat land.

Loiborg framförde också två frågor som han önskade att referenten skulle
svara på. Hur uppfyller det danska systemet, som innebär att en asylsökandes
ansökan, om den anses uppenbart ogrundad, kan avvisas utan att den asylsökande
har möjlighet att få beslutet omprövat, kravet på möjlighet till klagan i enlighet
med EMRK art. 13? Och i vilken utsträckning är kravet på försörjelse och kravet
på anknytning till det önskade uppehållslandet i samband med familjeåterfören-
ing förenlig med EMRK art. 8?

Cand.jur. Jonas Christoffersen, Danmark:

Christoffersen ställde frågan vilken betydelse en internationell FN-domstol som
skulle behandla asylrättsliga frågor egentligen skulle ha. Han sade sig vara skep-
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tisk till den reella betydelsen av en sådan FN-domstol. Han framförde även
följande:

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er allerede i dag er kompetent til
at tage stilling til klager over afslag på ansøgninger om asyl. Menneskerettigheds-
domstolen foretager en beskeden international prøvelse, og jeg har svært ved at
forestille mig, at en FN-domstol skulle have evnen eller viljen til at foretage en
prøvelse, der er mærkbart mere effektiv.

Hovedpunktet i mit indlæg er, at det nationale beskyttelsesniveau ikke nødven-
digvis skal være identisk med det internationale beskyttelsesniveau, idet såvel den
nationale lovgiver som de nationale, retsanvendende myndigheder kan - og efter
omstændighederne - bør indlægge en sikkerhedsmargin, således at man ikke
søger det internationale minimumsniveau.

Jeg vil illustrere mit synspunkt med to eksempler fra dansk ret, nemlig friheds-
berøvelse af kriminelle asylansøgere og diskrimination af udlændinge.

Det første eksempel angår nogle nye danske regler fra august 2001 om friheds-
berøvelse af kriminelle asylansøgere. Før 1. august 2001 kunne de kun friheds-
berøves, hvis der var "bestemte grunde" til at antage, at det var nødvendigt for at
kunne udvise dem, forudsat der blev givet afslag på asyl. Det var også en
betingelse, at anvendelsen af mindre indgribende foranstaltninger med henblik på
at opnå formålet var overvejet eller forsøgt anvendt. De to betingelse har man nu
ophævet, og der iværksættes eller opretholdes nu frihedsberøvelse uden overve-
jelser af, om der er faktisk belæg for at tro, at det er nødvendigt at frihedsberøve
dem, og det sker uden overvejelser af alternative fremgangsmåder. Det er for-
mentlig ikke i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 5, stk. 1, litra f,
den meget vide adgang til frihedsberøvelse, som reglerne hjemler, strider mod
almindelige retssikkerhedsmæssige betragtninger om fravær af vilkårlige friheds-
berøvelser. Selv om der ikke er klar støtte i international praksis for at det er
nødvendigt at begrænse reglerne for at hindre konventionskrænkelser, må regler-
ne fortolkes i overensstemmelse med almindelig principper hentet dels fra inter-
national ret, dels fra national ret (Se Juristen 2002.296, Frihedsberøvelse af
kriminelle asylansøgere).

Det andet eksempel angår diskrimination, og der vil jeg tage udgangspunkt i en
højesteretsdom afsagt den 21. maj 2002 (UfR 2002.1789). Dommen angik nogle
danske regler om, at man skulle være dansk statsborger for at opnå bevilling til at
køre taxi. Reglerne var i kraft fra 1997 og et par år derefter, men er nu ophævet.
Efter den internationale menneskeret forudsætter forskelsbehandling på grund af
indfødsret eller statsborgerskab, at det nationale krav om statsborgerskab forfølger
et legitimt formål. Hvis man spørger sig selv, hvilket legitimt formål der forfølges
ved at kræve, at den, der har hyrevognsbevillingen, skal være dansk statsborger, vil
man formentlig skulle tænke i ganske lang tid, før man kan finde et legitimt formål.
Der var i loven krav om god økonomi, faglige kvalifikationer osv, men spørgsmålet
er altså, hvilket formål det tjener, at holde ikke-danskere bort fra bevillingerne.
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Da Højesteret prøvede anvendelsen af lovens krav om dansk statsborger skab
overlod man Folketinget et skøn over, hvilket krav der er hensigtsmæssige og
rimelige, men man foretog ikke nogen selvstændig prøvelse af, om der var en
saglig sammenhæng mellem kravet om dansk statsborgerskab og de formål,
kravet om dansk statsborgerskab skulle forfølge.

Hvis man ser på international praksis om diskrimination, vil man nok ikke
finde afgørelser, der klart viser, at anvendelsen af lovens bestemmelser krænker
de internationale konventioner. Man må dog spørge sig selv, om man ikke efter en
selvstændig anvendelse af de folkeretlige regler måtte slå fast, at kravet om dansk
statsborgerskab ikke forfølger et legitimt formål og derfor var udtryk for diskrimi-
nation (Se Ugeskrift for Retsvæsen 2002.B.407, Højesterets prøvelse af folkeret-
lige diskriminationsforbud).

De to eksempler illustrerer, at der vil forekomme situationer, hvor de folkeretli-
ge normer ikke giver klart grundlag for at korrigere national ret, men hvor de
gældende regler - uden en eller anden form for korrektion - fører til resultater,
som er utilfredsstillende. I sådanne situationer kan være behov for, at national ret
ikke blot lægger sig på det international minimum, men at der foretages en
selvstændig vurdering med henblik på at finde et niveau, der dels passer vores
retssystem og retstradition, dels svarer til en beskyttelse, der er vores moderne,
demokratiske velfærdsstater værdigt. Nordiske jurister skal ikke nødvendigvis
søge et beskyttelsesniveau, hvor hele Europa eller hele den øvrige verden kan
være med - vi skal finde vores eget niveau.

Højesteretsdommer Torben Melchior, Danmark:

Christoffersen indlæg - og de to indlederes indlæg - rejser interessante spørgs-
mål, om hvorvidt domstolene skal være dynamiske i relation til anvendelse af
generelle retsprincipper. En eventuel aktivisme fra domstolenes side over for
lovgiver bør selvsagt have et juridisk fundament. Dette er tilfældet for så vidt
angår danske domstoles anvendelse af udlændingeloven. Her har den danske
Højesteret - som nævnt af referenten - i flere tilfælde bestemt, at udvisning ikke
skal ske. En sådan afgørelse er truffet ved en fortolkning af Menneskerettigheds-
konventionens art. 8.

Christoffersen omtalte den danske Højesterets dom af 21. maj 2002 i den
såkaldte "taxi-sag", som han mente var forkert, idet Højesteret burde have foreta-
get en selvstændig prøvelse af, om lovens krav om dansk indfødsret var sagligt.
Som nævnt af Christoffersen var forholdet i den sag imidlertid, at den forskelsbe-
handling, den danske lov foreskrev, ikke i sig selv stred mod bestemmelser i FN-
konventionen mod racediskrimination eller FN-konventionen om borgerlige og
politiske rettigheder. En tilsidesættelse af loven ville derfor forudsætte, at dom-
stolene fandt, at der - med grundlovskraft - gjaldt et generelt princip - en
forfatningsretlig lighedsgrundsætning - hvorefter domstolene kunne tilsidesatte
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lovgivers vurdering af, om et krav om indfødsret er sagligt. Et sådant generelt
princip blev ikke gjort gældende af taxi-vognmandens advokat. Tilsidesættelse af
en lov ud fra et sådant generelt princip, dvs. uden et retligt fundament i Grundlo-
ven eller i konventioner, staten har tiltrådt, måtte efter min mening kræve, at der
skulle foreligge helt ekstraordinære omstændigheder.

Landsdommer Søren Axels en, Danmark:

Axelsen framhöll att de frågor som nu diskuteras är aktuella för alla länder. Han
framförde att alla länder har problem med den immigration som förekommer.
Därför är det också viktigt att man skapar ordnade ramar för invandringen och slår
vakt om asylbegreppet. Han framhöll att det därför finns ett behov av en interna-
tionell domstol som skulle säkra en så enhetlig tolkning som möjligt av FN:s
flyktingkonvention. Axelsen framförde åsikten att FN borde sörja för en regional
lösning på flyktingproblemen i samarbete med staterna inom den aktuella regio-
nen. Den regionala lösningen borde medföra att alla som är i behov av asyl kan fa
sitt behov prövat, och inte bara de som har möjligheten att transportera sig till ett
annat land för att där söka asyl.

Debattledare, højesteretsdommer Per Sørensen, Danmark:

Debattledaren uppmanade också andra än danska mötesdeltagare att delta i
debatten. Han beskrev den danska situationen beträffande de facto-flyktingar och
bad deltagare från andra nordiska länder belysa till exempel denna fråga.

Referent, professor Jens Vedsted-Hansen, Danmark:

Referenten kommenterade de inlägg som berört internationellt samarbete inom
olika områden med hänsyn till mottagande av flyktingar. Han framhöll att det
finns ett behov av en judiciell och oavhängig internationell tolkning av Flykting-
konventionens definitionsbestämmelser. En harmonisering av användningen av
flyktingdefinitionen skulle kunna medföra ett minskat behov för "forum shop-
ping". Referenten framhöll dock EU:s åtgärder för att minska denna s.k. forum
shopping, såsom exempelvis registrering av de asylsökandes fingeravtryck. Detta
innebär dock att det finns ett ytterligare behov av en harmonisering av vem som
skall beviljas asyl.

Referenten konstaterade också att ett EU-direktiv medför att EG-domstolen
blir tvungen att ta ställning till flyktingfrågor, vilket leder till en intressant
situation, då EG-domstolen inte sedan tidigare har någon särskild kompetens
beträffande flyktingfrågor. Referenten framförde en viss optimism vad gäller EG-
domstolens kompetens och möjligheten att på ett betydelsefullt sätt ge avgöran-
den i dessa frågor.
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Professor emeritus Jacob W.F Sundberg, Sverige:

Sundberg framförde att han anser att det råder ett ganska tungt censursystem i
Sverige vad gäller utlänningslagstiftningen. Detta har lett till att en viss diskus-
sion inte alls släpps fram inom massmedierna. Från svensk sida har man dock på
ett negativt sätt kommenterat de danska förehavandena inom detta område, vilket
i sin tur har lett till att man i Danmark har uppmärksammat de svenska problemen,
vilka därmed har diskuterats utförligare i Danmark än i Sverige. Sundberg konsta-
terade att man också i Finland har varit mera öppna för de svenska problemen än
vad man har varit i Sverige.

Sundberg framförde åsikten att det system som åskådliggjorts i de tidigare
framförandena ser ut att kräva en lugn och fridfull värld för att fungera. Då en kris
uppstår skulle systemet direkt visa sig fragilt. Sundberg förhöll sig därför kritiskt
till införandet av en internationell domstol.

Korreferent, lagdommer Terje Einar s en, Norge:

Korreferenten kommenterade Sundbergs åsikter om att det uppställda systemet
kräver en lugn värld för att fungera med att konstatera att de flesta av våra
rättsregler förutsätter att samhället fungerar stabilt.

Beträffande införandet av en internationell domstol konstaterade Einarsen att
det är riktigt, som det tidigare framförts, att det är svårt att få ett ärende behandlat
och avgjort på ett för den asylsökande positivt sätt på basis av EMRK. Detta beror
på att EMD inte är någon flyktingdomstol eller asyldomstol och att den inte heller
har några ambitioner att bli någon sådan. Dessutom är det mycket allvarligt om
någon stat blir fälld för att ha brutit mot art. 3, som är en av de mest allvarliga
bestämmelserna i konventionen. Detta innebär tvärtemot att det finns ett stort
behov av en internationell, i första hand en FN-domstol, för flyktingfrågor. Frågan
är främst om staterna är villiga att införa en sådan domstol och vad som skall vara
ändamålet med domstolen.

Korreferenten framhöll att huvudändamålet med en dylik domstol borde vara
att åstadkomma en så harmoniserad tolkning och tillämpning som möjligt av
Flyktingkonventionen i de olika staterna. Domstolen borde i så fall ges en möjlig-
het att själv i stor grad påverka vilka fall som den skall ta upp till behandling.
Korreferenten framhöll att det i dag kan verka orealistiskt med en internationell
domstol, men att realiteterna snabbt kan ändra.

Referent, professor Jens Vedsted-Hansen, Danmark:

Referenten kommenterade frågan om det internationella samarbetet beträffande
skyddet av flyktingar och Axelsens inlägg om regionala lösningar. Problemet är
att detta per definition kräver ett multilateralt samarbete och inte bara ett bilateralt
samarbete. Man har i den internationella debatten försökt uppställa konkreta
modeller för sådant samarbete. I den danska debatten har man kritiserat den
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danska regeringen for att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder i denna fråga, men
detta är en fråga som en enskild stats regering inte ensam kan genomfora.
Referenten kommenterade också de syndrom som följer av att medborgare i de
västliga industriländerna tror att det inte finns någon effektiv kontroll av vilka
asylsökande som kommer till ett land.

Referenten svarade på Loiborgs fråga om den danska behandlingen av uppen-
bart ogrundade asylansökningar och behandlingens överensstämmande med
EMRK art. 13 om ett effektivt rättsmedel. Vedsted-Hansen framförde att han
anser att det inte nödvändigtvis finns en konflikt mellan det danska systemet och
EMRK art. 13. Han framförde att art. 13 tillämpas endast på sådana sökanden
som har en så kallad "arguable claim", det vill säga en ansökan med en viss
substans. I det fall att man håller kategorin uppenbart grundlösa ansökningar
tillräckligt snäv och precis uppstår det inte någon konfliktsituation.

Debattledare, højesteretsdommer Per Sørensen, Danmark:

Debattledaren sammanfattade debatten med att det i vissa situationer kan uppstå
konfliktsituationer mellan utlänningslagstiftningen och de mänskliga rättigheter-
na. Denna konfliktsituation innebär att statens suveräna makt att bestämma om
lagstiftningen beträffande utlänningar begränsas. I sin sammanfattning betonade
debattledare också behovet av en harmonisering av utlänningslagstiftningen.

Som avslutning konstaterade debattledare att det sist och slutligen är frågan om
politik och politiska avgöranden och citerade referenten som i sitt skriftliga inlägg
på sidorna 611-612 skriver: "Et yderligere problem, der synes at være blevet mere
påtrængende i den senere tid, udspringer af selve holdningen til eksistensen og
rækkevidden af normer, der efter omstændighederne begrænser den nationale
legislative kompetence. Især i visse lovgiverkredse, men også i dele af den faglige
debat, har skepsis heroverfor ført til fremkomsten af temmelig markante udsagn,
der eventuelt kan give grundlag for at overveje, om der fremdeles er vilje til fuldt
ud at opfylde de menneskeretlige normer, som staten har forpligtet sig på."


