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Torsdagen den 20 augusti 1981 kl. 10
Sektionsmöte

Utlänningars rättsliga ställning

Referat, se bilaga 13 (del II, s.169)

Debattledare: professor JOHS. ANDENÆS, Norge

Referenten, professor TORKEL OPSAHL, Norge:

Nordiske jurister skal her i dag diskutere utlendingers rettslige stilling. Etter
den avgrensning referatet legger til grunn, vil det si at "vi" skal diskutere
"de andre". Det betyr at de hvis rettslige stilling berøres, ikke er med og
taler her, og de er som regel heller ikke med og avgjør disse spørsmål.

Emnet er så omfattende at en kan bli minnet om en juridisk studentspøk
fra gamle dager. Den gikk ut på å stille til besvarelse en finurlig oppgave
som het "Tredjemanns rettslige stilling". Nybegynneren kunne faktisk la
seg narre til å prøve, for tredjemann var jo en figur som dukket opp i så
mange interessante rettslige sammenheng, særlig i forbindelse med rettig-
heters stiftelse og vandring. Men jeg vet ikke om noen som ved sine fulle fem
har forsøkt å gjennomføre en slik behandling. Jeg ber om at referatet blir sett
i dette lys.

For ikke å komme helt på viddene, har referatet gått ut fra at vårt emne
ble tatt opp fordi utlendingslovene har vært eller er under revisjon i våre
land og i mange andre land. Og utlendingslovene har som sentralt tema
bare én dimensjon av utlendingers rettslige stilling, nemlig spørsmålet om
adgang og opphold, altså om vandring. Men her møter en jo det første
paradoks. For dette er nettopp et område hvor utlendingens rettslige stilling
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gjennomgående er bestemt av en lovgivning som ikke gir dem noen rettig-
heter overhodet, som det står i referatet på side 8.

I alminnelighet er det en offentlig tillåtelse som må til. Det er den eneste
kjennsgjerning som kan gi utlendingen en rett. Alle andre kjennsgjerninger,
personlige eller familiære omstendigheter eller behov for rettsbeskyttelse er
for så vidt irrelevante. Det store skillet går mellom dem som har den
offentlige tillåtelse og de som ikke har den. Og reglene om slike tillåtelser
blir da det sentrale problem.

Man skal forutsette at det trykte referat er kjent, og jeg peker derfor bare
på at i tråd med retningslinjene har jeg gjort det meget kortfattet hva angår
den gjeldende rettsstilling. Og slik referenter er bedt om, er det også gjort
forsøk på å stille opp teser. Det er gjort hårdnakket, det er gjort hele veien, i
alt 27 ganger. Men jeg må innrømme at det er mest blitt et typografisk
virkemiddel, som ikke nødvendigvis angir de mest egnete diskusjonstemaer.

Ellers vil man kanskje merke referentens dilemmaer. Det er dels et teknisk
dilemma: Reguleringen av adgang og opphold er i støpeskjeen. Gjeldende
rett skal det sies lite om. Det som er i støpeskjeen kan man ikke uttale seg
bestemt om ennå. Det krever omhyggelige overveielser, og referenten er seiv
engasjert for sitt eget lands vedkommende. Han holder derfor en lav profil,
iallfall så lenge fremmedlovutvalgets utredning dessverre ennå ikke er fer-
dig. Det er heller ikke blitt plass til mange detaljer. Referatet prøver bare å
skissere noen hoved trekk og synspunkter som grunnlag for å få emnet drøftet
på en prinsipiell måte i lys av de mest aktuelle problemer.

Det er også reelle dilemmaer, dels fordi en rettspolitisk drøftelse her —
som ellers — vanskelig kan gjennomføres helt abstrakt og uavhengig. Bare
den som forfekter bestemte interesser, kan finne ledetråder her. Videre er
det en forutsetning for det hele, iallfall for det lovgivningspolitiske arbeid, at
innvandringspolitikken ikke skal drøftes. Innvandringsstoppen er et av de
fakta man må ta for gitt. Det skinner nok gjennom i referatet at denne
lovgivningspolitiske oppgave har voldt referenten kvaler. Til dels kan disse
vanskelighetene lamme tanken. Jeg har et sted beskrevet problemet som
sirkelens kvadratur: Hvordan kan man lovregulere når det sentrale i det som
skal reguleres skal stilles fritt, nemlig innvandringspolitikken? Det er iallfall
det norske fremmedlovutvalgs mandat.

Hva referatet sier om andre utlendingsrettslige spørsmål, som ikke er
bestemt av de innvandringspolitiske overveielser, volder meg mindre be-
svær. Det gjelder fremmedretten i videre forstand kan vi si, utlendingers
rettsstilling når de først er i riket. Det kan vel ikke sies så mye alment om
dette, men referatet trekker frem noen synspunkter:
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— at utlendinger bør ha samme rettigheter og plikter som statsborgere når
ikke annet er bestemt,

— de bør ha størst mulig medbestemmelsesrett i spørsmål som angår dem,
— de bør kunne fa positiv særbehandling, og ikke bare likestilling på

områder hvor de står særlig svakt.
Alt dette er teser i referatet som man vel kan diskutere, men utgangspunk-

tet for disse synspunktene er noe som jeg våger å tro det er stor enighet om,
nemlig at det ville være en dårlig ordning å slippe mange utlendinger inn i
riket og la dem være rettløse på viktige punkter. Da er det bedre å begrense
og regulere adgangen, for å kunne sikre bedre de som kommer. Men da må
man gjøre alvor av denne hensikt, som man ihvertfall i vårt land sa at man
ville da man innførte innvandringsstoppen. Og uten å gå i enkeltheter om
dette, våger jeg å si at her er det en del ugjort. Kanskje er det lettere å si det,
for det ligger stort sett utenfor det mandat det norske fremmedlovutvalg har
fått.

Sist da helt kort om hovedproblemet, adgang og opphold. Her er vel først
å si at en diskusjon om å styrke utlendingers stilling i vår tid lett vil få preg
av kosmetikk, med den erklærte innvandringsstopp. Men erfaringen har jo
vist at vi i virkeligheten ikke har noen stans, vi har en restriktiv regulering av
innvandringen. Det er en regulering som gir muligheter for noen kategorier
som jeg i dag vil kalle de prioriterte, og som i prinsipp intet gir til de
uprioriterte. Og da er det nok fremdeles rom for rettspolitiske drøftelser av
denne situasjon. Hvis vi deler hovedspørsmålene i de materielle og de
prosessuelle, så er det om de materielle å si at de beveger seg rundt to poler.
Det positive grunnlag for adgang og opphold, adgangsreglene i vid forstand,
er basert på tillatelsessystemet som jeg kort berørte. Og så har vi den
negative pol, utvisningsreglene i vid forstand.

Om det positive, adgangsreglene, vil jeg bare si at jeg tror man må søke en
mellomvei: Den situasjonen vi har i dag er en regulering basert på admini-
strative tillåtelser som ikke er lovbundet. I høyden er de bundet av forskrif-
ter, men slik at de skjønnsmessige avslag i praksis er uangripelige. Jeg tror vi
må søke en mellomvei mellom denne situasjon og den tenkte idealsituasjon
fra utlendingens synspunkt, hvor man hadde fri adgang eller en lovbestemt
adgang til riket. Men hvordan denne mellomvei er å finne, det vil jeg gjerne
høre diskusjon om i dag.

Om de negative regler, utvisningsreglene i vid forstand, er å si at de ofte
ripper opp i beskyttelseverdige forhold. Her trer rettssikkerhetshensyn enda
meget sterkere fram enn omkring den positive pol, adgangsreglene, og her er
det da både materielle og prosessuelle regler, saksbehandlingsregler, å
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drøfte som jeg regner med at vi far høre mer om.
I referatet er det et kort avsnitt om den nordiske dimensjon. Og både

under gjennomtenkningen av tillatelsessystemet og omkring de negative
regler, håper jeg at det ikke er for sent å få gjenvunnet fordelene ved et
nordisk samarbeid. Dette har sviktet noe etter den viktige utredning for vel
10 år siden innenfor ramman av Nordisk Råd, om utlendingslovgivning og
innvandringspolitikk. Det nordiske samarbeidet på dette område brøt på en
måte sammen på grunn av de store problemer det siste tiår har stilt oss
overfor, men det er neppe for sent å rette opp noe av det som er forsømt.
Referatet har forsøkt å trekke opp en ramme for en slik diskusjon, og selv om
man i mellomtiden skulle være kommet på mange tanker og kanskje bedre
tanker, ville det vel være galt å bruke mer av møtets dyrebare tid på det i
stedet for å lytte til andre. Jeg ser derfor med forventning frem til å høre min
danske kollega og den følgende debatt.

Korreferenten, professor HANS GAMMELTOFT-HANSEN, Danmark:

I modsætning til referenten udarbejder korreferenten intet skriftligt oplæg.
Arbejdsmæssigt kan dette naturligvis være en fordel, men forståelsesmæssigt
er det nok en ulempe. Til gengæld giver det korreferenten en — i dette
tilfælde højst velkommen — mulighed for at komplimentere referenten for
det skriftlige oplæg, uden at nogen kunne nære mistanke om, at komplimen-
terne fremsættes med et vist underforsået forbehold om gensidighed. Jeg kan
med overbevisning takke Torkel Opsahl for den skriftlige redegørelse, der
forekommer både dækkende, interessant og inciterende for diskussionen.
Lad mig som dansk deltager tilføje, at den inledende skildring af gældende
retsstilling for udlændinge i alt væsentligt også har gyldighed for forholdene
i Danmark.

Opsahl opstiller 27 teser. Det ville hverken være muligt eller ønskeligt for
debatten, om jeg satte mig for at kommentere dem alle. I stedet skal jeg søge
at koncentrere diskussionen om nogle få hovedpunkter.

Emnet er udlændinges retlige stilling; diskussionen foregår blandt juris-
ter. Vores indfaldsvinkel må følgelig være den juridiske. Men her (som så
ofte) gælder det, at den juridiske, retspolitiske argumentation er bestemt af
en række ikke-retlige faktorer. Vi kan drøfte principperne for den kommende
udlændingelovgivning, lovgivningens og de administrative forskrifters mere
tekniske udførelse og alle de andre velkendte retlige figurer. Men vore
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forslag til problemernes løsning vil i eminent grad være bestemt af vore
holdninger til udlændinge. Ser vi med dyb sympati på udlændinge, der
banker på landets port, eller dog med sympati på bestemte grupper af
sådanne udlændinge? — eller gruer vi for nationalkarakterens opløsning i
det multietniske samfund? Sådanne spørgsmål (og mange andre tilsvaren-
de) udgør de 90% af det isbjerg, hvis top er den retspolitiske og retstekniske
debat, som vi bl. a. fører her i dag.

Uden i øvrigt at ville grave nærmere i disse holdnings-betonede spørgsmål
synes jeg, at jeg skylder at tilkendegive, at min egen indgang til udlændinge-
lovgivningens problemer afgjort ligger på den stærkt udlændingevenlige
side. En accentueret humanitærliberal holdning har visse traditioner i Nor-
den. Uanset det sidste tiårs økonomiske udvikling i vort område, er jeg af
den opfattelse, at vi stadig bør (og kan) fastholde en udlændingevenlig
politik, i det mindste over for to grupper af udlændinge: dem med en vis
tilknytning til landet (f.eks. ved slægtsskabsbånd eller ved eget ophold
gennem en vis tid); og dem som vel ikke har særlig tilknytning til vort eget
land, men som heller ikke har tilknytning til andre lande, eller som ikke kan
udnytte en sådan tilknytning (især flygtninge).

For så vidt angår den førstnævnte gruppe (udlændinge med en eller anden
form for tilknytning til landet) — kan spørgsmålet om liberalisering deles i to
punkter. For det første bør det drøftes, om der kan ske en vis udvidelse af
den kreds, som kommer i betragtning; eller sagt på en anden måde: om
kravene til tilknytningens kvalifikation kan afsvækkes noget i forhold til
gældende ret og praksis. Dette er et spørgsmål om de rent materielle regler.
Men dernæst melder sig spørgsmålet om retssikkerhedsniveauet for de
(materielt berettigede) udlændinge; og dette spørgsmål fremtræder ofte i en
mere teknisk iklædning, der undertiden kan fordunkle dets gennemgribende
betydning. Skal loven udformes detaljeret, således at de materielle princip-
per i videst muligt omfang lægges fast på lovsniveau i stedet for at være
overladt til administrative forskrifter og myndighedernes daglige praksis?
Skal bestemmelserne være fakultative i formen, eller skal de hjemle egentlige
retskrav for udlændingen? Disse spørgsmål fremhæves også af referenten;
derimod beskæftiger han sig mindere med de materielle reglers indhold.

Der skal ikke gås dybt ned i detaljer i henseende til spørgsmålet om den
ønskelige og den mulige liberalisering af de tilknytningskriterier, der giver
udlændinge adgang til ophold i landet. Men nogle hovedpunkter bør dog
fremholdes.

De to væsentligste måder, hvorpå tilknytning til landet kan etableres, er
henholdsvis ved udlændingens eget ophold i landet gennem en vis tid, eller
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ved udlændingens personlige bånd til en i landet boende person. For så vidt
angår eget ophold, bør en enkel og klar regel tilstræbes. Har udlændingen
boet en vis tid (f.eks. ét år) i landet, skal han have ret til at forblive der.
Hovedreglen bør kun have to modifikationer. Deri ene er udvisning (inden
for snævre rammer); den anden er de tilfælde, hvor en opholdstilladelse efter
sit formål er givet for en begrænset periode, f.eks. med henblik på at
gennemføre en treårig uddannelse, som derefter skal udnyttes i hjemlandet.
— At udlændingen oprindeligt er kommet ind i landet på grundlag af
urigtige oplysninger, bør derimod ikke uden videre føre til, at opholdstilla-
delsen inddrages, når han i øvrigt har boet der en vis tid og dermed knyttet
de bånd til landet, som gør en förbliven rimelig; til gengæld må han i disse
tilfælde naturligvis kunne strafforfølges efter de almindelige regler om urig-
tige oplysninger til offentlige myndigheder. Men regelen om, at förbliven
eller ophold i landet en vis tid bør give adgang til at forblive der, skal så vidt
muligt være objektiv og have så få undtagelser som muligt.

Adgang til landet på grundlag af tilknytning til en i landet bosiddende
person (ofte en herboende udlænding) er i alt væsentligt et spørgsmål om
familie sammenføring. Udgangspunktet er her princippet om familiens enhed.
Princippet som sådant nyder almindelig tilslutning, men når det drejer sig
om den nærmere afgrænsning af princippets konsekvenser, bliver opfattel-
serne straks mere delte. En minimumsformulering findes i den europæiske
menneskerettighedskonvention, art. 8; men det er netop en minimumsfor-
mulering med ganske mange undtagelser og modifikationer.

Det europæisk-angelsaksiske familiebegreb omfatter først og fremmest
forældre/børn-forholdet samt ægtefæller. For os ville det være en utænkelig
situation, om vi ikke kunne have vore mindreårige børn hos os, eller sørge
for vore gamle forældre. I store dele af verden er forholdet anderledes.
Generationer lever under samme tag, fætre og søskende udgør ikke forskel-
lige grader af tilknytning til de voksne medlemmer af familien; en onkel
indgår på ganske lige fod med forældrene, etc. Jeg antager, at det for mange
af disse mennesker vil føles lige så urimeligt at være tvungent adskilt fra
hverandre, som for os i forhold til vore børn.

Et principielt krav til regler (og praksis) vedrørende familiesammenføring
er derfor, at man holder sig åben for det faktum, at også andre slægtsgrader
end forældre-barn-ægtefælle kan repræsentere en fuldt så stærk og kvalifi-
ceret familiemæssig tilknytning.

Tænkte man sig nu disse rent materielretlige problemer løst, opstår
dernæst spørgsmålet om princippernes nærmere udmøntning i loven. Her
kan jeg i vidt omfang erklære mig enig med referenten, omend jeg måske
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ville vælge lidt mere kategoriske formuleringer. Det drøftes i oplægget (s. 8—
10, 12—14 og 19) hvorvidt loven bør hjemle den enkelte udlænding et
egentligt retskrav på adgang til landet. I tese XIV (s. 13) siges det: "Også
med hensyn til opphold bør loven om mulig fastslå utlendingens rett, ikke
bare myndighetenes". Jeg er ligeledes enig i, at det bør være i selve loven,
ikke i administrative forskrifter, dette individuelle krav fastsættes; der hen-
vises herved til tese XV (s. 14). Hensynet til udlændinges retssikkerhed
tilsiger, at det for individerne ofte så vitale spørgsmål om adgang til eller
förbliven i landet er klart lovreguleret og ikke blot en forvaltningsafgørelse,
der træffes i relativ frihed (se også referatet, s. 20).

Til trods for denne ydre enighed mellem Opsahl og mig, står det dog
klart, at jeg med disse betragtninger har nærmet mig et kontroversielt
punkt. En accentueret udlændingevenlig — eller om man vil: en humanitær
— opfattelse står i skarp kontrast til den grundholdning, som ønsker en
udlændingelovgivning, der til enhver tid forbeholder myndighederne det
størst mulige spillerum i alle afgørelser. Det ville være naivt at fornægte, at
udlændingereglerne er udtryk for en politik, og dermed undergivet politiske
vilkår og svingninger. Men der er forskel på, om udlændingepolitikken
fastlægges i den særligt kvalificerede og åbne procedure, som fører til lov-
givning — og med den relative stabilitet, som følger heraf — eller om
udlændingereglerne i vidt omfang bliver afhængig af de nok så skiftende
vilkår, der på visse områder kan præge myndighedernes virksomhed.

I Opsahl's oplæg (s. 11) omtales det norske fremmedlovudvalgs mandat
således, at der skal formes en lov, "som kan være et instrument for den
fremmedpolitikk myndighetene til enhver tid ønsker å føre". Opsahl modifi-
cerer selv dette barske udgangspunkt ved at understrege betydningen af de
internationale forpligtelser (tese XII); og senere giver han udtryk for et vist
dilemma i forhold til kommissoriets direktiv ved at tale om cirkelens kvadra-
tur (s. 14). Af de allerede anførte grunde må man efter min opfattelse længst
muligt søge at undgå en tilstand, hvor udlændingeretten bliver en simpel
forlængelse af dagens politik; hvor opholds- og arbejdstilladelser bliver en
forlængelse af arbejdsmarkedspolitikken; hvor asylpraksis bliver en forlæn-
gelse af udenrigspolitikken (f.eks. således at man nødig tager flygtninge fra
lande, med hvilke man står på venlig fod); hvor udvisninger i visse tilfælde
bliver en slags forlængelse af dagens socialpolitik; osv.

Og jeg vil endda — som en kommentar til oplæggets afsnit om den
nordiske dimension (s. 11 f) — fremkomme med en ved de Nordiske Jurist-
møder så kættersk betragtning, at hvis valget i det enkelte lands fremmed-
lovreform står mellem en (lidt) mere liberal lovgivning på den ene side og
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nordisk retsenhed på den anden, da ville jeg snarest være tilbøjelig til at ofre
den nordiske retsenhed. — Der er rigeligt med træghedsfaktorer i disse
reformbestræbelser i forvejen.

Den anden gruppe udlændinge, som må og kan indbefattes i liberalise-
ringsbestræbelserne, er dem, der ganske savner et ståsted på vor klode. De
har ganske vist ingen tilknytning til vore egne lande; men de mangler i lige
så høj grad tilknytning til noget andet land, i hvert fald en tilknytning som
kan udnyttes. Hovedeksemplet — men altså ikke den eneste gruppe af
sådanne rodløse udlændinge — er her flygtninge. Netop ved denne fuldstæn-
dige mangel på et geografisk ståsted adskiller flygtninge sig fra den store
gruppe af fremmedarbejdere. Jeg kan i alt væsentligt være enig med Opsahl
i, at for så vidt angår fremmedretten i videre forstand, er der ikke anledning
til at gøre store afvigelser mellem de forskellige udlændingegrupper (tese
XXII, s. 19). Men i henseende til spørgsmålet om adgang til og förbliven i
landet må flygtningenes særlige baggrund slå afgørende igennem, således
som det da også sker i gældende lovgivning og praksis. Dette bør fremgå af
loven; og det bør fremgå åbent og begrundet. Når jeg understreger dette
sidste hænger det sammen med Opsahl's tese V (s. 8), hvor han omtaler det
perspektiv af fremmedlovgivningen, der karakteriseres som "en kamuflert
lov for enkelte innvandrergrupper". Hvis man på en gang vil være liberalist
og realist i denne debat, nødes man til at foretage en vis selektion blandt de
mængder af udlændinge, som kan have et (højst berettiget og forståeligt)
ønske om at indvandre i de nordiske lande. Som det vil være fremgået, fører
denne nødvendighed efter min opfattelse til at fremhæve to grupper udlæn-
dinge — den med tilknytning til landet, og dem uden ståsted overhovedet.
Den tredie gruppe — dem uden tilknytning til et nordisk land, men med
tilknytning til et andet land, typisk hjemlandet — ser jeg bort fra, ikke af
lyst, men af nød. Kvantitativt er denne gruppe langt den største, idet den
rummer hovedparten af fremmedarbejderpotentialet. Den repræsenterer
mange glidende overgange til de to andre grupper, og humanitære syns-
punkter kunne i høj grad anføres også for denne gruppes vedkommende.
Men når der skal prioriteres, må den efterstilles de to andre udlændinge-
grupper. Dermed bliver mine synspunkter i høj grad udtryk for begunsti-
gelse af bestemte invandrergrupper, men vel at mærke i fuld åbenhed, uden
camouflage.

Der kunne siges meget om de krav og ønsker til fremmedlovgivningen (i
snævrere forstand), som vedrører flygtninge, men efter debatlederens hen-
stilling skal jeg afholde mig fra det og vente og se, om der kommer synspunk-
ter herom frem under diskussionen.
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I dette kapløb med tiden må jeg ligeledes lade et andet, meget væsentligt
punkt ligge: udvisning. Også referenten har indskrænket sig til blot at strejfe
dette spørgsmål (s. 19 ff).

Selv om udvisningsreglerne kvantitativt er aflangt mindre betydning end
bestemmelserne om opholdstilladelse, tildrager de sig jævnligt den største
opmærksomhed i diskussionen. Dette forhold har nok noget at gøre med, at
udvisningsreglerne er en slags prøvesten i fremmedretten. Det er i udvis-
ningssagerne, at principper og retsgarantier (eller mangel på samme) an-
skueliggøres klarest; og det er i disse sager, mulighederne for de største
menneskelige tragedier kan ligge gemt. — Måske kan vi i løbet af debatten
komme ind på, hvorledes dette indgreb (som ofte er fuldt sammenligneligt
med en hård strafsanktion) kan begrænses ved de materielle reglers ud-
formning, og hvorledes det kan legitimeres ved en mere sikker og fair
processuel regulering.

Lad mig til sidst nævne nogle punkter, hvor jeg klart og uden forbehold
kan erklære mig enig i referentens oplæg.

Den rent systematiske sondring mellem fremmedretten i henholdsvis
snævrere og videre forstand (s. 4—5) er et nødvendigt og velegnet instru-
ment i analysen af retstilstanden og i argumentationen vedrørende dens
mulige ændring.

Opsahl omtaler flere steder (bl.a. s. 6—7) de internationale garantier og
betydningen af, at denne del af retssystemet udvikles. Referenten har ganske
særlige forudsætninger for sine vurderinger på dette område.

Også de synspunkter, de fremsættes vedrørende arbejdstilladelser (s. 15—
16 med teserne XVII og XVIII) deler jeg ganske.

Endelig kan jeg give min fulde tilslutning til de betragtninger og teser, der
fremsættes om udlændingenes retsstilling i riget, både hovedreglen om
ligestilling med statsborgerne i tese X (s. 10) og sætningerne om størst mulig
medbestemmelsesret i egne anliggender samt om "positiv særbehandling"
på visse områder (teserne XIX og XX, s. 17—18). Særligt for så vidt angår
medbestemmelseretten må man dog fremholde en rent praktisk komplika-
tion. Referenten henviser til, at obligatorisk høring af udlændingenes repræ-
sentative organisationer er en naturlig vej at gå på dette område. Heri kan
jeg selvfølgelig kun være enig; men samtidig må man — i hvert fald i
Danmark — konstatere, at netop spørgsmålet om etablering af repræsenta-
tive organisationer for udlændinge er vanskeligere end som så.

Opsahl's fyldige referat kalder på langt flere kommentarer og refleksioner,
end dem som her har kunnet fremføres. Det er ikke uden en vis frustration,
at jeg ved denne lejlighed indordner mig under de fastsatte bestemmelser
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om korreferentens taletid. På den anden side afspejler denne frustration
måske mere end noget andet den rigdom på tanker og incitamenter, som vi
kan finde i referentens oplæg.

Revisionssekreterare INGEMAR RËXED, Sverige:

Jag har tre punkter jag kort vill ta upp och det gäller de negativa åtgärder-
na: utvisning, utlämning och fängelsevistelse. Den första anmärkningen av
mina tre gäller frågan om utvisning. Min fråga är om inte tiden är mogen att
avskaffa utvisningen beträffande nordiska medborgare. Det finns olika skäl,
praktiska och ideologiska, för en sådan åtgärd. Om vi verkligen har en
vidsträckt rätt för nordiska medborgare att vistas i varandras länder, och
det har vi, så innebär ju detta att vi när vi sänder tillbaks dem som kanske
inte klarade vistelsen, att vi behåller nyttan men avvisar de negativa konse-
kvenserna. För att gå från denila allmänna grandiosa politiska betraktelse
till den mera praktiska så tror jag att många av Er är hjärtligt trötta på att
ideligen, ideligen behöva uppleva den här jojo-hanteringen med utvisning
här i Sverige av finska medborgare som sedan om och om igen kommer
tillbaka över gränsen och far en månads fängelse. Ar det inte tid att upphöra
med detta och utifrån praktiska, ideologiska och andra betraktningar av-
skaffa utvisningen av nordiska medborgare? Jag menar det.

Den andra frågan gäller utlämning. Det är ju svårt på ett sätt att säga
någonting starkt negativt om de nordiska utlämningarna mot bakgrund av
den starka nordiska ideologi som jag nyss betonade. Jag skall alltså inte
kritisera t.ex. de finska myndigheternas begäran om utlämning av finska
medborgare som har begått brott i Finland, även om jag skulle kunna tycka
att många av de brott som man begär utlämning för är mycket gamla och en
del av dem förhållandevis obetydliga. En hel del av de personer man begär
utlämnade har sedan länge rotat sig i Sverige och har här barn och jobb och
upplever en förtvivlan över att tvingas tillbaka. Men jag skall inte argumen-
tera mot detta utifrån medvetandet om att i relationen Sverige-Finland är
det Finland och de finska medborgarna som är den tappande parten. Det är
det svenska systemet som är den vinnande parten och som vanligen står för
de tveksamma hanteringarna. Men jag skulle vilja på denna andra punkt
underställa Er den tankegången att man skulle kunna förstärka och kanske
författningsreglera en rätt för nordiska medborgare att sedan de väl dömts i
sitt hemland eller ett annat nordiskt land fa avtjäna straffet i det land där de
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vunnit starkast anknytning. Det ordnas f.n. praxisvägen överenskommelser
administrativt, men det skulle vara mycket angeläget att förstärka det här.

Min tredje anmärkning gäller frågan om hanteringen av utlänningar i
fängelser i våra länder. Detta är en sak som inte ens är problematiserad. Jag
hade anledning att fråga norska myndigheter för några år sedan hur många
utlänningar de hade i norska fängelser. På justitiedepartementet sade man
att det visste man faktiskt inte, men man var mycket intresserad av att fa
siffrorna om jag hittade några. Nu kanske man vunnit den kunskapen och
jag säger inte detta för att det är sämre i Norge, jag är säker på att det i
denna, som i andra frågor är bättre i Norge. Jag vet ju att det pågått en
debatt i Danmark om de svåra förhållandena för utlänningar i danska
fängelser och det är säkert på inget sätt bättre i svenska, finska och kanske
isländska. Men de svenska fängelserna, där har jag ju sett åtskilliga utlän-
ningar må oerhört illa av att sitta utan att begripa språket, utan att begripa
dieten, utan att begripa kulturen. Så småningom glider de in i sensory
deprivation och psykoser och hamnar på psykiatriska avdelningar i svenska
fangvårdssystemet. Att möta en liten marockan som inte kan någonting
annat än franska och inte har fatt en tidning, arabisk eller fransk, på ett
halvår, och andra sådana förhållanden, är ett elände. Förhållandena för de
människor som vistas i våra fängelser borde vi problem^tisera mera än som
skett. Vi borde på olika sätt också se till att garantera en anständig standard
på ett annat sätt. Hur det skall ske vet jag inte säkert, men jag anar att det
inte kommer att bli lätt, för trenden i de här frågorna går inte mot en ökad
humanisering.

För ett litet ögonblick sedan fick jag i min häpna hand ett betänkande från
arbetsmarknadsdepartementet. Det skall bli ett särskilt utvisningsför-
farande för de som kommit illegalt till Sverige. Det är en allmän tendens i
vårt land, och förmodligen i de andra norcJiska länderna, att kraven skärps,
att det inte ges några garantier och att resurserna reserveras för annat. I den
här uppgivenhetens tecken tror jag att det kanske är en värdig juristroll att
vi lägger genomtänkta förslag för att garantera dessa människors rättighe-
ter.

Høyesterettsadvokat JONAS W. MYHRE, Norge:

Undertegnede sitter i samme fremmedlovkomité som Torkel Opsahl. Det er
naturlig med et par kommentarer:

Når det gjelder forholdet mellom innvandringspolitikk og fremmedlov-
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givning, må lovgiveren vise resignasjon. Innvandringspolitikken, dvs. de
politiske myndigheters vurdering av omfanget og karakteren av den inn-
vandring som til enhver tid skal tillates, lar seg ikke lovfeste. — Hva som
nærmere skal defineres som innvandringspolitikk — og således falle utenfor
en fremmedlov, kan by på problemer som jeg ikke går nærmere inn på her.
— Derimot kan en fremmedlov så og si gjøre innvandringspolitikken mere
synlig, dels ved at loven selv uttrykkelig gir henvisning til den til enhver tid
gjeldende innvandringspolitikk, og dels ved at det i loven gis regler for
hvordan denne innvandringspolitikk skal komme til uttrykk, f.eks. ved en
spesiell formalisert beslutningsform.

I alle de nordiske land inntar politiet en sentral rolle når det gjelder
innvilgelse av oppholdstillatelse etc. Det kan reises spørsmål om det er riktig
at politiet overhodet har noe med fremmedsaker å gjøre. Ikke bare flykt-
ninger, men også andre kategorier utlendinger, kan ha svært traumatiske
opplevelser fra sine hjemland knyttet til politiet. Det kan da virke unødig
belastende for utlendingen å møte et utspørrende politi i det land man har
reist til og være avhengig av dette politiets avgjørelse. På den annen side
representerer politiet et nyttig instrument for fremmedforvaltningen, dels
fordi etaten relativt sett må sies å være profesjonell og dels p.g.a. den
gunstige geografiske dekning over hele landet.

Totalt sett antar jeg man oppnår den gunstigste mellomløsning hvis man
lar politiets myndighet bli begrenset til kun å omfatte innsamling av opplys-
ninger og utarbeidelse av forslag til avgjørelse, mens selve avgjørelsen legges
til et annet organ.

Med sikte på å avgjøre identitet og alder, er det opp gjennom årene
utviklet forskjellige prøver, f.eks. røntgenfotografering av håndroten. For en
tid siden kunne man i avisen lese om en kvinne — visstnok fra Pakistan —
som ved innreise til Storbritannia ble underkastet en "jomfruprøve" for å
avgjøre om kvinnen var "jomfru". — Etter min oppfatning går det en grense
for hvor langt fremmedmyndighetene skal tillates å gå i å gjennomføre slike
prøver/undersøkelser. En utlending bør ikke bli stillet overfor valget mellom
å underkaste seg en personlig krenkende undersøkelse for å tilfredsstille
myndighetenes bevisbehov — eller la det være, og dermed bli avskåret
muligheten for å få den tillåtelse man søker om. Personlig er jeg ikke i tvil
om at eksemplet med "jomfruprøven" er på den gale siden av streken. Men
hvordan skal man stille seg til de tilfeller hvor utlendingen — til støtte for de
opplysninger han eller hun har gitt utrykkelig ønsker å underkaste seg den
ene eller andre prøve? Da vil det naturlig nok være vanskelig å unnlate å
etterkomme en slik anmodning. Imidlertid tror jeg det må være riktig at
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lovgiveren sier nei til slik bevisføring overhodet. Äpnes det først for slike
undersøkelser ad frivillig vei, kan det etter hvert bli så som så med frivillig-
heten.

Avslutningsvis ønsker jeg å understreke det betydningsfulle i at dette
tema drøftes i nordisk sammenheng. Seiv om utviklingen hittil har vist at de
nordiske land har valgt tildels forskjellige løsninger, er det mange tegn som
tyder på at vi er på riktig vei, og bør kunne ha et berettiget håp om
samkjøring av våre synspunkter — over en viss tid.

Hovrättsrådet GERHARD WIKRÉN, Sverige:

Den nuvarande utlänningslagen bygger liksom föregångaren från 1954 på
principen att någon ovillkorlig rätt att komma in i Sverige eller att vistas här
inte finns för andra än svenska medborgare. Rent faktiskt är det en tes som
inte håller fullt ut. Jag återkommer till det. Lagens uppgift blir då i stället
att skapa garantier för behandlingen av utlänningarna vid inresan och
under vistelsen här fram till — och också i samband med — avlägsnandet.
Det gäller i frågor om förvarstagande, om förutsättningarna för avlägsnande
på grund av brott eller asocialitet, om besvärsrätt och om rätten att blir
hörd. Det här är alltså den grund på vilken utlänningslagen vilar.

Vår lag är en fullmaktslag. Den ordningen genomfördes konsekvent 1954.
Tanken bakom — som den kommer till uttryck i förarbetena — var den, att
man inte i lag skall binda eller för hårt lägga fast förutsättningarna för resa
in och ut ur landet och för vistelse här. Det borde i stället vara möjligt att
anpassa sådana frågor till den skiftande verkligheten, inklusive ändrade
förhållanden i andra länder som vi berörs av. Det var av den anledningen
man genomförde lagen som en fullmaktslag. Regeringen har fatt fullmakt att
besluta om man skall ha en ordning med inresetillstånd och tillstånd för
vistelse och arbete. En sådan ordning har genomförts konsekvent. Det sägs
till och med beträffande inresan generellt att en utlänning ska ha visum för
att komma in i landet. Från detta görs sedan så många undantag beträffan-
de bl.a. västvärldens länder att in- och utresan i realiteten är mycket fri. Det
är ett förhållandevis begränsat antal länder beträffande vilka vi av olika skäl
har fatt reglera inresa med visum.

1954 diskuterade man även den motsättning som ligger i att man i lag
noggrant reglerar förutsättningarna för utvisning på grund av brott eller
asocialitet medan det samtidigt visade sig svårt att på samma sätt i lag
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reglera förutsättningarna för utvisning i övrigt. Det visade sig vara omöjligt
att reglera de senare förutsättningarna i lag. Om riksdagen har överlåtit åt
regeringen att besluta från tid till annan vilken invandringspolitik som skall
föras så måste som en konsekvens även frågan om grunderna för utvisning
stå öppen. Utvisningen är ju ingenting annat än baksidan av ett beslut att
vägra uppehållstillstånd. Man accepterade alltså detta sakernas tillstånd.
Samtidigt infördes emellertid en bestämmelse om en positiv rätt till asyl och
en liknande bestämmelse avseende verkställighet i fråga om flyktingar. På
dessa punkter infördes vad som i vart fall kom mycket nära en positiv rätt
att vistas i landet. Hithörande frågor aktualiserades också nu i samband
med tillkomsten av 1980 års utlänningslag. Utlänningslagkommittén hade
då faktiskt föreslagit en reglering i lag av de grunder på vilka man skulle ge
uppehållstillstånd. Även det försöket gick emellertid om intet, därför att det
inte gick ihop med lagens karaktär av fullmaktslag. Har regeringen, åtmins-
tone formellt i lagen, fatt en rätt att självständigt bestämma om det över
huvud taget ska ställas krav på uppehållstillstånd, kan man ju inte gärna i
lagen ange under vilka förutsättningar uppehållstillstånd skall meddelas. I
stället valdes att i utlänningsförordningen, som ju också den är en författ-
ning av förhållandevis hög dignitet, räkna upp de fall i vilka fall en utlän-
ning skall fa uppehållstillstånd. Det anges gälla flyktingar, krigsvägrare,
sådana som har arbetstillstånd och försörjningen ordnad, familjeanknyt-
ningsfall och de som vistas här för studier. Det skall emellertid sägas att
dessa grunder inte i realiteten beslutas av regeringen självständigt. I själva
verket är det en illusion att regeringen skulle avgöra under vilka förutsätt-
ningar utlänningar skall få resa in och vistas här. Regeringen har nämligen
under hela tiden sedan den förra lagen kom gått till riksdagen med de stora
principfrågorna. Riksdagen har godtagit av regeringen föreslagna riktlinjer
för invandringen och när man — t.ex. i fråga om gäststuderande — har velat
ändra på riktlinjerna har man också gått till riksdagen. I realiteten anser sig
alltså regeringen bunden av de principer som riksdagen har uttalat, låt vara
inte genom bestämmelse i lag.

Får jag till slut bara något ta upp frågan om positiv rätt att stanna och
vistas i ett land. Som jag sa nyss har vi ju i alla de nordiska länderna
bestämmelser om asyl som ger en utlänning rätt till fristad om han är
förföljd och om han har behov av sådant skydd, dvs. att han inte har fått
skydd på annat sätt. Det är i vart fall i vårt land så långt fråga om en
lagregel som riksdagen har lagt fast och som binder regeringen och alla
tillämpande myndigheter och som en utlänning ju faktiskt kan åberopa sig
på. Så långt kan man alltså tala om att en utlänning i ett hänseende har en
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positiv rätt att få stanna. Motsvarande kan man möjligen säga om famil-
jeanknytning i vissa fall, nämligen när det gäller den närmare familjen, där
praxis sedan gammalt och även internationella överenskommelser medger
make och minderåriga barn att komma in i landet för att förenas med den
härvarande. I praktiken har en sådan person vad som kan liknas vid en
positiv rätt att få stanna. Åtminstone ser man i Sverige på saken på det viset.
Det kan nämnas andra grupper som på grund av bestämmelse i lag eller
förordning har en mer eller mindre fastlagd rätt. Man har t. ex. i Sverige
praktiskt sett en rätt till permanent uppehållstillstånd efter ett års innehav
av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det står i förordningen att man inte
får vägras ett sådant permanent uppehållstillstånd, som alltså gäller för all
framtid, om det inte råkar föreligga asocialitet eller brottslighet som skulle
kunna föranleda utvisning eller avvisning. I praktiken kan man ju till dem
som praktiskt sett kan sägas ha en rätt att stanna föra även statslösa som
inte kan skickas till något annat land. Jag kan tillägga för vår del att vi har
en bestämmelse om gäststuderande som säger, att de inte utan särskilda skäl
får vägras uppehållstillstånd för studier om de uppfyller vissa krav i fråga
om kompetens, behörighet och försörjningsförmåga. Vi skall inte heller i det
här sammanhanget glömma nordbor, som ju är helt undantagna från till-
ståndskrav, och minderåriga barn.

I anledning av vad Ingemar Rexed sa om utvisning av nordbor vill jag
bara säga, att den frågan helt nyligen övervägdes av utlänningslagkommit-
tén, regeringen och riksdagen i samband med tillkomsten av 1980 års
utlänningslag. Man gjorde då påtagliga förändringar till förmån för nord-
bor. En nordbo som har haft uppehållstillstånd i Sverige i två år får således
inte utvisas om det inte föreligger synnerliga skäl. Man införde också en
möjlighet för åklagare att underlåta att åtala för det brott som det innebär
att återvända till Sverige olovligt. Jag tror att detta är så långt det är
politiskt och på annat sätt möjligt att för närvarande komma.

Avdelningsdirektör STIG HILJDING, Sverige:

Först vill jag tala om att mina erfarenheter grundar sig på att jag varit
verksam tidigare dels i anslutning till den svenska centrala folkbokföringsor-
ganisationen och dels med personnamnsfrågor, som i Sverige hänföres till
patent- och registreringsverket, det ämbetsverk, till vars ansvarsområde hör
bevakning av flera sidor av det immateriella rättsområdet.

21-23-636
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Jag har därför velat säga några ord i anledning av att folkbokföringsfrå-
gorna kommer in som ett viktigt avsnitt beträffande utlänningarnas rättsliga
förhållanden. För de utlänningar, som kommer in i Sverige eller Norden i
övrigt, är det viktigt att de tjänstemän, som har att ta emot dem och notera
deras personliga data vet hur man skall bedöma deras statusförhållanden ur
rättslig synpunkt. Härvidlag förefaller det mig som om man varit något
senfärdig med att studera dessa sidor av utlänningsbehandlingen och fa
fram en effektiv lösning av problemen. För folkbokföringen är det av stor
betydelse att äga kännedom om invandrarnas rättsliga status så att flytt-
ningen över gränserna icke medför oförutsedda rättsändringar eller rättsför-
luster beträffande statusförhållandena. Man kan t.ex. peka på de problem-
komplex, som finns när det gäller bedömningen av om en person är gift eller
inte eller om vederbörande är frånskild. Tjänstemannen som har att be-
handla dessa frågor vet ofta rätt lite om vad som gäller i de länder, varifrån
invandrarna kommer. Problemen tangerar ofta internationellt-privaträtts-
liga överväganden. Sedan länge kan i Europa hämtas kunskap i dessa frågor
genom ett utvidgat deltagande i det gemensamma arbete som bedrivs inom
den europeiska organisationen Commission Internationale de l'Etat civil, på
svenska Internationella Civilståndskommissionen. Kommissionen är ett
fackorgan som i samarbete med Europarådet och Haagkonferensen sysslar
med att skapa förutsättningar för en bättre behandling av personrättsfrå-
gorna vid invandringar och utvandringar mellan länderna. Jag skulle därför
vilja förorda att man inom de nordiska länderna tar upp denna fråga för att
diskutera om intresse finns för utvidgad representation och medverkan i
civilståndskommissionen. Inbjudan till deltagande i kommissionen har från
dess sida gjorts senast 1973. Det resulterade då i att man från svensk sida
utsåg observatörer som följt arbetet i kommissionen. Man har också från
svensk sida gjort försök att väcka intresse i Danmark, Finland och Norge
men något positivt ställningstagande från dessa länders sida har ännu icke
gjorts. Jag anser att tiden nu är mogen för ett närmare samarbete och
deltagande i detta västeuropeiska arbete på folkbokförings- och det interna-
tionellt-privaträttsliga området. Det har stor betydelse för människor som
flyttar över gränserna i Europa.

Kommissionen är organiserad med sektioner i respektive medlemsland,
för närvarande är 12 länder anslutna, däribland de, från vilka många
invandrare under senare år kommit till Sverige. I varje medlemsland finns
en sektion, vari ingår jurister från den centrala förvaltningen och juridiska
fakulteter samt tjänstemän från central eller lokal folkbokföringsverksam-
het. Det är av stor betydelse att vi i Norden följer och deltar i arbetet inom
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civilståndskommissionen för att tillgodogöra oss de erfarenheter som därige-
nom vinnes.

Høyesterettsdommer JAN SKÅRE, Norge:

Jeg vil ta utgångspunkt i Opsahls tese 27. Her antydes at domstolene eller
nye organer bør overta en del av de avgjørelser i asyl- og utvisningssaker
som nå tas av Justisdepartementet.

I den siste relativsetning er det vist til at justisministeren og Justisdepar-
tementet har meget arbeid og mange vanskeligheter med disse sakene. Det
er vel riktig, og det skyldes vel ikke minst at det er stor offentlig oppmerk-
somhet knyttet til en del avgjørelser. De tas gjerne opp i massemedia — det
blir et politisk press på justisministeren. Noe som er særlig bekymringsfullt
er at den faktiske fremstilling man finner i massemedia ikke alltid er riktig og
fullstendig. Når det antydes overføring til domstol, kan det ligge den tanke
bak at Justisdepartementet trenger en politisk avlastning. Mitt første spørs-
mål er om det er tanker av denne art som ligger bak forslaget.

Det neste spørsmål man kan reise er om disse sakene vil bli enklere å
håndtere av en domstol enn de i dag er å håndtere for forvaltningen.
Forutsetter man at en domstol mer enn forvaltningen vil arbeide i et politisk
vakuum, vil offentlighetens oppmerksomhet forsvinne om domstolene over-
tar?

Videre oppstår det spørsmål om i hvilken grad man egentlig kan avlaste
Justisdepartementet for disse sakene: Seiv om man legger avgjørelsen til
domstol må noen ta intiativet. Og hvem skal det være om det ikke er
Justisdepartementet? Hvis man legger partsrollen til Justisdepartementet,
vil det politiske press fortsatt være der i forbindelse med spørsmålet om å
reise sak og under sakens gang. Avlastningen vil for så vidt bli fiktiv.
Naturligvis finnes det andre muligheter, f.eks. å legge initiativretten til
påtalemyndighetene.

Så kommer det neste spørsmål: Hva skal domstolene avgjøre? Skal de
avgjøre bare om de rettslige vilkår foreligger, eller også om vedkommende
bør utvises og om han skal utvises? Og igjen oppstår det ut fra de forskjellige
varianter et spørsmål om i hvilken utstrekning man da egentlig avlaster
Justisdepartementet. Skal Justisdepartementet være forpliktet til å effek-
tuere en avgjørelse om utvisning eller får man en ny fase i saksbehandlingen
hvor departementet må vurdere om en utvisningstillatelse gitt av domstol
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bør effektueres eller ikke? Tilsvarende spørsmål oppstår om man analyserer
nøyere et alternativ som er nevnt i tese 27, nemlig å opprette nye organer for
å behandle disse sakene. Et sentralt spørsmål ved opprettelse av nye organer
vil jo være spørsmålet om i hvilken utstrekning de skal være rettslig uavhen-
gige av departementet og operere uten politisk ledelse og kontroll. Jeg tror
for mitt vedkommende at det vil være meget vanskelig å ta disse sakene helt
ut av politikken og helt ut av de politiske myndigheters kompetanse.

Advokat HANS HJALMERS, Sverige:

Jag vill ta upp tre frågor som tidigare har behandlats och en fråga som inte
har diskuterats hittills. En av de tre frågor som tidigare har varit uppe är om
lagfastning av rätten att fa stanna i riket skall vara nödvändigt eller om den
administrativa vägen som man har i Norge är den lämpligaste. Den andra
frågan är familjebegreppet, och den tredje är om det skall behövas en annan
myndighet i stället för polismyndighet, som vi ju har som den första kontak-
ten med utlänningar som kommer till vår gräns. Den fjärde frågan gäller
möjligheten att i utvisningssaker klaga till regeringen.

När det gäller frågan om lagstiftning på det här området i stället för den
administrativa vägen, så är ju, som Gerhard Wikrén sa för en stund sedan,
rätten att fa reda på vilka som far stanna i Sverige intaget i en förordning
och inte i utlänningslagen. Han säger att visserligen lyssnar regeringen till
riksdagens intentioner i vad den har uttalat om vilka som ska fa stanna, men
det finns dock inte någon garanti eller någon skyldighet för regeringen att
göra så. Nu är det alltså regeringen själv som genom utlänningsförordning-
en har talat om vilka man anser ska fa lov att stanna i Sverige, och det kan
regeringen självmant ändra. Jag menar att det måste skapas garantier för
att det inte får ske utan riksdagens samtycke. Det finns ju tider av oro, det
finns tider av lågkonjunktur, som nu är nära, och det finns andra kristider,
när länder omkring oss befinner sig i orostider, som gör att den här rätten
att fa stanna som nu finns i utlänningsförordningen när som helst kan
upphävas och det borde inte vara på det viset. Att utlänningslagen är en
fullmaktslag ser jag inte som någon godtagbar ursäkt utan jag tycker att det
borde kunna ändras så att den blir en sedvanlig lag, där riksdagens inten-
tioner skall fastläggas. Jag tycker det är nödvändigt med en lagfastning på
det här området och att det system som man har i Norge med en skönsmäs-
sig administrativ bedömning är olämpligt. Det går att klara garantierna
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med andra myndigheter än domstolar och jag kommer tillbaka till det strax.
Familjebegreppet däremot, där är ju kärnfamiljen, d.v.s. mamma, pappa

och barn, det som läggs till grund för rätten att få stanna på grund av
anknytning. Det är ju ändå en realitet för dem som bor i de nordiska
länderna att vi lever i ett multinationellt samhälle. Det finns en mängd
nationaliteter och de flesta i den här salen är säkert överens med mig om att
det är någonting som vi alla har accepterat att det får vara på det viset. Då
måste vi också ta konsekvenserna av att det ser ut så. Många av de
invandrargrupper som kommer här har helt andra begrepp om vad som är
familj, och det borde vara naturligt för de nordiska invandrarmyndighe-
terna att ta hänsyn till det och inte stirra sig blinda på vårt nordiska
kärnfamiljsbegrepp. Det är ju så att vi på andra områden, exempelvis inom
undervisning och inom kultur gärna ger invandrarna möjligheter till fritt
utövande och då ser jag ingen anledning till varför man inte kan göra
likadant när det gäller hänsynen till deras sätt att se på familjebegreppet.
Jag tycker att en liberalare tolkning på den punkten är motiverad. I Sverige
finns det vissa möjligheter till uppmjukning i praxis men det är fortfarande
mycket restriktivt.

När det sedan kommer till frågan om det skall behövas en särskild
myndighet i stället för polisen för att behandla människor som kommer till
gränsen för att stanna, är jag av den uppfattningen att det är litet för
besvärligt med tanke på mängden av människor som kommer till våra
gränser att helt avskaffa polisen såsom ansvarig för detta. I Sverige har vi ca
2000 avvisningsfall varje år. Det har i samband med den nya utlänningsla-
gen, i de fall då någon utlänning vill stanna av politiska skäl, införts en
skyldighet för polisen att även om man beslutar om avvisning anmäla det
hela till den svenska invandrarmyndigheten, statens invandrarverk, som
sedan får pröva om polisens beslut var riktigt. Jag tycker att just den rädslan
som många invandrare ifrån framför allt latinamerikanska länder känner för
kontakter med polis borde kunna minskas genom att det i Sverige inte är
polisen som har det yttersta ansvaret för de fallen utan att det faller på
invandrarverket. Jag tycker också att det bör kunna ligga på en särskild
myndighet som invandrarverket istället för domstolar, men då menar jag att
de negativa besluten måste motiveras. Det är ju en sak som inte alltid är
nödvändig i administrativa förfaranden, utan skönsmässighet är något som
sällan framgår av beslutet.

Den fjärde frågan gäller besvärsrätt till regeringen. I Sverige är det
numera så att man får gå till regeringen så snart det är en utvisningsfråga
som prövas för första gången. Det har i Sverige varit uppe till diskussion att
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inskränka den möjligheten eftersom många sådana besvärsärenden belastar
regeringens kansli. Sådana tankegångar oroar mig något, d.v.s. att lagstift-
ningen här direkt blir beroende på hur mycket som klagas. Klagas det för
mycket gör man en inskränkning i möjligheten, klagas det mindre så går det
bra. Jag kan inte ställa mig bakom dessa tankegångar och tycker att en
sådan självklar sak som att fa möjlighet till prövning av regeringen måste stå
kvar och att det är en självklar sak för de ansvariga politikerna att se till att
regeringskansliet byggs ut.

Ekspedisjonssjef KARIN BRUZELIUS, Norge:

Temaet for diskusjonen her er utlendingers rettslige stilling, og det er et
temaområde som dekker svært mange forskjellige aspekter. Det dekker det
som vel i tradisjonell og snever forstand er fremmede rett, nemlig retten til å
komme inn til et land og til å bli der. Men det dekker også i meget stor
utstrekning under hvilke vilkår utlendingen kan oppholde seg eller gis
anledning til å oppholde seg i våre land på. Diskusjonen har vel i de fleste
nordiske land fokusert seg på fremmedlovgivningens utforming og hvordan
og på hvilke vilkår og når utlendinger skal få lov til å komme til våre land.
Forholdet er vel imidlertid at i alle de nordiske land så er det etter hånden
kommet en rekke utlendinger. Og utlendinger fra kulturer som står fremmed
fra vår egen. Og seiv med den snevrere innvandringspolitikk vi nå fører, så
kommer det fremdeles en rekke grupper til våre land fra kulturer som står
vår egen nokså fremmed. Slik at diskusjonen som opprinnelig i meget høy
grad har vært fokusert på spørsmålet om vilkårene for å komme inn og få bli
i våre land har nå etter hånden også glidd over på vilkårene for opphold eller
hvilke rettslige regler som gjelder for de utlendinger som oppholder seg
under en lengere tid i våre forskjellige nordiske land. Det vel man først har
fokusert diskusjonen på det har vært medborgerlige rettigheter, altså retten
til eventuell stemmegivning i lokale eller kommunale valg. Lenger er vi vel
neppe kommet noe sted. Det jeg imidlertid har lyst til å fokusere litt på er de
lovvalgsregler som vi tradisjonelt har brukt i våre land for å avgjøre kon-
flikter mellom våre egne rettssystemer og fremmede rettssystemer når en av
de involverte parter har en tilknytning eller rettsforholdet har tilknytning til
en fremmed stat. Dette er kanskje et spørsmål som i særlig utstrekning
kommer opp på det personrettslige og familierettslige området hvor kultur-
kollisjonen kan bli særlig stor. Her har vi iallfall i Norge tradisjonelt hatt
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som hjelpemiddel å legge bopelsbegrepet til grunn. Når det gjelder de
politiske flyktningene har vi tradisjonelt vært meget raske til å si at de far
bopel i den nye oppholds- eller bopelsstaten, mens vi har hatt store prob-
lemer og fremdeles har store problemer i Norge med å ta standpunkt til når
en fremmedarbeider egentlig kan anses å ha norsk bopel eller norsk domisil.
Men vi har vel etter hånden fått en tendens til å legge skjæringstidspunktet
på et tidligere stadium. Altså det er nokså kort etter at de har fått tillåtelse til
å komme hit til Norge og oppholde seg i Norge, slik at det kreves ikke særlig
langvarig tilknytning til Norge for at vi skal anse dem for å være domisiliert i
Norge. Dette har ganske vidtrekkende konsekvenser iallfall for norske dom-
stolers og norske myndigheters lovvalgsanvendelser eller bruk av lovvalgs-
problematikken, fordi når vi har ansett dem å være bosatt i Norge eller
domisiliert i Norge så har vi i meget vidt utstrekning brukt norsk rett og
ment at de kommer inn under norsk lovgivning. Dette systemet har passet
veldig bra i alle de årene hvor vi ikke hadde så forferdelig mange utlendinger
i våre land og hvor utlendinger var mer midlertidig og passerte gjennom
landene. Det passer dårligere nå når vi får store grupper utlendinger og
store grupper utlendinger fra kulturområder som står vårt eget meget fjernt
særlig på det området som jeg nevnte tidligere, nemlig de familierettslige og
de personrettslige områdene. Jeg tror derfor at det er meget ønskelig iallfall
for Norges og Danmarks vedkommende som begge er domisilstater, men
etter hva jeg har forstått så har man i Sverige mer og mer gått over på en
tilnærmet bruk av domisilprinsipper som er det hendigste for domstolene, at
man tenker igjennom lovvalgsreglene på disse områder om det er ønskelig
hensiktsmessig løsning at våre rettsregler på disse områder meget raskt er
tilgjengelig eller legges til grunn for å regulere utlendingers opphold — eller
utlendingers rettsforhold ved opphold i våre land. Jeg har selv vært borte i
en del tilfeller hvor det nok har hatt nokså dramatiske konsekvenser for noen
av de involverte parter at de har kunnet få skilsmisse eller deres formueretts-
lige eller andre forhold er blitt regulert etter rettssystemene i våre land. På
den annen side så tror jeg at hvis vi skal stille oss liberale på dette området,
så må vi samtidig være klar over hvor raskt våre ordre public betraktninger
vil komme inn i avskjæring av bruken av de rettssystemer disse menneskene
har med seg fra sine hjemland. Jeg tror ikke at det er grunn til å regne med
at vi vil akseptere rett til bigamistiske eller flertallsekteskap i våre land, det
vil stride med vår ordre public, bare for å nevne et nokså enkelt eksempel.
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Ordföranden i arbetsdomstolen, hovrättslagman ÅKE BOUVIN, Sverige:

Jag hade inte tänkt säga något i den här debatten men eftersom Ingemar
Rexed riktade kritik mot ett förslag som utlänningslagskommittén, där jag
har varit ordförande, har lagt fram, så tycker jag att jag i alla fall måste säga
några ord. Jag passar då på att först säga något om det nordiska samarbetet
på det här området. Jag har själv ivrat för att det skulle utökas. Beklagligtvis
måste man nog säga att det har varit stora svårigheter. Vi fick ett nordiskt
betänkande i början på 1970-talet, där vi försökte, till och med när det gäller
terminologin, att skapa större enhetlighet mellan länderna. Det kan tyckas
konstigt kanske att vi här i Sverige skulle tala om bortvisning i stället för
utvisning, men detta skulle vara ett led i att nå enhetlighet på området. Det
visade sig i alla fall att det var mycket litet av detta som kunde genomföras.
När man har lyssnat i dag på inläggen ser man att det fortfarande är ganska
svårt att nå enhetliga lösningar. Tyvärr, måste man säga, men jag tycker
inte att vi skall ge upp hoppet.

Vi talar här om vilka organ som skall handha prövningen av de här
viktiga ärendena och där är det många delade meningar och vi har olika
uppfattningar i de olika länderna. Vi har olika uppfattningar också i Sveri-
ge. Vårt arbetsmarknadsdepartement, som handhar de här frågorna, är
överhopat av ärenden såvitt jag förstår. Jag tror att man nu måste börja
tänka om något och avlasta departementet en del av de ärendena. Jag tycker
att man i Sverige nu skall ytterligare fundera på att inrätta en besvärs-
nämnd som skall kunna ta hand om dessa frågor. De viktigare principiella
avgörandena skulle kunna skickas vidare till regeringen, sådana som är av
viss politisk betydelse. Jag tror att då skulle vi fa en betydligt klarare och
bättre praxis, vi skulle bättre få reda på vad besluten innebär, de skulle vara
motiverade och jag tror att det skulle gagna utvecklingen i framtiden. Som
ordförande borde lämpligen en jurist sitta. Han skulle vara biträdd av
lekmän.

Men anledningen till att jag gick upp här i sluttampen är att Ingemar
Rexed fann det vara "häpnadsväckande" att kommittén har lagt fram ett
förslag om ett särskilt utvisningsförfarande. Bakgrunden till det förslaget är
att många invandrare här i Sverige gömmer sig över en tre månaders tid.
Jag skall inte gå närmare in på bakgrunden till detta, men syftet var att man
ville ha ett särskilt förfarande beträffande sådana som man träffar på efter
tremånadersperioden. Dessa skulle kunna utvisas på ett särskilt sätt. Jag vill
säga till Ingemar Rexed att jag helt delar hans uppfattning och att detta är
ett anmärkningsvärt förslag. Själv skrev jag mig skiljaktig, vilket samtliga
jurister i utredningen också gjorde.
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Korreferenten, professor HANS GAMMELTOFT-HANSEN, Danmark:

Jeg skal ikke knytte mange bemærkninger til de fremkomne indlæg — det vil
referenten sikkert gøre — men kun fremsætte nogle betragtninger i forbindel-
se med tre af de bidrag, der er kommet fra salen.

Ingemar Rexed talte blandt andet for at afskaffe al udvisning af nordiske
statsborgere. Som man forhåbentlig vil have forstået af korreferatet, er jeg
absolut tilhænger af enhver begrænsning af udvisningsinstituttet. Men lige
netop for så vidt angår det spørgsmål, som blev rejst af Rexed, må man dog
nok erkende, at for så vidt angår udvisning — eller hjemsendelse, som man
jo kan kalde det — af nordiske statsborgere, kan der ganske ofte være, hvad
man kort kunne kalde for en "social indikation" for en sådan hjemsendelse
eller udvisning. For at sige det ganske kort og eksemplificeret, så ville jeg to,
at en ung narkoman fra et af de andre nordiske lande alt andet lige vil have
bedre chancer i sit eget hjemlige miljø end for eksempel i Christiania — og
nu taler jeg altså om Christiania i København, og ikke om den tidligere
norske hovedstad.

Så rejste Jonas Myhre fra Norge spørgsmålet om, hvor indgående under-
søgelser man i grunden kan tillade sig at foretage i forbindelse med prøvelse
af en opholdstilladelses- eller asylbegæring. Herved kommer man ind på et
umådelig stort og efter min mening overordentlig vigtigt spørgsmål, som
ikke har kunnet berøres her i dag. Sagen er, at jeg er fuldstændig enig med
Myhre i, at spørgsmålet om undersøgelser må rejses, men det kan ikke ses
isoleret fra et andet og nok så indgribende spørgsmål, som man kort kunne
karakterisere som spørgsmålet om bevisbyrde eller bevisniveau i udlændin-
gesager. Vil man have en bevisregel, som for eksempel sikrer, at man hellere
holder 10 materielt berettigede udlændinge ude af landet for at være sikker
på, at ikke 1 uberettiget slipper ind — altså en ekstremt statsvenlig bevisbyr-
deregel. Eller vil man omvendt prøve — og jeg må jo tale i forenklede og
teoretiske termer — at etablere en stærkt udlændingevenlig bevisbyrderegel,
hvor man accepterer at tage en række uberettigede udlændinge ind i landet
for derved at sikre, at en enkelt berettiget ikke holdes ude. — Vi kender jo
disse udtryk så udmærket fra straffeprocessen, hvor netop bevisbyrderegelen
in dubio pro reo er knyttet sammen med det ønskelige statistiske udfald:
Hellere frikende 10, som ellers skulle have været domfældt, end risikere, at 1
uskyldig person dømmes. Dette spørgsmål om beviskrav og bevisbyrde —
om det skal være en statsvenlig regel, en udlændingevenlig regel eller, hvad
der nok er mest tilstræbelsesværdigt, en slags gennemsnitsregel — må tages i
betragtning, når man drøfter spørgsmålet om, hvilke undersøgelser der kan
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foretages. Og jeg kan da sige, at det er mit indtryk, at man i Danmark ofte er
tilbøjelig til både i de administrative forskrifter og i den administrative
praksis at lægge en så bred sikkerhedszone uden om de regler, der skal
beskytte staten mod uønsket indvandring, at man måske lidt for ofte kom-
mer til at træffe en afgørelse, som går en berettiget udlænding imod. Men
det er altså et spørgsmål, der må drøftes i forvaltningsprocessens alminde-
lige sammenhæng, i forvaltningsprocessens bevismæssige terminologi og
begrebsapparat.

Til sidst vil jeg — idet jeg håber, at Opsahl vil tilgive mig, idet spørgsmå-
let i høj grad var rettet til ham — gerne have lov at kommentere Jan Skåres
spørgsmål, som han knyttede til these 27 i referatet; selv om det i formen var
et neutralt indlæg, så sporede man dog en tydelig aversion eller dog i hvert
fald skepsis over for tanken om domstolsprøvelse af udvisnings- og asyl-
sager. For mig at se, er domstolsprøvelse eller nævnsprøvelse af henholdsvis
udvisnings- og asylsager indiceret, ikke nødvendigvis for at lette et politisk
pres, selv om dette naturligvis kan være en velkommen funktion og dermed
et argument, men fordi afgørelsens indhold og betydning er af en sådan art,
både i udvisningssager og asylsager, at det i høj grad er sammenligneligt
med de sager, som domstolene normalt tager stilling til. Udvisnings- og
asylsager indeholder klare elementer af både jus og faktum, og derfor må
judicielle organer eller quasijudicielle organer som f. eks. et asylnævn være
egnede til at tage stilling hertil. Dermed har jeg også besvaret det spørgsmål,
som Jan Skåre stillede, om domstolene overhovedet skulle tage stilling til
andet end den rent retlige regulering, til andet end jus. Jeg mener, at i en
sådan situation må domstolene i høj grad også tage stilling til vurderingen af
de til grund liggende faktiske forhold. Det vigtigste argument for judiciel
prøvelse af udlændingesager er afgørelsens umådelige betydning for den
enkelte. Det er blevet sagt, specielt om udvisningssager, af den nu afgåede
folketingets ombudsmand i Danmark, at udvisninger på mange måder må
ligestilles med idømmelse af straf eller tilsvarende sanktioner. Det samme
kan i en vis forstand siges vedrørende asylsager. Dette er for mig det
bærende argument for, at man bør arbejde stærkt for at indføre domstols-
prøvelse af udvisningssager og nævnsprøvelse, for så vidt angår asylsager.

Referenten, professor TORKEL OPSAHL, Norge:

Det kan trygt fastslås at for enhver som en tid har beskjeftiget seg med disse
problemer har dette vært en rik debatt, et givende møte med mange kloke
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innlegg som spenner meget vidt. Og jeg begynner med å takke korreferen-
ten, ikke bare for den forståelsesfulle måten han hadde lest mitt referat på,
men også for den oppbyggelige måten han lanserte sine holdninger og sine
standpunkter på. Jeg deler disse på mange punkter når det gjelder de
retningslinjer man gjerne vil arbeide etter. Jeg synes også mange av hans
bemerkninger var klargjørende intellektuelt sett, ikke minst hans inndeling
av de kategorier av innvandring det kan bli tale om å sikre gjennom de
bestemmelser som er under utarbeidelse. Jeg tror han der har hjulpet meget,
iallfall på min tankegang.

Også mange andre innlegg har vært nyttige for det arbeid som pågår. Og
det har vært andre som samtidig kanskje var noe destruktive.

Jeg sa jeg holdt en lav profil, og høyesterettsdommer Skåre hadde nok
slått ned på noe som vel fortjente å bli valset ned så det ble omtrent flatt. Det
var den antydning til et standpunkt han hadde funnet, og de spørsmål han i
den anledning stilte. Men det hjalp jo nå igjen å høre korreferenten, som
iallfall i hovedtrekkene parerte disse spørsmål på en måte som gjør det
nesten overflødig for meg å forsøke. Men foruten hva professor Gammeltoft-
Hansen har sagt, tror jeg nok at det er viktig i denne forbindelse å bære i
minne at hva man tenker seg er jo ikke å sette domstoler eller nye organer
inn for å forvalte den någjeldende ordning, eller si rett om den. Man skal jo
ikke holde det som nå gjelder fast, og overføre til domstolene nettopp de
avgjørelser som i dag volder justisdepartementet så mange problemer. Det
er ikke de samme avgjørelser lenger hvis man kommer et stykke videre med
å regulere dem gjennom lov, og gjøre dem mere til spørsmål om jus og fakta,
som Gammeltoft-Hansen har understreket. Da håper jeg jo at domstolene
ikke vil vise den samme aversjon som de naturlig nok i dag måtte føle over å
bli satt inn i den rolle justisministeren opplever daglig, ikke minst i media.
Jeg tror ikke at man ved å judisialisere eller lage særskilte organer på dette
området kan avpolitisere avgjørelsene fullstendig. Jeg tror fortsatt de vil
være vanskelige. Men jeg ser jo denne antydning som et trekk i en pakke-
løsning man arbeider seg frem mot, hvor det av rent saklige grunner vil være
en oppgave for jurister og spesialister å treffe noen av disse avgjørelser. Jeg
tror ikke at vi dermed har svart på alle Skåres spørsmål, men jeg forbeholder
meg å prøve mere en annen gang.

Selv om jeg deler korreferentens grunnleggende holdninger på mange
punkter, tror jeg nok at det regelverk han skisserte, ville skape noen proble-
mer jeg ikke er helt beredt til å ta. Det ligger kanskje under dette en noe
forskjellig vurdering av risikoen for misbruk. Jeg tror f.eks. at det ville bli
vanskelig å praktisere en bestemmelse som ga rett til å oppholde seg varig i
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riket på det rent objektive grunnlag at man hadde vært der i 1 år, bare med
få modiflkasjoner som han beskrev. Han nevnte f.eks. den modifikasjon at en
oppholdstillatelse gitt med en viss tidsbegrensning — for et bestemt formål
— allikevel måtte kunne innebære et fullstendig punktum. Vel, men i praksis
er jo situasjonen en annen. For i løpet av den tid hvor personen har oppholdt
seg for et tidsbegrenset formål, f.eks. å studere, vil det gjerne ha oppstått et
nytt tilknytningsgrunnlag. Det er jo nettopp det at når tiden er i ferd med å
løpe ut, gifter man seg eller man skaffer seg en annen form for tilknytning
som gjør at tidsbegrensningen ikke kan gjennomføres. Og vil ikke dette så å
si oppfordre til enda mange fler uekte studieformål og tilsvarende ordninger?
Likeså mente han at istedenfor å avvikle oppholdet måtte man kunne sette
straff for f.eks. å ha gitt uriktige opplysninger. Det skulle ikke i seg seiv være
diskvalifiserende å gi uriktige opplysninger. Også her vurderer nok jeg
misbruksfaren noe annerledes. Jeg tror at den preventive virkning av de
beskjedne straffedommer det kunne være tale om her, ville være forsvin-
nende. Så jeg viker tilbake for å erklære meg helt enig i disse forslag.

Innlegget fra høyesterettsadvokat Myhre tror jeg også var nyttig for
forsamlingen å høre. Det kom meget inn på materielle spørsmål som natur-
ligvis et lovutvalg på dette område må beskjeftige seg med. La meg bare si at
jeg deler i mangt og meget Myhres synspunkter, selv om det ikke noe sted
ennå er kommet offisielt til uttrykk.

Et annet innlegg fra lovutredererfaring volder meg mere vanskelighet. Det
var Wikréns. Ikke fordi det var noe galt i innlegget, men fordi han jo gjorde
oss delaktig i en erfaring som vi andre ikke har: Hvor langt kan man egentlig
komme? Det er vel et faktum at Sverige er det land som har gått lengst i å
tillate innvandring, og som også på mange andre måter er mere liberalt enn
oss i håndteringen av utlendinger, og samtidig er det eneste land som er
kommet i mål med den nye lovgivning. Og Sverige har altså holdt på
prinsippet med fullmaktslovgivning. Reglene der har vært meget forsiktige
med å innrømme positiv rett til opphold. Med denne kombinasjon av
erfaring og liberalitet sammenlignet med våre land i praksis, har han
kanskje rett, men det bekymrer meg jo noe: Han sier at så langt som den
svenske lovgivning har gått, er vel så langt som det er politisk mulig å
komme.

Med slik utveksling av nordiske erfaringer er det kanskje ikke mulig å
komme frem til ensartede løsninger. Ja kanskje jeg også må være enig med
Gammeltoft-Hansen i at det ikke engang er ønskelig å søke enhetlige løs-
ninger hvis man derved ofrer utlendingenes interesser. Altså, hvis man må
velge mellom liberalitet eller nordisk enhet, sa Gammeltoft-Hansen, så ville
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han ofre den nordiske enhet. Ja kanskje det er riktig. Men dagens diskusjon
har likevel bestyrket meg i den oppfatning jeg ga uttrykk for i referatet, at
utveksling av synspunkter, samordning av våre studier, som Myhre kalte
det, er minst like nødvendig og like aktuelt og fremdeles mulig på det
nåværende stadium, selv om vi ikke kommer frem til det Myhre kalte
samkjøring av synspunkter. Det innser jeg kan være for meget å ønske.

Debattledaren, professor JOHS. ANDENÆS, Norge:

Det står tilbake for meg å bringe referent og korreferent forsamlingens
hjertelige takk, både for deres innledningsanførende og ikke minst for deres
avslutningsanførende. Jeg vil også takke deltagerne i diskusjonen for de
mange synspunkter de har gitt uttrykk for. En spesiell takk fordi samtlige
har vist slik møtedisiplin når det gjelder tidsrammer, at ordstyreren har vært
fritatt for å utøve de vide fullmakter som han i følge lovene har. Det står noe
i retningslinjene for diskusjonen at ordstyreren han kan gi en sammenfat-
ning av diskusjonen. Jeg tror jeg skal avstå fra det. Det er en rikdom av
synspunkter som er kommet frem og jeg tror mine faglige forutsetninger her
er for svake. Jeg nøyer meg med å henvise til det referat fra møtet som vil
komme — vi vil alle håpe — om ikke for lenge. Og dermed erklærer jeg møtet
hevet.


