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Debatleder: advokat Gunnar Homann, Danmark:
Ærede tilhørere, referent og korreferent. Jeg har fået fornøjelsen af at skulle for-
søge at være debatleder her den næste 1½ times tid. Jeg hedder Gunnar Homann. 
Jeg er advokat her i byen. Det emne, der er genstand for drøftelserne her i den 
følgende tid, det er spørgsmålet om den internationale regulering af immigrations-
retten. Det som Jonas Christoffersen har skrevet om i artiklen ’Immigrationsret og 
magtfordeling’. Til vore skandinaviske brødre kan jeg sige, at det er et emne, som 
har haft aktualitet og har aktualitet i Danmark, navnlig inden for de sidste 10-12 år. 
Men også efter at Jonas skrev sin artikel, er emnet kommet i brændpunktetet på ny, 
takket være en dom fra EU-domstolen. Jeg tror, vi kan se frem til nogle spændende 
indlæg. Jonas Christoffersen er en af vores unge løver. Det er ikke så lang tid siden, 
han fik sin doktordisputats forsvaret i denne bygning, og han har udmærket sig in-
den for de senere år ved at skrive en del artikler, bl.a. med fokus på nogle af de pro-
blemstillinger, som vi skal ind på i dag. Vi får også, ved jeg, et interessant indlæg 
fra vores korreferent, der har en fortid i det finske asylnævn, forstår jeg. Det findes 
ikke mere, så nu er han forvaltningsråd i Finlands högsta forvaltningsdomstol. Vi 
får et par spændende indlæg. Når de er færdige, vil ordet blive givet frit til debatten. 
Der minder jeg lidt om spillereglerne. Det er nemlig således, at debatten vil blive 
optaget på bånd, og det betyder, at debatlederen og måske navnlig debatlederens 
sekretær er meget interesseret i, hvem der siger noget, fordi det skal vi have helt 
styr på. Vi skal også have helt styr på, hvornår de siger noget, og så først derefter 
kommer, hvad de egentlig siger. Men det bliver selvfølgelig det mest interessante. 
Vi skal have det gjort praktisk. Der vil være en ’vandrende mikrofon’, der vil kunne 
gives rundt. Men hvis det er således, at man sidder sådan placeret, at det er muligt 
uden store fysiske anstrengelser at komme ud og komme herop og tage ordet, så 
ved jeg, at det gør det lettere at forstå, når taleren står her. Jeg håber, der kommer 
indlæg fra alle de skandinaviske lande, men nu får vi se. Umiddelbart efter vi har 
hørt de to indlæg, kunne det være rart med en markering af, hvor mange der på 
forhånd kan sige noget om, at de vil med i debatten, så kunne vi måske også samle 
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visitkort ind, der vil kunne lette identifikationen her. Velkommen til en forhåbentlig 
god 1½ times tid. Jeg vil starte med at give ordet til Jonas.

Referent: lektor, dr.jur. Jonas Christoffersen, Danmark:
Referenten indledte med en redegørelse for hovedkonklusionerne i referatet, jf. be-
retningens bind I s. 103-119

Korreferent: förvaltningsråd Ilkka Pere, Finland:
Bästa åhörare, ärade kolleger!
Lektor Jonas Christoffersens föredrag behandlar immigrationen, ett på många sätt 
intressant och aktuellt tema. I föredraget frågar sig referenten hur de internationella 
immigrationsrättsliga bestämmelserna påverkar de allmänna nationella rättsreglerna 
om invandring och de enskilda avgörandena. Det är alltså fråga om hur den interna-
tionella immigrationsrätten påverkar den nationella politiska och juridiska beslut-
sprocessen. Frågan behandlas såväl ur ett statsexternt som statsinternt maktfördel-
ningsperspektiv, alltså ur statsförfattningsrättslig synvinkel. Den praktiska delen av 
referatet baserar sig på förhållandena i Danmark och den debatt som har förts där.

Själv skall jag försöka besvara samma frågor med utgångspunkt i finska 
förhållanden. 

Allmänt
Immigration till Finland är en ganska ny företeelse, som fick sin början först 

mot slutet av 1980-talet. Under de föregående hundra åren var Finland ett land som 
huvudsakligen förlorade befolkning genom emigration, inte ett land vars befolkning 
ökade genom immigration. Under 2007 var enligt uppgift cirka 133 000 utländska 
medborgare bosatta i Finland. Detta innebär cirka 2,5 procent av landets befolkning. 

På det hela taget befinner sig Finland således än så länge bara i början av sin 
utveckling mot en mångkulturell europeisk stat. Därför, och eftersom inga större 
problem eller konflikter har förekommit i samhället, har immigrationsfrågorna inte 
befunnit sig särskilt högt på den politiska agendan. Situationen håller dock på att 
förändras. Ett exempel på detta är att det i statsminister Matti Vanhanens kabinett nu 
finns en migrations- och europaminister. Utlänningsverket har också bytt namn till 
Migrationsverket. Om detta kan sägas att det inte enbart är fråga om en namnändring, 
utan också om en djupare strukturell förändring och attitydförändring.  

Immigrationsrätten har också en koppling till en utmaning som Finland delar med 
det övriga Europa, nämligen en åldrande befolkning. Man anser att dessa problem 
inte på längre sikt kan lösas utan ökad invandring. En ökning av den utländska be-
folkningen och dess andel av landets totala befolkning kommer att ha omedelbara och 
djupgående konsekvenser för samhället. Det kommer att vara av avgörande vikt att 
integrationen lyckas. Man kan även förstå att staterna är försiktiga och känsliga för 
allt som innebär att beslutanderätten i immigrationsfrågor överförs från de nationella 
myndigheterna till internationella organ. I en globaliserad värld är det dock omöj-
ligt att behärska migrationen på något annat sätt än genom internationellt samarbete. 
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Betraktar vi frågan ur nationellt perspektiv, står det klart att i synnerhet små stater 
inte har något verkligt alternativ. Det gäller för dem att engagera sig i samarbetet, an-
passa sig till situationen och leva med den. I vilken mån man når rationella lösningar 
beror i ett öppet demokratiskt samhälle i hög grad på urbefolkningens inställning till 
de förändrade förhållandena.

Tes 1: Demokratiskt bestämd internationalisering
Referenten konstaterar i sin analys att fastän det inte innebär något demokratiskt 
problem för ett land att immigrationen i allt högre grad regleras av internationella 
rättsregler, om det bara är möjligt för landet att frigöra sig från dessa internationella 
förpliktelser, förhåller det sig dock så, att en del av rättsreglerna indirekt befinner sig 
utom räckhåll för de danska myndigheternas politiska beslutanderätt. Problemet är 
inte enbart demokratiskt, utan gäller även maktfördelningen. Danmark kan inte till 
alla delar själv bestämma vilka förpliktelser invandringen medför för landet. Med 
detta påstående syftar referenten på att en del av behörigheten att införa bindande 
förpliktelser för Danmark har överförts på Europeiska gemenskapernas domstol och 
Europeiska människorätts domstolen. Av referatet förefaller också framgå att män-
niskorättsdomstolens dynamiska tolkning av konventionen, som har inneburit en ac-
centuering av konventionens tillämpningsområde och genomslagskraft och som har 
ansetts ha begränsat Danmarks suveräna beslutanderätt, kan ha bidragit till att man på 
politisk nivå i viss mån har haft en reserverad inställning till Danmarks anslutning till 
det 12:e tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om mänskliga rättigheter, 
som allmänt angår diskriminering. 

I min egen analys föredrar jag att göra skillnad mellan å ena sidan människorät-
tens förpliktelser i allmänhet och å andra sidan den behörighet som en suverän stat 
har att bestämma vem den ger tillträde till sitt område och på vilka villkor detta sker. 
På förstnämnda område, alltså i fråga om de mänskliga rättigheterna, har folkrätten 
alltid begränsat staternas suveränitet. Respekten för individen och människovärdet 
återfinns redan i FN:s grundstadga, samt i FN:s deklaration av de mänskliga rättig-
heterna från 1948, som senare har blivit bindande. När det gäller dessa universella 
förpliktelser ligger det ingen mening i att tala om demokratiskt beslutsfattande. Dä-
remot är det mera motiverat att lyfta fram demokratiaspekten när det blir fråga om 
de förpliktelser som finns inskrivna i internationella fördrag. Den invandringspolitik 
som en suverän stat kan bedriva enligt ”fri prövning” bör uttryckligen vara under-
ställd demokratiska beslut.  

Finns det således ett så kallat demokratiunderskott när det gäller de förpliktelser 
som är förknippade med att tillåta invandring till en stat och, om så är fallet, hur ser 
detta underskott ut och är det skäl att vidta åtgärder för att rätta till situationen?

När det gäller människorättens förpliktelser i allmänhet frågar jag mig i vilken 
mån beslut om normer som reglerar mänskliga rättigheter överhuvudtaget bör vara 
underställda demokratisk styrning och tillsyn, detta med hänsyn till att dessa rättig-
heter i princip är universella. I de internationella fördragen formuleras de mänskliga 
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rättigheterna på ett sätt som mera styrs av den kulturella och samhällsbundna ut-
vecklingsfas där rättigheterna formuleras än av de i princip fria val mellan värde-
ringar som kan äga rum i en representativ demokrati. I den globala internationella 
processen är de mänskliga rättigheterna något som man så att säga helt enkelt är 
införstådd med, varför de inte är något som man i en demokratisk process mer eller 
mindre fritt kan bestämma om. I Finland visar sig den positiva inställningen till att 
ta större hänsyn till de mänskliga rättigheterna bland annat i det faktum att Finland 
i likhet med 16 andra länder i Europarådet har ratificerat det 12:e tilläggsprotokol-
let till Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. 

Rätten för medborgare i EU och deras familjemedlemmar att röra sig fritt på 
unionens område är en grundläggande rättighet, som har skrivits in i gemenskapens 
primära rättskällor. Genom Amster dam  fördraget, som trädde i kraft 1999, har Fin-
land i motsats till Danmark givit EU ytterligare behörighet att utfärda normer för 
den invandringspolitik som en stat annars får utforma enligt sin fria prövning. Be-
stämmanderätten utövas av EU:s råd eller rådet och parlamentet tillsammans. Det 
är sant att bestämmanderätten utövas mycket långt från de finska medborgarna, och 
i denna bemärkelse kan man tala om ett visst demokratiunderskott. Samma demo-
kratiunderskott förknippas också med EU:s och Europeiska gemenskapens (EG:s) 
övriga verksamhet. Å andra sidan är det fråga om utövning av delad behörighet och 
rådet har tills vidare i allmänhet fattat sina beslut med iakttagande av enhällighets-
principen. I de direktiv som rådet har utfärdat med stöd av behörigheten har det inte 
heller gått längre än till att bestämma en viss miniminivå för de nationella reglerna. 
Enligt vad jag har kunnat iaktta har man inte i samband med implementeringen 
av direktiven i lagstiftningen eller förvaltningen i Finland observerat något sådant 
nationellt motstånd som kunde ha sitt ursprung i en begränsning av den nationella 
beslutanderätten. 

Jag är enig med referenten om att vissa principiella problem i enskilda fall är 
förknippade med att de internationella domstolarna, Europeiska gemenskapernas 
domstol (EG-domstolen) och europeiska människorättsdomstolen eventuellt har 
omfattat tolkningar som har begränsat staternas handlingsfrihet på ett sätt som åt-
minstone inte direkt har kunnat utläsas ur de fördragstexter som staterna ursprung-
ligen antagit. En sådan dynamisk tolkningsattityd är i och för sig förståelig och kan 
motiveras såväl med att förhållanden har förändrats som med andra juridiskt giltiga 
argument. Det är klart att ju närmare tolkningen närmar sig gränsmarkerna, desto 
mera kan detta, även när det kan motiveras, irritera parterna i konventionen, det vill 
säga staterna. Dock kan jag inte se att det finns någon risk för överdriven aktivism. 
Jag motiverar min ståndpunkt med att bägge domstolarna i motsats till vissa andra 
organ som övervakar de mänskliga rättigheterna består av professionella domare, 
vilka i allmänhet inte heller som personer tillhör de mest liberala. EG-domstolens 
avgöranden är dessutom huvudsakligen förhandsavgöranden, som domstolen ger på 
initiativ av de nationella domstolarna. Även detta innebär en begränsning av EG-
domstolens utövning av domsrätt. Bägge domstolarnas avgöranden är dessutom in 
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casu –avgöranden, trots att de samtidigt på allmännare nivå styr avgörandena genom 
ett inflytande av common law –typ. Nämnda domstolar kan också lämna de natio-
nella domstolarna en situationsbunden tillämpnings- eller prövningsmarginal.

En viss ansvarsmedvetenhet kan även följa av det faktum att såväl domarna i Eu-
ropeiska människorättsdomstolen som domarna i EG-domstolen utses för en viss tid. 
I Finland har det enligt min uppfattning inte förekommit något större missnöje med 
dessa domstolars tolkningspraxis, trots att Finland torde ha fått ungefär lika många 
fällande domar i människorättsdomstolen som de övriga nordiska länderna samman-
lagt. När det gäller EG-domstolen är det vidare skäl att konstatera att de principer 
som domstolen har utformat i sin rättspraxis senare har omsatts i bestämmelser som 
tagits in i EG:s rättsakter, såväl i primärrätten som sekundärrätten. På detta sätt har 
dessa principer även fått täckning genom politiskt ansvarstagande.

Den allmänna juridifieringen har obestridligen haft som följd att de internatio-
nella och nationella domstolarnas roll har förstärkts på bekostnad av de politiska 
beslutsfattarna, som formulerar och antar rättsreglerna. När domsrätten utövas inom 
ett område där rättsreglerna är värdeladdade, blir även rättskipningen värdeladdad. 
Utövning av domsrätt betyder alltid också utövning av samhällelig makt. Spänningar 
uppstår då med hänsyn till det politiska ansvaret.

Beträffande maktfördelningen förtjänar det ytterligare att konstateras att det är de 
nationella domstolarna som bär det primära ansvaret för att unionens rättsregler och 
människorätts konventionens bestämmelser iakttas på nationell nivå och de rättighe-
ter tryggas som dessa garanterar enskilda personer. De internationella domstolarna 
meddelar rättsskydd, men först i andra hand. Tyngdpunkten i utövningen av domsrät-
ten vilar därför på de nationella domstolarna.

Sammanfattning: Det förekommer inget betydande demokratiunderskott i regle-
ringen av immigrationsrätten genom internationella normer. I egenskap av nationell 
domare kan jag inte se att vare sig Europeiska människorättsdomstolen eller EG-
domstolen i sina avgöranden i enskilda fall skulle ha omfattat tolkningar som skulle 
ge anledning att med hänsyn till den nationella beslutanderätten fråga sig om dessa 
domstolar har haft rätt att utöva sin domsrätt så som de nu har gjort. 

Tes 2: Europeiska människorättskonventionens (EMRK:s) konsekvenser för den na-
tionella lagstiftningen
I anslutning till denna tes har referenten givit sin syn på frågan i vilken mån EMRK 
har haft inflytande på den danska utlänningslagstiftningen. Referentens slutsats är att 
detta har skett i viss omfattning, men att det inte är möjligt att skapa sig någon mera 
bestämd uppfattning om omfattningen och innebörden av detta inflytande. Nedan vill 
jag ur finsk synvinkel belysa de frågor som referenten tagit upp.

I Finland sattes EMRK i kraft genom en lag år 1990. Konventionen tillämpas 
direkt på enskilda fall. I princip vore det möjligt för riksdagen att med en senare lag 
frångå de normer som den har godkänt i en tidigare lag. Detta skulle dock innebära en 
kränkning av förpliktelserna i ett internationellt fördrag som är bindande för staten. 
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Såvida jag vet har det inte i Finland varit aktuellt med sådana medvetna val när en 
lag har stiftats efter att förpliktelser av nämnda art har antagits.

Finland har även i övrigt i sin nationella lagstiftning utgått från att tidigare 
antagna förpliktelser gällande de mänskliga rättigheterna skall iakttas. När ett lag-
förslag har haft beröring med ett viktigt dokument om mänskliga rättigheter, såsom 
EMRK eller något annat fördrag om sådana rättigheter, har bestämmelserna i för-
dragen refererats i motiveringen till regeringens proposition. Även människorätts-
domstolens praxis har refererats. Detta har inte skett för att man skulle ha upplevt 
att de internationella förpliktelserna på något sätt begränsar utövningen av den lag-
stiftande makten. Främst har det varit fråga om att ge en bakgrund till lagförslaget 
i propositionen och referera den internationella rättspraxis som de administrativa 
myndigheterna och domstolarna skall beakta när de tolkar lagens bestämmelser. 
Jag har inte observerat att man i dessa redogörelser i propositionerna till riksda-
gen eller under behandlingen av lagförslag i riksdagen skulle ha kritiserat män-
niskorättsdomstolens rättspraxis, eller annars givit uttryck för den uppfattningen 
att beaktandet av människorättssynpunkter medför en faktisk begränsning av den 
nationella maktutövningen eller påverkar maktfördelningen. 

I Finland finns det inga praktiska exempel på att man vid stiftandet av en lag 
hade blivit tvungen att uttryckligen hänvisa till att man vid tolkningen av lagen 
såsom en begränsande faktor måste ta hänsyn till de ramar som de internationella 
förpliktelserna om mänskliga rättigheter ställer, såsom fallet enligt referenten var 
i Danmark när man ville införa bestämmelser om utvisning av kriminella. När en 
ny utlänningslag stiftades i Finland år 2004, tog man däremot hänsyn till bland 
annat högsta förvaltningsdom stolens rättspraxis, där domstolen med hänvisning 
till bland annat artikel 8 i EMRK och konventionen om barnets rättigheter hade 
frångått det villkor för familjeåterförening som den tidigare lagen ställde i vissa 
fall och som innebar att kravet på tryggad försörjning måste vara uppfyllt även i 
fråga om invandrande make, som var förälder till barn som återföreningen gällde 
(HFD:2003:92).

I rättskipningen är bestämmelserna i EMRK direkt tillämpliga rättsregler. Ett 
annat spörsmål är i vilken utsträckning ett utvisningsbeslut eller ett avslag på en 
ansökan om uppehållstillstånd efter överklagande har upphävts på den grunden att 
beslutet har stått i strid med konventionen (främst artiklarna 3 och 8). Särskilt när 
det har gällt betydelsen av familjeband har människorättsdomstolens praxis stått i 
blickfånget. Det finns ingen statistik som uttryckligen skulle upplysa om hur många 
avgöranden som har motiverats med att EMRK har tillämpats. I utvisningsbeslut, 
som i Finland i motsats till Danmark alltid fattas i ett administrativt förfarande och 
inte i en brottmålsrättegång, har EMRK såtillvida spelat en sekundär roll att det 
alltid är fråga om en sammantagen prövning av relevanta omständigheter, så att ett 
utvisningsbeslut kan upphävas med hänvisning till omständigheterna som helhet, 
utan att det är nödvändigt att stämpla det i administrativt förfarande fattade beslutet 
som ett beslut som strider mot EMRK. 
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Att man vid tolkningen och tillämpningen av internationella människorättsför-
pliktelser kan vara av olika åsikt är enligt min uppfattning inte något som påverkar 
maktfördelningen när lagar stiftas. Internationellt förpliktande mänskliga rättigheter 
och människorättspraxis är rättskällor som skall beaktas såväl när lagar stiftas som i 
enskilda avgöranden. Lagstiftningen och rättskipningen är även till sin art verksam-
het där det i allmänhet finns olika alternativ att välja mellan. Inga praktiska erfa-
renheter från Finland tyder på att den finska lagstiftningen vore annorlunda om inte 
människorättsförpliktelserna fanns. 

Referenten har som tes 2 konstaterat att den danska lagstiftaren har respekterat 
de internationella mänskliga rättigheterna, men att det inte är möjligt att närmare 
klarlägga i vilken mån de har påverkat innehållet i lagstiftningen. Denna åsikt kan 
omfattas också när det gäller Finland. Dock kan man fråga sig hur det ens vore möj-
ligt att klarlägga om den omständigheten att en lag stämmer överens med internatio-
nella mänskliga rättigheter beror på att lagstiftaren självmant har haft denna åsikt om 
vad skyddet av dessa innebär eller om att lagstiftaren har ”böjt sig” för de krav som 
förpliktelserna ställer.

Tes 3: Lagstiftningstekniken och maktbalansen
Under denna tes behandlar referenten lagstiftningsteknikens inverkan på den natio-
nella maktfördelningen mellan lagstiftaren och rättskiparen. Till stöd för sin tes re-
fererar han ändringen i den danska lagstiftningstekniken, som har inneburit att tolk-
ningskompetens har överförts från förvaltningen och domstolarna till lagstiftaren. 
Referenten förefaller inte anse att ändringen är särskilt problematisk.

Man kunde väl tänka sig att man också i Finland skulle uppfatta situationen på 
samma sätt. Så har dock inte skett. Detta kan bero på att Finland har haft en lagstift-
nings- och rättskultur som har betonat att domsrätten skall utövas självständigt och på 
ett oberoende sätt. Därför, och till följd av den allmänna maktfördelningsprincipen, 
har lagstiftaren eventuellt aktat sig för att ge detaljerade anvisningar om hur lagstift-
ningen skall tolkas. Vidare kan man fråga sig i vilken utsträckning det är möjligt 
att föregripa kommande förändringar i förhållandena och kanske sätta alltför rigida 
gränser för tolkningen, som det senare kan vara onödigt svårt att frigöra sig från. 
Förfarandet kan även motiveras med att domstolen i varje händelse i sista hand har 
skyldighet att se till att de mänskliga rättigheterna inte kränks i de mål som den får 
för avgörande. 

En intressant fråga är också hur domstolarna skall göra när de tillämpar bestäm-
melser om mänskliga rättigheter. Borde domstolarna helt djärvt tillämpa EMRK på 
samma sätt som de förmodar att människorättsdomstolen skulle göra i en motsva-
rande situation, eller borde de iaktta något slag av säkerhetsmarginal, för att med 
tillräcklig säkerhet förvissa sig om att människorätts domstolen, om den eventuellt 
kommer att behandla målet, inte stannar för en fällande dom? Med den erfarenhet 
som jag har som ledamot av högsta förvaltningsdomstolen vågar jag inte förneka 
att tanken på en felmarginal också är något som kan påverka beslutet. Med hänsyn 
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till den lagbundna tolkningstradition som råder i Finland ser jag inte detta som nå-
gon fara, särskilt när man minns att EMRK endast föreskriver en miniminivå för de 
mänskliga rättigheter som konventionen gäller.

Sammanfattning: I Danmark har man i tolkningen av de mänskliga rättigheterna 
omfattat en särskild lagstiftningsteknik, som i princip skiljer sig från den finska, där 
uttryckligen domstolarna har anförtrotts uppgiften att tolka dessa rättigheter och se 
till att de krav som de ställer blir tillgodosedda. Trots detta finns det knappast några 
större skillnader i slutresultatet för den som söker sin rätt. Domstolarna är i varje 
händelse skyldiga att se till att staten fullödigt iakttar sina människorättsförpliktelser.

Tes 4: Problematisk utövning av administrativ prövningsrätt
Under denna tes redogör referenten för rättsskyddsproblem av allmän eller enskild 
art som beror på att de administrativa myndigheternas beslutsfattande i ärenden som 
gäller återförening av familjer inte är öppet och transparent. I sin tes anser referen-
ten att det från rättssäkerhetssynpunkt är betänkligt att det råder osäkerhet om den 
säkerhets marginal som de administrativa myndigheterna tillämpar när de avgör ären-
den som berör mänskliga rättigheter. 

När det gäller administrativ praxis i utlänningsärenden, har Finland motsvarande 
problem som Danmark med att besluten inte är transparenta. Detta beror delvis på att 
de administrativa besluten i utlänningsärenden, såsom ärenden som gäller återfören-
ing av familjer, är av sådan art att skyddet för privatliv hindrar att de offentliggörs i 
den form som de avfattats. Utlänningsverket – numera migrationsverket – produce-
rar visserligen rikligt med administrativa anvisningar för lagtillämpningen, som den 
distribuerar till ett stort antal myndigheter och även ger andra intresserade. Enligt 
min uppfattning kan en utomstående genom att studera dessa anvisningar få en till-
räckligt detaljerad bild av vilka omständigheter migrationsverket lägger vikt vid i 
sina avgöranden och vilka kriterier som tillämpas i ett ärende som gäller återförening 
av en familj. 

Enligt uppgift följer utlänningsverket systematiskt med besluten i förvaltnings-
domstolarna för att förvissa sig om att dessa iakttas i verkets kommande beslut. Det 
förtjänar att nämnas att om en regional förvaltningsdomstol ändrar migrationsverkets 
beslut, har verket rätt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvalt-
ningsdomstolen, om denna beviljar besvärstillstånd.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att man inte i Finland har hört klagomål 
om att det skulle finnas några större problem med att få information om administrativ 
praxis i utlänningsärenden. Avgörandena når också den ganska lilla skara rättegångs-
biträden som har specialiserat sig på dessa ärenden. 

Tes 5: Samspel mellan nationell och internationell domstolsprövning
Det är i första hand en nationell uppgift att tillgodose de mänskliga rättigheter som 
regleras i EMRK och att övervaka att detta sker på ett effektivt sätt. Det är de natio-
nella domstolarna som skall avgöra om lagstiftarens arbete motsvarar de krav som 
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människorättsförpliktelserna ställer. I lagstiftningsskedet är det i Finland huvudsak-
ligen riksdagens grundlagsutskott som övervakar och bär ansvaret för att lagstiftnin-
gen respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna. 

Människorättsdomstolen har kommit att bli ett slags sista rättsinstans för över-
klagande av de nationella högsta domstolarnas beslut. Trots detta förekommer det 
ett funktionellt samarbete mellan dessa instanser. De nationella domstolarna försöker 
följa människorättsdomstolens tolkningar och människorättsdomstolen kan i sin tur 
låta de nationella domstolarna avgöra vilken tyngd som skall ges åt särskilda natio-
nella aspekter eller fastställa vad som är fakta i fallet. Något bjärt motsatsförhållande 
är det således inte fråga om. 

När EG:s grundfördrag 1.5.1999 ändrades genom Amsterdamfördraget, fick EG-
domstolen i enlighet med artikel 68 i fördraget behörighet att inom området för frihet, 
säkerhet och rättvisa meddela förhandsavgöranden i frågor som gäller invandring 
av medborgare i tredje land. De mänskliga rättigheterna är såsom allmänna rätts-
principer en del av gemenskapsrätten. De nationella högsta domstolarna (i Finland i 
immigrationsärenden HFD), vilkas uppgift det enligt artikel 68 i EG-fördraget är att 
begära förhandsavgörande av EG-domstolen, står i växelverkan med EG-domstolen 
även i frågor som gäller mänskliga rättigheter, fastän gemenskapsrätten och EG-
domstolens rättspraxis, i vilken EG-domstolen på ett bindande sätt tolkar denna rätt, 
har företräde i förhållande till nationell rätt.

Sammanfattning.  Jag omfattar referentens tes om samarbetet mellan nationella 
och internationella domstolar. Jag uppfattar dock inte de nationella domstolarna som 
något slags ”nationellt försvar mot internationella institutioner”, utan ser dem sna-
rare som medaktörer i tillsynen över att de universella mänskliga rättigheterna blir 
tillgodosedda. Om de samtidigt med sin verksamhet kan bidra till att förbättra den 
egna nationens anseende i människorättsfrågor, är detta givetvis en fördel. Även om 
en nationell domstol inte är part i ett individklagomål där staten är svarande, torde det 
inte heller finnas hinder för att domstolens ledamöter inofficiellt deltar i avfattandet 
av statens svar på klagomålet, utan att detta behöver uppfattas som domförklaring.  

Tes 6: Immigrationsrättsliga konsekvenser av EU
I sin sista tes behandlar referenten gemenskapsrättens betydelse för invandringen och 
maktfördel ningen i invandringsfrågor. Han anser att den största utmaningen på detta 
område är de social rättsliga frågor som invandringen medför.

Jag delar referentens åsikt om betydelsen av den rätt att röra sig fritt i medlems-
staterna som Europeiska ekonomiska gemenskapen och senare Europeiska unionen 
har givit enskilda personer, det vill säga medborgarna i dessa medlemsstater, såväl 
allmänt som särskilt när det gäller den begränsning som detta innebär av medlemssta-
ternas folkrättsliga behörighet att själva bestämma om invandringen. I detta samman-
hang är det dock på sin plats att konstatera att medborgarna i de nordiska länderna 
redan under flera årtionden har haft möjligt att röra sig fritt mellan dessa länder.
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Inom Europeiska gemenskapen/unionen gav redan Romfördraget ekonomiskt ak-
tiva medborgare rätt att röra sig fritt inom gemenskapen. År 1990 gav gemenskapen 
med ett direktiv på vissa villkor motsvarande rätt även till ekonomiskt icke-aktiva 
medborgare. Genom Maastrichtfördraget år 1992 grundades Europeiska unionen och 
begreppet unionsmedborgare skapades för att förstärka samhörigheten med medbor-
garsamhället. Unionsmedborgarskapet baserar sig på medborgarskap i en medlems-
stat (numera artikel 17 i EG-fördraget). Rätten att i egenskap av unionsmedborgare 
röra sig fritt på unionens område (numera artikel 18 i EG-fördraget) blev en grund-
läggande rättighet, som inte är kopplad till den tidigare rättigheten, som tjänar eko-
nomiska syften. Det ekonomiska samarbetet inom unionen utvecklas också annars 
i politisk riktning. Unionen har fått ökad behörighet och en ytterligare ökning är 
aktuell genom Lissabonfördraget.

Efter att tidigare ha varit ett JHA-samarbete mellan regeringarna, har samarbetet 
i immigrationsfrågor kommit att höra till den första pelaren genom artiklarna 61-69, 
som genom Amsterdamfördraget togs in i grundfördraget. Danmark har dock inte an-
slutit sig till dessa bestämmelser. Det är fråga om delad behörighet. Om unionen inte 
utövar sin behörighet, kan medlemsstaterna göra det. I artikel 63.3 och 63.4 tog man 
genom Amsterdamfördraget in en rättsgrund för bestämmelser om rätt till invandring 
och bosättning för medborgare i tredje land. 

Lissabonfördraget, vars ikraftträdande visserligen har blivit osäkert efter att Ir-
land i sin folkomröstning förkastade fördraget, innebär att ovan nämnda integration 
och överföring av behörighet från medlemsstaterna till unionen fortsätter, med en 
gemensam invandringspolitik som mål. Fördraget preciserar å ena sidan unionens, 
å andra sidan medlemsstaternas behörighet. Den ledande principen är att unionen 
inte har vidare behörighet än vad den har givits i fördraget. Till fördraget har också 
fogats ett protokoll, där det betonas att subsidiaritetsprincipen skall följas. Genom 
iakttagandet av denna princip förstärks även de nationella parlamentens ställning. 
I beslutsfattandet frångår man också regeln om enhällighet och går in för att fatta 
beslut med kvalificerad majoritet. Danmark får möjlighet att använda sig av en opt 
in –rätt i regleringen av frågor som hör till området för frihet, säkerhet och rättvisa.

EU:s beslutanderätt i immigrationsrättsliga frågor innebär en betydande överfö-
ring av beslutanderätt från de nationella parlamenten till EU-organen. Den nationella 
beslutanderätten kringskärs ytterligare när besluten inte längre behöver vara enhäl-
liga, utan kan fattas med kvalificerad majoritet, och man inte längre nöjer sig med 
direktiv om en bestämd miniminivå utan går in för samstämmiga nationella regler 
om invandring. Starka nationella intressen torde dock medföra att vägen blir lång 
och stenig.   

Bästa lyssnare, avslutningsvis omfattar jag mer än gärna referentens sammanfat-
tande konstaterande att man för att klara utmaningarna i en globaliserad värld måste 
acceptera att man inte alltid kan få som man vill. Jag gör dock ett litet tillägg och 
säger: ”You can´t always get everything	what you want.”
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Debatleder: advokat Gunnar Homann, Danmark:
Tak til Ilkka Pere for et meget grundigt og fyldigt bidrag. Jeg kan sige til opfølgning, 
at ”you can’t always get everything you want” – ”you can get something you want”. 
Forholdet er heldigvis det, at hvis nogen skulle have undladt at tage helt fyldige noter, 
så vil Ilkka Peres manuskript indgå i bind II i det, der kommer ud af dette møde, så 
man har lejlighed til at genlæse det, hvis der skulle være enkelte ting, man har mistet 
undervejs. Nu skal vi imidlertid over til den åbne debat. Må jeg få en forhåndsmarke-
ring af, hvor mange der på forhånd har tænkt sig at bidrage. Det var ret overskueligt. 
Det kan være, at listen stiger. Har du lyst til at komme herop? Så skal vi lige huske 
præsentation, har du et visitkort med, det vil vi blive glad for.

Doktorand Ida Staffans, Finland:
Bästa åhörare och kollegor

Jag vill kort framföra en kommentar ur ett finländskt perspektiv till de synpunkter 
och åsikter som lagts fram av lektor Jonas Christofferson och förvaltningsråd Ilkka Pere. 

I mina kommentarer kommer jag att ta fasta på två av de teser som presenterats, 
nämligen tes 1 angående den demokratiska grunden till den internationella rättens 
påverkan på de nationella immigrationsrättsliga val och beslut som görs; samt tes 6, 
angående den framträdande position som EU:s immigrationsrättsliga lagstiftning har 
även för de nationella lösningar som görs på området. 

Både referent och korreferent har omfattat att internationell rätt påverkar den na-
tionella regleringen på immigrationsrättens område, och att denna internationalise-
ring av den nationella rätten har en demokratisk grund i och med att deltagandet på 
den internationella nivån demokratiskt har bestämts. Båda talarna är även överens om 
att de aktiva roller som flertalet internationella och framför allt regionala domstolar 
tagit hittills inte har medfört problem för demokratin. Korreferent Ilkka Pere konsta-
terar dock, att EU på immigrationsrättens område, såsom på så många andra av unio-
nens rättsområden, ger upphov till ett smärre demokratideficit, emedan kompetensen 
att avfatta normer till en stor del flyttats till EU-nivå. 

I detta sammanhang vill jag peka på den struktur inom EG-rätten som har visat 
sig kunna ha konsekvenser för möjligheterna till direkt, nationellt inflytande på de 
nationella normerna angående immigrationsrätt. Det har, nämligen, under de senaste 
veckorna stått allt mer klart, att EG-domstolens roll inte kan förringas och att utma-
ningen för den demokratiska grunden till de nationella immigrationsrättsliga nor-
merna inte enbart står att finna i den ursprungliga kompetensfördelningen och det 
därmed ökade avståndet mellan medborgare och lagstiftare, utan även i den aktiva 
roll som EG-domstolen spelar i samband med utökningen av den regionala kompe-
tensen. Man bör även erinra sig att domstolens roll i framtiden kommer att öka, i och 
med att dess jurisdiktion öppnas för ett bredare spektrum av immigrationsrättsliga 
ärenden än tidigare. 

Utmaningen kan illustreras genom den dom i ärendet Metock v Ireland som EG-
domstolen gav den 25 juli i år och i vilket domstolen tog ställning till de relativt 
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populära nationella reglerna som uppställer vissa kriterier angående tidigare uppe-
hållstillstånd för att en tredjelandsmedborgare skall få full status som familjemedlem 
till en unionsmedborgare som utövat sin fria rörlighet inom EU. Domen fastställer att 
dylika regler, vilka ingår bland annat i Irlands och Danmarks lagstiftningar, är oför-
enliga med EG-rätten. Detta är i sig ingen större nyhet. Däremot är motiveringarna 
och frågorna kring kompetensfördelningen som behandlas i domen intressanta även 
ur ett demokratiperspektiv. 

Traditionellt har medlemsländerna sett det som sitt territorium att uppställa krav 
för invandring av tredjelands-medborgare, emedan unionen haft kompetens på områ-
det gällande den interna migrationen inom EU. I domen i ärendet Metock v Ireland 
motiverar EG-domstolen EU:s kompetens i förhållande till regler för tredjelands-
medborgares immigration till EU, som traditionellt alltså skulle anses falla under 
medlemsländernas kompetens, med den indirekta verkan på den interna migrationen 
inom EU som ojämnlika regler angående makarnas möjlighet att få permanent up-
pehållstillstånd kunde ha. Man visar på det faktum att olika regler i medlemsländerna 
kan leda till ojämnlika migrationsströmmar även bland EU-medborgarna och ge upp-
hov till så kallade push- och pull-effekter. Detta är argument som man hittills ofta 
använt sig av för att motivera lösningar på asylrättens område i EU. 

Ur en immigrationsrättslig synvinkel är den indirekta kompetensgrunden intres-
sant även på grund av de långtgående kopplingar som immigrationsrätten oavgjort 
har till andra områden av det rättsliga systemet och samhället i övrigt. Det är inte 
svårt att se hur även relativt perifera fenomen genom indirekta verkningar på migra-
tionsmönstren i Europa kan falla inom den immigrationsrättsliga EU-kompetensen. 

Debatleder: advokat Gunnar Homann, Danmark:
Tak til Ida Staffans. Jeg tror, det var fortrinsvis Jonas, der blev set på. Jonas er lige i 
gang med grundstudierne. Der gennemgås forskellige EF-domme i hastig forberedelse.

Referent: lektor, dr.jur. Jonas Christoffersen, Danmark:
Det jeg vil sige er, at når man har en tekst, som ser sådan ud, som er et direktiv, der 
er blevet vedtaget efter demokratiske spilleregler, så er efter min opfattelse dette 
dokument demokratisk bestemt. Hvis man har en domstol, som tolker et sådant do-
kument og siger, at ægtefælle betyder ægtefælle. Ægtefælle betyder ikke ”ægtefælle, 
der har lovligt ophold i EU”, så er det ikke udemokratisk magt. Så er det en direkte 
ordlydsfortolkning af en tekst. 

Det andet, jeg vil sige er, at den bevisførelse for, om noget er demokratisk eller 
udemokratisk, som består i, at 70% af befolkningen mener, at denne dom er forkert, 
det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Jeg henviser til, hvad Torben Melchior sag-
de i morges, så kan vi gange det med faktor 4-5 på dette område. Der er simpelthen 
ingen, der har læst dommen og direktivteksterne og praksis, da denne debat begyndte 
at køre i Danmark i sommeren, og det gælder desværre ikke mindst en af de indblan-
dede centralt placerede politikere, som simpelthen ikke har anet, hvad hun sagde, da 
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hun gik i gang med den debat, og har kastet sig ud i en debat mod EF-domstolen. At 
begynde at tale om demokratiske problemer, det synes jeg er at gå for vidt.

Professor em. Jacob Sundberg, Sverige:
Jag vill gärna tillföra i och för sig Christoffersen är ju bunden av sitt mandat är ju 
bunden av sitt mandat här och lägger ut texten på sitt sätt. Men jag vill tillföra några 
realistiska betraktelser kring det här som kanske kan hjälpa till att föra diskussionen 
framåt. Det första är väl att de här särskiljda danska problemen sammanhänger väl 
med att man på sina håll inte vill betrakta europakommissionen  så som en ”suicide 
pact” utan vill dämpa lite en del av effekterna. Och det där ska kanske ses i ett histo-
riskt sammanhang. Det är dom skandinaviska länderna som har varit främst drivande 
för att skapa det här systemet och att föra fram dom mänskliga rättigheterna. Men 
samtidigt får man ju komma ihåg att från början så togs hela saken inte alvarligt en 
gång. Det var löjligt fåfall klagomål som riktades mot t.ex. Sverige. Det berodde väl 
delvis på att folk kunde inte läsa engelska eller franska så att de hade inte mycket 
underlag. Men sen framåt 80-talet blev det lite fart på det här och det trycket kom 
huvudsakligen underifrån, inte inom nomenklaturen eller domstolarna eller något så-
dant, utan det var från folk i allmänhet som hade funnit något att klaga på. Och då så, 
framför alltgäller det här Sverige, började man vekna i toppen och införde man olika 
sätt att taga hänsyn till europakommissionens principer i svensk rätt genom vissa 
lagstiftningsåtgärder och sådant. Men man var samtidigt, det här var inga populära 
grejer inom nomenklaturen, ganska oroad och letade efter sätt att dämpa effekterna, 
så att det inte skulle bli katastrof som det kunde anses på sina håll. Då införde man 
någonting som dom kallade för externalisering, d.v.s. mänskliga rättigheter var i hu-
vudsak någonting för folk utanför Sverige. Det där blev ju så småningom jordskred, 
för mänskliga rättigheter blev ett sätt att härja framför allt med länderna långt borta 
och om man läser tidningar och sådant så finns det väl ingen politiker över huvud 
taget som inte talar om att man ska lägga mänskliga rättigheter till grund för varje 
utrikespolitiskt ståndpunktstagande. Och den där utvecklingen är ju på gång, men det 
har betytt att man har fått mindre intresse för europakommissionen hemmavid men 
däremot ett kolossalt intresse för att för att lägga mänskliga rättigheter till rätta inom 
den svenska utrikespolitiken. Nu ska man säga också i det här att den finska anslut-
ningen till europakommissionen övar ett betydande tryck här också eftersom finnarna 
hade inga invändningar av den typ som man brukade resa inom Sverige mot den. Det 
här är en pågående process och det är väl lite svårt att säga vart den tar vägen, men 
åtminstone i Amerika har (Marianne Glendon) skrivit en hel bok som hon kallar för 
”Rights Talk” och som är en kritisk uppgörelse med att just grunda lagstiftningsmäs-
siga och förvaltningsmässiga avgöranden på olika spekulationer om vad det finns för 
slags rättighetsbegrepp i botten. Men jag vill avsluta det här genom att påpeka en sak 
som är ganska väsentlig. Här har framförts också betydelsen av EU-anslutningen. Nu 
är det på det viset att europakommissionen om mänskliga rättigheter är en alldeles 
speciell kommission så till vida att den har ett eget verkställighetsorgan d.v.s. det fina, 
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om europadomstolen har utfärdat en dom, så finns det ett organ inom ministerkom-
mittén som ska se till att verkställigheten av den domen sker. Det är något ytterst 
ovanligt internationellt sett. Principerna för hur dom övervakar dom där verkstäl-
ligheterna är det mycket intressanta, alldeles särskiljt när en och annan makt vä-
grar att rätta sig efter europadomstolens domar. Dom har haft en del bekymmer med 
Grekland och Turkiet, men dom har de övervunnit så att där fungerar det. Den stora 
stöttestenen för närvarande är Ryssland. Utrikesminister Lavrov har ingen hög tankar 
om mänskliga rättigheter så att huruvida ryssarna som, på svenskt initiativ får man 
väl säga Björk och (ohörbart), togs med i europakommissionen den verkar störa i den 
mån det inte kollapsar den här utvecklingen. När det gäller EU där emot så är det 
mycket anmärkningsvärt att där finns det ingen liknande verkställighetsorganisation. 
Så för att om en EG dom t.ex. skulle misshaga den lokala regeringen någonstans så 
finns det inget sätt att få den domen verkställd annat än att starta en ny process enligt 
egna särskiljda regler. Det gör naturligt vis en väldig skillnad på de här två systemen 
plus då det att EU är inte belastat med ryssland. Under det att det är Strazbuor syste-
met. Det här är bara synpunkter från sidan och helt obundna av ditt mandat. Tack.

Referent: lektor, dr.jur. Jonas Christoffersen, Danmark:
Jeg tror, at hvis man skal videre i debatten om de spørgsmål, vi diskuterer her, så 
skal man gøre sig nogle tanker om begrebet demokrati. Det er åbenbart for enhver, at 
der er forskellige demokratibegreber, som er på spil, og at der derfor pågår det, som 
man kan kalde en diskursiv kamp i den offentlige debat. Den, som kan definere den 
anden som værende udemokratisk, vinder debatten. Den første effektive øvelse af 
den karakter blev udført omkring de amerikanske universiteter i 70’erne, hvor man 
opfandt begrebet ’politically correct’. Det var derefter ikke længere nødvendigt at 
kommentere, hvad der blev sagt, man kunne bare sige, du er politically correct, og 
dermed var uden gyldighed i sin argumentation. Det, man kan gøre nu, er, at man 
siger, det er udemokratisk. Hvem vil være andet end demokratisk? Selv diktatorer vil 
jo gerne være demokrater. Så når man fører debatten med den type begreber, kommer 
man til at ramme nogle meget stærke værdier i de samfund, vi tilhører, og derfor er 
det en meget stærk argumentation at bruge, om noget er udemokratisk. Det er derfor, 
at jeg i mit referat, og når jeg udtaler mig om dette, gør præcis det modsatte, nemlig 
jeg søger at vinde den diskursive kamp om begrebet demokrati ved at sige, at det 
er bredere, det omfatter ikke kun politiske processer, men også noget indhold. Det 
er selvfølgelig alene et advokatorisk kneb, som skal få jer alle til at tænke, det er jo 
rigtigt, hvad den unge mand siger: der er ikke et demokratisk problem. Problemet er 
selvfølgelig større, når man begynder at tænke igennem hele lovgivningsprocessen 
i EU, og det demokratiske underskud, som er kolossalt stort, hvis man tænker på 
den konkrete indflydelse for borgerne i det enkelte land på konkrete retsspørgsmål. 
Så er det klart, om det er sådan, man definerer demokratiet, så er der meget store 
problemer. Danmark kan nu ikke uden at bryde med EU-retten lave om på de afgø-
relser, som er truffet. Og det er jo et problem. Jeg vælger så at sige, at det ikke er et 
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demokratisk problem, men det er en magtfordelingsmæssig udfordring. Det er ikke 
political incorrect, det er jo den samme øvelse, vi laver. Men det, vi skal tænke over 
som jurister i Norden i dag, er efter min opfattelse, hvad vi er med til at sætte i værk, 
hvad er det for nogle processer vi er med til at administrere, og hvad er det for debat-
ter vi er med til at opretholde i samfundet omkring disse spørgsmål. Derfor tror jeg, 
man skal belægge sine ord med forsigtighed, man skal vælge, hvilken side af ’the 
discursive battle’ man indgår i, og så skal man finde ud af, hvad man egentlig mener. 

I virkeligheden er den store demokratiske udfordring måske at få polikerne til at 
tage ansvaret for det, de ønsker, og ikke skyde det af på andre. Jeg tror, det er der, der 
er en demokratisk udfordring i den internationale regulering. Det er jo en tese nr. 8.

Departementschef Michael Lunn, Danmark:
Jeg vil gerne først sige mange tak for nogle rigtig gode indlæg. Jeg tror også, at jeg 
vil sige, at hvis jeg havde fulgt Jonas’ kloge råd, at man skal udtrykke sig med for-
sigtighed og afdæmpethed, så havde jeg nok slet ikke taget ordet. Jeg er for så vidt 
enig i meget af det, der er sagt, om, at man skal ikke beskylde hinanden for at have 
patent på, hvad der er demokratisk. Men alligevel, når nu Jonas kritiserer den rege-
ring og den minister, som jeg arbejder for, så føler jeg alligevel et behov for at prøve 
at gøre forståeligt, hvorfor det politiske system reagerer så stærkt. Det er rigtigt, 
hvis man anlægger et formelt synspunkt, at både menneskerettighedskonventionen, 
EU-traktaterne og de mange direktiver, er tilblevet i en demokratisk proces. Det er 
jo så sandt, som det er sagt. Men jeg tror, hvis man tager den sag, vi taler om med 
EF-direktivet om opholdsret og EF-domstolens fortolkning heraf, at man må sige, at 
politikerne med en vis ret har været overrasket over udviklingen. Direktivet bygger 
på traktatreglerne om fri bevægelighed. De, som havde berøring med forhandlingen 
og vedtagelsen af direktivet, havde vel den opfattelse, at det vedrørte fri bevægelig-
hed inden for Europa, og altså ikke angik tredielandsstatsborgeres adgang til Europa. 
Regulering af det sidste spørgsmål – tredielandsstatsborgeres adgang til EU – troede 
vi måtte foretages på grundlag af reglerne i EF-traktatens afsnit om udlændinge m.v., 
et samarbejde som Danmark på grund af vores forbehold ikke deltager i. Det, som 
skete med Metock-dommen, og som man vel også kan sige er sket med flere andre 
afgørelser fra EF-domstolen er, at man i den fri bevægeligheds navn har fjernet sig 
fra dette udgangspunkt og bevæget sig ind på at afgøre spørgsmål, som er vitale 
for tredielandsstatsborgeres adgang til Europa. Og det er vist ikke kun vores poli-
tikere, som denne udvikling har overrasket. Flere af dommene på området er også 
kommet bag på EU-kyndige jurister. Jeg kan som eksempel nævne den velkendte 
Carpenter-dom. Sagen angik en engelsk statsborger, der var bosat i England og derfra 
udbød den tjenesteydelse at udarbejde reklame- og andet markedsføringsmateriale 
til virksomheder i England og i et vist omfang også i andre EU-lande. Det forhold, 
at Carpenter i vist omfang også udbød sine tjenesteydelser i forhold til andre EU-
lande, førte så domstolen til, at han blev anset for omfattet af de EU-retlige regler om 
familiesammenføring – med den virkning, at hans ægtefælle fra Filippinerne kunne 
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få opholdsret i England. Jeg har forstået på kyndige EU-jurister, at dette udfald må 
ses i sammenhæng med særlige konkrete forhold i sagen. Men den slags forklaringer 
er vel først og fremmest en pæn måde at give udtryk for, at dommens resultat ikke 
umiddelbart har været helt let at forudse og forstå. Når det drejer sig om Metock-
dommen, kan man vel også tillade sig at spørge, hvad der er nødvendigt for at sikre 
den fri bevægelighed. Man kan forstå, at det er af betydning for vores lyst til at tage 
ophold og arbejde i andre EU-lande, at vi kan tage vores familie med. Man kan også 
forstå, at det er af betydning, at ens mulighed for at gifte sig og stifte familie ikke 
bliver ringere, end den er i ens oprindelige hjemland. Til gengæld forekommer det 
mig noget vanskeligere at forstå, at det skulle være af nogen væsentlig betydning for 
motivationen til at tage ophold og arbejde i f.eks. Tyskland, at man dér ville kunne 
gifte og familiesammenføre sig med en tredjelandsstatsborger, om hvis eksistens man 
ikke havde den mindste anelse på det tidspunkt, hvor man skulle afgøre, om man ville 
forlade Danmark. Der kan naturligvis være forskellige meninger om disse spørgsmål, 
men jeg synes det er til at forstå, at den brede kreds af vores politikere, der er optaget 
af at undgå en ukontrolleret stor indvandring, reagerer, når der af hensyn til den fri 
bevægelighed for EU-borgere træffes afgørelser, som potentielt kan blive af ikke 
uvæsentlig betydning for tredjelandsstatsborgeres adgang til EU. Skal vi udtrykke 
os med forsigtighed i debatten om disse spørgsmål, bør det også gælde i forhold til 
vores politikere, som på dette område befinder sig i et vanskeligt spændingsfelt. Tak 
for ordet.

Debatleder: advokat Gunnar Homann, Danmark:
Som det gamle ord siger, herom kan siges meget både pro et contra. Vi er ved at være 
derhenne, hvor jeg kunne høre, at de blev sluppet løs inde bagved, og jeg kan mærke, 
der er en vis trang til også at få frisk luft herinde. Det er således, at vores referent og 
korreferent har privilegiet, at de kan få det sidste ord, hvis de vil. Der er mange steder, 
hvor man siger, at de behøver ikke at tage ordet, de behøver ikke at sige noget, for nu 
vil dommeren gerne ud og have sin kaffe, men er det således, at der er ønsker om en 
afsluttende bemærkning?

Korreferent: förvaltningsråd Ilkka Pere, Finland:
En sak som jag skulle vilja säga att domstolarna de har, som vi har hört, politisk makt 
och frågan är hur man kan kontrollera det. Jag tror att den bästa vägen att kontrollera 
domstolarna när dom måste vara oberoende är att följa domstolarnas arbete och kritise-
ra och diskutera deras avgöranden. Om det utomstående samhället tänker att avgöran-
det inte passar samhället så är jag ganska säker på att domarna vill höra vad samhället 
säger och vad händer efter det? Det är sådan dialog som man måste ha uppe. 

Referent: lektor, dr.jur. Jonas Christoffersen, Danmark:
Det kan jeg kun tilslutte mig. Jeg skal ikke sige for meget i retning af det, Michael 
Lunn sagde, for jeg er på mange måder meget enig. Det, jeg synes, der er trist, er 
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måske, at det går så hurtigt, at de udmeldinger, der kommer fra politisk side over 
noget, som er overraskende og svært at forstå, at de bliver så aggressive over for et 
retligt system, som i mange mange år har fungeret ganske godt, og som man i bund 
og grund har enormt store politiske og økonomiske fordele ud af at være med i. Jeg 
tror, vi kan blive enige om, at hvis det var en juridisk student på dette universitet, der 
inden Carpenter-dommen havde skrevet resultatet i Carpenter-dommen, tror jeg, vi 
ville have sagt, det er meget muligt, men det er nok ikke sandsynligt, at det falder 
sådan ud, og karakteren var nok ikke blevet i top. Det kan man sige om megen af 
EF-domstolens praksis, at måske er det ikke altid i top, men spørgsmålet er, om ikke 
i det lange løb, hvis vi kigger tilbage de sidste 50 år på den europæiske udvikling, om 
ikke de er gået meget godt endda. Tak.

Debatleder: advokat Gunnar Homann, Danmark:
Tilbage kan jeg godt sige. Jeg skal glæde forsamlingen med ikke at resumere, hvad 
der er sagt. Jeg siger endnu en gang tak til referenten og korreferenten for det store 
arbejde, de har lagt forud for i dag og i dag. Tak til de øvrige, der har holdt indlæg. 
Tak til forsamlingen. Tak for i dag. Fortsat godt møde.


