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Föreliggande avhandling granskar det finska asylförfarandet och de säkringsåtgärder som 
står i samband med detta. Fokus riktas mot de processuella frågor som är aktuella vid 
bedömningen av asylskäl och nödvändigheten av säkringsåtgärder. Inom ramen för studien 
av det generella asylförfarandet är framför allt processuella frågor i samband med 
utredning och bevisvärdering av intresse, medan framför allt processuella hänsyn i 
förhållande till förvar som en säkringsåtgärd betonas i granskningen av säkringsåtgärderna. 
 
Målet för avhandlingen är att genom tolkning av en deskriptiv analys av både normer och 
verklighet leverera en processrättsligt normativ framställning om asylförfarandet och 
användningen av säkringsåtgärder i samband med detta. 
 
Det finska asylförfarandet inleds med en ansökan om asyl. Under förfarandets gång utreds 
vilket land som skall ansvara för behandlingen av ansökan och, om ansvarigt land är 
Finland, sedermera den sökandes asylskäl. Utredningen av asylskäl karakteriseras av brist 
på materiell bevisning framför allt från den sökandes sida och därmed ett ökat ansvar för 
myndigheten under officialprincipen och därav stammande förskjutningar i utrednings- och 
bevisbördor. Då utredningsmöjligheterna är speciella bör även de instrument som ingår i 
värderingen av bevisningen anpassas efter förhållandena. Sålunda måste inom 
asylförfarandet speciell eftertanke skänkas fördelningen av bevisbördan i förhållande till 
utredningsbördan, metoderna för bevisvärdering samt framför allt uppställandet av 
beviskrav. 
 
I samband med behandlingen av en ansökan om asyl kan en rad säkringsåtgärder 
aktualiseras. I fall av asylsökanden är det primära målet för dessa antingen att fungera som 
hjälpmedel vid utredningen av identitet eller att säkerställa avvisningen till följd av ett 
negativt asylbeslut, och den primära åtgärden är tagande i förvar. Utlänningslagens 
stadganden om dessa regler är ofta vaga, på samma gång som tillförlitliga uppgifter om 
deras användning är svåråtkomliga, vilket ställer stora krav på rättssäkerheten i 
förfarandena för påförandet av säkringsåtgärderna.  
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1. Inledning 

1.1 Studiens område 

Ifrågavarande studie behandlar finska asylförfarandet. Studien avser att behandla förfarandet 

i sin helhet, vilket innebär att förutom det materiella förfarandet för avgörande av en ansökan 

om asyl i Finland upptas även normer och praxis för åtgärder som står i nära kontakt till 

asylförfarandet. Dylika närliggande normer och praxis är exempelvis bestämmelser kring 

avgörandet av behörighet att granska en ansökan om asyl och bestämmelser om de 

säkringsåtgärder som används i samband med asylförfarandet. Studien avser sålunda att 

behandla de åtgärder som kan bli aktuella eller blir aktuella som en direkt följd av ansökan 

om asyl. 

 

Studien utsträcker sig inte till asylprocessen, dvs. förfarandet i besvärsinstanser i 

asylärenden. Denna avgränsning har gjorts eftersom asylprocessen med de egna attribut som 

denna processform har i förhållande till asylförfarandet kräver en granskning som inte av 

utrymmesskäl är möjlig att genomföra inom ramen för denna studie.  

 

I föreliggande studie behandlas även enbart förfarandet med avsikt att komma till beslut om 

tilldelandet eller frånhållandet av det specifika uppehållstillståndet asyl. I den behandling 

som följer på en asylansökan är beslutsfattaren i och för sig tvungen att sekundärt ta ställning 

även till möjligheten att tilldela sökanden andra former av uppehållstillstånd. Dessa 

sekundära prövningar innebär i sig förfaranden med andra premisser än asylförfarandet, och 

studier av dessa andra förfaranden kan av utrymmesskäl inte inrymmas här. 

 

I den föreliggande studien är behandlingen av asylförfarandet koncentrerad till behandlingen 

av asylärenden under den utlänningslag som trädde i kraft 1.5.2004, även om jämförelser till 

förfaranden under tidigare lagar görs.  

 

Även om granskningen av asylförfarandet såsom avgränsad ovan avser att ge en helhetsbild 

av förfarandet, är det primärt processuella hänsyn inom dessa ramar som ägnas djupare 

intresse. Fokus i studien ligger sålunda på processuella spörsmål inom det finska 

asylförfarandet, såsom frågor kring utredning och bevisning i asylärenden samt de 

beslutsprocesser som påverkar en asylsökande i förfarandet.  
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1.2. Syfte 

Syftet med den i texten företagna granskningen är tudelat. Delvis har syftet varit att 

deskriptivt ge en bild av både de regler som gäller för förfarandet samt att påvisa den 

verklighet som förfarandet lever i. Delvis har syftet även varit att genom en normativ 

utvärdering av analysen av kombinationen av normer och verklighet visa på möjligheter till 

utveckling av förfarandet både där detta enbart skall ses som en möjlighet, men även där 

förändring kan ses som ett måste.  

 

Den normativa analysen utgår från allmänna förvaltningsrättsliga hänsyn i större 

utsträckning än från vare sig hänsyn centrerade kring myndighet eller sökande. Även då 

granskningen kretsar kring ett förfarande som, liksom asylförfarandet, kan anses vara både 

intresseladdat och därmed även politiserat till en viss mån, är det lämpligast att i en juridisk 

studie ta utgångspunkt i för förvaltningen allmänprocessuella hänsyn. Dylika hänsyn 

innefattar självklart även målsättningar som ofta i förhållande till asylförfarandet i det 

närmaste beskrivs som intressen snarare än processuella krav, såsom rättssäkerhet och 

processekonomi. 

 

Det övergripande syftet med föreliggande studie kan sålunda sägas vara att öka förståelsen 

av och kunskapen om asylförfarandet i Finland och därmed finna förutsättningar för en 

kritisk analys och utveckling av förfarandet med utgångspunkt i förvaltningens allmänna 

principer.  

 

1.3 Metod och material 

Såsom redan konstaterats är angreppssättet i föreliggande studie företrädesvis uppdelat 

mellan deskriptiva analyser och normativa utvärderingar. Den deskriptiva analysen har gjorts 

med en realistisk utgångspunkt både gällande normer och teori, samt gällande analysen av 

förfarandet i praktiken och mötet mellan normer och praxis. Målet har varit att ge en korrekt 

bild av normer och verklighetens behov och lösningar skilt för sig, men även att ge en 

korrekt bild av smältdegeln mellan dessa.  

 

Den normativa analys som studien eftersträvar har sålunda gjorts mot en realistisk bakgrund. 

Den normativa analysens egna utgångspunkter har framför allt varit den goda förvaltningens 

centralbegrepp, såsom rättssäkerhet och processekonomi.  
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Det material som använts är i första hand lagstiftning enligt gällande rätt. Mycket av den 

deskriptiva framställningen bygger på en relativt rak framställning av vad lag och norm 

avser. Den praktiska delen av den deskriptiva analysen och den normativa utvärderingen i 

sig bygger förutom på detta material självfallet även på uppfattningar om praxis, verklighet 

och praktik. Dessa uppfattningar har tillställts författaren delvis genom de för allmänheten 

tillgängliga domar och beslut som i asylärenden finns. Dessutom har författaren tillägnat sig 

uppfattningar om praxis genom en år 2003 företagen extensiv studie av sekretessbelagt 

material från asylärenden i alla instanser. Vidare har en rad inofficiella intervjuer och 

”frågestunder” företagits under arbetets gång med representanter både från myndigheters och 

från den sökandes sida. Slutligen har kunskap av vikt framför allt för den normativa 

utvärderingen av det finska asylförfarandet erhållits genom en möjlighet till en djup analys 

av det svenska asylförfarandet, och de utvecklingssträvanden som där pågår. 

 

Förutom specifik asylrättsligt material bygger studien självfallet till stor del på 

allmänförvaltningsrättsligt material. Ytterligare har naturligtvis internationell rätt och av 

denna uppställda krav både rent förvaltningsmässigt och strikt asylmässigt en given plats i 

granskningen.  
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2. Centrala begrepp och principer 

Låt oss innan vi ger oss i kast med analysen av asylförfarandet i substans granska några av 

de centrala begrepp och principer som förfarandet kretsar kring. Först görs en kortare analys 

av några av flyktingrättens begrepp och principer, för att underlätta för förståelsen av 

asylförfarandets roll i en större kontext. Efter detta vidtar en granskning av några av de 

centrala förvaltningsrättsliga principerna som skänker det finska asylförfarandet sina 

strukturella ramar.  

 

2.1 Flyktingrättsliga begrepp och principer 

2.1.1 Non-refoulement 

Asylbegreppets viktigaste stöttesten är principen om non-refoulement. Denna princip är som 

norm intagen i den finska rättsordningen både på grundlagsnivå och i utlänningslagen och 

har starkt stöd i den internationella rätten. Principen grundar sig på ett ansvar att inte sända 

personer till områden där denna persons liv eller frihet kunde vara i farozonen. Principens 

omfattning är olika stor i olika instrument: I flyktingkonventionen stadgas att ingen flykting 

får återsändas till områden där dennes liv eller frihet är i fara, och subjektet för denna 

skyldighet till non-refoulement är här stater.1 Den Europeiska människorättskonventionen i 

sin tur inkluderar non-refoulement-principen i sina stadganden om förbud mot tortyr, och 

principen får i denna kontext således innebörden av att ingen får sändas till ett område där 

denna riskerar att bli torterad.2 Generellt kan dock sägas att principen i den internationella 

rätten fått en allmän betydelse som gör stater ansvariga för de individer som befinner sig på 

deras territorium i förhållande till återsändande eller förpassning av dessa till områden där 

grava integritetskränkningar kunde ta plats.3  

 

Principen har som sagt getts uttryck både i den finska grundlagen och i 

utlänningslagstiftningen. Grundlagens 9,4 § säger explicit att en utlänning inte får utvisas, 

utlämnas eller återsändas om personen till följd härav riskerar dödsstraff, tortyr eller någon 

annan behandling som kränker människovärdet.4 Utlänningslagen i sin tur säger i 147 § att 

”ingen får avvisas eller utvisas till ett område där han eller hon kan bli utsatt för dödsstraff, 

                                                 
1 Konventionen om flyktingars rättsliga ställning, 28.7.1951, 189 U.N.T.S. 150, art. 33.  
2 Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(hädanefter: “Den europeiska människorättskonventionen), 4.11.1950, 213 U.N.T.S. 222, art. 3. Se även fallet 
Soering v. UK, 7.7.1989.  
3 Om non-refoulement-principen se Goodwin-Gill, Guy S.: The Refugee in International Law 1996, s. 117 – 
155; Hathaway, James C: The Law of Refugee Status 1991, s. 24 – 27; Stenberg, Gunnel: Non-Expulsion and 
Non-refoulement 1989, samt Lauterpacht, E; Betlehem, D: The Scope and the Content of the Principle of Non-
refoulement 2003 och Pirjola, Jari: Palauttamiskielto- Non-refoulement-periaatteesta kolmessa ihmi-
soikeussopimuksissa 2002. Se även Goodwim-Gill, Guy S. Nonrefoulement and the New Asylum Seekers 1988. 
4 Finlands grundlag 731/1999. 
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tortyr, förföljelse eller annan behandling som kränker människovärdet eller till ett område 

från vilket han eller hon kan bli sänd till ett sådant område.”5 

 

För en flykting utgör non-refoulement det starkaste skyddet inom ramen för asyl. Då 

beviljandet av asyl innebär att en stat erkänner den individuella personens flyktingstatus och 

därmed erkänner att personen i fråga i vissa områden riskerar behandling som är förbjudna 

enligt non-refoulement-principen, innebär beviljandet av asyl även att flyktingen i fråga 

gentemot det beviljande och alla andra länder på grund av sin status kan åberopa statens 

skyldigheter under non-refoulement-principen som grund för att inte bli återsänd till dessa 

områden, eller till områden från vilka återsändning sekundärt kan vara en risk.  

 

2.1.2 Territoriell och diplomatisk asyl 

Territoriell asyl är den vanligast förekommande formen av asyl och den form som utövas av 

merparten västländer, däribland Finland. I denna kontext är asyl det samma som ett 

uppehållstillstånd inbegripande ett erkännande av den sökandes flyktingskap, vilket beviljas 

just på grund av detta flyktingskap, dvs. som ett svar på övriga staters oförmåga eller ovilja 

att erbjuda individen ett medborgerligt skydd. Asyl är i denna bemärkelse territoriell 

eftersom asylen i denna kontext är det samma som tillstånd att befinna sig på värdlandets 

territorium, på samma gång som värdlandet åtar sig att på sitt territorium skydda flyktingen.6  

 

Diplomatisk asyl å sin sida är förekommande nästan exklusivt i Central- och Latinamerika. 

Diplomatisk asyl innebär att personer inom det förföljande landets gränser ges skydd på en 

utländsk diplomatisk beskickning, företrädesvis en ambassad. En person som beviljas 

diplomatisk asyl har sålunda rätt att i en diplomatisk beskickning åtnjuta skydd mot 

”omvärlden”. I konventionen om diplomatisk asyl uppställs även en rad andra följder av 

beviljad diplomatiskt asyl, bland annat att det land, på vars territorium beskickningen 

befinner sig, är skyldigt att ge flyktingen fri lejd från beskickningen till landets gränser.7  

 

 

2.1.3 Rätten till asyl 

Med rätten till asyl kan i korthet tre olika saker avses. För det första kan man med rätten till 

asyl avse den enskilda individens rätt att bli beviljad asyl, och en motsvarande skyldighet för 

en stat att bevilja asyl. Någon dylik kravrättighet med motsvarande skyldighet finns dock 
                                                 
5 Utlänningslag 301/2004. 
6 Se Grahl-Madsen, Atle: Territorial Asylum 1980 samt Nathwani, Niraj: The Purpose of Asylum 2000.  
7 Se Konventionen om Diplomatisk Asyl, Caracas 28.3.1954, OAS Official Records Treaty Series 34.  
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inte enligt vare sig internationell eller nationell rätt idag. Den enda kravrättighet som kan 

sättas i samband med flyktingskap är rätten till non-refoulement, som alltså innebär att 

värdlandet inte får återsända flyktingen i fråga. Detta är dock inte det samma som att säga att 

värdlandet måste bevilja flyktingen asyl. 

 

Med rätten till asyl kan även avses en stats rätt att bevilja asyl. En dylik rätt förekommer 

idag både enligt internationell och nationell rätt i form av en frihetsrättighet för staten utan 

motsvarande kravrättighet för en individ. Beviljandet av asyl är heller inte nödvändigtvis 

knutet till flyktingskap, även om det vanligaste och även i Finland rådande systemet är att 

enbart flyktingar beviljas asyl och att beviljandet av asyl i sig har en funktion som 

erkännande av individens flyktingstatus. 

 

Med rätten till asyl kan för det tredje avses den rätt som en individ, som har blivit beviljad 

asyl i ett land, har att gentemot värdlandet uppställa krav exempelvis på att inte bli återsänd. 

Här tar man sålunda fasta på de förpliktelser som asylen som form av uppehållstillstånd i sig 

för med sig.8 

 

2.1.4 Nationellt erkända flyktingar, kvotflyktingar och mandatflyktingar 

I Finland finns det två huvudsakliga former av flyktingar: nationellt erkända flyktingar och 

kvotflyktingar. Dessutom finns det på ett internationellt plan även mandatflyktingar. 

 

Nationellt erkända flyktingar har uppnått sin flyktingstatus i den stund de fick en välgrundad 

rädsla för förföljelse mot sitt hemland utanför detta. På grund av denna rädsla har de 

sedermera sökt asyl i Finland, och blivit beviljad dylik. Genom beviljandet av territoriell asyl 

har Finland som stat erkänt deras flyktingstatus, men inte skapat denna.  

 

Kvotflyktingar går inte igenom asylförfarandet. Till Finland kommer årligen ca 750 

flyktingar vars flyktingstatus granskas av finska myndigheter utanför Finlands gränser. 

Dessa ”handplockas” exempelvis ur flyktingläger världen över på förslag av FN och förs på 

grund av det behov av skydd som inte kan uppfyllas i hemregionen till Finland som den sista 

möjliga lösningen. Dessa flyktingars status erkänns sålunda utan att de i Finland beviljas 

territoriell asyl till följd av en ansökan om asyl.9  

                                                 
8 Om rätten till asyl som begrepp se Grahl-Madsen 1980, s. 2, 11 – 15 samt 42 – 43. Se även RP 28/2003, s. 
186.  
9 Se också Högsta förvaltningsdomstolens (hädanefter ”HFD”) avgörande från 2004 i vilket plats som 
kvotflykting i Finland nekades en person i strid med UNHCR:s rekommendationer. I avgörandet betonades 
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Mandatflyktingar är personer som getts flyktingstatus av FN:s flyktingorgan UNHCR i 

enlighet med organisationens stadga. UNHCR har sålunda fristående från nationella 

flyktingdefinitioner och från Flyktingkonventionens definition en möjlighet att själv, på 

basen av en egen definition i organisationens stadga, möjlighet att erkänna och bevilja 

personer flyktingstatus.10 Denna form av status berättigar inte till någon form av 

uppehållstillstånd i något land, utan är enbart ett deklarativt beslut om personens rättsliga 

status som flykting.11  

 

2.2 Principen om god förvaltning 

Sett från den allmänna förvaltningens perspektiv är det klart att asylförfarandet står under 

samma reglering som allt övrigt förvaltningsförfarande. Sålunda är de ledande 

allmänförvaltningsrättsliga principerna vägledande även för denna typ av förfarande. 

Riktgivande för de principiella avvägningarna för förvaltningsförfarandet är strävandena mot 

en god förvaltning. Principen om en god förvaltning får ses som ett övergripande 

samlingsbegrepp för strävanden att stärka en rad ”underprinciper”, som närmare presenteras 

i den följande framställningen.  

 

Enligt Finlands grundlag 21,2 § skall genom lag en god förvaltning tryggas. Samma paragraf 

1 mom. tillskriver även var och en rätten till ett behörigt förfarande hos myndigheter. Till ett 

behörigt förfarande får respekten för den goda förvaltningens princip anses höra. Sålunda 

skall förvaltningens normer tolkas och tillämpas för att tjäna den goda förvaltningen, på 

samma gång som både lagstiftare och myndighet i sina respektive verksamheter måste se den 

goda förvaltningen som ett övergripande mål.  

 

Målsättningen med den goda förvaltningen är att trygga ett förvaltningsförfarande och en 

förvaltningsprocess som är rättssäkra, öppna och tillgängliga. En god förvaltning innebär ett 

möte mellan myndighet och individ där förvaltningens funktion i det enskilda ärendet står 

klar för den enskilda individen på samma gång som myndigheten beaktar skillnaden i 

                                                                                                                                                       
sålunda den ”screening-process” som för kvotflyktingar tar plats inann de kommer till Finland. HFD 
3.11.2004/2778. 
10 I UNHCR’s stadgar artikel 6 finns en flyktingdefinition snarlik Flyktingkonventionens definition. 
Flyktingbegreppet är dock inte helt konsekvent mellan definitionerna, och därmed kan sägas att en 
mandatflykting inte nödvändigtvis är en flykting under Flyktingkonventionens definition som flertalet stater, 
däribland Finland, följer i beviljandet av asyl. Se Statutes of the Office of the United Nations High Commis-
sioner for Refugees, G.A. Res. 428(v), 14.12.1951, art. 6.  
11 Om förhållandet mellan mandatstatus och asyl se även HFD:s avgörande 31.11.2001/3008 enligt vilket en 
mandatflykting nekades asyl i Finland. 
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positioner mellan enskild individ och stat.12 I asylförfarandet är denna princip av stor vikt, 

dels på grund av den sökandes relativt svaga position gentemot myndigheten och dels på 

grund av de förhållandevis tunga intressen som från båda sidor kan stå på spel i förfarandet.  

 

Inom ramen för strävandena mot en god förvaltning utgör legalitetsprincipen ett 

grundmoment. Principen har getts uttryck i grundlagens 2,3 § som stadgar att all utövning av 

offentlig makt skall grundas på lag. I förvaltningen skall myndigheten respektera lagens 

bokstav både i beviljandet av förmåner och påförandet av skyldigheter. Konkret främjar 

sålunda principen framför allt rättssäkerheten i förvaltningen och ger 

förvaltningsmyndigheter och deras kunder en grund av stå på i förhållande till den 

verksamhet som bedrivs. På ett allmänt plan fungerar legalitetsprincipen som en mellanhand 

i försäkrandet av den goda förvaltningen på vägen från enskilda principer till det 

övergripande målet.13  

 

Av de andra principerna som inryms i och uppställer garantier för en god förvaltning märks 

bland annat: 

 

Objektivitetsprincipen. Principen om objektivitet i förvaltningen uppställer krav på opartisk-

het och objektivitet i myndigheternas maktutövning, som sålunda skall grunda sig på sakliga 

hänsyn, materiell och reell kunskap, samt en obunden värdering av relevanta omständigheter 

och förhållanden. Objektivitetsprincipen ställer även krav på robustheten i beslutsunderlag i 

förvaltningen, då tillräcklig utredning är en förutsättning för korrekt objektivt beslutsfattan-

de.14  

 

Jämlikhetsprincipen. Kravet på jämlik behandling inom förvaltningen grundar sig naturligt-

vis på grundlagens stadgande om allas likhet inför lagen.15 I förvaltningen får sålunda varken 

positiv eller negativ särbehandling som utgångspunkt finnas. Kravet på jämlikt bemötande 

gäller i förhållande till förvaltningen för alla, inte enbart de som i det enskilda ärendet är par-

                                                 
12 Generellt om god förvaltning som princip se Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet 2003; 
Heuru, Kauko: Hyvä Hallinto 2003; Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet 2003, s. 69 – 91; Niemivuo, 
Matti; Keravuori, Marietta: Hallintolaki 2003, s. 117 – 140. 
13 Om legalitetsprincipen i förvaltningen se Mäenpää 2003, s. 79 – 82 samt Heuru 2003, s. 154 – 155. Se även 
Tähti, Aarre: Periaatteet Suomen hallinto-oikeudessa 1995, s. 276 ff samt 300 ff, och Hallberg, Pekka: Oikeu-
denmukainen oikeudenkäynti 2000-luvulla 2001, s. 16. Jfr även Eckhoff, Torsten; Smith, Eivind: Forvaltnings-
rett 1997, s. 237 – 243.  
 
14 Om objektiviteten i förvaltningen se Mäenpää 2003, s. 92 - 93; Kulla 2003, s. 75 – 76 samt Heuru 2003, s. 
196 – 197. 
15 GL 6 §.  
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ter. Jämlikhetsprincipen är även ett led i garantierna för rättssäkerhet genom förutsebarhet, 

då jämlikhet även innebär att lika ärenden behandlas likadant medan olika ärenden behandlas 

olika.16  

 

Principen om ändamålsbundenhet. Med principen om ändamålsbundenhet eftersträvas en 

motvikt till myndigheternas kompetens till maktanvändning, någonting som åstadkoms ge-

nom kravet på att myndigheterna enbart använder sin makt inom ramen för sin kompetens 

såsom given i lag. Principen om ändamålsbundenhet kan ses som utslagsgivande både i en-

skilda ärenden, där principen leder till ett krav på maktanvändning enbart för de mål som i 

lag uppställs för dessa, och rent generellt som en uppmaning för myndigheterna att genom 

sin maktanvändning eftersträva rättssäkerhet och en god förvaltning.17  

 

Proportionalitetsprincipen. Principen om proportionalitet i förvaltningen säger att myndig-

heternas maktanvändning i alla lägen måste stå i proportion till åtgärdernas syften. Propor-

tionalitet skall iakttas både gällande åtgärder som påför den enskilda negativa skyldigheter 

eller förpliktelser, och när dessa åtgärder innebär positiva förmåner för individen. Proportio-

nalitetsprincipen uppställer krav på skälighet både i val av åtgärd och styrka.18  

 

Serviceprincipen. Serviceprincipen uppställer krav på myndigheten att i behandlingen av 

förvaltningsärenden inta en serviceposition gentemot enskild part, och utifrån denna position 

sträva till en kommunikation mellan myndighet och part. Principen ges uttryck i förvalt-

ningslagens 7 § som stadgar om en skyldighet för myndigheten att tillse att behörig service 

är tillgänglig för den som vänder sig till myndigheten i fråga. Till principens materiella krav 

får räknas krav på flexibilitet och tillgänglighet, samt krav på tillgång av myndighetstjänster. 

En mer tillgänglig och serviceinriktad förvaltning får dock inte innebära att avkall ges på 

kvaliteten i myndigheternas verksamhet.19  

 

Offentlighetsprincipen. Förvaltningen skall karakteriseras av öppenhet och tillgänglighet, 

vilket främjas av offentlighet som en stark huvudregel i förvaltningen. Dokument och beslut 

                                                 
16 Om jämlikhetsprincipen se Mäenpää 2003, s. 85 – 89; Kulla 2003, s. 70 – 72 samt Heuru 2003, s. 216 – 221. 
Se även Husa, Jaakko; Pohjolainen, Teuvo: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet - johdatus julkisoikeuteen 
2002, s. 180 – 185.  
17 Om ändamålsbundenhetsprincipen se Mäenpää 2003, s. 90 – 91; Kulla 2003, s. 73 – 74 samt Heuru 2003, s. 
312 – 313.  
18 Om proportionalitetsprincipen i förvaltningen se Mäenpää 2003, s. 93 – 94; Kulla 2003, s. 76 - 78 samt Heu-
ru 2003, s. 316 -320.  
19 Om serviceprincipen i förvaltningen se Mäenpää 2003, s. 98 – 101, Kulla 2003, s. 82 – 83 samt Heuru 2003, 
s. 328 – 329, där serviceprincipen diskuteras i förhållande till kravet på kostnadseffektivitet i förvaltningen.  
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i förvaltningen skall som huvudregel vara offentliga.20 Sålunda främjas i förvaltningen möj-

ligheterna till insyn och därigenom exempelvis kritik, vilket i sin tur är ägnat att stärka rätts-

säkerheten inom förvaltningen både reparativt och konstruktivt. Däremot är det även viktigt 

att tillse att skyddsvärda intressen tas i beaktande fullt ut inom förvaltningen och att man 

därför är uppmärksam på behov av undantag från huvudregeln om offentlighet.21  

 

Officialprincipen. Slutligen ställs genom officialprincipen krav på att myndigheter i förvalt-

ningen tillser att beslut inte fattas på halvdant material och med bristfällig kunskap om de 

materiella grunderna för beslutet. Officialprincipen uppställer sålunda en plikt för myndighe-

ter att ex officio tillse att ärenden utreds tillräckligt innan beslut fattas. Denna plikt garanterar 

bland annat jämlikheten mellan kunder i förvaltningen samt är en garanti för förutsebarhet 

och rättssäkerhet i förvaltningen.22  

                                                 
20 Se GL 12,2 §: ”Handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är offentliga, om inte offentlig-
heten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar 
och upptagningar.” 
21 Om offentlighet i förvaltningen se Mäenpää 2003, s. 101 – 103 samt Heuru 2003, s. 243 ff. Se även Mäen-
pää, Olli: Julkisuusperiaate1999; Bohlin, Alf: Offentlighetsprincipen 2001 samt Halila, Leena: Hallintolainkä-
yttömenettelyn oikeusturvatakeista 2000, s. 298 – 302.  
22 Officialprincipen kommer nedan i avsnitt 4.4.3 att behandlas närmare. För allmänna framställningar om offi-
cialprincipen i förvaltningen se dock Mäenpää 2003, s. 188 – 202; Kulla 2003, s. 159 – 162 samt Edelstam, 
Gunilla: Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet - en rättssäkerhetsstudie 1995.  
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3. Aktörer i asylförfarandet 

Innan blicken fästs på själva förfarandet i asylärenden är det på sin plats att närmare granska 

och definiera de aktörer som deltar i behandlingen av asylärenden. Fråga är om aktörer i det 

specifika förvaltningsförfarandet som avser att bevilja eller förkasta en ansökan om asyl, och 

därmed gör inte kommentarerna kring aktörerna nedan i texten anspråk på generell förvalt-

ningsrättslig tillämplighet.  

 

3.1 Den sökande 

3.1.1 Sökandens ställning och intressen i asylförfarandet 

Enligt Förvaltningslagen 11 § är part i ett förvaltningsärende ”den vars rätt, fördel eller skyl-

dighet ärendet gäller”. För asylförfarandet innebär detta att personen som sökt om asyl, vars 

rättsställning asylärendet avser att behandla, är part i förfarandet.23 

 

Partshabilitet, dvs. förmåga att uppträda som part, i asylförfarandet tillkommer enbart natur-

liga personer. Juridiska personer kan inte, på grund av i själva begreppet asyl inbyggda för-

hållanden, söka om asyl.24 Däremot är det inte sagt att en naturlig persons anknytning till en 

juridisk person inte kan vara av stor, eller till och med avgörande, betydelse för den kom-

mande behandlingen av personens ansökan om asyl. Ett annat krav som ställs för partshabili-

tet är att sökanden är en utlänning, dvs. om ansökan sker i Finland inte innehar finskt med-

borgarskap.25 Finska medborgare åtnjuter på basen av sitt medborgarskap skydd av den fins-

ka staten och kan således inte genom en ansökan om asyl i sitt eget hemland ”dubbla” detta 

skydd.  

 

Utgångspunkten i asylförfarandet är att sökanden själv genom en ansökan om asyl uppnår 

sin partsställning i förfarandet. Ifall sökanden är vårdnadshavare för minderåriga barn som 

tillsammans med sökanden söker om asyl i Finland gäller dock ofta den myndiga personens 

ansökan även för de minderårigas del, på så sätt att den myndiga personen fungerar som om-

bud för de minderåriga, och således uppnår de minderåriga partställning vid sidan om sin 

vårdnadshavare i dennes asylärende i det finska asylförfarandet.26 

                                                 
23 Allmänt om partsställningen i förvaltningsförfarandet se Niemivuo, Matti; Keravuori, Marietta: Hallintolaki 
2003, s. 145 – 155, Kulla 2003, s. 99 – 101 samt Mäenpää 2003, s. 132 – 139. 
24 Asyl har definierats som det skydd en stat ger till en individ. Grahl-Madsen 1980, s. 1. I finsk lag definieras 
asyl som det uppehållstillstånd som beviljas flyktingar. En flykting är till sin natur alltid en fysisk person. UtlL 
106,1 §.  
25 Däremot är det inte nödvändigt att sökanden har något medborgarskap. Även statslösa personer kan beviljas 
asyl.  
26 Tekniskt sett uppnår de minderåriga partsställning i dessa fall genom att de i sin ansökan om asyl använder 
ett ombud enligt UtlL 8 §. Den fortsatta behandlingen av ansökningarna som ett ärende grundar sig sedan på 
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I asylprocessen, dvs. i behandlingen av en ansökan om asyl till följd av överklagande, vid-

hålls den asylsökandes partsställning. I asylprocessen tillkommer dock en pseudo-part, då 

Utlänningsverket (beslutsfattare i första instans) i asylprocessen i regel uppträder som för-

svarare av sitt tidigare beslut.  

 

Asylförfarandet kan karakteriseras som en form av dispositiv förvaltning, såtillvida att an-

svaret för inledande av förfarandet helt vilar på sökanden.27 Ett asylförfarande kan således 

inte inledas på försorg av myndigheterna, utan sökandens viljeyttring i form av en ansökan 

om asyl är nödvändig. Även under förfarandet – och likaså processen – är sökandens ställ-

ning stark och sökandens möjligheter till bestämmande över förfarandets fortskridande stora. 

Också i jämförelse med andra typer av ansökningsärenden är den sökandes ställning accen-

tuerad, mycket på grund av att för asylärendet relevanta omständigheter nödvändigtvis är 

starkt kopplade till sökanden som person. Ytterligare utgör sökanden i många fall den centra-

la källan för information och uppgifter, och är även ur denna synvinkel mer centraliserad än i 

många andra förfaranden.28  

 

Sökandens intresse i asylförfarandet är naturligtvis primärt erhållandet av en fristad från för-

följelse. Det är naturligt att sökanden vid sidan om detta (och i fall av missbruk av asylförfa-

randet i stället för detta) även kan ha andra intressen såsom exempelvis bättre levnadsstan-

dard, sjukvård, utbildning eller familjetillhörighet i Finland. Dessa sekundära intressen29 bör 

vägas in när beslut om uppehållstillstånd på grund av t.ex. familjeanknytning till Finland fat-

tas. Däremot bör de ej påverka bedömningen av sökandens asylskäl, varken positivt eller ne-

gativt.  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                       
förvaltningslagens bestämmelser om gemensam handläggning. Förvaltningslag 434/2003, 25 §. Se även Mäen-
pää 2003, s. 142 – 144. Allmänt om minderårigas rättigheter i förvaltningen se Heuru 2003, s. 234-236.  
27 UtlL 94 § som stadgar att ett förvaltningsförfarande blir anhängigt som följd av en ansökan om asyl. Se även 
avsnitt 4.2 nedan.  
28 Sökandens ställning är sålunda central, vilket dock inte är det samma som stark. Bland annat i fråga om möj-
ligheter att förstå förfarandet som en förvaltningsrättslig helhet är sökandens ställning svag till följd av kultur- 
och samhälleliga skillnader. Se även kapitel 4.4.4 nedan, där sökandens möjligheter att presentera utredning till 
stöd för sitt yrkande analyseras.  
29 Dessa intressen är sekundära utifrån den granskning som här företes. Naturligtvis kan även dessa intressen 
vara primära i förhållande till skyddsbehovet, som då är sekundärt. Att skyddsbehovet kan vara sekundärt bör 
inte påverka bedömningen av asylskäl - även som sekundärt intresse berättigar rädsla för och flykt ifrån förföl-
jelse till asyl om kriterierna i lagen uppfylls.  
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3.1.2 Sökandens rättigheter och skyldigheter i asylförfarandet 

Sökanden har, efter att på egen försorg satt ingång ett förvaltningsförfarande i sitt ärende, 

vissa skyldigheter gentemot förvaltningen. På samma sätt har naturligtvis förvaltningen 

skyldigheter mot sökanden, som således yttrar sig som sökandens rättigheter i förfarandet.30  

 

Sökandens rättigheter i förvaltningen har primärt att göra med grundlagens krav på god för-

valtning. Sökanden har av förvaltningen rätt att erhålla en god behandling av sitt ärende, med 

alla hänsyn som detta innebär. Naturligt är att sökandens rätt till ett gott förvaltningsförfa-

rande ställer krav bland annat på förvaltningens objektivitet, sökandens jämställda ställning 

gentemot andra sökanden samt på proportionalitet i de åtgärder som myndigheten har till sitt 

förfogande under förfarandet31. 

 

Dessa sökandens "goda förvaltningsrättigheter" kan delvis omvandlas till praktiska rättighe-

ter med stöd både i den allmänna förvaltningsrättsliga lagstiftningen och i den speciella ut-

länningslagstiftningen. Sålunda utgör exempelvis utlänningslagens krav på hörande av sö-

kanden med anledning av beslut om utvisning, avvisning eller inreseförbud, som i sin tur 

bottnar i förvaltningslagens och förvaltningsprocesslagens stadganden om hörande av part32, 

eller sökandens rätt till tolkning och översättning konkretiserade rättigheter med grund i den 

goda förvaltningen33.  

 

Förutom de rättigheter som sökanden har på basen av direkta lagstadganden, antingen i ut-

länningslagen, allmänna förvaltningslagar eller i andra lagar med relevans i asylförfarandet, 

är det naturligt att även andra rättigheter kan uppkomma för sökanden med stöd i kravet på 

god förvaltning. Existensen av dessa rättigheter, som exempelvis kan uppkomma ur förvalt-

ningsmyndighetens serviceskyldighet, bör bedömas individuellt och med beaktande av om-

ständigheterna i ärendet. Lagstiftaren har i de normkonstellationer som stöder förvaltningen 

och asylförfarandet naturligtvis inte kunnat beakta alla situationer och behov som i förfaran-

det kan uppkomma, varför en viss flexibilitet och nödvändighetsgranskning in casu är nöd-

vändig för att fullt ut garantera en god förvaltning.  

Ytterligare är det klart att sökanden, på grund av ovannämnda förvaltningens serviceprincip, 

har rätt att få information om de rättigheter han besitter i förhållande till förvaltningen. I 

                                                 
30 Om förhållandet rättigheter – skyldigheter, se den Hohfeldianska rättighetsteorin i Hohfeld, Wesley New-
comb: Fundamental Legal Conceptions 1919, s. 23 ff.  
31 Se avsnitt 2.2 ovan samt däri angivna referenser för en genomgång av den goda förvaltningens principer. Jfr 
även avsnitt 5 nedan, där säkringsåtgärder i asylförfarandet granskas.  
32 UtlL 145 §, FL 34 § samt Förvaltningsprocesslagen 586/1996, 19 §.  
33 UtlL 203 §, FL 26 § samt FPL 77 §.  
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asylförfarandet är detta speciellt viktigt eftersom sökanden är främmande för den finska för-

valtningen, och på grund av språk- och kulturskillnader kan antas ha begränsade förutsätt-

ningar att självmant informera sig om sina rättigheter. Ytterligare är behovet av att till sö-

kanden ge information i asylförfarandet accentuerat eftersom de personer som asylförfaran-

det främst tjänar, flyktingar, ofta på grund av tidigare förföljelse från myndigheters sida har 

en inneboende misstro mot myndigheter. Den finska förvaltningen bör enligt kravet på god 

förvaltning beakta dessa omständigheter och sträva till att även asylsökanden skall försättas, 

förutom i en sinsemellan jämlik position, i en jämlik position med andra sökanden i den öv-

riga förvaltningen.  

 

Sökandens skyldigheter gentemot förvaltningen hör till största delen samman med uppgifts- 

och informationsinhämtningen i förvaltningsärendet. Det är myndighetens uppgift att enligt 

officialprincipen tillse att ärendet utreds tillräckligt innan beslut fattas, medan den sökande 

skall presentera yrkanden och grunder, dvs. en ansökan om asyl och grunder för påståendet 

om skyddsbehov.34 De grunder som sökanden åberopar till stöd för sitt yrkande är vägledan-

de för all utredning i asylärendet. I praktiken är det sålunda en skyldighet för sökanden att 

leda in myndigheterna ”på rätt spår” genom att uppge grunder för sin ansökan om asyl. Där-

utöver är det även möjligt att en del av utredningsansvaret läggs på den sökande, om myn-

digheten anser att sökanden har större möjligheter än myndigheten själv att inkomma med 

relevant utredning. Sålunda kan det även under den processledning som av myndigheten ut-

övas inom ramen för officialprincipen uppstå en skyldighet för sökanden att inkomma eller i 

alla fall försöka inkomma med utredning om relevanta omständigheter. 35  

 

Slutligen bör konstateras att på samma sätt som kravet på god förvaltning leder till att sö-

kanden bör informeras om sina rättigheter gentemot förvaltningen är det naturligt att infor-

mation även om skyldigheterna bör ges till sökanden. Sökanden bör ges realistiska möjlighe-

ter, bland annat med tanke på de tidsramar sökanden har att röra sig inom, att uppfylla de 

skyldigheter han har gentemot förvaltningen. Ansvaret att tillse att sökanden har en korrekt 

                                                 
34 Se RP 28/2003, s. 181: "Den asylsökande skall lämna uppgifter som kan ligga till grund för en bedömning av 
de omständigheter och förhållanden som han eller hon motiverar sin ansökan med." Om myndighternas offici-
alplikt stadgas i UtlL 7 §, som säger att ”Myndigheten skall se till att ärendet reds ut”. Om fördelningen av ut-
rednings- och bevisbörda se närmare avsnitt 4.4 nedan.  
35 För att sökanden skall anses ha uppfyllt sina skyldigheter enligt en dylik processledningsförfrågan räcker, om 
möjlighet till annan bevisning inte finns, en trovärdig muntlig utsaga från den sökandes sida. Om the benefit of 
the doubt se även avsnitt 4.4.6 och 4.4.7 nedan.  
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uppfattning om de skyldigheter som i asylförfarandet åligger honom vilar på myndigheterna. 

36 

 

3.1.3 Specialgrupper av sökanden  

Sökandens rättigheter och skyldigheter är som utgångspunkt statiska, dvs. hör ihop med 

sökandens position och inte med hans person och varierar således inte mellan sökandena. I 

asylförfarandet finns det dock grupper av sökanden, vars rättigheter och skyldigheter på oli-

ka sätt är accentuerade på grund av personliga attribut. Personer tillhörande dessa grupper 

kan exempelvis vara i större behov av hjälp, service, i förverkligandet av sina rättigheter och 

fyllföljandet av sina skyldigheter. Jämlikhetskravet spelar även här en stor roll: eftersom alla 

är lika inför lagen bör sökanden sinsemellan försättas i så jämlik situation som möjligt, vilket 

även innebär att förvaltningen enligt kravet på god förvaltning bör bistå sökanden att uppnå 

samma position som andra sökanden.37 

 

Grupper av sökanden som i asylförfarandet med dylika behov är bland annat barn som en-

samma anländer som asylsökande till Finland och gravt handikappade eller traumatiserade 

asylsökanden.38 Även asylsökanden, vars ansökningar behandlas i accelererade förfaranden39 

kan på grund av de ofta snäva tidsgränserna generellt vara i behov av uppmärksamhet från 

förvaltningen för att jämlikhetskravet skall förverkligas.  

 

Huvudprincipen i detta sammanhang måste vara att sökanden skall försättas i en sinsemellan 

jämlik situation. Ifall detta inte är möjligt bör förvaltningen i beslutsförhandlingar och beslut 

beakta den skillnad som förekommer. Behovet av speciell uppmärksamhet från förvaltning-

ens sida gällande möjligheten att utnyttja rättigheter och fullgöra skyldigheter bör naturligt-

vis göras in casu.  

                                                 
36 Ett gott exempel på hur bristen på information och kunskap om sina skyldigheter kan uppmärksammas är 
UtlL  
95,3 § och dess förklaring i RP 28/2003, s. 187, som säger att en asylsökande i förfarandet inte skall bestraffas 
för att han inte handlat i enlighet med skyldigheten att så fort som möjligt efter ankomsten till Finland söka om 
asyl, om sökanden inte varit medveten om denna skyldighet.  
37 En hänvisning till asylsökanden som grupp är i detta sammanhang möjlig: på samma sätt som enskilda och 
speciellt utsatta asylsökanden bör få hjälp att uppnå en med andra asylsökanden likvärdig position bör asylsö-
kanden som grupp få hjälp att uppnå samma position som andra grupper av sökandanden inom förvaltningen, 
vad gäller möjligheten att utnyttja sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Detta är viktigt eftersom 
samma generella förvaltningsrättsliga regelverk och bedömningskriterier tillämpas som grund för förvaltningen 
oavsett sökandens ”grupptillhörighet”.  Om jämlikhet i förvaltningen se Mäenpää 2003, s. 85 – 89 samt Heuru 
2003, s. 216 – 239. 
38 Under 1990-talet kom närmare 1300 ensamma barn till Finland för att söka asyl. Då många av dessa barn är 
mycket små, är det självklart att specialhänsyn i förfarandet måste tas till deras personliga attribut – i detta fal-
let åldern. Om ensamma asylsökande barn i Finland se Helander, Reetta; Mikkonen, Anna: Ikävä äitiä…  Ilman 
huoltajaa tulleet pakolaislapset Suomessa 2002.  
39 För en närmare genomgång av vad som avses med accelererat förfarande se avsnitt 4.4.1 nedan.  
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3.2 Staten 

3.2.1 Statens intressen i asylförfarandet 

Statens intressen i asylförfarandet hänger tätt samman med de övergripande intressen som 

staten har i fråga om invandring som helhetsbegrepp.40 För staten gäller det att så långt som 

möjligt dra nytta av de positiva följder som invandringen har, och så långt som möjligt und-

vika de negativa följder som kan uppkomma. Till de positiva följderna kan tillgången till ar-

betskraft, främmande kunskap och en berikning av kulturen räknas.41 Bland de negativa kon-

sekvenserna märks framför allt säkerhetsaspekter och kostnader för mottagning, integrering 

och anpassning.  

 

Gällande beviljandet av asyl, som specialområde inom immigrationen, är premisserna för de 

statliga intressena något speciella. Invandringen sker inte frivilligt och kriterier såsom yrke 

eller ålder skall inte påverka beslutet om beviljandet av asyl, allt enligt de kriterier för asyl 

som staten själv i finsk lag uppsatt. Dessa kriterier för beviljandet av asyl hör samman med 

den enskilda individens behov av skydd undan förföljelse - inte med yrkeskunskap eller ål-

der. Således kan inte allmänna hänsyn såsom behov av arbetskraft påverka de individuella 

besluten i asylfrågan.42  

 

Även om statliga intressen såsom arbetskraftsinvandring eller behov av vissa kunskaper inte 

har något utrymme i asylförfarandet finns det en rad statliga intressen som är ytterst specifi-

ka för asylkontexten. Ett mycket viktigt statligt intresse i asylförfarandet är exempelvis den 

bild som till omvärlden förmedlas om Finland som asylland. Å ena sidan vill man gärna 

förmedla en bild av ett asylsystem som följer internationella åtaganden och av ett land som 

solidariskt tar sitt beskärda ansvar för skyddsbehövande i världen. Genom beviljandet av 

asyl visar landet utåt en bild av ett land som generöst delar sitt välstånd med behövande, och 

som lättar andra länders flyktingsbördor genom att själv ta på sig en del av ansvaret.43 Å 

                                                 
40 För en överblick av statens respons på de möjligheter som immigrationen erbjuder, samt åtgärder för att 
minska negativa konsekvenser av den samma se statens immigrations- och flyktingpolitiska program från 1997. 
Inrikesministeriet: Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen 1997 (hädanefter: Hallittu maahanmuutto 
ja tehokas kotoutuminen). Ett nytt program arbetas i skrivande stund fram och kommer möjligen att presenteras 
under våren 2005.  
41 Ett gott exempel på dynamiken mellan dessa intressen erbjuds av det faktum att ett ökat behov av arbetskraft 
från utlandet under de senare åren har gjort tidigare intresseavvägningar i finsk immigrationspolitik ohållbara. 
Denna ohållbarhet ledde slutligen till utformningen av en ny utlänningslag. Se RP 28/2003, s. 93 – 100.  
42 Se även Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotouttuminen , s. 3-10. 
43 Framför allt inom EU är bördefördelningen central i flyktingpolitiken. Man strävar kontinuerligt efter att 
jämna ut fördelningen av flyktingar mellan länderna. Om de statliga intressena i dessa strävanden se Noll, Gre-
gor: Negotiating Asylum 2000, s.  263 – 352.  
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andra sidan är bilden av en restriktiv asylpolitik med små möjligheter för asylsökanden att få 

stanna i landet ett säkert kort för den stat som vill se färre asylsökanden vid sina gränser.44  

 

För det explicita beviljandet av asyl till en individ i behov av detta skydd kan naturligtvis 

även uppställas intressen grundade på humanitet och handräckning. Dessa intressen torde 

dock för Finland som stat vara underordnade exempelvis ovannämna förmedling av en efter-

strävad bild som asylland.  

 

3.2.2 Statens rättigheter och skyldigheter i asylförfarandet 

Suveränitetsprincipen ger staten rätt att bestämma vem som ges tillgång till landets territori-

um.45 Detta betyder för det första att staten har rätt att efter egen vilja, naturligtvis följande 

de obligationer som man frivilligt åtagit sig via exempelvis internationella avtal stifta lagar 

och utfärda generella bestämmelser om vem som skall tilldelas rätt att vistas på territoriet. 

Sekundärt leder suveränitetens företräde framom exempelvis människorättsliga hänsyn till 

att staten i varje enskilt fall, när en ansökan om tillträde till landets territorium avgörs, kan 

påverka detta beslut med synpunkter som rör landet säkerhet och ordning, dvs. med suverä-

nitetshänsyn.46 

 

Även om staten således har möjlighet att påverka enskilda ärenden i bland annat asylförfa-

randet med suveränitetshänsyn bör detta vara en möjlighet som används klart sekundärt till 

möjligheten att i lag stifta om rätten till asyl. På grund av statens egenhändigt uppställda krav 

på god förvaltning bör hänsyn in casu enbart tillgripas i undantagsfall och med beaktande av 

dess konsekvenser för förutsägbarheten och därmed för rättssäkerheten i förvaltningen.  

 

Statens rättigheter och skyldigheter i asylförfarandet kan ses som en spegelbild av den sö-

kandes rättigheter - eller tvärtom. Sökandens rätt till ett asylförfarandet som följer principen 

om god förvaltning uppställer naturligtvis skyldigheter för statens representanter. Praktiska 

skyldigheter för staten, som kan ses som baksidan (eller framsidan) av sökandens rättigheter 
                                                 
44 Den danska flyktingpolitiken har på senare år blivit känd som ett skolexempel på denna avskräckningsmetod. 
Genom att sprida extremt negativ information om det egna asylsystemet halverade man i början på 2000-talet 
antalet asylsökanden som anlände till Danmark. Se även Thuno, Mette: Channels of Entry and Preferred Des-
tinations: The Circumvention of Denmark by Chinese Immigrants 2003.  
45 Om suveränitetsprincipen i en immigrationskontext och dess användning i Europa se OECD: Trends in In-
ternational Immigration 2001, s. 76 – 81. Om förhållandet mellan suversänitet och asyl se även Grahl-Madsen 
1980, s. 11 – 23.  
46 Detta påverkar asylen som institut så till vida att om suveränitetsprincipen kan anses stå över de hänsyn som 
tas vid beviljandet av asyl kan ingen kravrättighet till asyl uppstå. Detta är även den finska lagstiftarens tolk-
ning. Se RP 28/2003, s. 180 där det explicit sägs att inte ens en flykting har rätt till asyl, utan att asyl är en rätt 
för staten att bevilja. I Hohfeldianska termer är fråga närmast om en frihetsrättighet för staten. Se avsnitt 2.1.3 
ovan.  
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är exempelvis statens skyldighet att ordna tolkning och översättning, samt statens skyldighet 

att höra sökanden innan beslut fattas.47 

 

En av de statliga huvudskyldigheterna i asylförfarandet sammanhänger med officialprinci-

pens utredningsskyldighet. Staten, i detta fall utlänningsverket, har en lagstadgad plikt att 

tillse att ett ärende är tillräckligt utrett innan beslut om beviljandet eller nekandet av asyl fat-

tas.48 Målet bör vara ett materiellt riktigt beslut som vilar på en fast bädd av fakta.49 Således 

är en huvuduppgift för den statliga representationen i asylförfarandet att tillse att tillräcklig 

utredning finns när beslut görs. Denna plikt uppfylls primärt genom processledning, och se-

kundärt genom egenhändigt inhämtande av information och utredning. Dessutom är en opar-

tisk bedömning av de uppgifter som av sökanden eller andra lämnas till myndigheterna en 

förutsättning för en konkret bedömning av utredningens robusthet – och därmed av när ut-

redningen är tillräcklig.50  

 

Förutom denna konkreta skyldighet i det materiella förfarandet har staten naturligtvis även 

ett övergripande ansvar. För det första bär staten ansvaret för att ett beslut i en enskild asyl-

sökandes ärende fattas. För det andra har staten en skyldighet att tillse att det förfarande som 

leder fram till detta beslut överensstämmer med de krav som ställs av för staten bindande 

internationell rätt51 – och i Finlands fall även av EU.  

 

Statens rättigheter å sin sida hör naturligtvis delvis samman med den tidigare nämnda suve-

ränitetsprincipen. Även om denna rättighet som utgångspunkt främst bör utövas i samband 

med lagstadgande har staten en otvistlig rätt att även i enskilda fall av suveränitetshänsyn 

neka tillträde till territoriet. Ytterligare har staten rent konkret i det enskilda asylförfarandet 

naturligtvis rätt att av sökanden erhålla den information som ingår i grunderna för det yrkan-

de som inför staten presenteras, samt att till följd av processledning få utredning som inbe-

gärts, om detta är möjligt.  

 

3.2.3 Ministeriernas ansvarsfördelning i asylärenden 

                                                 
47 UtlL 203 och 145 §§.  
48 UtlL 7 §, FL 34 § samt FPL 33 §. 
49 Om materiellt riktiga beslut som målsättningen för den förvaltningsrättsliga verksamheten se Tarukannel, 
Veijo; Jukarainen, Heikki: Oikeudenkäynti hallintotuomioistuimessa 1999, s. 283.  
50 För en närmare analys av utredningsskyldigheten i asylförfarandet se avsnitt 4.4.3 nedan.  
51 Framför allt uppställs av den internationella rätten krav på att behandlingar av ansökningar i asylförfarandet 
skall kunna garantera att non-refoulement- principen respekteras. Om non-refoulement-principen, dess ursprung 
och tillämpning se avsnitt 2.2.1 ovan.  
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I Finland är ansvaret för asylsökanden och flyktingar jämförelsevis splittrat mellan många 

ministeriet. Utomlands är regeln ett så koncentrerat ansvar som möjligt, medan man i Fin-

land har valt att sprida ansvaret mellan flertalet instanser. Ministeriernas ansvarsfördelning i 

frågor som rör asylsökanden och flyktingar kan kort beskrivas på följande sätt.  

 

Inrikesministeriet och arbetsministeriet ansvarar tillsammans för de yttre linjerna för den 

finska immigrationspolitiken, och det är i dessa ministeriers regi som arbetsgrupper med 

jämna fram presenterar politiska program för Finlands immigrations- och flyktingpolitik52. 

Inrikesministeriet handhar även frågor gällande inresa till Finland, utvisningar, avvisningar 

och utlämningar samt fungerar som samordnare för den finska utlänningslagstiftningen i EU-

kontext. Ytterligare står både polisen och utlänningsverket, samt gränskontrollsmyndigheten 

- dvs. de myndigheter med störst konkret ansvar i asylförfarandet - under inrikesministeriets 

befäl. 

 

Arbetsministeriet för sin del svarar för mottagandet och integreringen av asylsökanden och 

flyktingar i Finland. Konkret står de mottagningscentraler som i Finland finns för asylsökan-

den samt de tjänster som där tillhandahålls under arbetsministeriets befäl. Slutligen är de re-

lativt självständiga övervakningsorgan vars arbete sträcker sig även till asylförfarandet, så-

som minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden, inordnade under arbetsministe-

riets ansvar. Även ETNO (Etnisten suhteiden neuvottelukunta - Förhandlingsgruppen för 

etniska förhållanden) är koordinerad av arbetsministeriet. ETNO fungerar som en förhand-

lingsgrupp mellan de olika ministerierna, med uppgift att främja utvecklingen rörande flyk-

tingar och immigration, motverka diskriminering och främja internationaliseringen på områ-

det i Finland.  

 

Utrikesministeriets uppgifter i samband med asylförfarandet innebär bland annat tillhanda-

hållande av information om immigration och rätten till asyl i Finland vid de diplomatiska 

beskickningar som Finland har utomlands. Utbildningsministeriet sköter för sin del frågor 

rörande utbildningen av asylsökanden och flyktingar i Finland. Dessutom är det naturligtvis 

utbildningsministeriets uppgift att tillse att finländare via skolgång och utbildning får till-

räcklig information om asylsökanden och flyktingar i Finland. Social- och hälsovårdsmini-

steriet handhar utbudet av hälsovårdstjänster och socialtjänster för asylsökanden och flyk-

                                                 
52 Det senaste programmet är från 1997 och är föråldrat bland annat med tanke på den nya lagstiftning som ta-
gits fram på området och de politiska premisser, exempelvis för arbetstagarinvandring, som nu råder. Inrikes-
ministeriet strävar till att under våren 2005 kunna presentera ett nytt immigrations- och flyktingpolitiskt pro-
gram. Se Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotouttuminen 1997.  
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tingar i Finland. Social- och hälsovårdsministeriet har även tagit initiativ till grundandet av 

det till asylsökanden och flyktingar vända Kidutettujen kuntoutuskeskus (Rehabiliteringscen-

ter för tortyroffer) som idag fungerar i Helsingfors diakonissanstalts regi.  

 

Justitieministeriet, i sin tur, överser naturligtvis lagstiftningen på området samt övervakar de 

asylsökandes rättsskydd. Helsingfors förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen, 

som fungerar som besvärsinstanser i asylprocessen, är även i ministerieindelningen under-

ordnade justitieministeriet. Slutligen handhar miljöministeriet frågor rörande erbjudandet av 

bostäder åt flyktingar i Finland. 

 

3.2.4 Myndigheter med ansvar i asylförfarandet 

I det följande kommer en kort presentation av olika myndigheters roll i asylförfarandet att 

göras. Meningen med presentationen är att ge läsaren en överblick av kompetens- och an-

svarsområdena innan den substantiella behandlingen av förfarandet tar vid. Därmed är även 

presentationen mycket ytlig. Myndigheternas detaljerade uppgifter och deras fördelning mel-

lan olika instanser kommer närmare att gås igenom i behandlingen av asylförfarandet i nästa 

kapitel.  

 

3.2.4.1 Gränskontrollmyndigheter 

Gränskontrollmyndigheterna har en nyckelroll i det finska asylförfarandet, i och med att dess 

representanter ofta är de första som kontaktas av en asylsökande. Med gränskontrollmyndig-

heter avses här både gränsbevakningsväsendet och tullväsendet, och med dess representanter 

sålunda de som representerar antingen gränsbevakning eller tull.53 

 

En stor del av de ansökningar om asyl som görs i Finland inlämnas vid inresan till landet, 

dvs. vid gränsen.54 I dessa fall är det gränskontrollmyndigheternas representanter som mottar 

och registrerar ansökan om asyl, samt ansvarar för att föra den asylsökande vidare i syste-

met. Sålunda är det en viktig uppgift för gränskontrollmyndigheternas representanter att ge 

människor tillträde till det finska asylförfarandet. Enligt utlänningslagen skall "en utlänning 

som åberopar risk för kränkning av sina mänskliga rättigheter anses söka asyl, om han eller 

hon inte uttryckligen uppger något annat”. I förarbetena klargörs detta stadgande genom för-

                                                 
53 Definitionen följer UtlL användning av begreppet. Se UtlL 3 § p. 21.  
54 Se UtlL 94 § som stadgar om rätten att ansöka om asyl vid gränsen, samt UtlL 95 § som anger att ansökan 
om asyl vid gränsen, och därmed vid ankomsten till landet, bör betraktas som det primära sättet att söka om 
asyl. Om ansökan görs senare är utgångspunkten att utlänningen bör ha godtagbara skäl för fördröjningen för 
att förseningen inte skall inverka negativt på den sökandes sak. Se även RP 28/2003, s. 186 – 187, samt jfr 
Kuosma, Tapio: Ulkomaalaislaki ja hallintolainkäyttö 1997, s. 47 – 51.  
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klaringen att myndigheter, däribland gränskontrollanten, "skall tolka sökandens avsikt på 

bästa möjliga sätt till sökandens fördel."55 Detta innebär en skyldighet för gränskontrolls-

tjänstemannen att vara mycket lyhörd för olika formuleringar av viljan att söka asyl, och på 

detta sätt garantera ett öppet tillträde till asylförfarandet.56  

 

Konkret iakttar gränskontrollmyndigheterna sin skyldighet till tillgänglighet i förfarandet 

genom att motta muntliga ansökningar om asyl. Efter mottagandet av ansökan och initieran-

det av förfarandet på detta sätt, inträder andra mer formella skyldigheter, som dock är delar 

av asylförfarandet i sig och inte, som ansökan, en nödvändig förutsättning för dess inledning. 

Bland dessa formella skyldigheter kan exempelvis skyldigheten att tillse att en skriftlig ver-

sion av ansökan uppgörs, utredandet av identitet och färdväg samt upptagandet av fingerav-

tryck enligt vad som i lag bestäms nämnas. Märke bör dock läggas till att behörighet i utfö-

randet av flertalet av dessa uppgifter ensamt ligger hos gränsbevakningsväsendet, och att 

tulltjänstemän sålunda enbart är behöriga att ta emot ansökningar om asyl men inte att utföra 

processhandlingar inom ramen för asylförfarandet.57 

 

Sålunda har gränskontrollmyndigheterna, och av dessa primärt gränsbevakningsväsendet en 

ansvar för att efter beviljat tillträde till det finska asylförfarandet slussa asylsökanden vidare 

i förfarandet. Till detta skede hör, förutom ovan uppräknade handlingar, även registrerandet 

av ansökan, informering av utlänningsverk och berörda ministerier om ansökan samt inkvar-

tering av sökanden i en mottagningscentral.58  

 

Gränskontrollmyndigheterna har ytterligare ett visst ansvar för säkerhet och ordning i an-

knytning till asylförfarandet i och med att dessa myndigheter har getts en viss bestämmande-

rätt över användningen av säkringsåtgärder i asylförfarandet. Slutligen är gränskontrollmyn-

                                                 
55 RP 28/2003, s. 186. 
56 Kravet på tillgänglighet hör naturligtvis samman med den erkända rätten att söka asyl. Enligt den Universella 
deklarationen om mänskliga rättigheter, art. 14 har var och en ”rätt att söka och åtnjuta fristad från förföljelse”. 
I de s.k. Tammerforsslutsatserna, som togs fram efter  EU:s toppmöte i Tammerfors år 1999, stadgas i para. 13: 
“The European Council reaffirms the importance the Union and Member States attach to absolute respect of the 
right to seek asylum.” Inget av dessa instrument utgör bindande rätt, men rätten att söka asyl får genom den 
internationella sedvanerätten anses ha etablerats som en kravrättighet för individen gentemot staten. Se Den 
Universella Deklarationen om Mänskliga Rättigheter GA Res. 217 A (III), Tammerforsslutsatserna från Rådets 
möte i Tammerfors 15 – 16 .10.1999. Se även Grahl-Madsen 1980, s. 2 samt Eide, Asbjorn; Alfredsson, Gud-
mundur; Melander, Göran; Rehof, Lars; Rossas, Allan; Swineheart, Theresa: The Universal Declaration of 
Human Rights 1992, s. 217 – 228. Jfr även Coffey, Kendall: The Due Process Right to Seek Asylum in the 
United States 2001.  
57 För en översikt över de åtgärder som gränskontrollmyndigheten skall utföra i samband med mottagandet av 
en ansökan om asyl se Inrikesministeriets anvisning SM-2003-124/Ka-23: Turvapaikkaohje (hädanefter ”Tur-
vapaikkaohje”), s. 5 – 15.  
58 Ibid.  
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digheterna behöriga att vid gränsen avvisa de som inte har behövliga dokument och tillstånd 

för inresa. Även vid avvisande av andra utlänningar än de som avvisas vid gränsen har kon-

trollmyndigheterna en viss kompetens. Denna kompetens omfattar dock endast sällan avvis-

ningen av tidigare asylsökanden, då dessa avvisningar i regel handhas av polisen.  

 

3.2.4.2 Polis 

Också polisen har som myndighet en central ställning i asylförfarandet, som möjligen kan 

anses vara primär i förhållande till gränskontrollmyndigheternas ansvar och kompetens.59 

Utanför huvudstadsregionen och större städer handhas uppgifter i anknytning till detta an-

svar av "vanliga" poliser, medan exempelvis Helsingfors och Tammerfors har en egen av-

delning inom poliskåren för utlänningsärenden – den sk. utlänningspolisen.60  

 

En ansökan om asyl lämnas inte alltid till gränskontrollmyndigheterna. Ifall sökanden reser 

in i Finland på annat ställe än där gränskontrollmyndigheten är posterad eller ifall sökanden 

helt enkelt inte uppger sin önskan att söka asyl i Finland för gränskontrollmyndigheten, faller 

uppgiften att emotta ansökan på polisen.61 Sålunda har polisen, precis som gränskontroll-

myndigheterna, ett ansvar framför allt gällande tillgängligheten av det finska asylförfaran-

det.62  

 

Polisen har även ett ansvar för inledande utredning av identitet och resväg, samt en skyldig-

het att utföra vissa processhandlingar i asylförfarandet såsom överförandet av ansökan i 

skriftlig form och registreringen av den asylsökande. Självklart har polisen även ett ansvar 

för säkerhet, ordning och förutsättningarna för förfarandet i och med att polisen har bestäm-

manderätt över användningen av säkringsåtgärder i förfarandet.63  

 

Tidigare handhade även polisen en del av de asylsamtal som hålls med så gott som alla asyl-

sökanden i Finland. Under dessa samtal utreddes sökandens asylskäl och andra grunder för 

beviljandet av uppehållstillstånd i Finland. I och med stiftandet av den nya utlänningslagen 

                                                 
59 Ett dylikt ställningstagande kan vara befogat med tanke på att polisen i praktiken oftast utför de handlingar 
som åligger antingen polis eller gränskontrollmyndigheter.  Detta i sin tur är i främsta hand beroende på de 
tidsgränser som i lagen uppsatts för gränskontrollmyndigheternas verksamhet. Se avsnitt 4.1.3.1 samt 4.2 ned-
an.  
60 Se http://www.intermin.fi/poliisi/helsinki/home.nsf/pages/31AF8A86A0B86C90C2256C8E00449FDC 
(19.1.2005) för en närmare presentation av utlänningspolisen i Helsingfors härad.  
61 UtlL 95 §.  
62 Ytterligare bör påpekas att tillträde till asylförfarandet är en förutsättning för att Finland skall kunna iaktta de 
skyldigheter som man själv uppsatt gällande non-refoulement i grund- och utlänningslag. Om non-refoulement  
se avsnitt 2.1.1 ovan.  
63 Om säkringsåtgärder i asylförfarandet se avsnitt 5.1 ovan.  
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överfördes dock all kompetens inom området för utredning av asylskälen på Utlänningsver-

ket, och därmed har polisen idag ingen kompetens – förutom vid massinvandring – att utföra 

dylika samtal.64 I undantagsfall, om landets säkerhet eller internationella relationer så kräver 

har dock även i nuläget skyddspolisen befogenhet att utreda asylskäl i individuella fall.65  

  

Polisen har även det huvudsakliga ansvaret för de praktiska åtgärderna i samband med av-

visningar av före detta asylsökanden. Beslut om avvisning fattas av utlänningsverket, men 

polisen står för de praktiska arrangemangen. Helsingfors härads utlänningspolis koordinerar 

alla avvisningar av tidigare asylsökanden och tillhandahåller även följeslagare för transpor-

ten om sådana är nödvändiga.66  

 

3.2.4.3 Utlänningsverket 

Utlänningsverket är statens ”huvudrepresentant” i asylförfarandet. Vid utlänningsverket ut-

reds i första instans ansökningar om asyl i substans, och verket har även en exklusiv kompe-

tens att fatta beslut i dessa ärenden. Dessutom fungerar utlänningsverket som sakkunnigor-

gan i flykting- och asylfrågor, samt upprätthåller en omfattande kunskapsbank gällande frå-

gor med anknytning till flyktingsituationen i världen.67 

 

Utlänningsverkets huvudansvar ligger sålunda primärt på asylförfarandet i substans och inte 

på exempelvis tillgängligheten av förfarandet eller verkställandet av tagna beslut.68 Däremot 

är det klart att utlänningsverket, som huvudrepresentant från statens sida i asylförfarandet 

och framför allt genom sin funktion som sakkunnigorgan har ett betydande ansvar på ett 

mindre konkret plan för all verksamhet på asylområdet även utanför förfarandet i substans.  

 

Utlänningsverket har även ett ansvar för uppföljningen av sina beslut, så till vida att verket 

även beslutar om upphörandet av flyktingstatus.69 Utlänningsverket kan på de villkor som 

utlänningslagen uppställer och följande de internationella plikter som Finland har åtagit sig, 

besluta om att en person som beviljats asyl skall fråntas sin flyktingstatus och utvisas ur lan-
                                                 
64 Se RP 28/2003, s. 188 och jfr Kuosma 1997, s. 48.  
65 UtlL 97,3 §.  
66 Turvapaikkaohje, s. 27 – 32.  
67 Utlänningsverkets grundades i och med Lag om utlänningsverket 156/1995. Före Utlänningsverkets existens 
var Inrikesministeriet ensam beslutsfattare i alla asylärenden.  
68 Se Utlänningslagen 116 §: ”Utlänningsverket beviljar vid asylförfarandet asyl [...] , beslutar på begäran av en 
annan avtalsslutande stat om mottagande eller återtagande av asylsökande enligt rådets förordning om bestäm-
mande av den ansvariga staten och begär av en annan avtalsslutande stat motsvarande beslut om mottagande 
respektive återtagande av en asylsökande...” 
69 En flykting kan bli fråntagen sin flyktingstatus bland annat på grund av återvunnet skydd från sitt hemland, 
återvunnet medborgarskap i sitt hemland eller i annan stat eller om flyktingen uppenbart inte längre är i behov 
av skydd.  UtlL 107 §.  
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det. Utlänningsverket har även behörighet att besluta om användandet av säkringsåtgärder i 

asylförfarandet i samband med utvisning av tidigare asylsökande, och har därmed även ett 

konkret ansvar för förutsättningar för förfarandet i form av säkerhet och ordning .70  

 

Utlänningsverket upprätthåller slutligen även Finlands utlänningsregister. Dessutom är ut-

länningsverket en stor kunskapskälla gällande Finlands roll som flyktingmottagare, om flyk-

tingsituationen i världen samt om förhållandena i flyktingarnas hemländer. Utlänningsverket 

upprätthåller ett omfattande bibliotek på området.  

 

3.2.4.4 Domstolarna i förvaltningsprocessen  

I asylprocessen fungerar Helsingfors förvaltningsdomstol och Högsta förvaltningsdomstolen 

som besvärsinstanser. Det är således i första hand Helsingfors förvaltningsdomstol och i sista 

hand Högsta förvaltningsdomstolen som skall revidera de beslut som på lägre nivå fattats i 

asylärenden, och fungera som objektiva och självständiga väktare över rättspraxis och lag på 

asylområdet. Dessa förvaltningsdomstolar är naturligtvis inte myndigheter på samma sätt 

som gränskontrollsmyndighet, polis och utlänningsverket, utan fungerar som självständiga 

domstolar.71  

                                                 
70 UtlL 118 §.  
71 Om domstolsprocessen i asylärenden se Staffans, Ida: Bevis och det finska asylförfarandet 2003.  
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4. Asylförfarandet 

4.1 Statens ansvar för behandlingen av en asylansökan 

4.1.1 Fördelningen av flyktingbördan och principen om första asylland 

För att nå en jämn spridning av asylsökanden och flyktingar har man inom EU överenskom-

mit om en fördelning av flyktingbördan. Bakgrunden till denna överenskommelse är att man 

i samförstånd velat undvika situationer där ett eller ett fåtal länder ensamma skulle vara 

tvungna att ta ansvaret för en stor del av de asylsökande som anländer till området. En för-

delning av bördan leder enligt detta resonemang inte endast till en jämnare fördelning av 

kostnaderna för mottagandet av asylsökande mellan länderna, utan även vara till fördel för 

de asylsökande som finns inom regionen då länder i ett system av bördefördelning har möj-

lighet att erbjuda bättre mottagande och asylsystem, då resurserna i de individuella länderna 

räcker för att garantera ett bra system för mottagande, behandling av ansökan och integra-

tion. 72 

 

Stöttepelaren som principen om bördefördelning vilar på är regeln om första asylland. Denna 

regel princip innebär i korthet att endast ett land är skyldigt att behandla och ge beslut på en 

ansökan om asyl som inlämnats av en person med hemvist utanför EU. Landet, på vars an-

svar sökanden faller, bestäms enligt regeln: det första land som tillåtit eller möjliggjort inresa 

till Schengen-området är även bland dessa länder det behöriga landet för behandlingen av en 

ansökan om asyl. I förlängningen innebär detta att andra länder med hänvisning till principen 

om ”första asylland” kan vägra behandla en ansökan om asyl om sökanden redan passerat 

sitt första asylland med motiveringen att ett annat land är behörigt för behandlingen.73 Målet 

som hägrar för uppställandet av dylika principer och regler är naturligtvis ett gemensamt 

asylförfarande för alla Schengen-länder.74 Ytterligare strävar man genom bördefördelningen 

till att garantera hjälp om ett land, på grund av exceptionellt stora flyktingströmmar eller på 

                                                 
72 Om åtgärder på asylområdet inom ramen för EU och speciellt om bördefördelning se: Byrne, Rosemary; 
Noll, Gregor; Vedsted-Hansen, Jens: New Asylum countries? Migration Control and Refugee Protection in an 
Enlarges European Union 2002, Da Lomba, Sylvie: The Right to Seek Refugee Status in the Europan Union 
2004, s. 116-172 samt Hailbronner, Kay: Immigration and Asylum Law and Policy of the European Union 
2000, s. 353-465.  
73 Denna regel har dock ofta kritiserats för att i verkligheten inte utjämna flyktingbördan såsom det är tänkt. I 
stället har man hävdat att principen lägger ett oproportionerligt stort ansvar för mottagandet av asylsökanden på 
länder på gränsen mellan flyktingproducerande regioner och mottagande regioner, vilka även oftast är de länder 
inom Schengen-området som har lägst utvecklade system för mottagning av asylsökanden. Se Bryne, Noll, 
Vedsted-Hansen 2002, s. 307-323 samt ECRE: Broken Promises – Forgotten Principles 2004, s. 20-22.  
74 Se Rådets förordning nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon 
medlemsstat EGT 50 L 25.2.2003 (hädanefter: ”Dublin-förordningen”), Inledningen para. 5: ”Det stegvisa in-
förandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem bör på sikt leda till ett gemensamt förfarande och en gemen-
sam status i hela unionen för personer som beviljas asyl.” Under Haag-förhandlingarna hösten 2004 precisera-
des tidpunkten för införandet av ett gemensamt förfarande till senast år 2010.  
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grund av utsatt geografiskt läge får en oproportionerligt stor flyktingbörda. I dessa fall skall 

landet ha en möjlighet att kräva andra staters hjälp med bördan.  

 

Principen om bördefördelning och regeln om första asylland är relativt effektiva sätt att spri-

da kostnader och risker mellan mottagarstater. Principerna ger en god utgångspunkt för regi-

onala överenskommelser av regelnatur på området, och ger även i sin vaghet ett väl behöv-

ligt utrymme för tolkning.  

 

Ur de asylsökandes perspektiv innebär principerna i bästa fall en möjlighet till relativt goda 

förhållanden under tiden som sökande, till klara besked om var en ansökan skall och kom-

mer att behandlas och till insikten om det hopplösa i att inge ansökningar om asyl i land efter 

land inom samma område där ett regelverk som stadfäster principen om första asylland är i 

kraft. Dessutom leder principen om bördefördelning till att sökanden i situationer där ett land 

överbelastas med asylsökanden, och förhållandena för dessa således rämnar, kan lita på att 

andra stater kommer till hjälp för att förbättra förhållandena. Problemet är dock att detta inte 

alltid är rådande läge. Det händer att principen om första asylland leder till att sökanden 

skickas mellan länder som sinsemellan tolkar begreppet ”första asylland” olika och inte kan 

bestämma var ansökan egentligen skall behandlas, eller om den har behandlats.75 I dylika fall 

är det lätt hänt att dokument försvinner på resan, att familjemedlemmar skiljs från andra och 

att sökanden i slutändan konstaterar att ett någorlunda stabilt liv kräver illegalt uppehälle i ett 

land.76  

 

Ytterligare en brist i systemet är att modellen med ansvar i första asylland för att fungera op-

timalt kräver att alla förfaranden inom det berörda området, i vårt fall Schengen-området, är 

likvärdiga och att sökanden har lika stora möjligheter att bli beviljad asyl i alla förfaranden. 

Meningen är ju att asylsökande skall kunna delas upp mellan länderna eftersom det för asyl-

sökanden själv skall vara egalt var prövningen sker. I dagsläget är dock asylsystemen inom 

Schengen-området inte närapå likvärdiga, och förutom olika möjligheter att ”lyckas” med sin 

ansökan är även mottagandet av asylsökanden och de förmåner dessa har rätt till under vän-

tetiden extremt olika. Detta har självfallet lett till att asylsökanden försöker ta sig runt syste-

met antingen för att få sin ansökan prövad i det land där man tror att möjligheterna att tas på 

                                                 
75 Dylika situationer har allmänt refererats till som ”refugees in orbit”. Om refugees in orbit som fenomen se 
Melander, Göran: Refugees in Orbit 1978.  
76 Se även Bank, Roland: The Emergent EU Policy on Asylum and Refugees 1999, s. 14-29 samt Noll, Gregor 
2000 s. 263-353. 
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allvar och bli beviljad asyl är störst, eller – om man enbart är ute efter ekonomiska fördelar – 

i det land där den ekonomiska förtjänsten under väntetiden är störst.77  

 

4.1.2 Dublin-förordningen 

Formellt har fördelningen av flyktingbördan i Europa reglerats genom den så kallade Dublin-

förordningen.78 Dublin-förordningen innehåller regler om vilket land som skall anses ansva-

ra för behandlingen och avgörandet av en ansökan om asyl som görs av en person med med-

borgarskap utanför Schengen-området.79 I förordningen föreskrivs en rad olika regler som i 

hierarkisk ordning lyder som följer: 

 

Först och främst skall ett barns ansökan om asyl alltid behandlas i det land, i vilket en äldre 

medlem av barnets familj lagligen befinner sig. En ansökan om asyl skall som regel även 

alltid behandlas i det land, i vilket en familjemedlem till den ansökande, oberoende av om 

denne är ett barn eller inte, antingen har blivit beviljad asyl eller lever som asylsökande. I 

fall där familjemedlemmar inte finns så att ovanstående regler kan bli gällande, skall en an-

sökan om asyl behandlas i det land som beviljat sökanden uppehållstillstånd eller visum för 

inresa till Europa. Ifall sökanden illegalt trätt över gränsen till Europa, skall det land över 

vilkets gräns sökanden kommit anses vara skyldigt att behandla en ansökan om asyl. Ifall 

sökanden kunnat passera en gräns lagligt, utan att inreselandet krävt att sökanden uppvisat 

visum, skall detta inreseland behandla ansökan om asyl. Om sökanden ingett sin ansökan om 

asyl på internationellt territorium på en flygplats, så kallat transitområde, skall det land, i 

vilket flygplatsen befinner sig vara skyldigt att behandla ansökan. Slutligen innehåller för-

ordningen ett stadgande om familjers rätt att leva tillsammans, så att familjers ansökningar 

om asyl alltid skall behandlas i samma land. I förordningen ingår även bestämmanden om 

humanitära undantag från ovanstående regler, så att länderna som binds av förordningen har 

en viss diskretion att avvika från dessa då det anses humanitärt motiverat.80 

 

                                                 
77 Se Noll, Gregor: Formalism v. Empiricism: Some Reflections on the Dublin Convention on the Occasion of 
Recent European Case Law 2001, s. 161-182. 
78 Den första Dublin-konventionen trädde i kraft år 1990, och ersattes år 2003 med en rådets förordning om 
bördefördelningen (Dublin-förordningen, se fn 74 ovan). Dublin-förordningen är gällande för följande länder: 
Österrike, Sverige, Finland, Island, Norge, Holland, Belgien, England, Frankrike, Grekland, Tyskland, Irland, 
Italien, Spanien, Luxemburg och Portugal. I Danmark tillämpas fortfarande Dublin-konventionen från 1990. Se 
Konvention rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en ansökan om asyl som fram-
ställts i en av medlemsstaterna i de Europeiska gemenskaperna 97/C 254/01. För en utvärdering av Dublin-
konventionen från 1990 se Horwitz, Agnes: The 1990 Dublin Convention: A Comprehensive Assessment, In-
ternational Journal of Refugee Law 1999, s. 646-677. 
79 För en analys av Dublinförordningen i ljuset av målsättningarna som uppställdes för Dublin-konventionen, se 
Da Lomba 2004, s. 117-141. 
80 Dublin förordningen, se fn 74 ovan, art. 6-11, 13-15, 17-19.  
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4.1.3 Utredning av ansvaret 

4.1.3.1 Polisens eller gränsbevakningens utredning om behörig stat 

Det är polisens eller gränsbevakningens uppgift att i samband med mottagandet av en ansö-

kan om asyl utreda den sökandes resväg till Finland och att uppta information för att identi-

fiera personen.81  

 

Genom att den sökandes resväg utreds får myndigheterna underlag för att bestämma vilket 

land som enligt Dublin-förordningens regler om ansvar för en ansökan om asyl på grund av 

visering, vistelse, tidigare ansökningar om asyl eller genomresa är skyldigt att behandla den 

aktuella ansökan. I samband med utredningen av den sökandes identitet utreds även ifall sö-

kanden har nära familjemedlemmar eller andra släktingar i något land, och myndigheterna 

kan således även ta ställning till ifall någon av Dublin-förordningens bestämmelser om sö-

kandens rätt att få sin ansökan behandlad i samma land som en familjemedlem blir tillämp-

lig. Utredningen om resväg och identitet tjänar sålunda på samma gång som inrikes- och sä-

kerhetspolitiska hänsyn beaktas den s.k. Dublin-utredningen.82  

 

4.1.3.2 EURODAC 

För att underlätta tillämpningen av Dublin-förordningen har EU tagit fram ett hjälpverktyg i 

utredningen av asylsökandes resväg och identitet, EURODAC.83 Detta hjälpverktyg kan i 

korthet beskrivas som ett system för registrering och jämföring av fingeravtryck som uppta-

gits av asylsökanden och illegala immigranter i EU. EURODAC består i sig av en centralen-

het, en databas och verktyg för överförandet av information mellan medlemsländerna och 

mellan EURODAC och ett medlemsland. EURODAC togs i bruk den 13.1.2003.84 

 

EURODAC grundar sig på en skyldighet för medlemsländerna att av alla asylsökande över 

14 års ålder, samt alla personer över 14 års ålder som illegalt uppehåller sig på medlemslan-

dets territorium uppta fingeravtryck.85 Dessa fingeravtryck skall av medlemsstatens myndig-

heter sedan föras in i EURODAC:s databank, tillsammans med uppgifter som tidpunkt och 

plats för personens eventuella ansökan om asyl eller det illegala uppehället. Sökanden bör, 

                                                 
81 UtlL 97 § samt RP 28/2003, s. 188.   
82 Generellt om utredningen av resväg och identitet, se avsnitt 4.2.3 nedan samt däri angivna referenser. 
83 Rådets förordning nr 2725/2000(EG), EGT L 316, 15.12.2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av 
fingeravtryck (hädanefter: ”Eurodac-förordningen”). Förordningen är förutom i EU:s medlemsländer även gäl-
lande på Island och i Norge.  
84 För en grundlig analys av de juridiska och praktiska frågeställningarna bakom och i EURODAC se Brouwer, 
Evelien: Eurodac: Its Limitations and Temptations 2002. 
85 I Finland upptas dock fingeravtryck i regel av alla asylsökanden oavsett ålder. Dessa avtryck behandlas av 
centralkriminalpolisen, vars sak det även är att tillse att endast avtryck från 14 år fyllda personer skickas till 
EURODAC-registret. Se Turvapaikkaohje, s. 8. 
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enligt förordningen, informeras om skälet till upptagandet av fingeravtryck och om EURO-

DAC:s funktion. Fingeravtrycken kvarhålls sedan i registret, och kan således matchas mot 

fingeravtryck upptagna av andra länder, under 10 års tid. Fingeravtrycken tas emellertid bort 

från registret om den sökande beviljas medborgarskap i något medlemsland, även om 10 år 

inte har förlöpt sedan registreringen.86  

 

Då polisen eller gränsbevakningsmyndigheten i ett medlemsland, exempelvis Finland, emot-

tagit en ansökan om asyl och utreder sökandens resväg och identitet kan myndigheten dra 

stor nytta av det register som förs i EURODAC. Slutsatser kan med hjälp av fingeravtrycks-

jämförelsen relativt lätt dras gällande den sökandes eventuella tidigare inresa, uppehälle eller 

ansökan om asyl i ett annat Schengen-land. En ”matchning” i EURODAC är ett tungt argu-

ment vid bestämningen av den behöriga staten för behandlingen av en ansökan om asyl.  

 

På samma gång som EURODAC naturligtvis är en tillgång för de myndigheter som utreder 

asylsökandens identitet och färdväg, innebär även registret utmaningar av en mer negativ 

karaktär. Registret består ju av uppgifter om människor som valt att söka skydd i ett främ-

mande land mot förföljelse i sitt hemland. Oberoende av ifall personerna i fråga är flyktingar 

eller inte (dvs. om de har en välgrundad rädsla för förföljelse i sina respektive hemländer) är 

det icke önskvärt att de sökandes hemländer skall få information om att personens utlands-

vistelse beror på en ansökan om asyl.87 I registret finns även uppgifter om ett stort antal flyk-

tingar, dvs. människor som enligt internationell rätt har mycket starka skäl att rädas sina 

hemländer. Om uppgifter om dessa personers vistelseorter eller resvägar i Europa kommer 

till hemländernas kännedom, kan följderna bli mycket allvarliga. Således är det mycket vik-

tigt att försäkra sig om att EURODAC är säkrat från insyn av obehöriga samt att uppgifterna 

i registret inte av medlemsländerna används på ett felaktigt sätt. 88  

 

I det finska asylförfarandet innebär rådets förordning om EURODAC att polisen eller 

gränsbevakningen, som ett led i utredningen av den sökandes identitet och resväg, är 

skyldiga att uppta sökandens fingeravtryck och att föra in dessa i EURODAC:s databas.89                                                  
86 Tio-års referensen gäller endast för asylsökande som registreras i EURODAC. Ifall en person registreras för 
att han/hon försökt korsa en gräns till EU illegalt kvarhålls uppgifterna i registret endast två år. Se Eurodac-
förordningen, fn 83 ovan, art. 6 och 10.  
87 I många fall kan bestraffningen för en tidigare ansökan om asyl uppgå till förföljelse. En person som ur-
sprungligen inte således haft välgrundad rädsla för att bli förföljd i sitt hemland kan i och med en ansökan om 
asyl, som avslagits och som kommit till hemlandets kännedom, komma att ha asylskäl.  
88 Den upptrappning av myndighetsåtgärder för implementeringen av bördefördelningen som EURODAC 
onekligen innebär har på grund av de icke-likställda asylförfarandena i implementationsområdet lett till en upp-
trappning av asylsökandes åtgärder för att kringgå systemet. Bland annat har en trend bland asylsökanden i 
Europa visat sig vara att bränna bort sina fingertoppar för att hindra upptagandet av fingeravtryck. Se även van 
der Ploeg: The illegal body: ”Eurodac” and the politics of biometric identification 1999, där författaren utma-
nar sambandet mellan fysiska kännetecken och identitet med referens till EURODAC-systemet.   
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uppta sökandens fingeravtryck och att föra in dessa i EURODAC:s databas.89 Avtrycken 

upptas i praktiken av polis eller gränsbevakning i och med att en ansökan om asyl mottas, på 

samma gång som myndigheten i fråga ifyller en för ändamålet avsedd blankett. Blanketten 

med uppgifter om bland annat den sökandes kön och datumet för ansökan samt avtryck av 

den sökandens fingrar skickas sedan till centralkriminalpolisen, som i sin tur för in avtrycken 

i EURODAC:s centralregister. Svar på en förfrågan om jämförelse av fingeravtrycken med i 

registret redan existerande svar erhålls normalt inom 24 timmar och svaret sänds från EU-

RODAC till centralkriminalpolisen.90 Centralkriminalpolisen meddelar utlänningsverket om 

resultatet av en jämförelse, och det är sedan utlänningsverkets sak att ta ställning till tillämp-

ningen av Dublin-förordningen i fallet.91  

 

4.1.3.3 Beslutsprocess 

Den utredning om den sökandes resväg och identitet som inhämtats av polisen, både via 

EURODAC och med hjälp av andra utredningsformer, överlämnas till Utlänningsverket. 

Även om polis har en kompetens för utredningen av Dublin-ärenden faller ansvaret för be-

slutsfattande exklusivt på Utlänningsverket.92  

Om utredningen inte ger anledning att anse att något annat land än Finland enligt förord-

ningens regler är ansvarigt för ansökan om asyl skall Utlänningsverket besluta att ansökan 

behandlas här.  

 

Om det enligt utredningen däremot är motiverat att anse att ansökan enligt Dublin-

förordningen kan behandlas i ett annat land än Finland bör Utlänningsverket ta ställning till 

ifall skäl finns för att ändå eftersträva att behandlingen sker i Finland.93 Om sökanden exem-

pelvis har släktingar i Finland, om sökandens fysiska eller psykiska hälsa inte tillåter att sö-

kanden förflyttas till ett annat land eller om andra humanitära eller praktiska hänsyn leder till 

att sökanden, enligt Utlänningsverkets bedömning, bör få sin ansökan behandlad i Finland 

                                                 
89 Se Turvapaikkaohje, s. 6-9. 
90 Medlemslandet, exempelvis Finland, är inte enligt förordningen tvunget att göra en förfrågan om jämförelse 
till EURODAC. Skyldigheten som medlemsstaterna har gäller enbart införande av avtryck i registret. Se Euro-
dac-förordningen fn 83, art.4.  
91 Statistik som uppgjorts av kommissionen visar att under tiden 15.1.2003 – 15.1.2004 tillförde medlemslän-
derna i totalt 246 902 fall information om asylsökanden till EURODAC:s register. För Finlands del var visar 
statistiken under samma tid på 631 fall där asylsökande i Finland tidigare registrerats av ett annat land i EU 
(varav 23 fall där sökanden tidigare registrerats av Finland), samt 509 fall där sökanden enligt registret en eller 
flera gånger tidigare sökt om asyl i ett annat medlemsland. Se Commission Staff Working Paper – First annual 
report to the Council and the European Parliament on the activities of the EURODAC Central Unit 2004.  
92 Polis eller gränsbevakning har ingen rätt att besluta, men kan naturligtvis framställa sin egen åsikt i frågan till 
Utlänningsverket. Jfr Turvapaikkaohje, s. 31.   
93 Se Dublin-förordningen, fn 74, art. 3.2: ”… får varje medlemsstat pröva en asylansökan som lämnats in av 
en tredjelandsmedborgare, även om det inte föreligger någon sådan skyldighet enligt de kriterier som anges i 
denna förordning”. 
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trots prima facie tillämpning av Dublin-förordningen skall beslut göras på att ansökan be-

handlas i Finland.  

 

Ifall det dock finns av Dublin-förordningen godtagbara grunder för att behandla ansökningen 

i ett annat land, och inga skäl talar emot att detta även skall eftersträvas, bör Utlänningsver-

ket göra en framställan om återsändande av utlänningen. Denna framställan består i en för-

frågan om återsändande som riktas till den enligt förordningen ansvariga staten. Denna för-

frågan innehåller, förutom en begäran om återtagande, information om den sökandes identi-

tet samt den utredning och bevisning som Finland vill åberopa.94  

 

En förfrågan om återsändande skall framställas inom tre månader från det att sökanden in-

lämnat sin ansökan om asyl i Finland. Om en förfrågan inte görs inom tre månader anses 

värdlandet vara ansvarigt för ansökan.95 Det anmodade landet har efter förfrågan enligt hu-

vudregeln två månader på sig att svara på förfrågan. Ifall svar inte erhållits under denna ut-

satta tid förmodas svaret vara positivt.96 Ifall sökanden tidigare har sökt om asyl, inte bara 

vistats, rest igenom eller har släktingar i det anmodade landet skall en förfrågan om återta-

gande besvaras inom en månad – eller om bevisningen som ligger till grund för förfrågan 

baserar sig på uppgifter från EURODAC inom två veckor. Annars anses svaret automatiskt 

vara jakande.97  

 

Ifall det svar som erhålls på en förfrågan om återtagande är negativt kan Utlänningsverket 

antingen välja att framställa en ny förfrågan till ett annat Schengenland eller att besluta att 

ansökan behandlas i Finland.98 En ny förfrågan framställs i detta fall inte till den redan en 

gång anmodade staten, utan till en annan stat som på basen av Dublin-förordningen även kan 

anses vara skyldig att återta sökanden.  

                                                 
94 Enligt förordningen skall förfrågan (”anmodan”) innehålla två förteckningar med uppgifter som kan läggas 
till stöd för en återtagan: en förteckning på bevis och en förteckning på indicier. I förordningen finns även ett 
stadgande som ger vissa ramar för det anmodade landets bedömning av dessa bevis och indicier: ”Beviskravet 
bör inte gå utöver det som är nödvändigt för att rätt kunna tillämpa denna förordning”. Även om ramarna som 
ges i och med detta uttalande är mycket vaga kan man sluta sig till att avsikten är att beviskravet bör vara lågt. 
Se a förordn.  art. 18.  
95 A förordn. art. 17. 
96 A förordn. art.18. 
97 A förordn art. 20.  
98 Enligt a förordn. art. 3,1 skall ansökan prövas av den stat som enligt kriterierna i förordningen är ansvarig för 
ansökan. Därutöver kan den prövas av annan stat, som väljer att ”behålla” ansvaret för den asylsökande på sitt 
territorium. Även art. 16 stadgar om en skyldighet för det enligt förordningen ansvariga landet att återta sökan-
den. Sålunda uppställs en skyldighet för en stat att acceptera en anmodan enligt förordningen om grunder för 
detta finns i förordningens kriterier för ansvarsallokering. En stat kan alltså inte välja att neka återtagande om 
förutsättningar för återsändning finns i lagen. Nekande svar på förfrågningar om återsändande är således uteslu-
tande baserade på en bevisvärdering, där det anmodade landet inte ansett att beviströskeln för återtagande över-
stigits.  
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Ifall det svar som erhålls på en ”Dublin-förfrågan” är positivt, dvs. det anmodade landet 

godkänner att sökanden återsänds, skall beslut om återsändande fattas av Utlänningsverket. 

Detta beslut innebär på samma gång att ansökan om asyl i Finland avvisas.99 När beslut om 

återsändande har fattats, är det polisens uppgift att förbereda och verkställa återsändandet av 

sökanden.100 Verkställningen skall enligt huvudregeln ske inom sex månader från att Fin-

lands förfrågan om återsändande godtogs, annars faller ansvaret för ansökan på Finland.101  

 

4.1.3.4 Finland som anmodat land 

En förfrågan om återtagande som riktas till Finland skall tillställas Utlänningsverket. Vid 

Utlänningsverket fattas sedermera, inom utsatta tidsgränser och på basen av en bedömning 

av den utredning som anmodarstaten presenterar för Finlands skyldighet att återta asylsö-

kanden, beslut om svar på förfrågan. Om Utlänningsverkets svar på förfrågan riktad till Fin-

land är jakande, skall det anmodande landet arrangera återförandet av sökanden till Fin-

land.102 Väl i Finland skall ansökan om asyl mottas ifall ansökan inte tidigare behandlats i 

Finland eller behandlingen fortsätta ifall sökanden redan har en ansökan om asyl anhängig i 

Finland. 

 

 

 

4.1.4 Beslut om ansvar för ansökan om asyl 

4.1.4.1 Delgivningen av beslutet 

Två discipliner av beslut kan således göras gällande ansvaret för behandlingar av ansökning-

ar om asyl som inlämnats i Finland: För det första kan beslutas att ett annat land på grund av 

Dublin-förordningens regler om ansvar för behandlingen av asylansökningar är ansvarigt för 

behandlingen av ansökan om asyl. Ett dylikt beslut förutsätter även att det ansvariga landet 

har kontaktats och är villigt att återta sökanden. För det andra kan beslut fattas att ansökan 

skall behandlas i Finland, antingen för att Dublin-förordningen inte är tillämpbar på det en-

skilda ärendet, för att Finland – trots en prima facie – tillämpning av förordningen anser det 

                                                 
99 Enligt UtlL 103 §, 1 mom.  2 p. skall ansökan avvisas om sökanden kan återsändas till ett annat land på Dub-
lin-grunder. Se även RP 28/2003, s. 193.  
100 Verkställningen av Dublin-beslut sker rent praktiskt enligt samma regler som utvisningen av tidigare asyl-
sökanden. Dessa regler gås närmare igenom nedan i avsnitt 4.5.5.  
101 Undantag från denna regel gäller för sökanden som är frihetsberövade eller som håller sig undan. I dessa fall 
är tidsgränsen 1 år respektive 18 månader. Se Dublin-förordningen, fn 74, art.19.  
102 Ibid.  
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finnas skäl för att behandlingen av ansökan skall ske i Finland eller för att den eller de stater 

som förfrågats om återtagande motiverat svarat nekande på förfrågningarna.  

 

I det sistnämnda fallet, då ansökan behandlas i Finland, görs inget separat beslut om ansvaret 

för behandlingen. Asylförfarandet fortskrider i dessa ärenden självmant med att myndighe-

terna tar itu med utredningen av den sökandes asylskäl. Ifall beslutet dock innebär att ett an-

nat land skall ta ansvaret för ansökan. fattas ett explicit beslut på återsändandet av sökan-

den.103  

 

Delgivningen av beslut om återsändande av en asylsökande enligt Dublin-förordningen skall 

utföras såsom stämningsdelgivning.104 Om stämningsdelgivning finns utförliga bestämmel-

ser i RB 11 kap, vilka i tillämpliga delar även gäller för stämningsdelgivningen av beslut i 

asylförfarandet och således även för beslut om återsändande enligt Dublin-förordningen.105 

Myndigheter med behörighet att utföra dylik delgivning är polis och gränsbevakningsmyn-

digheter.106 Delgivningen skall primärt utföras personligen av polis eller gränsbevakning. I 

samband med delgivning skall myndigheten tillse att beslutet tolkas eller översätts till ett 

språk som mottagaren förstår, och att information om möjligheten till besvär ges.107 Myn-

digheten skall ge mottagaren ett intyg över delgivningen, ur vilket framgår vem som utfört 

delgivningen, samt ort och datum för delgivningen.108  

 

För att polisen skall kunna utföra personlig delgivning även då den sökandes vistelseort är 

okänd, kan polisen efterlysa den sökande.109 Denna efterlysning kan antingen göras som en 

förfrågan om vistelseort, eller – om förutsättningarna för säkerhetsåtgärder enligt utlännings-

lagen uppfylls – i samband med ett beslut om tagande i förvar av sökanden.110 

 

                                                 
103 UtlL:s stadgande om skyldighet för finska myndigheter att vid avvisning i accelererade förfaranden utfärda 
intyg över att ansökan inte prövats i substans i Finland är inte tillämpligt på sk. Dublin-ärenden. Se UtlL 104 § 
samt RP 28/2003, s. 194.  
104 UtlL 205,3 § samt RP 28/2003, s. 249. Se även Dublin-förordningen, se fn 74, art. 20,1 e. 
105 Rättegångsbalken 4/1734. 
106 I praktiken torde det oftast vara polisen, inte gränsbevakningsmyndigheten som delger beslut om återsän-
dande. Uppgiften faller enligt polisens interna arbetsfördelning i regel på polisen i vars distrikt den sökande 
befinner sig eller kan påträffas. Se Turvapaikkaohje, s. 26 f.  
107 UtlL 203,5 §.  
108 RB 11 kap. 17 §. Se också RB 11 kap. 7 § och FL 61 § vari stadgas om delgivning till part via dennes biträ-
de.  
109 Mellanhandsdelgivning, som vanligtvis används när part håller sig undan, är på grund av de sekretessbe-
stämmelser som gäller för uppgifter och dokument om asylsökanden och flyktingar inte tillämplig i asylären-
den. Se Lag om offentlighet i myndigheters verksamhet 629/1999, 24,24 §. För att säkerställa delgivningen 
även när den tvunget måste ske personligen eller till biträdet ingår i UtlL stadganden om säkringsåtgärder för 
säkerställandet av avvisningsbeslut. Om säkringsåtgärder i asylförfarandet se avsnitt 5.1 nedan.  
110 Turvapaikkaohje, s. 27.  
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4.1.4.2 Rättskraft, laga kraft, överklagbarhet och besvärs inverkan på verkställigheten  

Då ett beslut vinner rättskraft innebär det att saken som beslutet gäller inte ånyo kan upptas 

till behandling.111 Beslut om antingen återsändande enligt Dublin-förordningen eller behand-

ling av ansökan i Finland vinner också rättskraft inom ramen för det enskilda ärendet. Där-

emot hindrar inte ett dylikt beslut att ett andra, och möjligen annorlunda beslut, på grund av 

Dublin-förordningens regler fattas om den berörda utlänningen inlämnar en ny ansökan om 

asyl i Finland. Fråga är dock då inte om samma ärende, utan om ett nytt ärende med nya 

premisser.  

 

Beslut om återsändande enligt Dublin-förordningen kan överklagas enligt förvaltningspro-

cesslagens bestämmelser inom 30 dagar från delgivning.112 Enligt utlänningslagen är Hel-

singfors förvaltningsdomstol första besvärsinstans i ärenden som gäller internationellt skydd, 

och är således även första besvärsinstans för beslut om återsändande på Dublin-grunder.113 

Beslutet vinner sålunda laga kraft 30 dagar efter delgivningen eller när ett slutgiltigt beslut i 

ärendet erhålls från en besvärsinstans.114  

 

Även om beslutet är överklagbart i 30 dagar efter delgivningen är beslutet verkställbart ome-

delbart efter delgivning.115 Besvärsrätten hindrar således inte att beslutet verkställs, dvs. att 

sökanden återsänds till ett annat land enligt förordningens regler. Detta innebär även att be-

svär kan anföras fastän sökanden redan återsänts och således befinner sig i ett annat land. 

Helsingfors förvaltningsdomstol har dock möjlighet att i endomarsammansättning besluta 

om verkställighetsförbud på grund av inlämnat besvär och verkställighet inte redan skett.116 

Om Helsingfors förvaltningsdomstol meddelar verkställighetsförbud får det ursprungliga be-

slutet inte verkställas förrän domstolen beslutar om upphävande av verkställighetsförbudet. 

Beslut om verkställighetsförbud kan fattas fastän Helsingfors förvaltningsdomstol inte tagit 

del av de myndighetshandlingar som ansökan om verkställighetsförbud grundar sig på.117 I 

ett beslut om verkställighetsförbud som fattats av Helsingfors förvaltningsdomstol får änd-

ring inte sökas. 118  

                                                 
111 Allmänt om rättskraftsbegreppet se Lappalainen, Juha (red.): Prosessioikeus 2003 (hänvisningar enligt mo-
dell Prosessioikeus/Lappalainen), s. 597 ff.   
112 Förvaltningsprocesslagens bestämmelser om besvärstid är tillämpliga på besvär i asylprocessen, UtlL 190 
samt FPL 22 §. Se också Hallberg, Pekka; Ignatius, Pirkko; Kanninen, Heikki: Hallintolainkäyttölaki 1997, s. 
189 ff samt Tarukannel; Jukarainen: Oikeudenkäynti hallintotuomioistuimessa 1999, s. 190 – 192.  
113 UtlL 193 § samt RP 28/2003, s. 240.  
114 Om laga kraft se Prosessioikeus/Lappalainen 2003, s. 599 ff.  
115 UtlL 201,2 § samt RP 28/2003, s. 244 – 245.  
116 Ibid.  
117 UtlL 199 § samt RP 28/2003. s. 243.   
118 Ibid.  
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Över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut i ett Dublin-ärende kan besvärstillstånd sökas 

hos Högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen av förvaltningsdomsto-

lens beslut.119 På samma sätt som Helsingfors förvaltningsdomstol kan HFD i en endomar-

sammansättning förordna om verkställighetsförbud.120 Om HFD inte beviljar besvärstillstånd 

är beslutet från Helsingfors förvaltningsdomstol slutgiltigt i ärendet.  

 
4.2 Ansökan 

4.2.1 Lämnandet av ansökan  

Enligt utlänningslagen behandlas i asylförfarandet en ansökan om asyl som företetts för en 

myndighet vid finska gränsen eller på finskt territorium.121 Denna ansökan skall inlämnas till 

polis eller gränskontrollsmyndighet vid ankomsten till Finland eller så snart som möjligt ef-

ter detta.122 En ansökan om asyl kan inte göras från utlandet och inte heller vid Finlands be-

skickningar utomlands. Inlämnandet av en ansökan om asyl skall som utgångspunkt göras 

personligt, men rent formellt finns inga hinder för inlämnande av ansökan via ombud.123 En-

dast polis och gränskontrollsmyndighet har i Finland behörighet att emotta en ansökan om 

asyl.124 Med gränskontrollsmyndighet avses här förutom gränskontrollsmyndighetsväsendet 

även tullverkets representanter vid den finska gränsen.  

 

I utlänningslagen stadgas inte närmare om formen för en ansökan om asyl. Vägledning för 

en analys av de regler som gäller för form och sätt för inlämnande av en ansökan om asyl får 

sålunda hämtas ur den allmänförvaltningsrättsliga lagstiftningen och ur praxis på området. 

Förvaltningslagen 19 § stadgar att ”Ett ärende inleds skriftligen genom att yrkandena jämte 

                                                 
119 FPL 9 samt 22 §§.  
120 UtlL 199,3 samt 200 §§, samt RP 28/2003, s. 243 - 244.  
121 UtlL 94,1 §. Se även RP 28/2003, s. 186.  
122 UtlL 95 § samt RP 28/2003, s. 186 – 187.  
123 Se UtlL 8 §: ”När ett förvaltningsärende anhängiggörs och behandlas är det också tillåtet att anlita ombud, 
om det inte för utredningen av ärendet eller fastställandet av utlänningens identitet är nödvändigt att utlänning-
en hörs personligen eller infinner sig.” För identitetsutredningen som görs av polis eller gränsbevakning och 
oftast i samband med den inledande ansökan om asyl är det sålunda nödvändigt med personlig närvaro. Vid 
lämnandet av ansökan är detta dock inget absolut krav, och en asylansökan som inlämnas via ombud är lika 
gångbar som vid personlig ansökan. Ombud används ofta exempelvis när små barn söker om asyl.  
124 Ingen annan myndighet har sålunda befogenhet att emotta ansökan, och det är därför inte heller möjligt att 
inlämna ansökan till annan myndighet för senare överföring av ärendet till behöriga myndigheter. I mycket 
speciella situationer – framför allt när någon sur place söker om asyl i Finland efter en längre tids boende i lan-
det, eller när ansökan inlämnas av mycket högt uppsatta politiker eller dylikt – kan förhandlingar exempelvis 
med berörda ministerier eller diplomatiska beskickningar utomlands ta plats innan ansökan. Dessa myndigheter 
har dock ingen möjlighet att ta emot ansökan, utan den kan enbart lämnas till polis i Finland eller gränskon-
trollmyndigheter på vår gräns. Ett gott exempel på tillämpningen av denna regel kommer från Sverige, där sy-
stemet till denna del är likadant som i Finland, och där den kända iranska kärnvapenteknikern Mordechai Va-
nunu i oktober 2004 nekades rätt att söka asyl via Sveriges ambassader utomlands. Se DN 29.10.2004: Kärn-
vapenavslöjare nekas svensk asyl.  
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grunderna för dem anges. Med myndighetens samtycke får ett ärende också inledas muntli-

gen.”125  

 

Med en blick på praxis, och framför allt på utlänningslagens stadgande om myndigheternas 

skyldighet att även uppta mycket vaga ansökningar om asyl till behandling, står det klart att 

asylförfarandet tillhör de undantagsförfaranden där ansökan kan göras muntligt. Detta hind-

rar naturligtvis inte att ansökningar även skriftligt kan inlämnas.  

 

Förutom undantagskaraktär gällande ansökningssättet är asylförfarandet speciellt så till vida 

att i oklara sammanhang föreligger en presumtion om ansökan. Det är av yttersta vikt att till-

träde till asylförfarandet kan garanteras, och även utlänningslagens förarbeten säger explicit 

att vid ansökningssituationen skall sökandens avsikt tolkas ”på bästa möjliga sätt till sökan-

dens fördel”.126 Även lagtexten är mycket tydlig i att formella krav på en ansökan om asyl 

till största delen bör undvikas, och att även endast ett åberopande av en kränkning sina 

mänskliga rättigheter är tillräckligt för att presumtionen om ansökan om asyl skall anses vara 

fylld – och ansökan sålunda mottagen.127 

 

Efter att en muntlig ansökan om asyl har inlämnats till polis eller gränskontrollmyndighet är 

det polisens eller gränskontrollmyndighetens sak att tillse att även en skriftlig version av 

denna ansökan uppgörs. Förvaltningslagen kräver nämligen att myndigheten registrerar och 

antecknar yrkanden som muntligen inkommit samt grunderna för dessa.128 Detta krav upp-

fylls enligt praxis i asylförfarandet genom att sökanden ifyller en blankett gällande sin ansö-

kan om asyl, som polis och gränskontrollsmyndighet tillhandahåller på ett stort antal språk. 

Om det är nödvändigt för att sökanden skall kunna göra sig förstådd och även själv förstå de 

uppmaningar som polis eller gränskontrollsmyndighet ger honom bör tolk användas.129  

  

I motsats till ansökan får i asylförfarandet de grunder för behovet av asyl som i denna inled-

ningsfas av förfarandet anges anses ha enbart en svag karaktär. Detta eftersom praktiska 

skäl, såsom språkbarriärer, dålig tillgång på tolkar vid gränsövergången, tidsbrist och ängs-

                                                 
125 Om muntliga ansökningar se Niemivuo; Kerevuori 2003, s. 186 – 189 samt Mäenpää 2003, s. 110-111 och 
Kulla 2003, s. 108-109 
126 En låg tröskel till ansökan är nödvändig för att respekten för rätten att söka asyl och non-refoulement skall 
kunna upprätthållas i Finland. Se avsnitt 2.1.1 ovan. Hinder för sökanden att klart uttrycka sin ansökan är bland 
annat ovisshet om möjligheten att söka asyl, språk- och kulturbarriärer och rädsla.  
127 UtlL 94,2 §: En utlänning som åberopar en risk för kränkning av sina mänskliga rättigheter anses söka om 
asyl, om han eller hon inte uttryckligen uppger något annat.  
128 FL 42 §.  
129 UtlL 203,1 § som stadgar om myndigheters skyldighet att tillse att tolkning är tillgänglig om den behövs när 
handlingar inom ramen för ett asylärende utförs.  
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lan, oftast ställer sig i vägen för den sökandes möjligheter att korrekt och tillräckligt ange 

grunderna i samband med lämnandet av ansökan. Även i ljuset av att grunderna för ansökan 

fullständigt upptas igen vid det utredningssamtal som senare i förfarandet ordnas av 

Utlänningsverket och att lag explicit stadgar om en exklusiv behörighet för Utlänningsverket 

– ej polis eller gränskontrollmyndigheter – att utreda asylskälen är det klart att stor vikt inte 

kan fästas vid de grunder som i ansökningsskedet anges.  

 

Genom att ur ansökan framgår sökandens önskan om att erhålla asyl i Finland är förvalt-

ningslagens krav på att ur ansökan skall framgå var ärendet gäller samt förvaltningslagens 

krav på att yrkanden skall framgå ur ansökan mötta.130 Genom att sökanden även uppger 

bakgrunden till sitt behov av asyl uppfylls förvaltningslagens krav på angivandet av grun-

derna för ansökan.131 

 

I förvaltningen uppställs inget absolut krav på undertecknande av ansökningar. 132 Då de av-

görande ansökningarna i asylförfarandet i huvudsak är muntliga är det klart att dessa inte kan 

undertecknas. Enligt praxis undertecknas dock de uppteckningar av ansökan i skriftligt for-

mat som av polis eller gränskontrollmyndigheter tillses i regel antingen med den sökandes 

namnteckning eller med annat märke som kan hänföras till personen i fråga. 133   

 

Den myndighet som mottagit ansökan om asyl skall även registrera ansökan i det utlännings-

register som upprätthålls av Utlänningsverket. Dessutom skall myndigheten meddela inri-

kesministeriet och Utlänningsverket om mottagandet av ansökan. Slutligen är det den motta-

gande myndighetens uppgift att inleda en utredning om den sökandes identitet samt resrutt 

till Finland.134  

 

Utlänningslagen stadgar att en ansökan om asyl skall göras vid ankomsten till Finland eller 

så snart som möjligt efter ankomsten.135 Således finns det inga absoluta tidsfrister för 

ansökan om asyl utan ansökningar bör tas emot oberoende av hur länge sökanden uppehållit 

sig i Finland. Under den senare utredningen av asylskälen och den närmare granskningen av 

ansökan kan ställning tas till ifall sökanden faktiskt sökt om asyl så snart som möjligt efter 

                                                 
130 FL 16 samt 19 §§.  
131 Om de innehållsmässiga krav som ställs på en ansökan i förvaltningen se Mäenpää 2003, s. 114-115. 
132 Se Mäenpää 2003, s. 113; Kulla 2003, s. 110.  
133 I asylförfarandet är det heller inte helt ovanligt att sökanden inte kan skriva sitt eget namn, varför använd-
ningen av även andra symboler är motiverad.  
134 Turvapaikkaohje, s. 10 – 11.  
135 UtlL 95,1 § samt RP 28/2003, s. 186 – 187.  
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ankomsten och ifall så inte har skett, ifall godtagbara grunder finns till förseningen. Om 

godtagbara grunder inte i det enskilda ärendet finns är det möjligt att den försenade ansökan 

påverkar bedömningen av förutsättningarna för uppehållstillstånd negativt.136 Godtagbara 

grunder för en sent inlämnad ansökan är enligt lagen förändrade förhållanden i den sökandes 

hemland, väntan på utredning till stöd för ansökan samt ”andra motiverade grunder”. Det är 

sålunda inte en sak för myndigheten som mottar en ansökan om asyl att bedöma ifall 

ansökan är inlämnad så snart som möjligt efter ankomsten och ifall godtagbara grunder för 

en eventuell försening finns. Denna bedömning görs i ett senare skede av Utlänningsverket 

och den mottagande myndighetens uppgift är endast att motta ansökan och utreda resrutt och 

identitet på ett sätt som underlättar Utlänningsverkets vidare utredning i ärendet.  

Polis och gränskontrollsmyndighet har skyldighet att emotta en ansökan om asyl även ifall 

den sökande tidigare sökt om asyl och fått avslag på sin ansökan. Tidigare ansökningar och 

avslag utgör inte hinder för inledande av ett nytt asylförfarandet i ärendet. Däremot kan 

tidigare ansökningar och avslag leda till att ansökan behandlas i s.k. accelererat förfarande, 

men detta behöver inte polis eller gränskontrollsmyndighet ta ställning till.137 Däremot 

uppställer tidigare ansökningar som lett till beviljandet av asyl i Finland hinder för 

mottagandet av en ny ansökan om asyl av samma person i Finland. Personen har då redan 

beviljats det skydd som han eller hon söker om och är inte partshabil för asylförfarandet.138  

 

4.2.2 Komplettering av uppgifter 

Enligt förvaltningslagen 22 § skall en handling som inkommit till myndigheten och som är 

bristfällig kompletteras. Kompletteringen kan ske antingen självmant av den part som 

inlämnat handlingen, eller på uppmaning av myndigheten. 

 

I asylförfarandet är det regel och inte undantag att handlingar kompletteras. Detta gäller 

framför allt den skriftliga ansökan som upptas av polis eller gränsbevakning i och med den 

inledande ansökan om asyl, i vilken även grunderna till yrkandet på asyl skall framkomma. 

Polis och gränskontrollsmyndighet har ofta begränsade möjligheter att tillställa sökanden 

tolkning på rätt språk, tiden är ofta knapp för sökanden att fylla i de blanketter som han 

presenteras med och situationen uppfattas ofta av sökanden som mycket pressande. Under 

                                                 
136 En ”försenad” ansökan får dock inte påverka bedömningen av den sökandes asylskäl i sak. Om utlänningen 
ger oriktiga uppgifter om skälen till förseningen är det klart att lögnen minskar den sökandes trovärdighet. Inte 
heller i detta fall får dock förseningen, eller lögnen om denna, påverka bedömningen av etablerade asylskäl. 
Trovärdighet är inget krav för asyl.  
137 För en utredning kring det accelererade förfarandet och dess tillämpning se avsnitt 4.4.1 nedan.  
138 Om partshabilitet se avsnitt 3.1 ovan.  
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dylika omständigheter är det icke förvånande att de uppgifter som ges ofta är bristfälliga 

eller felaktiga, och att utredningen i ett senare skede kompletteras.  

 

Gällande både uppgifter rörande resväg, identitet och asylskäl ges sökanden möjlighet att i 

och med asylsamtalet hos Utlänningsverket komplettera de uppgifter som tidigare angetts. 

Förhållandena vid asylsamtalet är på det hela taget mer gynnsamma för sökanden än vid 

inlämnandet av ansökan, och således är sökandens möjlighet att presentera mer fullständig 

information vid asylsamtalet större än vid inlämnandet av ansökan. Med detta är dock inte 

sagt att asylsamtalet erbjuder optimala förhållanden eller ens förhållanden som tillåter 

sökanden att lämna alla relevanta grunder och all relevant utredning.139 Asylsamtalet är dock 

det bästa sättet för komplettering av ansökan med utredning i ärendet och sålunda utgör 

denna möjlighet till komplettering en av stöttestenarna i asylförfarandet. 140 

 

4.2.3 Polisens eller gränskontrollmyndighetens utredning om identitet och resväg  

Enligt utlänningslagen utreder polis eller gränsbevakning identitet, resrutt och inresa för en 

utlänning som söker asyl i Finland.141 Enligt samma lag tillämpas på dylik utredning som 

utförs av polisen polislagens142 bestämmelser om polisundersökning, samt på utredning 

utförd av gränsbevakningen 47 § lagen om gränsbevakningsväsendet143. 

 

I lagen stadgas sålunda om en befogenhet för polis och gränsbevakning att utreda den 

sökandes identitet, resrutt och inresa. Liknande befogenhet stadgas inte för tullen, fastän 

denna har befogenhet att emotta en ansökan om asyl. En tulltjänsteman som emottagit en 

ansökan om asyl skall sålunda efter att ansökan har registrerats överföra ärendet till 

gränsbevakningsmyndigheten för vidare utredning av identitet etc.  

 

Syftet med utredning av identitet är naturligtvis först och främst att utreda vem det är som 

har trätt över gränsen och som söker asyl i Finland, vilket är viktigt ur en säkerhetssynpunkt. 

Ackurat information om identiteten är även en förutsättning för kommande utredningar om 

                                                 
139 Ofta tas i bedömningen av den sökandes asylskäl relativt stor hänsyn till diskrepanser mellan de grunder 
som angetts för polis eller gränskontrollmyndigheter och de som  uppges för Utlänningsverket. Dessa 
diskrepanser är dock i själva verket i det närmaste ovidkommande, eftersom de uppgifter som uppgetts för polis 
eller gränskontroll inte är utredningsmaterial beträffande asylskälen. Om den egentliga asylutredningen se 
avsnitt 4.4.3 nedan.  
140 Se FL 22,3 §; Mäenpää 2003, s. 123-125; Kulla 2003, s. 116. 
141 UtlL 97,1 §.  
142 Polislag 493/1995. 
143 Lag om gränsbevakningsväsendet 320/1999.  
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den sökande, dvs. utredningar om de egentliga asylskälen. Oklarheter i identiteten hos en 

asylsökande kan leda till att säkringsåtgärder tas i bruk, primärt då förvar.  

 

Utredningen av identiteten sker rent praktiskt primärt med hjälp av dokument som den 

sökande har för att bevisa sin identitet. Om dylika dokument inte finns, eller om de är 

oriktiga, tas sekundära källor – såsom fingeravtrycksjämförelser, fysiologiska 

åldersbestämmelser och språkprov i bruk. Även sökanden kan ha egna möjligheter att 

exempelvis sända efter dokument som leder till en större säkerhet om identiteten.  

 

Resvägen å sin sida är viktig att fastställa av flera skäl, men även den relativt problematisk 

att komma till insikt om. Primärt är kunskap om resvägen viktig för den korrekta 

tillämpningen av EU:s regler om länder ansvariga för behandlingen av ansökan om asyl.144 

Om sökandens resväg gått genom ett land som enligt avtalet i fråga bör behandla ansökan, 

kan sökanden enligt vissa förutsättningar återsändas till detta land. Resvägen, eller närmare 

sagt resesättet är även viktigt att fastställa ur en straffrättslig synvinkel. Enligt strafflagen är 

nämligen ordandet av olaglig inresa straffbart i Finland, och ifall sökanden kommit till 

Finland med hjälp av en i strafflagen avsedd illegal transport kan den sökandes berättelse 

bidra till att förbrytaren kan lagföras.145 Utredandet av resvägar och speciellt då illegala 

sådana till Finland är viktigt även ur en strikt säkerhetspolitisk synvinkel. 

 

För utredningen av resvägen är självfallet den enskilda asylsökandens resedokument och 

biljetter av primär betydelse. Om dylika inte finns, eller är förfalskningar, kan framför allt 

det inom EU använda EURODAC-systemet146 för jämförelse av fingeravtryck användas för 

att utreda resväg och eventuell tidigare vistelse inom EU-området.147  

 

Ifall polisen förrättar utredningen om identitet och resväg tillämpas polislagens 

bestämmelser. Enligt polislagen 2 § skall polisen i sin verksamhet vara saklig, opartisk och 

främja försonlighet. Enligt polislagen 37 § skall i lämpliga delar lagen om förundersökning 

av brott tillämpas även på andra former av polisundersökning. Således gäller lagen om 

förundersökning av brott i tillämpliga delar även för polisen utredning av en asylsökandes 

                                                 
144 Om Eurodac och ansvarsfördelningen inom EU se avsnitt 4.1 ovan.  
145 Strafflagen 39/1889, 17 kap. 8 §.  
146 Se avsnitt 4.1.3.2 ovan.  
147 Därtill har polis och gränsbevakning behörighet att utreda inresan till Finland. Här avses främst 
förutsättningarna för inresa, och då ansökan om asyl är en tillräcklig, men inte nödvändig, förutsättning för 
inresa räcker det i asylärenden att konstatera att en ansökan om asyl är gjord. UtlL 97 § samt RP 28/2003, s. 
188.  
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identitet och resväg. I polislagen 38 § stadgas om sanningsplikt vid polisundersökning. Det 

sistnämnda stadgandet gäller även för sökanden vid polisens utredning av identitet och 

resväg i asylförfarandet och leder tillsammans med stadgandet i strafflagen 15 kap. 2 § som 

kriminaliserar lämnandet av osann uppgift i myndighetsförfarande till att sökanden vid 

polisens utredningen av identitet och resväg har en skyldighet att hålla sig till sanningen 

under hot om straff.148 Denna plikt gäller dock endast uppgifter gällande just resväg och 

identitet, inte exempelvis uppgifter rörande den sökandes asylskäl i övrigt.149  

  

Då gränsbevakningen utför utredningen om identitet och resrutt är 47 § i lagen om 

gränsbevakningsväsendet tillämplig. Enligt denna paragraf skall sökanden vid 

undersökningen jämställas med part i förundersökning och således skall även här lagen om 

förundersökning tillämpas så långt som möjligt på utredningen. Nämnda paragraf i lagen om 

gränsbevakningsväsendet påför även en sanningsplikt på sökanden. Då kriminaliseringen i 

strafflagen 15 kap. 2 § av lämnandet av osann utsaga till myndighet är tillämpligt även vid 

gränsbevakningens utredning av asylsökandes identitet och resväg, är sökanden även vid 

utredning utförd av gränsbevakningen förpliktad att hålla sig till sanningen under hot om 

straff. Även här gäller dock sanningsplikten enbart uppgifter rörande identitet och resväg, 

inte uppgifter rörande själva grunderna för ansökan om asyl. 

 

I inrikesministeriets föreskrifter om utredningen av asylsökandes identitet vid gränsen sägs 

att ifall gränsbevakningen inte har möjlighet att inom skälig tid, som inte får överstiga 24 

timmar, utföra utredningen av den sökandes identitet eller ifall den sökandes identitet är 

oklar skall gränsbevakningsmyndigheten överföra ärendet till polisen.150 Om detta finns inte 

stadganden i lag. Förfarande i enlighet med inrikesministeriets föreskrifter torde på denna 

punkt dock vara ändamålsenligt både för myndigheter och sökande framför allt när 

bestämningen läses tillsammans med lagens stadganden om förvar på beslut av 

gränsbevakningen.  

 

                                                 
148 SL 15 kap. 2,3 §: ”Om någon [...] i förhör där han är personligen närvarande vid polisundersökning eller 
därmed jämförbart myndighetsförfarande lämnar en osann uppgift i saken eller utan lagligt skäl förtiger en 
omständighet som hör till saken, skall han för osann utsaga vid myndighetsförfarande dömas till böter eller 
fängelse i högst två år.”  
149 Detta eftersom polisens utredningsbehörighet i asylförfarandet enbart utsträcker sig till utredning gällande 
identitet, resrutt och inresa. Eftersom polisen inte är behörig att utreda annat, såsom exempelvis asylskälen, kan 
inte heller sökanden påföras någon sanningsplikt för eventuella frågor utanför polisens kompetensområde.  
150 Se Turvapaikkaohje, s. 13. Detta stadgande bör läsas samman med UtlL 123,2 § som stadgar om möjligheter 
för gränsbevakningen att bland annat på grund av oklar identitet ta en asylsökande i förvar, dock endast för en 
kort tid som maximalt kan uppgå till 48 timmar.  
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När polisen eller gränsbevakningen så har färdigställt utredningen om den sökandes resväg, 

inresa och identitet skall rapport över utredningen avges till Utlänningsverket. 

Utlänningsverket å sin sida för in uppgifterna i sina register, och på så sätt läggs den 

information som polisen eller gränsbevakningen tagit fram till grund för den fortsatta 

utredningen i ärendet.  

 

 

 

4.2.4 Omhändertagande av sökanden  

När en ansökan om asyl har inlämnats och emottagits på behörigt sätt, skall sökanden föras 

till ett mottagningscenter för asylsökande för att där erbjudas bostad och andra förmåner.151  

 

I Finland finns för närvarande 15 mottagningscentraler, av vilka tre är statliga, 10 

kommunala och två upprätthålls av Finlands Röda Kors. Av dessa centraler är tre 

(Helsingfors, Åbo och Joensuu) s.k. Transit-center, från vilka sökanden vidareplaceras till 

andra centraler ute i landet ifall vistelsen i mottagningscentralen inte är mycket kortvarig. 

Dessutom ingår i dessa beräkningar även den mottagningscentral som på Skatudden i 

Helsingfors fungerar som förvar för utlänningar mot vilka riktats säkringsåtgärder. 

 

Genom mottagningscentralen erbjuds sökanden logi, möjlighet till hälso- och socialtjänster 

samt information om asylförfarandet.152 Dessutom erbjuder man i mottagningscentralerna 

som regel olika former av arbets- och studiesysselsättning för de boende.  

 

Ifall utredningen om den sökandes resväg och identitet har inletts av gränsbevakningen, men 

man inte hunnit slutföra den innan sökanden placerats i ett mottagningscenter, överförs 

ansvaret för utredningen från gränsbevakningen till den lokala polis i vars distrikt 

mottagningscentralen ligger.153 Ifall utredningen inletts av polisen innebär placering av 

sökanden i en mottagningscentral inte någon omfördelning av ansvaret för utredningen. 

Således är det möjligt att sökanden interneras i en mottagningscentral innan utredningen om 

resväg eller identitet kommit till sitt slut, och att utredningen fortgår under tiden sökanden är 

bosatt i mottagningscentralen. 

                                                 
151 Se Lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande 493/1999, 19 § samt 
Förordning om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande 511/1999, 4 §. 
152 Se närmare IntegrationsF kap. 2.  
153 På samma sätt kan ansvaret inom polisen överföras från polisen i ett härad till polisen i ett annat härad om 
placeringen av sökanden i ett mottagningscenter medför att sökanden fysiskt befinner sig i det andra häradet. Se 
Turvapaikkaohje, s. 11-12.  
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I lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande 

(hädanefter: ”integrationslagen”) ingår ett stadgande om myndigheters tystnadsplikt gällande 

asylsökandes privata omständigheter och bakgrund.154  Enligt stadgandet får myndigheterna 

inte utan den sökandes samtycke lämna ut uppgifter om den sökandes bakgrund till andra. 

Däremot stadgas i lagen om rätt för myndigheter att sinsemellan utbyta uppgifter om 

sökanden, utan hinder av denna tystnadsplikt, för att uppgifter rörande mottagandet av 

asylsökanden skall kunna utföras.155 Detta stadgande om rätt till utbyte av uppgifter om 

sökanden är bundet till arbetet för mottagandet och integration av sökanden, såsom det i 

nämnda lag definieras, och således kan enbart uppgifter med direkt relevans för möjligheten 

att erbjuda sökanden mottagande enligt integrationslagen utbytas mellan myndigheterna. 

Utlänningsverkets uppgift är att bedöma den sökandes asylskäl, inte att ordna med 

mottagning av sökanden, och dessutom är Utlänningsverket organisatoriskt underordnat ett 

helt annat ministerium än det ministerium som handhar mottagningen av asylsökanden. 

Således är som regel inte Utlänningsverket inbegripet i den grupp av myndigheter som utan 

hinder av tystnadsplikten kan utbyta uppgifter om sökanden.156  

 

Långt ifrån alla asylsökande vistas på mottagningscentraler. De sökande som har bekanta 

eller familj i Finland som kan erbjuda bostad, väljer ofta att bo hos dessa bekanta människor 

i stället för i mottagningscentraler. Ifall sökanden väljer privat boende framom 

mottagningscentralen är sökanden dock inskriven under en mottagningscentrals 

arbetsområde, och kan erhålla exempelvis hälsovård från denna ansvariga 

mottagningscentral. 

 

4.3 Den sökandes rättsskydd  

4.3.1 Biträde och rättshjälp i asylförfarandet 

Enligt utlänningslagen 8,2 § får part anlita biträde när ett förvaltningsförfarande 

anhängiggörs och behandlas. Detta stadgande gäller naturligtvis även för asylsökanden, som 

således har rätt att använda sig av ett juridiskt biträde i asylförfarandet. Någon skyldighet för 

myndigheterna att ordna biträde finns dock inte.157  

                                                 
154 IntegrationsL 43 §. 
155 IntegrationsL 41 § samt RP 66/1998, s. 19 ff. i detaljmotiveringarna.  
156 Denna restriktiva tolkning bör anses motiverad mot bakgrund av att man i lagens förarbeten inte ens sett det 
som självklart att personalen mellan två mottagningscentraler får utbyta information utan tystnadsplikt, utan 
ansett sig nödgad att i förarbetet speciellt omnämna denna möjlighet. Se RP 66/1998, s. 19 i 
detaljmotiveringarna. 
157 Med biträde avses här någon som vid sidan av sökanden fungerar som dennes hjälp i förfarandet. Med 
ombud igen avses någon som i stället för sökanden agerar i förfarandet. Enligt utlänningslagen 8 § har 
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Några kompetenskrav för den asylsökandes biträde i förvaltningsförfarandet uppställs inte i 

lagen.158 Däremot stadgar utlänningslagen i samband med utlänningens rätt till rättshjälp i 

asylprocessen, dvs. i samband med behandlingen av asylärenden i besvärsinstanserna, att 

”även annan person med juristutbildning än ett offentligt rättsbiträde” kan förordnas som 

biträde.159. Även förvaltningsprocesslagen innehåller vissa stadganden om behörighetskrav 

för biträdet. Varken rättshjälpslagen eller förvaltningsprocesslagen är dock tillämpliga i 

förvaltningsförfarandet, dvs. i asylförfarandet, och sålunda kan dessa enbart ge vägledning 

men inte uppställa krav för behörighetskraven gällande den sökandes biträde i 

asylförfarandet.160  

 

Enligt utlänningslagen stadgas särskilt om biträdets tystnadsplikt.161 Detta särskilda 

stadgande ingår i förvaltningslagen 13,2 §, enligt vilket biträden har tystnadsplikt gentemot 

sin huvudman, sökanden, för förtroliga uppgifter som sökanden anförtrott biträdet för 

skötandet av ärendet. Dessutom omfattas självfallet biträdet av den allmänna 

sekretessbestämmelsen i offentlighetslagen som sekretessbelägger alla uppgifter och 

handlingar som den enskilde kan få ur en myndighetshandling som rör en flykting eller 

asylsökande i Finland.162  

 

I det finska asylförfarandet är det ovanligt att den sökande har hjälp av ett biträde, även om 

möjligheten finns. I mån av möjlighet försöker Flyktingrådgivningen rf:s jurister träffa den 

sökande innan samtalet med Utlänningsverket för att kunna förbereda den sökande på vad 
                                                                                                                                                       
nämligen parten i förvaltningsärenden som huvudregel rätt att förutom ett biträde även använda sig av ett 
ombud. Undantaget från denna regel är de fall där partens personliga närvaro är nödvändig. I asylförfarandet 
torde personlig närvaro som huvudregel alltid vara nödvändig, varför rätten till ombud inte närmare behandlas i 
denna framställning. Se även RP 28/2003, s. 124-125, som klart säger att personlig närvaro i asylförfarandet är 
och bör vara huvudregeln. Allmän om biträden i förvaltningsförfaranden se Mäenpää 2003, s. 129-120; Kulla 
2003, s. 105-107 samt Niemivuo – Keravuori 2003, s. 155 – 164. Om ombud i förfarandet se även avsnitt 4.2.1 
ovan.  
158 UtlL 8,4 § stadgas att ”om biträdets behörighet stadgas särskilt”. Detta är dock en felöversättning, och man 
har avsett att säga att specialstadganden om biträdets befogenheter finns. Enligt förarbetena  man med dessa 
befogenheter närmast biträdets handlingsutrymme inom ramen för tystnadsplikten. Som helhet kan därför sägas 
att varken utlänningslag eller förvaltningslag uppställer några behörighetskrav för biträdet i 
förvaltningsförfarandet. RP 28/2003, s. 126.   
159 UtlL 9,2 §.  
160 Rättshjälp beviljas enbart för domstolsförfaranden, och rättshjälpslagen är inte tillämplig under förfarandet. 
En analog tolkning för att hitta en struktur kring kompetenskraven för biträdet även i förfarandet är dock 
lämplig, speciellt som man kan anse det vara en fördel om samma person biträder den sökande både i 
förfarandet och processen. Om rätten till rättshjälp i asylprocessen sen även domen Nylands länsrätt 99/0769/7 
i vilken sökanden blev tilldelad ett biträde enligt rättshjälpslagen fast sökanden dragit tillbaka sin ansökan om 
asyl i processen.  
161 UtlL 8,4 §. 
162 Se OffentlighetsL 24,24 §. För att biträdet över huvudtaget skall få uppgifter ur en sådan handling som 
omfattas av sekretesskydd, krävs naturligtvis att sökanden gett sitt samtycke till detta. Se också Niemivuo – 
Keravuori 2003, s. 161 – 164.  
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som förväntas av denne under samtalet.163 I verkligheten är det dock enbart ett fåtal 

sökanden som får denna möjlighet. Sålunda går sökanden i regel igenom förfarandet utan 

biträde, för att först efter ett första beslut och i samband med ett eventuellt överklagande ta 

hjälp av ett biträde. Ett förfarande utan biträden där den sökande dessutom är relativt 

orienterad har framför allt den nackdelen att myndigheten får ta på sig en stor del av ansvaret 

för information och vägledning, samt att sökanden möjligen aldrig får en saklig överblick av 

förfarandet.   

 

I Sverige har under ett antal år en försöksverksamhet bedrivits inom ramen för 

Migrationsverkets handläggning av ansökningar om asyl i första instans.164 

Modellverksamheten har utgått från ett ökat involverande av biträden och ombud redan i 

asylförfarandet, för att avlasta myndigheterna från uppgifter som egentligen borde åläggas 

sökanden via biträden. Både myndigheter, biträde och sökande har varit mycket positivt 

inställda till försöket, och modellverksamheten har visat sig vara lyckad både ur 

rättsäkerhets- och processekonomsikt hänseende.165 Modellen kommer under sommaren 

2005 att tas i bruk nationellt och kunde med fördel fungera som en förebild för utvecklingen 

av det finska asylförfarandet.  

 

4.3.2 Tolk 

Utlänningslagen stadgar att tolk får anlitas vid behandling av sådana förvaltningsärenden 

som lagen befattar sig med.166 Dessutom stadgar lagen att myndigheterna har en skyldighet 

att ordna tolkning om utlänningen inte behärskar finska eller svenska i alla asylärenden och i 

alla ärenden som gäller avvisning.167  

 

Ifall sökanden inte kan finska eller svenska har myndigheten enligt utlänningslagen en 

skyldighet att ordna tolkning eller översättning i alla situationer där antingen asylärendet 

                                                 
163 Flyktingrådgivningen rf är en medborgarförening med uppgift att ge rättshjälp och handledning till 
asylsökanden i Finland. Eftersom föreningen är beroende av rättshjälps-intäkter är möjligheterna att biträda 
asylsökanden redan i första instans små. Se även www.pakolaisneuvonta.fi (20.1.2005).  
164 Modellverksamheten har allmänt blivit känd under namnet ”Skånemodellen”. För information om 
modellverksamhetens uppbyggnad se Riksrevisionsverkets redogörelse 2004:24: Snabbare asylprövning; samt 
Statskontoret 2004:20: Tydligare styrning av Migrationsverket.  
165 För kommentarer kring modellverksamheten se Ramböll Management: Modellverksamheten – en 
rättssociologisk implementationsstudie 2004. Modellen har allmänt ansetts betyda en övergång från ett polisiärt 
asylförfarande med förhör som central uppgiftskälla och motpartsställning mellan myndighet och sökande till 
ett inkvisitoriskt förvaltningsförfarande med samtal som central källa och där något motpartsförhållande inte 
finns.  
166 UtlL 10 §.  
167 UtlL 203 §. Enligt förvaltningslagen har myndigheter skyldighet att ordna tolkning enbart i ärenden som 
anhängiggörs av myndigheten. Utlänningslagens stadgande är alltså ett undantag från detta stadgande. Se FL 26 
§ och Niemevuo – Kreravuori 2003, s. 241.  
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eller avvisningen behandlas. Denna skyldighet gäller dock enbart material och uppgifter som 

har inverkan på asylärendet respektive avvisningen. För den asylsökandes del innebär detta 

att han har rätt till tolkning ordnad av myndigheten genom hela asylförfarandet från och med 

inlämnandet av ansökan till och med avvisningen, i alla sammanhang där uppgifter med 

inverkan på asylärendet eller avvisningen behandlas.  

Då myndigheten delger eller tilldelar sökanden dokument, blanketter eller andra skriftliga 

uppgifter skall dessa om de rör asyl- eller avvisningsärendet översättas till sökandens språk. 

För översättning av dokument från den sökandens språk till finska är huvudregeln att 

sökanden först tillfrågas om dokumentens innehåll. Om innehållet såsom beskrivet av 

sökanden bedöms vara av relevans för asyl- eller utvisningsärendet skall myndigheten tillse 

att det översätts till finska.168  

 

Inga specifika kompetenskrav ställs på den som av myndigheten anlitas som tolk eller 

översättare. Kravet på god förvaltning innebär dock att myndigheten bör göra sitt bästa för 

att hitta en tolk som tolkar bra och till rätt språk.169 En bra tolk eller översättare ligger även i 

myndighetens intresse, då missförstånd på grund av tolkning avsevärt kan förlänga 

handläggningstiden och orsaka i övrigt onödiga besvärsprocesser.170  

 

Den tolk eller översättare som myndigheten anlitar får inte vara jävig, såtillvida att personen 

”står i ett sådant förhållande till parten eller ärendet att hans eller hennes tillförlitlighet kan 

äventyras på denna grund eller att partens säkerhet kan äventyras”.171 Sålunda måste bland 

annat tolkens etnicitet, politiska tillhörighet, personliga kontakter till sökanden samt övriga 

”vanliga” jävsgrunder beaktas. I lagens förarbeten nämns också särskilt att tolken inte får 

representera en ”instans via vilken uppgifter om asylsökandet riskerar att förmedlas till 

myndigheten i den asylsökandes hemland”.172 Sålunda bör myndigheten försäkra sig om att 

användningen av tolk inte äventyrar den sökandes säkerhet.  

 

För att myndigheten skall kunna skapa sig en så korrekt bild av sökanden och dennes 

bakgrund bör i första hand översättning och tolkning alltid ske till den sökandes 

                                                 
168 Allmänt om tolkning i förvaltningsförfaranden, Mäenpää 2003, s. 173-174; Kulla 2003, s. 119-122. 
169 Serviceprincipen som en del av den goda förvaltningen får anses medföra att myndigheterna skall bemöda 
sig om kvaliteten på sina tjänster. Om god förvaltning och serviceprincipen se avsnitt 2.2 ovan.  
170 Ofta använder sig myndigheterna av tolkbyråer och –firmor med vilka man slutit avtal om upphandling av 
tjänster. Dessa tolkbyråer ställer som regel relativt höga krav på de använda tolkarnas yrkesskicklighet och är 
dessutom lyhörda för kritik. Dock är det klart att dessa byråers tjänster inte i lika stor utsträckning finns att 
tillgå utanför tätorter, vilket kan vara ett problem om samtal och förhör ordnas på andra stället än exempelvis i 
södra Finland.  
171 UtlL 10,2 § samt RP 28/2003, s. 127 – 128.  
172 RP 28/2003, s. 127. 
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modersmål.173 I de fall där detta av praktiska skäl inte är möjligt bör sökanden tillfrågas om 

vilket språk han eller hon känner sig säkrast på, förutom sitt modersmål och tolkning eller 

översättning sedan ordnas på detta språk. Den starka huvudregeln bör dock vara att 

sökandens modersmål bestämmer språket vid tolkning och översättning. 

 

Förvaltningslagens stadganden om tystnadsplikt för tolkar och översättare gäller naturligtvis 

även för de tolkar och översättare som anlitas i asylförfarandet.174 Förvaltningslagen stadgar 

att tolk eller översättare inte ”olovligen får röja förtroliga uppgifter som huvudmannen har 

anförtrott” dem.175 Dessutom tillämpas även på tolkars tystnadsplikt de generella 

sekretessbestämmelserna i offentlighetslagstiftningen. Enligt sistnämnda lag är alla uppgifter 

om personer som söker asyl och flyktingar är sekretessbelagda.176 

 
4.4 Beslutsberedningen i asylförfarandet 

4.4.1 Accelererade förfaranden 

I det finska asylförfarandet infördes år 2000 så kallade försnabbade förfaranden (även 

kallade accelererade förfaranden), främst av kostnadsskäl.177 För att spara resurser hos 

myndigheterna i förfarandet ville man ge möjlighet till mer summariska behandlingar av 

vissa typer av ansökningar. Bland dessa finns ansökningar av personer som kan återsändas 

på Dublin-grunder, ansökningar av personer vars hemland eller tidigare asylland är säkra, 

ansökningar av personer som tidigare fått avslag på en likadan ansökan samt ansökningar 

som är uppenbart ogrundade. Den summariska behandlingen av dessa åstadkoms genom att 

man inte överhuvudtaget prövar skyddsbehovet i sak i vissa fall, och i vissa fall prövar detta 

enbart mycket knapphändigt samt genom att tidsfrister för utredning samt verkställighet är 

avsevärt kortare i dessa fall än i den ”normala” processen.  

 

Även i EU:s normgivning används numera försnabbade förfaranden. Bland annat i det 

direktiv om vilket konsensus har nåtts som rör minimikrav för medlemsländernas 

asylförfaranden finns normer som tillåter medlemsstaterna att använda sig av försnabbade 

förfaranden.178  

 

                                                 
173 Jfr UtlL 203,5 §.  
174 UtlL 10,3 §.  
175 FL 13 §.  
176 OffentlighetsL 24,24 §.  
177 Lag om ändring av utlänningslagen 648/2000 och RP 15/2000.  
178 Förslaget har antagits av parlamentet. Se Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets 
direktiv om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller återkalla flyktingstatus 
(KOM(2000) 578 - C5-0705/2000 - 2000/0238(CNS)). 
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På samma gång som de försnabbade förfarandena otvivelaktigt innebär 

kostnadsinbesparingar för myndigheterna ställer förfaranden även krav på myndigheterna. 

Även i dessa förfaranden måste naturligtvis principen om non-refoulement respekteras, och 

även i dessa förfaranden har sökanden rätt till en individuell behandling av sin ansökan om 

asyl.179 I och med att beslutsprocessen i dessa fall skall vara mycket snabb ställs höga krav 

på myndigheternas arbetssätt, för att det ur massan skall vara möjligt att ”rädda” de 

ansökningar som för det garanterade upprätthållandet av non-refoulement-principen måste 

behandlas i normalt förfarande.  

 

Bruket av försnabbade förfaranden har kritiserats främst av två orsaker: Främst har 

diskuterats ifall en individuell bedömning av ansökningarna överhuvudtaget är möjligt i ett 

system där beslut görs så snabbt som i de försnabbade förfarandena. Den andra 

huvudpunkten för kritik av de försnabbade förfarandena är att dessa förfaranden baserar sig 

på en ”hopbuntning” av grupper av ansökningar, och sökanden. Bland annat olika 

frivilligorganisationer har upprepade gånger påpekat att inget land under alla omständigheter 

och i alla tider kan anses vara säkert för alla medborgare på det sätt som förutsätts för 

användandet av kriterier såsom säkert ursprungsland eller säkert asylland.180 För att 

säkerställa principen om non-refoulement vid användandet av dylika kategorier bör, enligt 

organisationerna, reella möjligheter till individuell bedömning av ansökningar finnas så att 

undantag från huvudregeln om säkerhet i hem- eller asyllandet kan upptäckas. Detta, har 

påpekats, kan vara svårt att åstadkomma i kombinationen mellan användandet av dylika 

”hopbuntningar” och korta tidsgränser för utredning, beslutsfattande och verkställighet.  

 

I den reform av utlänningslagstiftningen som tog plats åren 2003 och 2004 höjdes röster 

även från myndigheternas sida i kritik av de försnabbade förfarandena. Även representanter 

för myndigheterna vidhöll stundtals i diskussionen att de korta tidsfristerna gör det omöjligt 

att garantera ett förfarande och beslut i enlighet med Finlands internationella åtaganden.  

 

Det är även värt att påpeka att de försnabbade förfarandena utvecklades för att tjäna 

asylförfarandet i undantagsfall. När år 2004 hela 64 procent av alla beslut i asylförfarandet 

fattades i försnabbade förfaranden kan man fråga sig vilket som idag är undantaget: 

                                                 
179 Den individuella granskningen av ansökningarna är i sig en förutsättning för upprätthållandet av principen 
om non-refoulement. Se UtlL 98,2 § samt RP 28/2003, s. 189 samt avsnitt 2.1.1 ovan.  
180 Se exempelvis Flyktingrådgivningen r.f:s och Amnesty International i Finlands ställningstagande mot listor 
på trygga länder. Ställningstagandet finns tillgängligt på http://www.pakolaisneuvonta.fi/?cid=75&lang=suo 
(21.1.2005).  
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accelererade förfaranden eller ”normala” förfaranden.181 Då de accelererade förfarandens 

centralintresse inte kan sägas vara den asylsökandes asylskäl – utan etablerandet av 

omständigheter som möjliggör en avvisning av ansökan utan prövning eller med mycket litet 

sådan, blir sålunda i förlängningen fråga om ett system där allt större resurser läggs på att 

skjuta ifrån sig prövningen av asylskäl med alternativa metoder i stället för att koncentrera 

sig på en effektiv utredning av de sökandes asylskäl.  Fråga är då, om endast 35 procent av 

de sökande i Finland faktiskt fick sina asylskäl prövade i landet, om man egentligen kan tala 

om ett asylförfarande – eller om fråga närmast är om ett avvisningsförfarande.  

 

Klart är dock att kostnaderna för asylförfarandet är höga, inte minst på grund av långa 

väntetider som föranleder höga kostnader för boende och integrering. Snabba avvisningar av 

en majoritet av de sökande är dock enbart ett alternativ i kostnadsbekämpningen. Andra 

alternativ vore att effektivisera myndigheternas arbete inom ramen för det ”normala” 

förfarandet så att väntetider, och därmed boendekostnader, hölls låga.182 Man kunde även se 

över det extremt kostsamma, men ändock allmänt förekommande, förvarstagandet av 

asylsökanden. 183 

 

4.4.1.1 Tryggt asylland eller tryggt ursprungsland 

En av de grupper av ansökningar som i huvudregel skall behandlas i försnabbat förfarande är 

de som inlämnats av individer vars hemland anses vara tryggt.184 Hemlandet kan enligt 

utlänningslagen anses vara tryggt ifall sökanden inte löper risk att utsättas för följelse eller 

kränkning av mänskliga rättigheter. På bedömningen av tryggheten inverkar 

samhällssystemets stabilitet och demokrati, existensen av ett oberoende rättsväsende samt 

ifall staten iakttar internationella konventioner på människorättsområdet.185 Då hemlandet 

enligt Utlänningsverkets bedömning är ett tryggt land, dvs. säkert för alla medborgare, kan 

ansökan behandlas i försnabbat förfarande och avslås på denna grund. 

 

                                                 
181 Denna siffra grundar sig på Utlänningsverkets egen statistik, tillgänglig på 
http://www.uvi.fi/netcomm/content.asp?article=1945 (21.1.2005). 
182 Enligt svenska beräkningar kostar en asylsökande som bor på ett mottagningscenter 255 kronor per dygn 
(motsvarande 28 euro). Till detta bör adderas utgifterna för det utkomststöd som asylsökanden har rätt till. Se 
Statskontoret 2004, s. 34.  
183 En asylsökande i förvar kostar enligt samma svenska uträkning 2419 kronor per dygn (motsvarande 263 
euro). Ibid. 
184 UtlL 100 § samt RP 28/2003, s. 190.  
185 Enligt EU:s förslag till minimum-direktiv för asylförfarandena i medlemsländerna karaktäriseras ett tryggt 
hemland av att det är demokratiskt, att en rad mänskliga rättigheter såsom rätten tillåsiktsfrihet, religionsfrihet 
samt föreningsfriheten respekteras, att internationella organisationer kan granska landet, att landet är stabilt 
samt att landet iakttar rättssäkerhetsprincipen samt att effektiva rättsmedel mot kränkningar civila och politiska 
rättigheter existerar. Se A förs. fn 178 ovan.  
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Även ansökningar inlämnande av individer som haft möjlighet att ansöka om eller har ansökt 

om asyl i ett annat land på vägen till Finland, och detta andra land anses vara ett tryggt land 

behandlas i försnabbade förfaranden.186 I denna grupp ingår även ansökningar som faller 

under den tidigare genomgångna Dublin-förordningen. Ansökningar av individer som rest 

till Finland via ett tryggt asylland avslås dock inte, utan avvisas utan prövning. Detta innebär 

att ansökan inte överhuvudtaget behandlas i sak, eftersom detta är en uppgift för det trygga 

asyllandet.187  

 

Både då sökanden kommit från ett tryggt ursprungsland och då sökanden rest in i Finland 

från ett tryggt asylland skall dock en asylintervju hållas med sökanden.188 Intervjun med 

sökanden ger utlänningsverket möjlighet att bedöma ifall sökanden trots att hem- eller 

asyllandet är tryggt och sökanden enligt huvudregeln kan återsändas dit undantagsvis kan ha 

skäl att få sin ansökan prövad i sak i Finland. Detta kan ske exempelvis ifall situationen i 

hemlandet har förändrats sedan bedömningen av dess trygghet gjordes, eller om ansökan av 

humanitära skäl bör behandlas i Finland och inte i något annat säkert asylland.189 

Utlänningslagen stadgar att utlänningsverket har sju dagars tid att fatta beslut efter att 

protokollet från denna asylintervju har färdigställts.190  

 

Om beslut med anledning av en ansökan om asyl av en individ som kommer från ett säkert 

hemland eller har rest till Finland från ett säkert hemland inte kan fattas inom sju dagar från 

att intervjuprotokollet har färdigställts så kan ansökan avslås som uppenbart ogrundad. En 

ansökan kan inte avslås på grund av säkra hem- eller asylländer som beslutet fattas senare än 

sju dagar från protokollets färdigställande, men möjligheten att anse ansökan vara uppenbart 

ogrundad finns tillgänglig.191  

 

                                                 
186 Ett tidigare asylland är tryggt ifall landet i fråga har tillträtt och tillämpar Flyktingkonventionen från 1951 
samt konventionen om förbud mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning. Se UtlL 99 §. Om användningen av begreppet säkra asylländer i Europa se Byrne; Noll; Vedsted-
Hansen 2002, s. 17 – 28 samt Abell, Nazare Albuquerque: Safe Country Provisions in Canada and in the 
European Union: A Critical Assessment 1997.  
187 Om trygga asyl- och hemländer se även Byrne, Rosemary; Shacknove, Andrew: The Safe Country Notion in 
European Asylum Law 1996; Danish Refugee Council: Safe Third Country-policies in Europe 1997; Hansen, 
Randall: Asylum Policy in the European Union 2000; Borchelt, Gretchen: The Safe Third Country Practice in 
the European Union: A Misguided Approach to Asylum Law and a Violation of International Human Rights 
Standards 2002 samt Weidlich, Sabine: First Instance Proceedings in Europé: Do Bona Fide Refugees Find 
Protection? 2000. 
188 UtlL 103,2 §. Jfr UtlL 103,1 §.  
189 Jfr Dublin-förordningens stadganden om möjlighet till undantag från reglerna i förordningen då humanitära 
grunder för detta finns. Se avsnitt 4.1.2 ovan.  
190 UtlL 104 §.  
191 UtlL 101,1 § p. 3.  
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Ett beslut som har fattats i försnabbat förfarande på grund av sökandens koppling till ett 

säkert hem- eller asylland kan överklagas inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.192 

Beslutet kan dock verkställas på den åttonde dagen från delgivningen, om Helsingfors 

förvaltningsdomstol som besvärsinstans inte bestämmer annat.193 Om ansökningen avvisats 

på grund av Dublin-förordningen, och sökanden således kan återsändas till ett annat 

”Dublin-land” är beslutet verkställbart direkt efter delgivning. Även Dublin-beslut kan 

överklagas till Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delgivningen, och även i 

dessa fall kan förvaltningsdomstolen besluta om förbud mot verkställighet.194  

 

4.4.1.2 Uppenbart ogrundad ansökan  

Även ansökningar som anses vara uppenbart ogrundade behandlas i försnabbade 

förfaranden.195 Om ansökan anses vara uppenbart ogrundad kan ansökan avslås i försnabbad 

ordning, men inte avvisas. Enligt utlänningslagen är en ansökan uppenbart ogrundad ifall 

sökanden med sin ansökan uppenbart avser att missbruka asylsystemet genom att exempelvis 

på svikligt sätt försvåra utredningen av grunderna för ansökan, eller ifall sökanden kommer 

från ett säkert hem- eller asylland, men utlänningsverket inte inom sju dagar från 

färdigställandet av förhörsprotokollet från asylintervjun har kunnat fatta beslut i hans ärende. 

Dessutom anses en ansökan vara uppenbart ogrundad ifall den inte motiveras med grunder 

som kan hänföras till grunderna för beviljande av asyl eller uppehållstillstånd på grund av 

skyddsbehov, eller om ansökningen baserar sig på uppenbart icke-trovärdiga grunder.196  

 

Även i dessa fall bör utlänningsverket dock hålla en intervju med sökanden för att garantera 

non-refoulement-principens efterlevnad.197 Utlänningsverket har dock inte någon tidsgräns 

inom vilken beslut bör fattas efter intervjun. Då ansökan i dessa fall inte avvisas, utan i regel 

avslås, innebär detta att ansökan skall behandlas i sak och att utlänningsverket skall ta 

ställning till skälen som sökanden framför för sitt behov av asyl.  

 

Ett beslut som avslår ansökan om asyl på grund av att ansökan anses vara uppenbart 

ogrundad kan överklagas inom 30 dagar från delgivningen. Beslutet kan dock verkställas på 

                                                 
192 UtlL 193 § samt FPL 22 §.  
193 UtlL 201, 3 §.  
194 Om Dublin-ärenden se avsnitt 4.1 ovan.  
195 UtlL 103 §.  
196 UtlL 101 § samt RP 28/2003, s. 191f. Om svårigheterna att avgöra om en ansökan är uppenbart ogrundad på 
basen av bedömningar om sökandens trovärdighet se Kagan, Michael: Is Truth in the Eye of the Beholder? Ob-
jective Credibility Assessment in Refugee Status Determination 2003.  
197 UtlL 103,2§.  
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den åttonde dagen från delgivningen, om Helsingfors förvaltningsdomstol inte beslutar 

annat.198  

 

4.4.1.3 Upprepade ansökningar 

Också en ansökan om asyl som föregåtts av ett negativt beslut på en likadan ansökan av 

samma person behandlas i försnabbat förfarande.199 En ansökan anses vara upprepad (enligt 

lagens terminologi ”ny”) om ansökan lämnas in medan sökanden fortfarande vistas i landet 

efter ett negativt beslut på en tidigare ansökan, eller om sökanden innan den nya ansökan 

endast lämnat Finland för en kort tid. Dessutom kan det hända att en sökande lämnar in en 

ny ansökan om asyl, trots att beslut gällande den tidigare ansökan inte ännu fattats. I dessa 

fall kumuleras ansökningarna, så att den nya ansökan tillställs den myndighet eller domstol 

som behandlar den föregående ansökan.200  

 

Om en upprepad ansökan inlämnas kan den avgöras utan att intervju hålls med sökanden.201 

Beslutet kan således fattas enbart på basen av de uppgifter som framkommer i själva ansökan 

och eventuellt annat material som sökanden tillställt myndigheterna eller som myndigheterna 

själv anskaffat. Naturligtvis tas även den tidigare ansökan med i beräkningarna. Ifall i den 

nya ansökan framkommer uppgifter som inte tidigare presenterats och som ger 

myndigheterna anledning att tro att sökanden är i behov av internationellt skydd skall 

ansökan naturligtvis flyttas till det normala förfarandet och behandlas i sin helhet.202  

 

Om den upprepade ansökan inte innehåller någon ny information som avgörande kan 

påverka beslutet i ärendet behandlas ansökan i försnabbat förfarande. Detta innebär, om 

ärendet gäller en upprepad ansökan, att intervju med sökanden inte hålls och att beslutet är 

verkställbart direkt efter delgivning. Trots denna direkta verkställbarhet kan beslutet 

överklagas till Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delgivningen, och 

förvaltningsdomstolen har även möjlighet att besluta om verkställighetsförbud.203  

 

4.4.2 Normalt förfarande  

                                                 
198 UtlL 201,3 §.   
199 UtlL 102 § samt RP 28/2003, s. 192 – 193. 
200 UtlL 103,2 § p 3.   
201 UtlL 102,3 §.  
202 Till skillnad från tidigare praxis innebär en upprepad ansökan att ett tidigare negativt beslut inte får 
verkställas. En ny ansökan utgör således ett verkställighetshinder för tidigare beslut. Se även RP 28/2003, s. 
244 – 245.   
203 UtlL 201,2 §.  
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Huvudregeln i asylförfarandet skall dock vara att ansökningarna behandlas i normalt 

förfarande. I det normala förfarandet finns inga tidsgränser för beslutsfattandet, ansökningen 

skall behandlas i substans till alla delar och utredningen av den sökandes asylskäl skall ske 

samvetsgrant så att både sökande och myndighet har möjlighet att inkomma med utredning. 

Detta innebär även att en intervju med sökanden är obligatorisk, och att myndigheterna inom 

rimliga gränser skall använda resurser för att själv producera bevisning och utredning om 

sökandens asylskäl.204  

 

Kort kan dock sägas att behandlingen av en ansökan i normal förfarande tar avsevärt längre 

tid än i försnabbat förfarande.205 Detta är en följd av att handläggningen i dessa ärenden även 

skall gälla den sökandes asylskäl, vilka ofta utgör den mest svårutredda delen av 

ansökningen (i förhållande till exempelvis konstaterandet av säkert hemland). Ett beslut som 

fattats i normalt förfarande är verkställbart först efter att besvärstiden för sökanden utgått, 

dvs. efter 30 dagar från delgivningen. Helsingfors förvaltningsdomstol har som 

besvärsinstans rätt att besluta om förbud mot verkställighet.  

 

4.4.3 Utredning av asylskäl 

4.4.3.1 Vad skall utredas?  

I Finland kan flyktingar beviljas asyl.206 Detta innebär att asyl kan beviljas till utlänningar 

som känner en ”välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt ursprung, religion, 

nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin politiska uppfattning, 

och om han eller hon på grund av sin fruktan inte vill använda sig av detta lands 

(hemlandets) skydd”207. Utredningen i asylärenden bör således primärt fokusera på ifall 

ovannämnda kriterier uppfylls i det enskilda fallet. Sekundärt bör utredningen, på grund av 

utlänningslagens stadganden om att man i asylprocessen även beaktar andra skäl till 

                                                 
204 All framställning i fortsättningen av denna studie avser att behandla det normala förfarandet.  
205 Enligt Utlänningsverket strävar man till att i det normala förfarandet fatta beslut inom sju månader från 
inlämnandet av ansökan om asyl. Om sökanden kommer från ett säkerhet hem- eller asylland är målsättningen 
att behandlingen skall ta maximalt två månader, och om ansökan är uppenbart ogrundad maximalt fyra 
månader. Dessa behandlingstider är dock enbart målsättningar och de verkliga behandlingstiderna torde vara 
aningen längre. Se Utlänningsverkets information på 
http://www.uvi.fi/netcomm/content.asp?path=8,2476,2537 (24.1.2005).  
206 Asyl beviljas enbart åt flyktingar i Finland. Däremot är det inte sagt att alla flyktingar får asyl. Se RP 
28/2003, s. 180 som klart säger att suveränitetshänsyn går före beviljandet av asyl även när den sökande är en 
flykting. Klart är dock att flyktingar måste få någon annan form av uppehållstillstånd i Finland om asyl inte 
beviljas, annars skulle non-refoulement-regeln brytas. Mot bakgrund av detta är det intressant att man i praxis 
aldrig motiverar negativa beslut i asylärenden med suveränitetshänsyn, utan uteslutande med avsaknad av 
flyktingstatus. Detta är i sig en problematisk utveckling, då definitionen av flyktingskap, och inte enbart 
asylbegreppet, blir beroende av suveränitetshänsyn.  
207 UtlL 87 §. Lagens flyktingdefinition är så gott som direkt lånat från 1951 års Flyktingkonvention. Se A 
konv fn 1 ovan, art. 1.   
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uppehållstillstånd, även sikta på att klargöra ifall sökanden på andra grunder än sina asylskäl 

kan få uppehållstillstånd i Finland.208 

  

Utlänningslagens definition på kriterierna för beviljandet av asyl, såsom citerad ovan, ger för 

handen att utredningen skall sträva till att etablera kunskap om 

- att individen tillhör en speciellt urskiljbar grupp i sitt hemland på grund av sin 

religion, ras, nationalitet, sociala ställning eller politiska åsikt; 

- att det finns en risk att individen kommer att bli förföljd i sitt hemland; 

- att denna risk har ett samband med individens grupptillhörighet; 

- att individen på grund av risken att bli förföljd till följd av sin grupptillhörighet inte 

kan eller vill begagna sig av hemlandets skydd; och 

- att denna avsaknad av skydd leder till en fruktan för förföljelse hos individen.209  

 

För att en person skall anses vara en flykting, och därmed ha möjlighet att bli beviljad asyl 

krävs att alla lagens kriterier för flyktingskap är uppfyllda: Den berörda personen skall ha en 

välgrundad rädsla för att bli förföljd i hemlandet, dvs. personen skall på sätt eller annat inse 

att en risk för förföljelse finns och därför ha sökt skydd. Då rädslan skall vara välgrundad 

krävs dessutom att risken för förföljelse är objektivt observerbar.210 Ytterligare skall 

personen tillhöra en speciell samhällsgrupp, och den observerbara risken för förföljelse skall 

bero just på denna grupptillhörighet. Slutligen skall personen inte kunna eller vilja begagna 

sig av hemlandets skydd, vilket innebär att hemlandet skall vara oförmöget att skydda 

personen. Denna oförmåga eller ovilja är ytterligare ett led i det som gör den berörda 

personens rädsla välgrundad, då inget skydd finns mot det hypotetiska obehaget. Kriterierna 

är sålunda invävda i varandra, och bildar till en viss del förutsättningar för och konsekvenser 

av varandra. På samma gång är alla kriterierna obligatoriska för beviljandet av asyl, varför 

det är angeläget att utredningen i asylärenden omfattar alla förutsättningar. Detta blir än 

                                                 
208 UtlL 94,3 § samt RP 28/2003, s. 186.  
209 Jfr Aleksandra Popovic: Special Procedures i verket Noll (red): Proof, Evidentiary Assessment and Credi-
bility in Asylum Law, för utgivning 2005. Uppställningen av kriterierna för asyl såsom uppställda av Popovic 
hänvisar till tolkningen av flyktingbegreppet i internationell rätt och betonar myndigheternas (hemlandets) 
förhållande till individen. I min framställning försöker jag betona individens förhållande till myndigheterna, 
eftersom jag anser att bestämningen av asylskäl i ett asylförfarande nödvändigt är inriktat på den enskilda 
sökandes förhållande till sitt hemland och myndigheterna där.  
210 Inom flyktingrätten förs kontinuerligt en diskussion kring vad som gör en rädsla ”välgrundad”. I texten 
förespråkas det synsätt enligt vilket rädslan är välgrundad om man genom objektiv granskning av situationen 
finner den motiverad. En annan position i diskussionen gör gällande att förutom det objektiva kriteriet bör man 
även uppställa krav på subjektivitet i rädslan, dvs. att individen ”själv förstår att vara rädd”. Se Noll 2005, och 
Hathaway 1991, s. 65 – 75.  
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viktigare i en situation där tolkningen av lagens kriterier är svår, och bevissituationen, och 

därmed förutsättningarna för utredningen, är allt annat än optimal.211  

 

Vid utredningen av asylskäl påverkas både materiell utredning och därmed även 

nödvändigtvis bedömningen av utredningen och ansvar för denna av en svår bevissituation. 

Den svåra bevissituationen i asylärenden grundar sig främst på att den centrala 

omständigheten för utredningen – förföljelsen – i sig är en omständighet som till sin natur 

inte skall lämna spår och för förföljaren idealiskt sett inte skall kunna bevisas.212 Dessutom 

är det rent utredningstekniskt klart att utredningen inte drar nytta av det sätt på vilket 

förföljda människor oftast tvingas bryta upp och ge sig iväg på flykt. Sällan är nämligen 

flykten detaljerat planerad, utan allt som oftast ett resultat av sekundsnabba avgöranden där 

möjligheter till ihopsamlande av handlingar eller framskaffande av dylika via myndigheterna 

är mycket små. Ytterligare är naturligtvis en utredning som fokuserar på utredning av en i 

framtiden förekommande händelse, närmare bestämt på en risk för denna framtida händelse, 

mer abstrakt än en utredning av redan observerbara händelser och därmed möjligen även mer 

komplicerad. 213  

 

För att även utredning som inte är helt robust och vilar på uttömmande materiell utredning 

skall kunna bedömas på bästa möjliga sätt kan en rad förutsättningar ställas för både 

utförandet av utredningen och bedömningen därav. För inhämtningen av utredning kan krav 

på noggrannhet, öppenhet och grundlighet nämnas.214 Dessutom är det för inhämtningen av 

kunskap viktigt att utredningen inte stagnerar om bevisning för någon del av yrkandet eller 

för detta relevanta omständigheter inte kan presenteras, utan att utredningen tar sikte på 

yrkandet som helhet. Gällande speciella förutsättningar för bedömningen av utredningen 

igen kan i asylärenden framför allt regeln om ”the benefit of the doubt” nämnas.215 Denna 

regel finns inskriven i utlänningslagen 98,3 § och säger att i brist på annan utredning, om 

myndigheterna har försökt inskaffa sådan, skall den sökandes berättelse – om denna bedöms 
                                                 
211 Om s.k. kumulativa asylskäl, där förutom sökandens personliga rädsla för förföljelse även yttre attribut 
”hjälper” till att göra rädslan välgrundad se HFD 22.2.2000/354.  
212 Även om förföljelsen kan eller har dokumenterats är det på grund av att förföljaren ofta är statsmakten med 
dess myndigheter för en flykting praktiskt taget omöjligt att erhålla dokument till följd av en förfrågan hos 
myndigheterna. Om bevissvårigheter i asylärenden se även Diesen, Christian: Bevis 2, 1998, s. 220 – 225.  
213 Om de speciella förutsättningarna för bevisningen i asylförfarandet och deras påverkan på utredningen se 
Staffans, Ida 2003, s. 673 – 677.  
214 Dessa krav kan självfallet uppställas för all utredning i förvaltningen. Allmänt om kraven på utredning i 
förvaltningsförfaranden se Edelstam 1995, s. 19 – 25; Mäenpää 2003, s. 92 – 93 samt 188 – 193. Mäenpää ger 
även vissa exempel på när utredningen får anses vara otillräcklig och inte tillräckligt noggrann: Utredning som 
är ensidig till fördel för den ena parten och utredning som inte innehåller kunskap om omständigheter som 
enligt lag påverkar beslutet i ärendet. Se Mäenpää 2003, s. 190.  
215 Generellt om the benefit of the doubt se Gorlick, Brian: Common Burdens and Standards 2003, s. 366 – 367 
samt Hathaway 1991, s. 83 – 87.  
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vara trovärdig – läggas till grund för beslutsfattandet. Regeln syftar alltså till att ange ett 

förhållande där bevisningen skall anses tillräckligt robust för beslutsfattande, även om 

materiell bevisning inte framkommit alls eller gällande delar av yrkandet.216  

 

Sekundärt skall man i asylprocessen även pröva ifall den sökande har grunder för att få 

någon annan form av uppehållstillstånd.217 Dylika uppehållstillstånd är exempelvis 

uppehållstillstånd på grund av behov av skydd, på humanitära grunder eller på grund av 

familjeband till Finland.218 Kriterierna för dessa uppehållstillstånd och utredningsbehoven 

när individens förutsättningar för erhållandet av något av dessa uppehållstillstånd skiljer sig 

naturligtvis från utredningen för beviljandet av asyl.  

 

 

4.4.3.2 Utredningsskyldigheten i förvaltningsärenden 

Tillräcklig utredning är en förutsättning för att materiellt riktiga och motiverade beslut skall 

kunna fattas i förvaltningen, och därmed en förutsättning för rättsäkra förfaranden. Reglerna 

om fördelningen av utredningsskyldighet tar sikte på regler för vilken part som skall 

införskaffa, ”producera”, utredning om för ett enskilt ärende relevanta omständigheter.219 

Utredningsskyldigheten skall inte förväxlas med bevisbördan, som i sin tur anger vem som 

skall lida de negativa konsekvenserna av att någonting inte kunnat bevisas, även om 

utredningsskyldigheten och bevisbördan ofta följs åt på så sätt att den som inte klarat av att 

via sin utredningsskyldighet ta fram tillräcklig utredning för en omständighet även lider de 

negativa konsekvenserna av att omständigheten inte kan anses bevisad.220  

 

Utredningsskyldigheten måste i ett förfarande antingen ligga hos en part eller hos myndighet 

eller motsvarande domstol. Enligt en möjlig bedömningsgrund är fördelningen av 

utredningsskyldigheten avhängig de positiva intressena i förvaltningsärendet. Detta skulle 

innebära att den part som genom ärendet strävar efter att få en fördel även har 

                                                 
216 De utredningssvårigheter som finns i asylärenden bör betraktas i ljuset av att bestämningen av flyktingstatus 
även med optimal utredning är ett mycket svårt avgörande Bestämmandet av flyktingstatus, dvs. bestämmandet 
av samma flyktingskäl som berättigar till asyl, har sagts vara ”the single most complex adjudication function in 
contemporary Western societies”. Se Rosseau, Cecile; Crepau, Francois; Foxen, Particia; Houle, France: The 
Complexity of Determining Refugeehood 2002, s. 43 – 70. 
217 UtlL 94,3 §.  
218 UtlL kap. 4.  
219 Allmänt om utredningsskyldighet och praxis gällande denna se Edelstam 1995, s. 104 – 189 samt Mäenpää 
2003, s.188 ff. och Kulla 2003, s. 159-163. 
220 Om utredningsskyldigheten från en bevisbördesynpunkt se Diesen, Christian: Bevis 7 – Bevisvärdering i 
förvaltningsmål 2003, s. 80-89.  
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utredningsskyldigheten för de för fördelen relevanta förhållandena.221 Denna 

bedömningsgrund är gångbar framför allt när ärendet gäller en tvist, och där en av parterna 

genom sitt yrkande delvis yrkar på en fördel men där yrkandet även går emot en presumtion 

eller beslut om förhållandet i sak.  

 

I ett ansökningsförfarande i förvaltningen yrkar i och för sig part på fördel gentemot 

myndigheten. I några förfaranden kan en presumtion därmed även förekomma, och i vissa 

förfaranden finns uttalade regler om utredningsbördans placering. Klart är dock att 

förvaltningsförfaranden i sig inte är ämnade att utreda tvister, utan att forma en tillräcklig 

stabil bas för ett beslut för att både myndighet och part kan vara trygga i beslutsfattandet. 

Om man efter att ärendet är utrett har olika åsikter om antingen utredningen i sig eller 

slutsatser dragna därav kan självfallet tvister uppstå, men en förutsättning för detta är att 

både myndighet och part har den egna positionen klar för sig. Detta är omöjligt i ett 

förvaltningsförfarande som inte utretts ”till slut”, där inget beslut fattats och där varken 

myndighet eller part sålunda varken kan vara säkra på sina egna eller ”motpartens” 

förhållningssätt.  

 

Då fråga i ett ansökningsförfarande inte är om utredning av redan etablerade positioner, utan 

om utredning just för att etablera dylika är det klart att en ”tvist-modell” inte kan tjäna som 

form för fördelningen av utredningsskyldigheten i dessa ärendet.222 Däremot står det, på 

grund av att fråga är om en i lag bindande regel, klart att utgångspositionen i 

förvaltningsförfarandets fördelning av utredningsskyldigheten måste grunda sig på den så 

kallade officialprincipen. Officialprincipen finns inskriven i förvaltningslagens 31,1 § och 

säger ordagrant att ”En myndighet skall se till att ett ärende utreds tillräckligt och på 

behörigt sätt. Myndigheten skall i detta syfte skaffa den information och den utredning som 

behövs för att ärendet skall kunna avgöras.”223 Enligt officialprincipen faller sålunda 

skyldigheten att tillse att ärendet utreds ordentligt undantagslöst på förvaltningsmyndigheten 

och inte på part. Denna skyldighet innebär nödvändigtvis inte att myndigheten själv måste 

införskaffa all utredning, utan säger enbart att det är på myndighetens ansvar att tillräcklig 

                                                 
221 Jfr Mäenpää 2003, s. 194 ff.  
222 Jfr Ibid. Mäenpää visar på möjligheten att under officialprincipen tolka den enskilde partens 
utredningsbörda som primär i förhållande till myndigheten. Detta är fullt möjligt även i ansökningsärenden, så 
länge man anser att kravet på att part framställer grunder till sina yrkanden innehåller ett visst mått av 
utredningsskyldighet. Jag har i texten försökt separera kravet på grunder och kravet på utredning, varför partens 
utredningsskyldighet i förhållande till myndighetens i texten ovan blir sekundärt. Däremot är det klart att man 
även i en dylik separation måste erkänna att grunderna kan övergå i utredning.  
223 Om officialprincipen i förvaltningen se Edelstam 1995, s. 104 ff. samt Mäenpää 2003, s. 190 samt 198 – 199 
och Niemivuo; Keravuori 2003, s. 255 – 259. Se även Westberg, Peter: Domstols officialprövning 1988, s. 23 – 
60.   
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utredning presenteras.224 Sålunda är det i förvaltningsförfarandet möjligt att i stället för att 

granska utredningsskyldigheten för enstaka omständigheter som antingen talar för eller emot 

yrkanden eller motyrkanden konstatera att en övergripande utredningsskyldighet för alla 

omständigheter, oberoende av om dessa talar för eller emot yrkanden, vilar hos 

myndigheten.  

 

Myndigheten har olika medel till sitt förfogande för att tillse att den övergripande 

utredningsskyldigheten fullgörs.225 Myndigheten kan självfallet på egen försorg skaffa fram 

utredning, vilket dock måste göras opartiskt och med den materiella sanningen – och icke 

statliga intressen – för ögonen. Dessutom kan myndigheten, genom processledning i det 

enskilda ärendet, meddela part om eventuella brister och ofullständigheter i utredning och 

därmed ge part själv en möjlighet att inkomma med behövlig utredning. Slutligen är det 

självfallet myndigheten själv som bestämmer när utredningen är tillräckligt robust för 

beslutsfattande.  

 

I och med att ansvaret för utredningen i sin helhet läggs på myndigheten, även om part till 

följd av processledningen kan bli skyldig att i alla fall försöka presentera bevisning om 

någon omständighet, står det klart att skyldigheterna för part i förvaltningen som 

utgångspunkt enbart sträcker sig till att presentera yrkanden och grunder för dessa. Som vi 

skall se nedan kan grunderna i sig och i brist på bättre utredning, utgöra viss utredning, men 

är dock i huvudsak enbart ett hjälpmedel för att leda in utredningen på rätt spår i det enskilda 

ärendet.  

  

4.4.3.3 Utredningsskyldigheten i asylärenden 

Asylärenden skiljer sig inte, när det gäller fördelningen av utredningsskyldigheten från andra 

förvaltningsärenden. Även i detta förfarande åligger det den som ansöker om och därmed 

yrkar på en fördel, den asylsökande, att presentera yrkanden och grunder, medan 

myndigheten i ljuset av officialprincipen har en skyldighet att tillse att utredning införskaffas 

så att utredningens tillräcklighet som beslutsunderlag kan motiveras.  

 

                                                 
224 Myndigheten kan självfallet exempelvis med hjälp av processledning tillse att utredningen är tillräckligt 
medan part rent praktiskt inhämtar utredningen. Om myndigheters skyldighet att vägleda den part i utredningen 
av ärenden enligt svensk rätt se Edelstam 1995, s. 123 – 131.  
225 Jfr vad som sägs om förvaltningsdomstolarnas praktiska möjligheter att leva upp till officialprincipens krav 
genom olika metoder för inhämtning av bevisning inom ramen för förvaltningsprocessen i RP 217/1995, s. 58 – 
60 samt Hallberg;Ignatius;Kanninen 1997, s. 241 ff.  
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I asylförfarandet är dock formen för utredningen aningen speciell, i och med de erkänt svåra 

bevisförhållandena som existerar i förfarandet.226 Både myndighet och sökande har på grund 

av dessa ofta svårt att presentera traditionell utredning i asylärenden. Ett sätt för sökanden att 

tillse att grunderna för yrkandet om asyl tas fram så fullständigt som möjligt, och på samma 

gång ett sätt för myndigheterna att tillse att i alla fall någon utredning presenteras om dessa 

är att fästa vikt vid den sökandes berättelse. På samma gång som berättelsen, som sökanden 

lämnar under en intervju med Utlänningsverket, tjänar som förmedlare av de grunder som 

sökanden vill åberopa för sitt yrkande om skydd kan även denna berättelse i brist på annan 

bevisning läggas till grund för beslutsfattandet som tillräcklig utredning – och därmed tjäna 

myndighetens utredningsansvar. 227  

 

4.4.3.4 Officialprincipen och myndigheternas dubbelroll 

Det svåra utredningsläget i kombination med officialprincipen leder till att myndighetens 

ansvar för utredningen som helhet i asylärenden är betonat. Myndigheten ansvara själv rent 

praktiskt för inhämtningen av en stor del av den materiella bevisning som presenteras i 

ärendet, på samma gång som förutsättningarna för erhållandet av objektiv och framför allt 

tillräcklig bevisning i form av materiell utredning på grund av de svåra 

bevisomständigheterna är begränsade. Ofta bidrar sökanden enbart med sin berättelse, och 

myndigheten står för införskaffandet av övrig utredning. På samma gång som myndighetens 

ansvar för inhämtandet av utredning i ett asylärende är betonat är det dock även myndigheten 

som skall granska, värdera och fatta beslut på underlag av samma utredning.  

 

Det är dessutom uppenbart att de intressen som både myndigheten och sökanden har i 

asylförfarandet kan vara stora. Sökandens intressen kan vara mycket varierande, från att 

gälla den ”extra inkomst” som uppehållet i Finland under asylförfarandet till att gälla den 

sökandes liv och frihet. För myndigheten är bilden något mer komplicerad, men intressena är 

även på denna sida betydande, framför allt eftersom beviljandet av asyl för staten innebär ett 

relativt stort åtagande.228  

 

                                                 
226 Se avsnitt 4.4.3 ovan samt däri angivna referenser.  
227 Om utredningsskyldigheten speciellt i det svenska asylförfarandet se Diesen 1998, s. 159 – 165 där 
författaren även tar upp det svåra informationsläget i asylärenden. Om utredningsskyldigheten ur ett 
internationell perspektiv med asylförfaranden i fokus se Gorlick 2003, där författaren dock tar utgångspunkt i 
common-law systemet och därmed närmast inkluderar utredningsskyldigheten i bevisbördan. 
228 För en inblick i statens intressen i asylförfarandet se den svenska offentliga utredningen SOU 1990:79: 
Utlänningsnämnd, s. 7 ff. Klart är dock att de statliga intressena både inrymmer ekonomiska hänsyn, för 
exempelvis integrering och mottagning av nya samhällsmedlemmar och avvägningar exempelvis gällande 
statens rykte som mottagarland av flyktingar. Se även Noll 2000, s. 102 – 116.  
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Sålunda kan konstateras att även för myndighetens del kan ha avsevärda intressen stå på spel 

i ett asylärende. Officialprincipen säger naturligtvis att utredningen skall inhämtas oberoende 

av dessa intressen, men speciellt i svåra utredningsförhållanden – såsom i asylförfarandet – 

kan detta vara en ytterst svårkontrollerad omständighet. De tunga intressen som finns i 

förfarandet i kombination med att det är svårt att övervara objektiviteten i inhämtandet av 

utredningen kan i värsta fall leda till att myndigheten, medveten om sin egen plikt att värdera 

bevisningen och fatta beslut, inte helt objektivt införskaffar informationen, utan koncentrerar 

sig på det som är ”bekvämt” för myndigheten själv. Detta i sin tur kan stundtals leda till att 

myndigheten använder sig av enkelspåriga utredningar, där prövade och betrodda källor ges 

naturligt företräde framom mer ”alternativa” källor eftersom man redan i inhämtningen av 

utredningen är medveten om hur dessa kommer att värderas. 229 

 

I detta skede är det dock av yttersta vikt att myndigheten erinrar sig om att fråga inte i 

asylförfarandet eller något annat förvaltningsförfarande är om en tvistsituation där sökanden 

och myndigheten har motstående intressen exempelvis i utredningen av ärendet. Fråga är i 

denna förstainstansprocess om gemensamma strävanden till ett gott beslutsunderlag och till 

rätta slutsatser. I besvärsinstanser kan sedermera tvister om slutsatserna och även om 

utredningen i sig presenteras, men detta är en omöjlighet i första instans.  

 

 

4.4.4 Former av utredning  

4.4.4.1 Asylintervju 

Enligt lag för Utlänningsverket ”ett asylsamtal för att muntligen reda ut de grunder som 

sökanden uppger för att han i sitt hemland eller i sitt permanenta bosättningsland är utsatt för 

förföljelse eller andra rättskränkningar eller hotas av sådana.”230 Huvudregeln är att dylika 

samtal förs av utlänningsverket, även om polisen och skyddspolisen i undantagsfall kan 

ansvara för enskilda samtal.231 Syftet med samtalet är att sökanden fritt skall få berätta om 

                                                 
229 Här bör man även erinra sig om att myndigheterna ofta utför dessa utredningar och fattar beslut under en 
relativt starkt tids- och resursmässig press. Ett av de påverkande intressena i asylförfarandet är ju naturligtvis 
även kraven på effektivitet i beslutsfattandet, vilket kan leda till att en avvägning mellan utredning och resurser 
i det enskilda ärendet blir aktuell. För ett talande exempel på tolkningen av krav på effektivitet och 
kostnadsberäkning i asylförfarandet se Svenska regeringens skrivelse 2003/04:53: Resultat och kostnader i 
asylprocessen 2004. Se även Hallittu maahanmuutto ja tehkoas kotouttuminen, s. 128, i vilket man konstaterar 
att på samma gång som asylförfarandet till sin natur kräver mycket grundliga utredningar av myndigheterna 
kräver dessa utredningar även tid och pengar. För en genomgång av praktiska bevisproblem med 
myndighetsutredning i asylärenden se Rudolph, Ann-Sophie: Sakkunniga som bevismedel i flyktingärenden 
1998.  
230 UtlL 97 § samt RP 28/2003, s. 188 – 189.   
231 Om mycket stora mängder asylsökande kommer till Finland kan en del av asylsamtalen av utlänningsverket 
överlåtas på polisen för att förkorta behandlingstiderna och undvika köer hos utlänningsverket. Skyddspolisen 
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sina asylskäl och om varför han eller hon själv anser sig ha en välgrundad rädsla för 

förföljelse. Genom denna berättelse uppfyller sökanden sin skyldighet att ange grunder till 

stöd för sitt yrkande, på samma gång som myndigheten ges en bas att stå på i den fortsatta 

utredningen av ärendet.232 

 

I praktiken består asylintervjun av ca 50 på förhand fastställda frågor. Frågorna är delvis 

detaljfrågor som berör sökandens person, och delvis frågor av en allmän karaktär gällande 

sökandens uppfattning om sina asylskäl. Genom den information som sökanden i detta 

samtal lämnar om sina asylskäl kan myndigheten precisera sin kunskap om den sökande från 

de allmänna uppgifter om härkomst som redan inhämtats.233 På basen av de uppgifter som 

framkommer under intervjun bedömer även myndigheten den sökandes trovärdighet och 

således möjligheten till användningen av the benefit of the doubt i det enskilda ärendet.234  

 

Över samtalet upprättas av myndigheten ett protokoll, som kontrolleras av den sökande, och 

som fungerar som ”basinformation” i förhållande till den fortsatta utredningen. Efter att 

samtalet genomförts och protokollet färdigställts kan sökanden naturligtvis komplettera 

uppgifterna i protokollet och även inkomma med eventuell stödande materiell bevisning. 

Ifall det efter intervjun visat sig att samtalet misslyckats helt, beroende på tolk eller på andra 

omständigheter, kan utlänningsverket även besluta om nytt samtal med den sökande.235   

 

Asylsamtalet är av stor vikt för utredningen i asylärenden, då den information som insamlas 

under detta samtal ofta är den enda utredningen som den sökande kan bidra med och på 

samma gång den tongivande informationen om enskilda ärenden. På basen av denna 

information läggs sedan riktlinjerna för den fortsatta utredningen upp, vilket även är ägnat att 

öka betydelsen av informationen inhämtad under asylsamtalet. Förutom på grund av värdet 

på den konkreta information som inhämtas under samtalet är naturligtvis intervjun viktig då 

                                                                                                                                                       
kan föra asylsamtalet ifall nationell säkerhet eller internationella förbindelser så kräver. Om detta beslutar 
antingen utlänningsverket eller skyddspolisen själv. Se ibid och avsnitt 5.1.5.4 nedan.  
232 Allmänt om muntlig bevisning i förvaltningsförfarandet se Niemivuo; Keravuori 2003, s. 298 – 301 och 
speciellt om asylintervjun som muntlig bevisning i asylförfarandet se Mineur, Sofia: Förhör i flyktingärenden 
1998, s. 267 – 296.  
233 I vissa fall innebär samtalet inte någon precisering. Detta är fallet i de ärenden där sökandens identitet, 
såsom utredd av polis eller gränsbevakning, redan har gett utlänningsverket nödvändiga ”ledtrådar”, dvs. i 
praktiken då den sökande är en känd person även för de finska utlänningsmyndigheterna.  
234 Som vi tidigare sett är en förutsättning för the benefit of the doubt att sökanden är trovärdig. Om sökanden 
uppfattas som icke-trovärdig kan sålunda berättelsen under intervjun ej läggas till grund för beslutsfattandet, 
utan beslutet grundar sig då på den utredning som myndigheten skrapat ihop. Det säger sig självt att 
utredningen i dessa fall är mindre exakt riktad till den enskilda asylsökandes personliga omständigheter. Det är 
dock inte alltid lätt att bedöma trovärdighet utifrån ett samtal under pressade förhållanden och kring 
standardfrågor. Om trovärdighetsbedömningen se avsnitt 4.4.7 nedan samt däri angivna referenser.  
235 Se RP 28/2003, s. 189. 
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trovärdighetsbedömningen görs på basen av de uppgifter som härvid förmedlas till 

myndigheten. Som utgångspunkt för trovärdighetsbedömningen tas även andra faktorer än 

de rent informatoriska under samtalet, såsom den sökandes uppträdande och beteende.236  

 

Asylsamtalet är dock inte lätt att genomföra på ett tillförlitligt och allt igenom korrekt sätt. 

Svårigheterna kommer av flera faktorer: Det är mycket sällsynt att sökanden och 

”intervjuaren” delar ett gemensamt språk, varför användningen av tolk är regel i dessa 

samtal. Tolken innebär nödvändigtvis en ”extra mellanhand” mellan uppgiftslämnare och 

den som upptar informationen, vilket speciellt i de ofta politiskt känsliga frågorna i 

asylintervjun både avsiktligt och oavsiktligt kan leda till missförstånd mellan myndighet och 

sökande. Asylsökande är även främmande för den finska kulturen, och kan dessutom på 

grund av negativa erfarenheter ofta ha svårt för att lita på myndigheter. Bland de 

asylsökande som kommer till Finland finns ju ett beaktansvärt antal människor som utsatts 

för övergrepp av just myndigheter i sina hemländer, och som dessutom på grund av dessa 

övergrepp kan vara svårt traumatiserade.237  

 

Dessa omständigheter ställer stora krav på den som utför samtalet med den sökande. Jämfört 

med tidigare, då polisen höll en stor del av asylsamtalen, har utvecklingen klart gått mot det 

bättre i och med att utlänningsverket nu har det primära ansvaret. Då alla intervjuare är 

samlade under en organisation är det lättare att erbjuda dessa den utbildning och kunskap 

som krävs för att samtalen skall ha avsedd effekt i asylförfarandet. På samma gång finns det 

dock ännu klara brister och en lång väg att gå innan asylsamtalen fullt ut kan ges den 

position de bör få. Framför allt bör intervjuerna utvecklas från det förhörsklimat med en 

presumtion om motsättningar mellan intervjuare och intervjuad till ett samtal där 

utredningsbehoven i ärendet kunde kartläggas och motiveras, och där både sökande och 

myndighet strävar till ett ökat samförstånd om både likheter och olikheter i uppfattningarna 

om ärendet. Ett led i en dylik utveckling är klart att frångå de standardiserade frågor som 

utan förankring i det enskilda ärendet används som undantagslös modell för samtalen, samt 

att tillse att både myndighet och sökande kan förbereda sig på varandras åsikter inför 

samtalet.238  

                                                 
236 Se Cohen, Juliet: Questions of Credibility: Omissions, Discrepancies and Errors of Recall in the Testimony 
of Asylum Seekers 2003, för en redogörelse kring problem i intervjusituationen primärt med sikte på 
trovärdighetsbedömningen men även med tanke på möjligheterna till egentlig informationsinhämtning under 
asylintervjun.  
237 För en redogörelse över syftet med asylsamtal samt en kritisk genomgång över hur myndigheter bemöter de 
svårigheter som uppkommer i och med kulturskillnader etc. Mineur 1998.  
238 Åter kunde med fördel den svenska omorganiseringen av asylförfarandet, den s.k. modellverksamheten tas 
som förebild. Här har man insett det onödiga med standardförhör där utgångspositionerna är låsta i 
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4.4.4.2 Skriftlig bevisning från den sökandes sida  

Förutom den muntliga redogörelsen kan sökanden ibland även presentera annan materiell 

bevisning till stöd för sina asylskäl. Identitetsbevis och passhandlingar är naturligtvis primärt 

av värde för bestämningen av den sökandes identitet och resrutt, men kan även ha visst värde 

för analysen av asylskälen. Andra dokument som kan förekomma är t.ex. läkarutlåtanden, 

medlemskort, urklipp ur lokala tidningar, domar eller intyg över frihetsberövande.239 Den 

fria bevisteorin ställer naturligtvis inga krav på former av bevisningen, alltså är självfallet 

även andra former av utredning än renodlad dokumentbevisning aktuell. Ibland klarnar sö-

kandens möjligheter att presentera utredning först efter asylsamtalet, antingen självmant eller 

genom vägledning av myndigheten.240 Sökanden har möjlighet att uppbåda och inlämna ut-

redning under hela asylförfarandet, och kan således bifoga ny utredning till sina handlingar 

hos utlänningsverket ända fram tills beslut fattas i ärendet.241  

 

4.4.4.3 Bevisning inhämtad av myndigheten  

Som vi sett har myndigheten på grund av officialprincipen ett övergripande ansvar för an-

skaffandet av utredning.242 I asylförfarandet, där den sökandes förmåga att själv skaffa fram 

bevisning är svag, är det inte ovanligt att myndigheten själv bidrar med den större delen av 

utredningen. Syftet är självfallet att uppfylla officialprincipens krav på tillräcklig utredning 

                                                                                                                                                       
motsättningar. I stället har man infört förhandlingar, inför vilka den sökande med hjälp av ett ombud får presen-
tera vad han har att anföra och myndigheten sedan meddelar till vilka delar man är av olika åsikt och gällande 
vilka delar ytterligare klargörelse bör erhållas. Detta leder till att man under förhandlingarna kan koncentrera 
sig på de ämnen som är av vikt för den individuella ansökan, samt att man inte ödslar tid och pengar på att do-
kumentera omständigheter man är överens om. Genom att sökanden innan förhandlingarna ges möjlighet att 
förbereda sig med ett ombud, och ombudet närvarar under förhandlingarna ökar även förståelsen av situationen 
både för myndighet, ombud och framför allt för sökanden. Med hjälp av introduktionen av dylika förhandlingar 
i stället för regelrätta standardförhör hoppas man korta ner behandlingstiderna avsevärt, samt sänka överkla-
gandefrekvensen. Om modellverksamheten se fn 164 och 165 ovan.  
239 Speciellt om läkarutlåtanden som bevismedel i asylförfarandet se Jones, David; Smith, Sally: Medical 
Evidence in Asylum and Human Rights Appeals 2004.  
240 Till förvaltningens serviceprincip hör även en skyldighet för myndigheten att vägleda sökanden gällande 
inhämtningen av utredning. Sökanden skall kunna få vägledning gällande vilken utredning som myndigheten 
anser sig behöva för att officialprincipen skall kunna uppfyllas. Då sökanden på grund av framför allt 
kulturskillnader speciellt i asylärenden själv kan ha svårt att avgöra vad finska myndigheter anser vara relevant 
utredning är vägledningen av accentuerad betydelse för den primära utredningen av dessa ärenden. 
Vägledningsskyldigheten finns inte explicit utskriven i förvaltningslagen, men kan härledas från lagens 7 § om 
serviceprincip och adekvat service. Se Mäenpää 2003, s. 191 där författaren i samband med en studie av offi-
cialprincipen skriver: ”Tarvittaessa viranomaisen on hankittava lisää selvitystä tai sen on osoitettava asianosai-
selle, minkälaista selvitystä vielä tarvitaan”.  Då den sökandes utredningsskyldighet är primär framom myndig-
hetens bör utgångspunkten vara vägledning till sökanden. I utlänningslagen kan principen anses ingå i 7,2 § 
som stadgar att ”Myndigheten skall uppge vilka tilläggsutredningar som skall läggas fram i ärendet”. I svensk 
förvaltningslag (1986:223) ingår under rubriken serviceplikt ett explicit stadgande om vägledning. Gällande 
detta se Edelstam 1995, s. 123 – 131 samt Hellners, Trygve; Malmqvist, Bo: Nya förvaltningslagen 1999, s. 52 
– 63. 
241 Se även FL 22,3 § som stadgar om kompletterande av handlingar på sökandens egen försorg. 
242 Om myndigheternas utredningsskyldighet i asylärenden se avsnitt 4.4.3.2 och 4.4.3.4 samt däri angivna refe-
renser.  
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för att ärendet skall kunna avgöras, då den asylsökande berättelse enligt regeln om the bene-

fit of the doubt endast anses utgöra tillräckligt robust utredning för beslutsfattande i de fall 

där myndigheten först försökt skaffa fram annan utredning. 

 

Den utredning som myndigheten framskaffar är i praktiken ofta relativt generell information 

om situationen i den sökandes hemtrakter, såsom information om politiska och ekonomiska 

förhållanden i hemlandet. Dessutom kan myndigheten presentera utredningar om olika hän-

delser, personer och grupperingar samt naturligtvis teknisk, externt inhämtad information för 

att utreda exempelvis äktheten av handlingar presenterade av sökanden eller dennes mo-

dersmål. Den information som myndigheten framkommer med är ofta dokumentutredningar, 

dvs. rapporter och artiklar av olika slag.243 Källor som används är exempelvis myndighetens 

egna informationsbanker, andra och utländska myndigheters officiella utredningar, ambas-

sadrapporter, rapporter från olika internationella organisationer samt information lämnad av 

andra sökanden och av enskilda rapportörer.244 Även media och expertutlåtanden är en viktig 

källa för information.245  

 

Myndighetens ansvar för utredningen i asylärenden garanterar att ärendena blir tillräckligt 

utredda. Tillräcklig utredning är en förutsättning för att besluten skall bli materiellt riktiga. 

Emellertid bör man som myndighet i införskaffandet och bedömningen av utredningen, samt 

som tolkare av beslut i förvaltningen vara medveten om de inbyggda svårigheterna med en 

koncentrerad inhämtning och bedömning av utredningen.246 

 

4.4.5 Offentlighet och den kontradiktoriska principen 

4.4.5.1 Offentliga, partsoffentliga och sekretessbelagda uppgifter  

Utgångspunkten gällande offentligheten i all förvaltning är offentlighetsprincipen, som ges 

uttryck i grundlagens 12,2 §: ”Handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna 

är offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Var 

och en har rätt att ta del av offentliga handlingar och upptagningar.” Enligt denna princip är 
                                                 
243 Ibland händer det dock att myndigheten själv reser till olika områden för att samla förstahandsinformation 
om förhållandena där. Dylika fact-finding operationer har dock ofta kritiserats för  att enbart förse informa-
tionsinhämtarna med den information som myndigheterna eller de styrande i det aktuella området vill förmedla. 
Se Rudolph 1998, s. 241.   
244 Bland av finska myndigheter ofta använda källor kan nämnas U.S. Department of State, UNHCR och  Am-
nesty International. Rapporterna från dessa organ är offentliga och kan läsas på 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/ , http://www.unhcr.ch/cgi-
in/texis/vtx/rsd?search=legal&source=REFPOL&subject=country+situation+specific+guidelines+positions 
samt http://web.amnesty.org/report2003/index-eng (24.1.2005). 
245 Om expertutlåtanden i asylförfarandet se Good, Anthony: expert Evidence in Asylum and Human Rights 
Appeals 2004.  
246 Se avsnitt 4.4.3.4 ovan.  
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således alla handlingar och all information som innehas av myndigheter, vare sig det är 

myndigheten eller någon annan som producerat dessa, i huvudregel offentliga. Alla, både 

enskilda och andra myndigheter, har rätt att ta del av dessa handlingar. Offentlighetsprinci-

pen har fått en så stark ställning i förvaltningen, att man idag kan tala om en offentlighets-

presumtion.247  

 

Undantagna från huvudregeln om offentlighet är dokument och uppgifter som ännu inte bli-

vit offentliga och sekretessbelagda handlingar. Till den förstnämnda gruppen hör handlingar 

och dokument som kommer att bli offentliga vid en viss tidpunkt, men ännu inte är offentli-

ga. Sekretessbelagda handlingar å sin sida är undantagna i princip all offentlighet och kom-

mer inte heller vid någon viss tidpunkt att vinna offentlighet.248 Handlingars offentlighet kan 

nämligen genom lag begränsas, handlingarna kan med andra ord sekretessbeläggas, om 

tvingande skäl så kräver.249 

 

I förvaltningen utgörs en annan huvudregel gällande offentligheten av regeln om partsoffent-

lighet. 250 Partsoffentlighet betyder att part i ett förvaltningsärende i huvudregel har tillträde 

till alla handlingar som kan påverka eller har påverkat det ärende där personen är part.251 

Som huvudregel skall således part ha tillgång till alla handlingar som är av betydelse i det 

egna förvaltningsärendet, oberoende av ifall dessa är offentliga, inte ännu är offentliga eller 

om de är sekretessbelagda. Undantag från huvudregeln om partsoffentlighet kan göras på en 

rad grunder, däribland om partsoffentligheten skull strida mot ett synnerligen viktigt allmänt 

intresse. 

 

Ytterligare en central princip i förvaltningen med starkt samband till offentlighetsprincipen 

är den kontradiktoriska principen.252 Denna princip säger att part skall ges möjlighet att utta-

la sig i sitt ärende innan det avgörs och ingår i förvaltningslagens 34 § som stadgar att ”In-

nan ett ärende avgörs skall en part ges tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin 

förklaring med anledning av sådana yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur 
                                                 
247 Om offentlighetsprincipen och –presumtionen se: Mäenpää 1999, s. 1 – 36; Bohlin, Alf: Offentlighetsprin-
cipen 1996, s. 15-32; Heuru 2003, s. 243 – 248 samt Frihagen, Arvid: Offentlighetsloven 1994, s. 13 – 56. Se 
även Niemivuo; Keravuori 2003, s. 262 – 266.  
248 Om sekretess som undantag från offentlighetsprincipen se: Mäenpää 1999, s. 180 – 238; Bohlin 1996, s. 153 
– 200; Heuru 2003, s. 252 – 283. För en kritisk granskning av undantagen från offentlighetprincipen se Althoff, 
Johan: Åter till offentlighetsprincipen 1995.  
249 GL12,2 § samt OffentlighetsL 23 §.  
250 Med part avses enligt lagen ”Den som i ett ärende är sökande eller anför besvär eller någon annan vars rätt, 
fördel eller skyldighet ärendet gäller”. OffentlighetsL 11 §.  
251 Om partsoffentlighet se Mäenpää 1999, s. 113 – 134; Bohlin 1996, s. 193 – 198.  
252 Om den kontradiktoriska principen se Mäenpää 2003, s. 204 – 213 samt Niemivuo; Keravuori 2003, s. 262 – 
280.  
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ärendet kommer att avgöras”. Undantag från denna huvudregel om hörande av part kan göras 

exempelvis om partens yrkande avslås som ogrundat eller om ett yrkande som inte rör någon 

annan part godkänns.253  

 
4.4.5.2 Offentlighet i asylförfarandet 

Även om startpunkten i asylförfarandet, precis som i alla annan förvaltning, är offentlighet 

och partsoffentlighet är dessa mycket kringskurna i detta speciella förfarande. Undantagen 

från huvudregeln blir i asylförfarandet i det närmaste regel.  

 

Enligt offentlighetslagstiftningens bestämmelser skall för det första på grund av vägande 

personliga intressen ”handlingar som gäller flyktingar eller personer som söker om asyl” 

sekretessbelagda ”om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter ur dessa inte äventy-

rar säkerheten för flyktingen eller sökanden eller en närstående”.254 Sålunda är i asylärenden 

som utgångspunkt allt material som rör själva sökanden sekretessbelagt. Detta innebär för 

myndigheten att uppgifter inte i regel får utlämnas till någon tredje part, inte ens till andra 

myndigheter.  

För det andra ingår i asylärenden ofta utredningar och handlingar, i regel inhämtade av den 

utredande myndigheten, som är känsliga ur ett utrikespolitiskt perspektiv. Sådana handlingar 

kan bland annat vara interna rapporter om den politiska situationen i olika länder, ambassad-

rapporter gällande enskilda händelser eller allmänna förhållanden i ett begränsat geografiskt 

område eller situationsbilder av rapportörer som arbetat på uppdrag av myndigheterna.255 

Eftersom dessa handlingar kan innehålla uppgifter som ifall de kom ut kunde försämra rela-

tionerna mellan Finland och de studerade länderna, är ofta dylika handlingar sekretessbelag-

da med hänvisning till Finlands internationella relationer.256  

 

Huvudregeln om offentlighet är sålunda i asylärenden relativt kringskuren, till följd av att 

sekretess som utgångspunkt råder både för alla handlingar som gäller sökanden som person, 

och för de handlingar som innehåller uppgifter som kan vara känsliga för Finland internatio-

nella förhållanden. Hur är det då med partsoffentligheten? 
                                                 
253 FL 34,2 §.  
254 OffentlighetsL 24,24 §.  
255 Ibland är uppgifterna framtagna av finska representanter på plats och ibland använder man sig av lokala 
uppgiftslämnare. Uppgifterna kan antingen exklusivt vara avsedda att användas i asylförfarandet, eller ha en 
huvuduppgift som information i ett annat samanhang.  
256 OffentlighetsL 24,1 § stadgar att ”politiska lägesbedömningar som utarbetats av det ministerium som sköter 
utrikesärenden eller av finska beskickningar” är sekretessbelagda. OffentlighetsL 24,2 § säger att även andra 
handlingar som gäller ” Finland förhållanden till andra stater” eller ”förhållandet mellan […] personer som 
vistas i Finland […] och myndigheter, personer eller sammanslutningar i en främmande stat” som utgångspunkt 
är sekretessbelagda. De ovan beskrivna utrikespolitiskt känsliga uppgifterna sekretessbeläggs med grund i des-
sa bestämmelser.  
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Utgångspunken är även här att sökanden har rätt till insyn i alla handlingar som påverkar el-

ler kan påverka utgången av ärendet.257 Gällande de handlingar som i utredningsmaterialet är 

offentliga är detta inget problem, vem som helst har ju tillgång till dessa. Även när det gäller 

de handlingar som sekretessbelagts för att skydda sökanden som person är partsoffentlighe-

ten naturligtvis inget problem. Gällande den tredje gruppen av handlingar, de som sekretess-

belagts med hänsyn till Finland internationella relationer, är dock partoffentligheten inte 

självklar. Enligt offentlighetslagen kan nämligen viktiga allmänna intressen placeras framom 

partoffentligheten så att part inte får tillgång till handlingar i sitt ärende om detta skulle stri-

da mot ett synnerligen viktigt allmänt intresse.258 Eftersom sekretessen av dessa handlingar 

finns just för att skydda ett allmänt intresse som allmänt bedöms som synnerligen viktigt, 

Finland internationella relationer, är partsoffentligheten till dessa handlingar ofta inskränkt. 

Sökandens tillträde till dylika handlingar är sålunda mycket begränsat.259  

 

Låt oss ytterligare se på den kontradiktoriska principen i asylärenden. Enligt förvaltningsla-

gen skall ju part både få kommentera ärendet i sin helhet och separat för sådana yrkanden 

och utredning som kan inverka på avgörandet.260 I och med att man i asylärenden muntligen 

håller asylsamtal möts myndigheterna och den sökanden på ett för den kontradiktoriska prin-

cipen bra sätt. Vid detta tillfälle ges även sökanden en god möjlighet att kommentera ärendet 

i sin helhet från sin egen synvinkel. Gällande den sökandes möjligheter att framföra åsikter 

gällande den utredning som kan inverka på avgörandet eller i respons till myndighetens åsik-

ter om ärendet är asylsamtalet dock inte längre aktuellt som forum. Detta eftersom den störs-

ta delen av utredningen i ett asylärende, förutom sökandens egna utsagor, samlas in efter 

asylsamtalet och eftersom myndigheten vid samtalet inte har hunnit bilda sig någon uppfatt-

ning om ärendet i sin helhet.  

 

                                                 
257 Utgångspunkten grundar sig på OffentlighetsL 11 § vari partsoffentlighet även till sekretessbelagda uppgif-
ter är den grundläggande premissen.   
258 OffentlighetsL 11,2 § punkt 1: ”En part, hans ombud eller hans biträde har inte den i 1 mom. avsedda rätten 
när utlämnande av uppgifter ur handlingen skulle strida mot ett synnerligen viktigt allmänt intresse…” Ur la-
gens förarbeten framgår klart att statens säkerhet samt förutsättningar för skötandet av statens internationella 
relationer utgör i paragrafen avsedda intressen. RP 30/1998, s. 26 i detaljmotiveringarna.  
259 Det är naturligtvis inte möjligt att generellt konstatera alla handlingar som sekretessbelagts med hänsyn till 
internationella relationer automatiskt skall undantas partsoffentligheten. Detta är ett beslut som måste fattas in 
casu och med partsoffentlighet som utgångspunkt.  
260 FL 34,1 §.  
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För att den kontradiktoriska principen helt skall uppfyllas borde sålunda kommunikation ske 

mellan myndighet och sökande efter asylintervjun men före beslutsfattandet.261 Vid denna 

kommunikation skulle sökanden ges kunskap om vilka fakta som läggs till grund för beslu-

tet, dvs. vilken utredning som påverkar ärendet samt ges en möjlighet att reflektera över 

denna utredning. Någon dylik kommunikation sker överhuvudtaget inte idag.262 Delvis är det 

naturligtvis, på grund av att en del av utredningsmaterialet inte är partsoffentligt, inte möjligt 

att ge sökanden kunskap om all utredning. Detta får dock inte innebära att all utredning un-

dandras sökandens möjligheter till reflektion. Det är även relativt klart att sökanden, även 

rörande de handlingar som undantagits partsoffentligheten, inom ramen för den kontradikto-

riska principen har en rätt att få information om att dylika uppgifter används och generella 

kunskaper om deras innehåll.263 

 

Avsaknaden av hörande av part i asylförfarandet leder självfallet till att sökanden ofta står 

oförstående inför de beslut som ges. Sökanden eller dennes biträde har ingen möjlighet att 

bedöma på basen av vilka uppgifter beslutet fattats, och inte heller har man möjligheter att 

avgöra om den sökandes berättelser har tolkats riktigt i ljuset av den icke-partsoffentliga ut-

redningen. När dessutom en stor del av asylärendena faller på den sökandes trovärdighet, 

och mätningarna av denna trovärdighet sker utan att sökanden själv meddelas vilka hand-

lingar eller uppgifter som läggs till grund för en trovärdighetsbedömning av berättelser och 

utsagor, och än mindre har möjlighet att förklara sig i ljuset av dessa handlingar, är det klart 

att den sökandes position till följd av den inskränkta användningen av hörande är avsevärt 

försvagad.264 Det är även mycket svårt att utan information om de uppgifter som lagts till 

grund för beslutet avgöra möjligheterna till överklagande och framgång i en besvärsprocess. 

Detta leder ofta till att bioträden, för säkerhets skull, överklagar besluten – vilket dock ofta 

är en svår uppgift med tanke på att man inte helt klart vet vad som överklagas. En tydligare 

användning av den kontradiktoriska principen, och en grundinställning för öppenhet, skulle 

                                                 
261 Om den kontradiktoriska principen se avsnitt 4.4.5.1 ovan. Se Mäenpää 2003, s. 204 ff. där författaren tyd-
ligt anser att den kontradiktoriska principen i förvaltningen även inkluderar en rätt för enskild part att få vet-
skap om de handlingar och kunskaper som finns hos myndigheten och påverkar beslutsfattandet i det egna 
ärendet. Också Niemivuo; Keravuori 2003, s. 266 ff. är överens om att hörandet tidsmässigt skall förläggas så 
att part har möjlighet att kommentera de handlingar och uppgifter som påverkar beslutet.  
262 I asylförfarandet idag är den enda kommunikationen mellan myndigheter och sökande den som sker under 
asylintervjun. Därutöver är det klart att sökanden själv kan inkomma med ytterligare utredning till myndigheten 
innan beslut fattas, men detta är ingen egentlig form av kommunikation. Om den sökande undantagsvis redan 
under förfarandet har ett ombud ökar chanserna att viss kommunikation sker mellan myndighet och part. I des-
sa fall är dock kommunikationen resultat av påtryckningar från ombudets eller den sökandes sida och inte, som 
det borde vara, resultatet av myndigheternas handlingar.  
263 Se även HFD 2003:103, där högsta förvaltningsdomstolen ansåg att hörande av part enligt förvaltningspro-
cesslagens krav inte hade förverkligats då sökanden, en utlänning, inte efter en intervju med utlänningsverket 
fått ta del av övriga utlåtanden som påverkade beslutsfattandet innan beslut i ärendet gavs.  
264 Om trovärdighetsbedömningen se avsnitt 4.4.7 nedan.  
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därför högst antagligen både höja kvaliteten på besvären samt minska deras antal i asylären-

den. 265  

 

4.4.6 Bevisbördan 

4.4.6.1 Bevisbördan i förvaltningsförfarandet 

Begreppet bevisbörda används för att beskriva vem som i ett ärende skall lida de negativa 

konsekvenserna av att en omständighet eller ett förhållande inte har kunnat bevisats.266 Den 

som bevisbördan faller på är även den part vars yrkande eller påstående faller om inte till-

räcklig säkerhet kan etableras till stöd för detta med hjälp av utredningen. Med andra ord 

handlar det om på vems sida presumtionen om det relevanta förhållandet ligger; om man inte 

säkert vet, skall man då anse att omständigheterna förhåller sig som parten påstår eller skall 

man anse att omständigheterna inte är som parten påstår? Ytterst förenklat handlar bevisbör-

dan alltså om vad man anser vara utgångspunkten – normalförhållandet - i ärendet.267  

 

I förvaltningsärenden är huvudregeln för fördelningen av bevisbördan att enskild part har 

bevisbördan i ärenden där denne strävar till att få en rättighet, emedan myndigheten har be-

visbördan i de ärenden där skyldigheter skall påföras den enskilde.268 Undantag från denna 

huvudregel finns, och bevisbördan kan även skifta mellan myndigheten och enskild under 

ärendets gång. 

 

Bevisbördan står i förvaltningsärenden i ett sekundärt förhållande till utredningsskyldighe-

ten, och därmed även till officialprincipen.269 Oavsett hos vem bevisbördan ligger i ett för-

valtningsärende skall ärendet utredas såsom utredningsskyldigheten föreskriver och myndig-

heten har i alla ärenden en skyldighet att tillse att ärendet utreds tillräckligt för att beslut 

skall kunna fattas. Först efter att ärendet utretts tillräckligt vidtar analysen av utredningen, 

och därmed även bedömningen av ifall beviskraven för olika omständigheter har uppnåtts. 

                                                 
265 Såsom det finska asylförfarandet idag i praktiken fungerar kan man således konstatera att den kontradikto-
riska principen tillgodoses enbart gällande sökandens möjligheter att inkomma med åsikter om ärendet som 
helhet. Eftersom lagen explicit kräver att sökanden även skall ha möjlighet att framföra sina åsikter om den 
utredning som kan påverka avgörandet kan man inte i nuläget säga att vare sig det normala eller de försnabbade 
asylförfarandena överensstämmer med förvaltningslagens krav på hörande av part i sin helhet.  
266 Christian Diesen beskriver bevisbördan med hjälp av frågan ”Vem ska svara för bevisningen vid äventyr av 
att påstått rättsfaktum ej godtas?” se Diesen 2003, s. 62.  
267 För allmänna referenser till bevisbördan se Lappalainen/Prosessioikeus 2003, s. 547 -552; Klami, Hannu 
Tapani; Rahikainen, Marja; Sorvettula, Johanna: Todistusharkinta ja todistustaakka 1987, s. 71 ff; Ekelöf, Per 
Olof: Rättegång IV 1992, s. 55 – 66; Bolding, Per Olof: Bevisbörda och beviskrav 1983. För kommentarer 
kring bevisbördan i en speciell förvaltningskontext se Diesen 2003, s. 62 -79. 
268 Diesen 2003, s. 63 ff.  
269 Om officialprincipen i förvaltningsförfaranden se avsnitt 4.4.3.4 ovan samt däri angivna referenser.  
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Det är i och med denna bedömning som bevisbördan i praktiken blir aktuell.270 För att be-

slutsfattaren skall kunna bedöma vad som skall bevisas krävs det ju att han vet vilken ut-

gångspunkten i bedömningen är. Ifall tillräckligt stöd för att bevisa ”motsatsen” till utgångs-

punkten inte ur utredningen kan presenteras faller man i beslutsfattandet tillbaka på utgångs-

förhållandet. 

 

4.4.6.2 Bevisbördan i asylförfarandet  

I asylärenden är det sökanden som ansöker om att få en rättighet gentemot myndigheten. En-

ligt förvaltningens utgångspunkter är sålunda även bevisbördan i asylärenden placerad på 

den sökandes sida. I asylärenden är således utgångspunkten att sökanden inte uppfyller de 

krav som i lagen ställs för beviljandet av asyl, och att man genom utredningen måste bevisa 

att sökanden uppfyller dessa för att asyl skall beviljas. Om tillräcklig utredning inte kan pre-

senteras för att förutsättningarna för beviljande av asyl i det enskilda ärendet skall anses vara 

uppfyllda är det sökanden som får lida de negativa konsekvenserna av att beviskravet inte 

uppfyllts – och blir alltså inte beviljad asyl.271 

 

Det knepiga med bevisbördan just i asylärenden är dess förhållande till utredningsskyldighe-

ten. Vanligt är ju att utredningsskyldigheten och bevisbördan följs åt, så att den part som in-

nehar bevisbördan för en omständighet även är den part som är skyldig att presentera utred-

ning gällande relevanta förhållanden.272 I asylärenden är dock förhållandet, primärt till följd 

av officialprincipens verkningar samt den något speciella bevissituationen, annorlunda. I 

asylförfarandet är det nämligen i första hand myndigheten som både rent teoretiskt och oftast 

även praktiskt står för utredningen, men bevisbördan som konstaterats faller på den sökande. 

Sålunda är sökanden, i brist på större möjligheter att själv bidra med utredning utöver den av 

myndigheten bedömda berättelsen, tvungen att förlita sig på myndighetens utredning för 

uppfyllandet av den egna bevisbördan. När alla aspekter tas med i beräkningarna blir det 

klart att myndigheten teoretiskt har ett ansvar för tillräckligheten av utredningen, praktiskt 

oftast insamlar den större delen av utredningen, beslutar när utredningen i ärendet är tillräck-

                                                 
270 Om förhållandet mellan bevisbördan och beviskravet, deras beroende av varandra och förutsättningarna för 
deras användning se avsnitt 4.4.9 nedan. 
271 Om bevisbördan i asylärenden se Staffans 2003, s. 677 – 678 samt 681 – 683; Diesen 1998, s. 156 – 158 
samt UNHCR: Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims 1998, s. 2 f. Se även Gorlick 2003, 
som förespråkar en i det närmaste delad bevisbörda i asylärenden. Författaren tar dock det kanadensiska asyl-
förfarandet som utgångspunkt, och har en viss till common law traditionen bunden uppfattning om bevisbördan 
som inbegripande utredningsskyldigheten. Om denna bevisbörda bryts upp i två skilda delar är det även från 
Gorlicks text klart att utredningsskyldigheten ligger på myndighet medan part har bevisbördan.   
272 Så är fallet exempelvis i straffprocessen, där åklagare utreder och har bevisbördan. Däremot är detta inte i 
regel fallet i tvistemål. Om bevisbördan i brott- samt tvistemål se Lappalainen/Prosessioikeus 2003, s. 253 – 
256.  
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lig, bedömer utredningen och fattar beslut på basen av denna – utan att själv ha bevisbördan. 

Kombinationen av att myndigheten själv utreder och bestämmer när utredningen är tillräck-

lig och att myndigheten representerar en rad statliga intressen i varje asylärende gör myndig-

hetens verksamhet komplex och uppställer krav på en särkskild noggrannhet för att garantera 

den goda förvaltningen.273   

 

Hur som helst står det klart att bevisbördan för asylskälen vilar på den sökande, och om 

myndigheten på basen av den till stor del av myndigheten själv inhämtade utredningen som 

även myndigheten själv bedömer tillräckligheten av, anser att sökanden inte uppfyllt sin be-

visbörda är den sökande ingen flykting och kan inte beviljas asyl i Finland.  

 

4.4.7 Den sökandes trovärdighet 

I samband med en analys av bevisbördan i asylärenden är det även aktuellt att se på hur den 

sökandes trovärdighet bedöms och vilka effekter denna bedömning har.  

 

Den sökande har alltså bevisbördan för sina yrkanden om behov av asyl. Om utredningen i 

ärendet inte når upp till de krav som ställs för beviljandet av asyl så är det sökanden som li-

der nederlaget av detta, och blir sålunda inte beviljad asyl.274 Bedömningen av ifall sökanden 

i det enskilda ärendet når upp till de krav som ställs för beviljandet av asyl görs på basen av 

den sökandes berättelse och övrig utredning som i ärendet inhämtats. Som vi tidigare har sett 

skall den sökandes berättelse anses vara tillräcklig för att i brist på annan utredning läggas 

till grund för beslutsfattandet om sökanden anses vara trovärdig. Detta innebär, att sökanden 

kan fylla sin bevisbörda enbart med hjälp av sin berättelse – antingen helt eller gällande nå-

gon enskild  omständighet – om annan utredning inte har kunnat presenteras och om sökan-

den är trovärdig. Då asylärenden utredningsmässigt är svåra, och då den information som av 

myndigheterna kan inhämtas ofta är av en mycket mer generell karaktär än den sökande be-

rättelse är det klart att möjligheten att med hjälp av enbart berättelsen fylla bevisbördan kan 

få ett stort utrymme i beslutsfattandet.275  

 

                                                 
273 Se även avsnitt 4.4.3.4 där utredningsskyldigheten och myndighetens dubbelroll under officialprincipen ut-
reds. För en utredning kring sambandet mellan utredningsskyldighet och bevisbörda se även Edelstam 1995, s. 
206 – 213 samt 267 – 298. 
274 Se föregående avsnitt om bevisbördan.  
275 Se kapitel 4.4.3 om utredningen i asylärenden. Med att dessa ärenden utredningsmässigt är svåra vill jag 
hänvisa till den brist på utredning som ofta förekommer, svårigheterna i förståelsen mellan sökande och myn-
dighet samt svagheterna i de ”alternativa metoder” för utredning, såsom asylintevjun, som förekommer.  
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För att berättelsen skall vara användbar och överhuvudtaget tas med i beslutsunderlaget – 

antingen som själuppfyllande material för bevisbördan eller som någon form av stödbevis-

ning där annan utredning kunnat framskaffas – krävs att sökanden bedöms vara trovärdig.276 

Varken lag eller praxis definierar trovärdighet, eller sätter det i relation till antingen den spe-

cifika berättelsen eller sökanden som person. Dock står det klart att trovärdighet i sig inte är 

en förutsättning för beviljandet av asyl eller flyktingstatus, utan enbart en förutsättning för 

användningen av den sökandes berättelse om fullgod utredning ur bevisbörde-synpunkt. En 

icke-trovärdig asylsökande blir sålunda inte beviljad the benefit of the doubt, men detta har 

ingenting att göra med bedömningen av personens flyktingstatus och asylskäl i sak.277  

 

Hur görs då bedömningen av den sökandes trovärdighet? Till största delen grundar sig natur-

ligtvis denna bedömning på hur den sökandes uppgifter i berättelsen överensstämmer med 

verifierbara uppgifter som myndigheten har om de situationer, platser, personer eller dylikt 

som förekommer i den sökandes berättelse.278 Till viss del grundar sig även bedömningen på 

andra faktorer såsom den sökandes beteende under samtalet, eventuella tidigare ansökningar 

om asyl och uppgifterna i dessa samt andra relevanta hänsyn. Genom att mötena mellan tro-

värdighetsbedömare och sökande kantas av samma hänsyn som det övriga asylförfarandet: 

misstro mot myndigheter, traumatiska upplevelser, kulturskillnader, språkmurar samt en 

uppfattad motpartsställning är det klart att bedömningen är allt annat än enkel.279  

 

Dock är trovärdighetsbedömningen en central del av utredningen och värderingen av denna i 

asylärenden. Möjligheten till en trovärdighetsbedömning med verkningar på avgörandet i 

ärendet är viktig både för myndigheternas möjlighet att fatta beslut och för den sökandes 
                                                 
276 UtlL 98,3 § enligt vilken the benefit of the doubt får användas ”om myndigheten är övertygad om att ansö-
kan i frågan är trovärdig i frågan om behovet av internationellt skydd”. Här uppställs sålunda i princip ett krav 
på att ansökan skall vara trovärdig, och inte på att sökanden som person skall vara trovärdig. I förlängningen 
leder dessa hänsyn dock till att ett krav på att sökanden gällande sin berättelse om behovet av skydd, dvs. den 
berättelse som ges under asylintervjun, skall vara trovärd. Det är även detta som undersöks i myndighetens tro-
värdighetsbedömningen.  
277 Jfr avgörandet HFD 22.2.2000/352 där slutsatsen att sökanden inte varit trovärdig lagts till grund för ett be-
slut att inte bevilja personen i fråga asyl.  
278 Om svårigheterna för en handläggare att bedöma trovärdighet eller asylskäl över huvud taget på grund av 
psyksiska och praktiska orsaker se Ruosseau, Cécile; Crépau, Francois; Foxen, Patricia; Houle, Francé: The 
Complexity of Determining Refugeehood: A Multidisciplinary Analysis of the Decision-making of the Canadian 
Immigration and Refugee Board 2002, s. 44 – 70. Om den praktiska trovärdighetsbedömningen i asylärenden 
se Mineur 1998, s. 281 – 295. För en redogörelse av hur den sökandes berättelse och beteende påverkas av fak-
torer såsom traumatiska upplevelser se Weidlich 2003, s. 3 - 4.  
279 I det finska asylförfarandet bedöms ofta trovärdigheten genom en analys och undersökning av den sökandes 
uppgifter om resväg och inresa till Finland, inte genom en bedömning om den sökandes uppgifter om sina asyl-
skäl. Då lagen endast uppställer ett krav på att ansökan skall vara trovärdig i fråga om behovet av skydd är be-
dömningar av trovärdighet centrerade kring resväg och inresa ovidkommande och utan betydelse. En bedöm-
ning av den sökandes trovärdighet för beviljandet av the benefit of the doubt skall uteslutande göras med ut-
gångspunkt i berättelsen om asylskäl. Se även Staffans 2003, s. 683 - 688; Gorlick 2003, s. 371 ff. samt 
UNHCR 1998, s. 3.  
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rättsskydd. Det är likväl klart att trovärdighet är ett mycket flytande begrepp, och speciellt i 

asylärenden svårbedömt och svårtolkat. Farhågor har även presenterats för att myndigheter 

kan använda trovärdighetsbedömningen som ett svepskäl för att avvisa ansökningar som 

man inte klarat av att utreda ordentligt. För både myndigheternas trovärdighet som besluts-

fattare och utredare, för möjligheterna att förstå beslut i asylärenden och naturligtvis för den 

sökandes rättsskydd är det därför nödvändigt att beslut där trovärdighetsbedömningen är 

central är klara och tydliga, och att trovärdighetsbedömningen sker på ett sätt som är säkert 

och tryggt för myndigheten och som sökanden kan förstå. För myndigheten borde sålunda 

trovärdighetsbedömningen vara en hederssak som utreds ordentlig och som ett led i besluts-

fattandet, som dock inte är av avgörande betydelse för asylskälen i sig.  

 

Beslut i det finska asylförfarandet visar på en annan inställning till trovärdighetsbedömning-

en. Ur besluten framgår i regel varken klart vad trovärdighetsbedömningen baserats på och 

dessutom ges trovärdighetsbedömningen en central roll i bedömningen av asylskälen – inte 

enbart i bedömningen av beviljandet av the benefit of the doubt.280 Ytterligare är det med 

hänvisning till vad som tidigare sagts om den kontradiktoriska principens användning i asyl-

ärenden oroande att utredning och bedömningar av så personliga saker som trovärdighet, 

som självfallet på grund av sin personliga natur är svårbedömda och lätt misstolkade, över-

huvudtaget inte kommuniceras med den sökande innan beslutsfattandet.281  

 

4.4.8 Bevisvärdering 

4.4.8.1 Bevisvärdering i förvaltningsförfarandet  

Med begreppet bevisvärdering avses i regel hela den process som en beslutsfattare eller do-

mare måste gå igenom för att bestämma vilka omständigheter som är relevanta i ett ärende, 

med vilken säkerhet man på basen av utredningen i det enskilda ärendet kan säga att dessa 

omständigheter är eller inte är för handen, och hur mycket lagen kräver att man skall veta om 

förhållandena för att vissa följder skall inträda. Dessutom kan avvägningar gällande bevis-

bördan, dess placering samt möjliga användning i ett enskilt ärende uppfattas som delar av 

bevisvärderingen.282 Ultimat resulterar denna värdering i en jämförelse av den säkerhet med 

                                                 
280 För en genomgång av hur beslut i det finska asylförfarandet är utformade med tanke på trovärdighetsbe-
dömningen se Staffans 2003, s. 678 – 679.  
281 För en inblick i svårigheterna vid trovärdighetsbedömningen se exempelvis avgörandet HFD 2.9.1999/2317 
där högsta förvaltningsdomstolen gör en bedömning av den sökandes trovärdighet på samma grunder som tidi-
gare instanser, dock med motsatt slutsats. Se även HFD 2003:8 där trovärdighetslaboreringen är en central del 
av utredningen kring asylskälen. 
282 För en allmän redogörelse kring begreppet bevisvärdering samt för en allmän redogörelse för bevisvärde-
ringen i sig se Lappalainen/Prosessioikeus 2003, s. 543 – 567. Allmänt om bevisvärderingen se även Ekelöf, 
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vilken man kan dra vissa slutsatser på basen av utredningen i ett ärende med den säkerhet 

som av lagen krävs för att dessa slutsatser skall ha vissa effekter, och således rättsföljder.283  

 

Värderingen av utredningen inkluderar både en värdering av enskilda bevis, en värdering av 

de bevis som har verkan på enskilda omständigheter samt en sammanvägning av alla des-

sa.284 Gällande de enskilda bevisen, de enskilda uppgifterna, skall den som gör värderingen 

ta ställning till deras trovärdighet och bevisens ställning gentemot bevistemat. Gällande delar 

av bevistemat å sin sida är det värderarens uppgift att se på den sammanlagda kunskap som 

genom utredningen insamlats om ett visst förhållande, och granska hur de enskilda bevisen 

sammanverkar i relation till förhållandet och vad som därigenom kan sägas om förhållandet 

och hur säker denna information är. Slutligen skall så den sammanlagda utredningen, sum-

man av all kunskap, granskas i ljuset av lagen. Då skall man ta ställning till ifall man med 

tillräcklig säkerhet kan säga att förhållanden som enligt lagen ger upphov till vissa följder 

finns eller inte finns i det enskilda fallet. Frågan om vad som är ”tillräcklig” säkerhet tas upp 

i nästa kapitel, under rubriken beviströskel.285 

 

Olika metoder för bevisvärdering har presenterats. Metoderna kan grovt indelas i två katego-

rier: frekvensteorier och beslutsteorier. Gemensamt för alla dessa metoder är dock att man 

genom teoretiska hänsyn i bevisvärderingen strävar till att ge rationella och hållbara mönster 

för hur bevisvärderingen skall ske. Man strävar således att ge bevisvärderaren en grund att 

stå på i värderingen av bevisningen i enskilda fall. Genom att förse bevisvärderaren med en 

klar ”road map” för hur bevisvärderingen skall gå till strävar man till att säkra rättssäkerhe-

ten, jämställdheten och objektiviteten i beslutsfattandet.  

 

Frekvensmetoderna bygger på i grunden statistiska hänsyn i bevisvärderingen. I dessa meto-

der bygger uppfattningen om bevisningen på antaganden om sannolikheten av bevistemat i 

ljuset av den utredning som finns att tillgå i ärendet. Man bör alltså enligt dessa metoder i 

bevisvärderingen sträva till att fastställa en grad av sannolikhet för bevistemat given den ut-

redning man har i ärendet (eller en grad av sannolikhet för utredningen givet bevistemat). I 

                                                                                                                                                       
Per Olof 1992, s. 55 – 163; Bolding 1983, s. 8 – 10 samt Diesen 2003, s. 62 – 64. Se även Jonkka, Jaakko: To-
distusharkinnasta 1993 samt Lindell, Bengt: Civilprocessen 2003, s. 459 – 518.  
283 Till bevisvärderingen hör naturligtvis även utplaceringen av bevisbördan och uppställandet av en beviströs-
kel. Dessa verktyg gör det möjligt för den som i det enskilda ärendet värderar bevisningen att få en struktur på 
kunskapen och i värderingen arbeta mot delmål och mål samt att upprätthålla en konsekvens i värderingen. Om 
bevisbördan se avsnitt 4.4.6 ovan och om beviskravet se avsnitt 4.4.9 nedan.  
284 Om förhållandet mellan bevisfakta, incidier och bevistemat se Ekelöf 1992, s. 129 – 149. Jfr även Lindell, 
Bengt: Sakfrågor och rättsfrågor 1987, s. 171 – 197.  
285 Kravet på tillräcklighet i säkerheten skall inte förväxlas med kravet på tillräcklighet i utredningen. Se även 
avsnitt 4.4.3 ovan.  
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och med beviskravet skall man sedan jämföra denna sannolikhet mot den grad av säkerhet 

som lagen kräver för att vissa rättsföljder skall inträda. Bland frekvensteorierna märks 

framför allt två skolor: temametoden och bevisvärdemetoden. 286 

 

I temametoden, vars grundare Bolding får anses vara, görs sannolikhetsbedömningen av 

bevistemat uteslutande på basen av den utredning som i det enskilda ärendet finns att 

tillgå.287 Man räknar inte här med kunskap utanför denna utredning, utan den sammanlagda 

summan av all bevisning i det enskilda ärendet är alltid 100 procent. Då osäkerhet till följd 

av okunskap inte ingår i beräkningarna tas inom temametoden sålunda för givet att 

bevisningen antingen pekar mot eller för bevistemat, något tredje alternativ finns inte.288  

 

Bevisvärdemetoden, utvecklad av Ekelöf, å sin sida fäster vikt även vid den kunskap som 

finns utanför utredningen i ett ärende och godkänner således osäkerhet som en del i 

sannolikhetsbedömningen. Bevisvärdemetoden kan utifrån denna karakterisering anses vara 

ensidig, i motsats till temametodens tvåsidighet. I bevisvärdemetoden värderas nämligen 

bevisningen utifrån en ståndpunkt, medan temametoden tar fasta på motpolerna ”för” och 

”emot”. I temametoden intresserar man sig för att etablera en säkerhet för bevistemat med 

hjälp av tre kombinerade hänsyn: sannolikheten för bevistemat, sannolikheten mot detta och 

osäkerhet om bevistemat. Enskilda bevis har inverkan på alla dessa bedömningar, och 

således är det i slutändan möjlighet att säga med vilken sannolikhet bevistemat är för 

handen, och jämföra denna sannolikhet med kravet från beviströskeln. Inom 

bevisvärdemetoden betonas även skillnaden mellan bevisfakta och incidier till en högre grad 

än i temametoden och dessutom fästs stor vikt vid krav på kausalitet mellan och bland fakta 

och incidider för tillräknandet av bevisvärde. 289  

 

Beslutsteorierna i sin tur kan karakteriseras av en riskanalys.290 Genom en analys av hur 

allvarliga följder ett felaktigt beslut skulle ha uppsätter man krav på felmarginalen i 

beslutsfattandet. Ju allvarligare följder ett felaktigt beslut kan ha, desto större felmarginal 
                                                 
286 För allmänna framställningar om bevisteorier i vilka dikotomin värde- och temametod används, och där des-
sa jämförs med varandra och ställs mot varandra se Klami, Hannu Tapani; Gräns, Minna; Sorvettula, Johanna: 
Law and Truth – A Theory of Evidence 2000, s. 124 – 129; Diesen 2003, s. 115 - 122 ; Diesen 1998, s. 165 – 
174 samt Lindell 2003, s. 460 – 462.  Se också Lindell 1987, i vilket verk de frekvensteoretiska modellerna 
analyseras i detalj.  
287 För en introduktion till temametoden se Bolding 1983.  
288 För kommentarer kring temametoden se fn 284 ovan.  
289 För en genomgång av bevisvärdemetoden se Ekelöf 1992, s. 123 – 163; Klami, Hannu Tapani: Bevisvärde-
ring och historisk källkritik 1990, s. 233 – 236. För en jämförelse se Cohen, L. Jonathan: The Probable and the 
Provable 1977, i vilken också en ensidig sannolikhetsmodell utvecklas. För kommentarer kring kausalitet som 
krav inom bevisvärderingen se även Marc-Wogan, Konrad: Orsak och huvudorsak 1972, s. 485 – 501. 
290 Om juridiska beslutsteorier se Diesen 1998, s. 167 – 169.  
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och lägre beviströskel kräver man. Beslutsteorierna är mest relevanta när beviskravet skall 

sättas ut, och när bevisstyrkan i det enskilda ärendet skall räknas ut tar man ofta hjälp av 

frekvensteoretiska modeller, eller av den s.k. hermeneutiska metoden.  

 

Den hermeneutiska metoden för bevisvärdering innebär i grund och botten att man använder 

sig av uteslutningsmetoden för att etablera kunskap om relevanta sakförhållanden. Ju fler 

alternativa scenarion man genom utredningen i ärendet kan utesluta, desto säkrare är man 

gällande de kvarvarande förhållandena. Bestämmandet av en beviströskel handlar i detta fall 

i det närmaste om med vilken säkerhet man måste kunna etablera att det relevanta förhållan-

det är gällande och med vilken säkerhet andra alternativa scenarion kan uteslutas. Tillväga-

gångssättet i uteslutningen är relativt pragmatisk; för att ett scenario eller ett förhållande 

skall anses möjligt krävs att utredningen i ärendet ”passar” in på detta förhållande. För att 

dylikt uteslutande skall låta sig göras rättssäkert krävs naturligtvis att man först etablerar en 

viss grad av säkerheten rörande utredningen i ärendet. Om ett bevis betraktas som mindre 

tillförlitligt kan inte förhållanden uteslutas för att de inte ”passar in” på denna punkt, utan 

endast ses som mindre troliga. Uteslutningen sker så i olika grader av säkerhet och kan slut-

ligen bilda ett relativt komplicerat nät av med olika grad av säkerhet möjliga förhållanden, 

som sedan skall mätas mot beviskravet.291  

 

Enligt den fria bevisteorin står naturligtvis alla ovanstående modeller – och fler – till 

beslutsfattarnas förfogande även i förvaltningsärenden. Det viktiga är att beslutsfattaren har 

ett stöd i bevisvärderingen och att rättssäkerheten upprätthålls genom en konsekvent 

tillämpning av den egna ”favoritmodellen”. En annan sak är att vissa av modellerna kan 

anses mer eller mindre lämpade för just förvaltningsrättsligt – och framför allt asylrättsligt – 

beslutsfattande.  

 

4.4.8.2 Bevisvärdering i asylförfarandet 

Även i asylförfarandet skall utredningen i det enskilda ärendet värderas, för att 

beslutsfattarens skall kunna bedöma om utredningen ger för handen att vissa rättsliga följder 

bör inträda. Den relevanta rättsliga följden i asylförfarandet är naturligtvis beviljandet av 

asyl, och genom värderingen av bevisningen i det enskilda ärendet strävar man till att 

etablera kunskap om säkerheten för att sökanden i det individuella fallet uppfyller de 

                                                 
291 Om den hermeneutiska metoden för bevisvärdering se Diesen 1998, s. 172 – 174. För en praktisk belysning 
av hermeneutisk bevisvärdering i brottmål se Holgerson, Astrid: Fakta i målet – vittnespsykologins bidrag vid 
bedömningen av sakfrågan i enskilda rättsfall 1990, s. 73 ff. 
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kriterier som i lagen ställs för beviljandet av asyl. Bevisvärderingen i asylförfarandet tar 

således sikte på att bestämma den säkerhet med vilken följande kriterier är uppfyllda: 

  

- Att individen tillhör en speciellt urskiljbar grupp i sitt hemland på grund av sin 

religion, ras, nationalitet, sociala ställning eller politiska åsikt; 

- att det finns en hypotetisk risk att individen kommer att bli förföljd i sitt hemland; 

- att denna hypotetiska risk har ett samband med individens grupptillhörighet; 

- att individen på grund av risken att bli förföljd till följd av sin grupptillhörighet inte 

vill begagna sig av hemlandets skydd; och 

- att denna avsaknad av skydd leder till en fruktan för förföljelse hos individen.292  

 

Utredningen som skall värderas i asylförfarandet består av tidigare nämnda komponenter: 

den sökandes berättelse, eventuell annan bevisning som inlämnats av sökanden samt 

utredning som myndigheten själv producerat eller införskaffat. De olika delarna av 

utredningen värderas i det första steget skilt för sig, så att varje del av utredningen ges ett 

eget värde. Sedan sammanfattas dessa enskilda bevis gällande olika delar av bevistemat 

(som ju är att sökanden uppfyller kriterierna) och slutligen görs en sammanlagd bedömning 

av hela utredningen i ärendet med syfte att klarlägga med vilken säkerhet kan sägas att 

individen uppfyller ovanstående kriterier.293  

 

Låt oss då övergå till metoderna för en dylik bevisvärdering i asylförfarandet. Såsom tidigare 

framförts innebär naturligtvis den fria bevisteorin att inga restriktioner kan uppställas för hur 

beslutsfattaren skall gå tillväga för att värdera bevisningen. Det viktiga är att en medveten 

värdering sker, och gällande vilken metod som används så har beslutsfattaren fritt val. 

Synpunkter kan dock kanske ges på vilka metoder som är mindre lämpade i asylförfarandet, 

och vilka metoder som kan anses gångbara utifrån en teoretisk analys. 

 

Asylförfarandet är starkt karakteriserat av krav på individuell bedömning av ansökningarna 

om asyl. Kravet på individuell bedömning gäller naturligtvis även i bevisvärderingen. 

Beviljandet av asyl sker som svar på att enskilda individer riskerar förföljelse i sitt hemland, 

                                                 
292 För en förklaring av denna lista, samt en genomgång av vad asylskäl avser se avsnitt 4.4.3.1 ovan i text.  
293 Bevistemat i enskilda asylärenden bör vara att sökanden uppfyller de krav som ställs för beviljandet av asyl. 
Detta är en naturlig följd av att bevisbördan ligger på den sökande, och utgångspunken för bevisvärderingen 
sålunda är att asylskäl inte föreligger. Om myndigheten i ett dylikt läge i bevisvärderingen ger sig i kast med att 
genom utredningen värdera bevisningen för att sökanden inte uppfyller de krav som ställts för beviljandet av 
asyl är följden en ”dubbel-negation”: Utgångspunkten behöver ju inte bevisas för att vara gällande. Se även 
avsnitt 4.4.6.2 ovan samt däri angivna referenser.  
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inte till följd av generella risker eller dylikt.294 På samma sätt är bevisvärderingen i 

asylärenden karakteriserat av ett induktivt tillvägagångssätt: Slutsatser om risken för 

förföljelse dras på basen av det material och den utredning man har. Deduktiva slutsatser, där 

utredningen ses som ett resultat av en viss händelse, vilka har en stor användning exempelvis 

i straffprocessen är inte aktuella som grunder i bevisvärderingen i asylärenden, för det första 

eftersom fråga är om en riskbedömning och för det andra eftersom risken som abstrakt 

entitet skall härledas till en i framtiden förestående händelse.295  

 

För att komma till tillräcklig säkerhet om styrkan i asylskälen i det enskilda fallet har bland 

annat följande trestegsmodell föreslagits:296 Först skall den sökandes berättelse värderas. 

Denna bör, emellertid, enbart betraktas som ett indicium för eller emot risken för förföljelse, 

eftersom man i bevisvärderingen i asylförfarandet värderar bevisning för kommande 

händelse. Eftersom den sökandes redogörelse enbart är ett indicium, är följande faser av 

bevisvärderingen nödvändiga för att komma till beslut i det enskilda ärendet. Även ifall 

redogörelsen värderats som helt ovidkommande, för att den inte varit trovärdig, så bör 

följande steg i bevisvärderingen företas. Detta eftersom trovärdighet inte är ett krav för asyl, 

och även en asylsökande som levererat en icke trovärdig berättelse sålunda på basen av övrig 

bevisning kan beviljas asyl. 

 

I det andra steget görs en frekvensteoretisk bedömning av sannolikheten för risk för 

förföljelse. Av de frekvensteoretiska modellerna är i asylärenden bevisvärdemetoden den 

bäst lämpade för värderingen. Detta först och främst eftersom bevissituationen i asylärenden 

kan vara mycket svag och osäkerhet därför nödvändigtvis måste ges ett visst utrymme i 

värderingen. För det andra är bevisvärderingen i asylärenden rent praktiskt en ensidig 

värderingen där målet inte är att avgöra mellan två motsatta optioner, utan där målet är att 

etablera kunskap om ett visst förhållande. Även på grund av att bevisvärdemetoden inte 

förutsätter ett motsatsförhållande är sålunda denna metod mest lämpad för detta andra steg i 

asylbevisvärderingen.  
                                                 
294 Temporärt beskydd och andra former av internationellt skydd beviljas dock explicit på grund av generellt 
behov av skydd. Se UtlL 109,2 §: ”statsrådet avgör vid sitt allmänna sammanträde vilken befolkningsgrupp 
som kan ges tillfälligt skydd…” samt RP 28/2003, s. 197 som konstaterar att målgruppen för tillfälligt skydd 
kan vara personer som tillhör en viss nationalitet, som bott på ett visst område eller som tillhör en viss etnisk 
grupp. Asyl skiljer sig från dessa former av uppehållstillstånd genom att asyl beviljas till individuella 
flyktingar, vars flyktingstatus är direkt oavhängig personliga attribut hos subjektet. Se också Hathaway 1991, s. 
5-6.  
295 Om kravet på individuell och induktiv bedömning se UNHCR: Handbok för förfarandet och kriterierna vid 
fastställandet av flyktingars rättsliga ställning 1992, para. 43 – 44, samt para. 195 och 221. Se även UtlL 98,2 
§: ”Förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd bedöms individuellt för varje sökande…” 
296 Framställningen kring trestegsmodellen baseras på Christian Diesens förslag såsom angivet i Diesen 1998, s. 
180 – 182.  
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Efter dessa två steg har man kommit fram till en sannolikhet för att sökanden har en 

välgrundad rädsla för förföljelse i sitt hemland på grund av sin ras, nationalitet, religion, 

social tillhörighet eller politiska åskådning. Denna sannolikhet baserar sig på grund av det 

frekvensteoretiska inslaget i värderingen dock på en generell, eller genomsnittlig, bedömning 

av bevisningen i förhållande till relevanta omständigheter. Man har alltså gjort en 

bedömning av bevisningen utgående från en form av ”standardmodell”.297 I asylförfarandet 

räcker emellertid inte generella bedömningar om risken som underlag för beslutsfattandet 

varför ett tredje steg är nödvändigt i bevisvärderingen.  

 

Den tredje och sista delen av bevisvärderingen utgörs således av en beslutsteoretisk analys 

av det enskilda fallet. Man gör med andra ord en bedömning av risken för förföljelse i det 

enskilda fallet, naturligtvis med utgångspunkt i den generella sannolikhet som i steg två 

tagits fram, men med beaktande av de speciella och enskilda detaljerna och 

omständigheterna i varje fall. I och med att man här utfört en enskild, induktiv 

bedömningsprocess upptäcker man ifall det enskilda ärendet skiljer sig från de typfall som 

nödvändigtvis ligger till grund för en generell sannolikhetsbedömning, och kan således ta 

speciella omständigheter i det enskilda fallet i beaktande i bevisvärderingen.  

 

Slutresultatet av en dylik bedömning är sålunda en bedömning av sannolikheten för att den 

sökande uppfyller de krav som ställs för beviljandet av asyl, eller med andra ord vet man 

med vilken säkerhet bevistemat kan anses uppfyllt i det enskilda ärendet. Denna skala av 

säkerhet är naturligtvis både positiv och negativ, man kan både vara säker på att bevistemat 

uppfylls och att bevistemat inte uppfylls.298  

Ovanstående trestegsmodell är avgjort gångbar i asylärenden under vissa förutsättningar. För 

det först krävs att utredningen i ärendet är relativt robust, eftersom en alltför svag bevisning 

inte kan ligga till grund för bevisteoretiska hypotesprövningar. Dessutom måste 

                                                 
297 För en överskådlig analys av frekvensteoriernas ”standardisering” av relevanta förhållanden se Lindell 2003, 
s. 462 – 478. I samma veva riktas även kritik mot frekvensteorierna för att den i teorierna härskande 
matematiska begreppsapparaten inte är anpassad till icke-naturvetenskapliga bedömningar såsom den juridiska 
bevisvärderingen.  
298 Förutsättningen för att en dylik trestegsmodell skall fungera i asylärenden är att myndigheten genuint inte 
upplever sin uppgift som att motbevisa sökanden, utan som att ta fram tillräcklig information för en säker 
bedömning och utifrån denna göra en bedömning av asylsökandens asylskäl. Om man däremot utgår från att 
myndigheterna, eller enbart den enskilda bevisvärderaren och beslutsfattaren, har en förutfattad mening om 
asylskäl, dvs. om personen har en grundinställning till ansökningar om asyl som antingen talar för att sökanden 
är i behov av asyl eller att sökanden inte är i behov av detta skydd, måste naturligtvis premisserna för 
bevisvärderingen ändras. I ett dylikt fall blir det närmast aktuellt med någon form av hermeneutisk 
bevisvärdering, där den förutfattade meningen prövas som en hypotes mot utredningen i ärendet. Se även 
Popovic 2005.  



 80

beslutsfattaren i det enskilda ärendet vara helt på det klara med att fråga i den 

frekvensteoretiska bedömningen enbart är om en bedömning av standardfall i de premisser 

som finns att tillgå. För mycket vikt kan sålunda inte tillmätas denna fas av bevisvärdering. 

Den kanske mest problematiska delen, och på samma gång den mest behövliga, i 

trestegsmodellen är den bevisteoretiska hypotesprövningen i steg tre. Här är det nämligen av 

yttersta vikt att olika utgångspunkter för uppställandet av hypotetiska alternativ till 

förföljelsen (eller rättare sagt för risken för detta) tas. Beslutsfattaren får inte låsa sig i ett 

synsätt och enbart uppställa hypoteser som är bekväma, lätta eller bekanta. En mycket öppen 

prövning, utan ramar, är en förutsättning för att dessa alternativhypotetiska inslag i 

värderingen skall arbeta rätt.299  

 

4.4.9 Beviskravet  

4.4.9.1 Beviskravet i förvaltningsförfarandet 

Med begreppet beviskrav avser man den styrka med vilken man på basen av utredningen i ett 

enskilt ärende måste kunna säga att bevistemat föreligger, för att de rättsliga följder som 

lagen föreskriver för bevistemat skall inträda.300  

 

Bakgrunden till att beviskrav används finns dels i beslutsplikten och dels i den osäkerhet 

som nödvändigt följer av att utredningen som lägg till grund för beslutet gäller mänskliga 

handlingar. Beslutsfattaren får på grund av beslutsplikten inte avstå från att fatta beslut om 

eventuellt inträdande av rättsliga följder även om viss osäkerhet finns både gällande 

utredningen i sig och bedömningen av denna.301 På samma gång är det klart att det material 

som läggs till grund för juridiska beslut sällan tillåter beslutsfattaren full kunskap eller 

visshet om relevanta förhållanden och omständigheter. I regel innehåller utredningen både 

luckor, motsättningsfulla uppgifter samt tolkningsbart material. Således måste man både i 

den praktiska och teoretiska delen av bevisvärderingen gardera sig för att kunna fatta beslut 

trots osäkerhetsmoment. 

 
                                                 
299 För ett belysande exempel på hur låsta hypoteser kan leda till felaktigt beslutsfattande i asylärenden, 
speciellt när hypotetiska alternativ används i bevisvärderingen under bevisteoretiska modeller se fallet U.S. 
supreme Court: INS v. Cardoza-Fonseca, där besvärsinstansen antog andra utgångspunkter för en alternativ 
hypotesuppställning för risken för föröljelse.  
300 Allmänt om beviskravet se Prosessioikeus/Lappalainen 2003, s. 560 – 562; Diesen 2003, s. 90 – 114; Jonkka 
1993; Bolding 1983, s. 17 – 23; Ekelöf 1992, s. 50 – 149 samt Klami, Hannu Tapani (red.): Law and Truth 
2000, s. 195 – 253. Se även Klami, Hannu Tapani; Marklund, Mikael; Rahikainen, Marja; Sorvettula, Johanna: 
Ett rationellt beviskrav – teori och empiri 1988, s. 589 ff.  
301 I förvaltningen är det på grund av officialprincipen en förutsättning för beslutsfattandet, och därmed för 
värderingen av bevisningen och granskningen av beviströskeln, att ärendet utretts så långt som beslutsfattaren 
uppfattat det nödvändigt för en viss säkerhet i beslutsfattandet Om officialprincipen och utredningsskyldigheten 
i förvaltningsförfarandet och asylförfarandet se avsnitt 4.4.3.4 ovan.  
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För att nå optimala beslut, dvs. beslut där i lag reglerade rättsliga effekter av vissa materiella 

förhållanden generellt faktiskt inträder när dessa förhållanden finns och inte inträder när de 

inte finns, kan man för beslut om införandet eller uteblivandet av i lag stadgade följder på 

vissa förhållanden inte kräva fullständig visshet om de materiella förhållandena.302 Vilken 

grad av säkerhet i bedömningen av de materiella förhållandena man vid enskilda följder 

kräver är resultatet av en mängd övervägningar: Vilken felmarginal kan man räkna med i 

liknande fall och vilken felmarginal kan man tillåta sig? Vilka är riskerna vid felaktiga 

beslut? 

  

För att beskriva det konkreta beviskravet i olika ärendetyper kan olika modeller användas. 

Ibland beskrivs höjden av beviskravet genom angivandet av procenttal som uttryck för 

vilken säkerhet som krävs för att följder skall inträda.303 Skalan kan i dessa fall antingen gå 

från 0 procent till 100 procent, där 0 procent innebär fullkomlig visshet om att relevanta 

förhållanden inte föreligger och 100 procent fullkomlig visshet om att förhållandena 

föreligger eller från – 100 till 100 där 0 står för fullkomlig osäkerhet. Beviskravet kan även 

anges semantiskt med hjälp av uttryck såsom säkert, bortom allt tvivel eller antagligt.304 Vid 

semantiska angivningar av beviskravet, som ju används exempelvis i lagtext305, bör 

beslutsfattaren bilda sig en uppfattning om vilken säkerhet det använda begreppet beskriver. 

Detta kan ske exempelvis genom att man analyserar begreppets förhållande till andra 

begrepp som beskriver säkerhet eller vetskap.  

 

Allmänt har sagts att det i förvaltningsförfarandet finns ett generellt beviskrav som ligger på 

75 procent, vilken semantiskt kan översättas till ”sannolikt”.306 Detta innebär att man allmänt 

i förvaltningen för att förvaltningsrättsliga följder, antingen dessa är rättigheter eller 

skyldigheter för individen, skall inträda kräver att beslutsfattaren på en skala av säkerhet som 

går från 0 procent, som innebär fullständig säkerhet om att i lag förutsatta materiella 

förhållanden inte föreligger, till 100 procent, som innebär fullständig säkerhet om att dessa 

                                                 
302 Vad man anser vara ett optimalt beslut är självfallet beroende på de egna utgångspunkterna. Här syftar 
begreppet till materiell riktighet i beslutsfattandet. Om materiell sanning som mål för förvaltningsbeslut se 
Tarukannel; Jukarainen 1999, s. 282 – 284. 
303 En numerisk angivelse av säkerhet är speciellt vanligt i modeller där naturvetenskapliga frekvensteorier tas 
som utgångspunkt för bevisvärderingen. Både temametoden och bevisvärdemetoden har använt sig av 
numeriska sannolikhetsbegrepp för beskrivning av beviskravet. Om de frekvensteoretiska modellerna se avsnitt 
4.4.8 ovan samt däri angivna referenser.  
304 För en semantisk översikt av beviskrav se Bolding 1983, s. 8-9. 
305 Se Prosessioikeus/Lappalainen 2003, s. 561.  
306 Se Diesen 1998, s. 177; Diesen 2003, s. 100 ff.  
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förhållanden föreligger, skall uppnå en säkerhet av 75 procent om att de relevanta materiella 

förhållandena föreligger eller att dessa med andra ord sannolikt skall föreligga.307 

 

Bevisvärderingen avslutas således med att man i det enskilda ärendet bestämmer vilket 

beviskrav som gäller, och mäter säkerheten av kunskapen på basen av utredningen i det 

enskilda ärendet med detta beviskrav. Utgångspunkten för bedömningen tas självfallet i den 

position som etablerats med hjälp av bestämningen av bevisbördans fördelning. Sålunda 

skall säkerhet om bevistemat som ligger i bevisbördan etableras. Om säkerheten i det 

enskilda ärendet uppgår till minst beviskravet följer att i lag föreskriva följder inträder. Om 

säkerheten inte når upp till lagens beviskrav inträder inte dessa följder.  

  

4.4.9.2 Beviskravet i asylförfarandet  

Genom att ange ett beviskrav i asylförfarandet strävar man således till att uppställa ett krav 

på hur säker beslutsfattaren bör vara på att den sökanden uppfyller lagens krav för 

beviljandet av asyl, för att så skall kunna göras. De krav som skall uppfyllas är ovannämnda 

krav på att den sökande tillhör en speciell grupp i hemlandet, att det finns en hypotetisk risk 

för förföljelse som har ett samband med grupptillhörigheten och att den sökanden fruktar 

förföljelse eftersom hemlandet inte erbjuder tillräckligt skydd.308  

 

Frågan om beviskravets höjd i asylärenden har varit omdebatterad. Klart är att den sökandes 

ställning i asylförfarandet, på grund av bevissvårigheter, kulturskillnader osv., är så pass 

försvagad att även bevisvärderingen måste ta specialhänsyn till detta för att man i slutändan 

skall kunna garantera optimala beslut, dvs. största antal möjliga materiellt riktiga beslut. 

Debatten har närmast rört i vilket avseende den sökandes ställning skall tas i beaktande för 

att göra prövningen rättvis, inte enbart gentemot andra asylsökande men även gentemot 

andra delar av förvaltningen. Delvis har hävdats att den sökandes svaga ställning inte bör 

påverka höjden av beviskravet, och att man därför även i asylförfarandet skall använda sig 

av det generella kravet för förvaltningsförfaranden: ”sannolikt” eller 75 procent säkerhet. 

Enligt denna uppfattning beaktas den sökande ställning fullgott i och med användningen av 

the benefit of the doubt. Om även beviskravet skulle sänkas hävdar man att det blir för lätt att 

                                                 
307 Möjligheten finns även att inte se det som nödvändigt att uppställa ett generellt beviskrav för förvaltningen. 
I så fall skulle beviskravet variera delvis mellan måltyp i förvaltningen, men även mellan olika individuella 
förvaltningsärenden. Författarens åsikt är att ett generellt beviskrav är en förutsättning, både rent teoretiskt och 
praktiskt, för en förutsägbarhet i förvaltningen.   
308 Bevistemat i asylärenden är sålunda flryktingskap, och inte asylbehov som begrepp. Däremot är det klart att 
dessa två begrepp i grund och botten korrelerar, även om de inte är en nödvändig följd av varandra. Se även 
vad som i avsnitt 2.1.3 och 2.1.4 sagts om förhållandet mellan flyktingstatus och asyl.  
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överensstämma med kraven för beviljande av asyl, och att således målet med materiellt 

riktiga beslut inte uppnås.309 

 

Å andra sidan har även hävdats att även om användningen av the benefit of the doubt leder 

till vissa lindringar i bevishänseende gentemot sökanden, korrelerar inte dessa lindringar 

med de praktiska svårigheter i bevishänseende och den sökandes svaga situation. Således 

bör, för att man skall kunna garantera upprätthållandet av non-refoulement-principen och 

målet med materiellt riktiga beslut, även beviskravet sänkas.310 

 

Den bästa lösningen torde vara att även i asylförfarandet vidhålla det allmänna 

förvaltningsrättsliga beviskravet. Detta, eftersom the benefit of the doubt som instrument i 

sig nog fullgott kan tillse att den sökandes speciella situation tillräckligt beaktas även i 

bevisvärderingen på samma gång som en dylik lösning skulle förhindra en separation av 

asylförfarandet från den övriga förvaltningen.311 För att man fullt ut skulle kunna lita till 

användningen av the benefit of the doubt för beaktandet av de asylsökandes utsatta position 

gentemot förvaltningen skulle dock krävas att the benefit of the doubt faktiskt korrekt 

användes i alla asylärenden. Utan att denna princip sätts i spel i det enskilda ärendet finns det 

ingen som helst lindring i bevishänseende gentemot sökanden, och ett sådant är absolut 

nödvändigt på grund av bevissituationen i asylförfarandet. I praktiken är det dock inte alls 

sagt att the benefit of the doubt används i alla asylärenden, eftersom tillämpningen uppställer 

ett krav på trovärdighet. Användningen av trovärdighet som kriterium för the benefit of the 

doubt är i sig i det närmaste självklar, och att icke-trovärdiga berättelser inte skall omfattas 

av principen behöver nödvändigtvis inte leda till en omprövning av användningen av det 

allmänna förvaltningsrättsliga beviströskeln i asylärenden. Då verkligheten dock är att 

trovärdighetsbedömningen ofta grundar sig på bedömningar av ovidkommande uppgifter och 

därför ger utslag långt utanför de ramar inom vilken bedömningen borde göras, och då 

bedömningen av trovärdighet är allt annat än standardiserad och förutsebar samt med tanke 

på den inskränkta användning av den kontradiktoriska principen i förhållande till 

bedömningen av trovärdighet kan dock inte anses att the benefit of the doubt i asylärenden 

                                                 
309 Se Diesen 1998, s. 177 - 178. Diesen förespråkar användningen av det generella förvaltningsrättsliga 
beviskravet även i asylförfarandet, eftersom han anser att användningen av the benefit of the doubt tillräckligt 
tillvaratar den sökandes intressen och att the benefit of the doubt på grund av det subjektiva rekvisitet ”fruktan” 
är bättre lämpat att göra så än ett lägre beviskrav.  
310 Se UNHCR 1998, s. 4. UNHCR, som en av många internationella organisationer, anser att beviskravet i 
nationella asylförfarandet bör vara mycket lågt. I sin note säger man att kravet inte nödvändigtvis bör uppgå till 
ens 50 procent, utan att det räcker med ett krav som visar att asylskäl ”reasonably possible” existerar. Se också 
Gorlick 2003.  
311 Om the benefit of the doubt se avsnitt 4.4.6 och 4.4.7 ovan.  
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används på så sätt att förutsättningar för tillräcklig observation av den sökandes position 

gentemot förvaltningen och den speciella bevissituationen ges genom detta instrument.312 

 

Hellre bör man då i asylförfarandet tillämpa ett sänkt beviskrav. Då beviskravet tillämpas 

oberoende av den sökandes eller någon annans trovärdighet kan man garantera likställningen 

mellan de sökanden inom asylförfarandet. I detta sammanhang är det viktigt att påminna sig 

om att trovärdighet ju inte är en förutsättning för beviljandet av asyl, och att även icke-

trovärdiga sökanden således bör ha en lika stor möjlighet som andra att bli beviljad asyl på 

basen av den utredning som i ärendet finns. Detta uppnås inte genom ett högt beviskrav där 

den ”lättnad” i bevisvärderingen som måste finnas i asylförfarandet, the benefit of the doubt, 

endast kommer en del av sökandena till nytta, nämligen de som bedöms vara trovärdiga. Den 

enda lösningen för att garantera sökandena likvärdig och rättssäker behandlingen är således 

ett sänkt beviskrav.313 

 

I asylförfarandet bör således ett lägre beviskrav än det generella förvaltningsrättsliga 

beviskravet tillämpas, alltså bör beviskravet ställas lägre än ”sannolikhet” för att sökanden 

har en välgrundad rädsla för förföljelse. Bland annat det absoluta kravet på respekt för 

förbudet mot non-refoulement, svårigheterna i bevisningen samt den sökandes ställning och 

en analys av de risker som tas vid felaktiga beslut talar i asylförfarandet för att sänka 

beviskravet till en relativt låg nivå. Detta är naturligtvis förutsatt att man ser brott mot 

principen om refoulement som en allvarligare följd än eventuellt ”onödigt beviljade” asyl, 

och att man således hellre tar risken att bevilja för många än för få asyl. Aktuella semantiska 

termer som har presenterats för det lägre beviskravet är exempelvis ”god anledning att tro”, 

”rimlig möjlighet” eller ”betydande trolighet” och numeriskt har man hänvisat till procenttal 

kring 15 – 30 procent.314 Klart är alltså att det beviskrav som i brist på en fullgod användning 

av the benefit of the doubt måste användas i asylärenden ligger avsevärt lägre än de krav som 

uppställs både i straff- och civilprocessen samt i den allmänna förvaltningsrätten. 

 

4.5 Beslutet 

                                                 
312 För en analys av trovärdighetsbedömningen i asylärenden och dess koppling till bevisvärderingen se avsnitt 
4.4.7 och däri angivna referenser.  
313 Man kunde även diskutera huruvida det skulle vara möjligt att utarbeta en modell för en kombinerad 
användning av beviskrav och the benefit of the doubt som underlättande omständigheter i asylförfarandet. 
Exempelvis kunde en modell uppställas där beviskravet sänks när the benefit of the doubt inte används, men 
annars finns på samma höjd som generellt i förvaltningen. För att utröna nyttan och önskvärdheten av en dylik 
modell krävs dock en betydligt större studie än vad som inryms under denna avhandling.  
314 Se Gorlick 2003.  
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Såsom tidigare konstaterats har myndigheterna även i asylförfarandet en beslutsplikt. En 

ansökan om asyl kan sålunda inte bli oavgjord.315 

 

4.5.1 Formella krav på beslutet 

4.5.1.1 Skriftlighet samt innehåll  

Enligt förvaltningslagen 43 § skall ett förvaltningsbeslut ges skriftligen, om inte ärendets 

brådskande natur kräver att det ges muntligen. Möjligheten att ge muntliga beslut är av 

yttersta undantagskaraktär och regeringens proposition med förslag till förvaltningslagen 

säger att ”Undantag kan mycket sällan göras på den grund att ärendet är av brådskande 

natur”. Beslut i asylförfarandet skall således som utgångspunkt ges skriftligen. I praktiken 

torde inte i asylförfarandet existera dylika brådskande ärenden, då processen i sig kräver ett 

visst mått av tid för undersökningar och bevisvärdering.316  

 

Förvaltningslagen stadgar vidare att i beslutet skall ingå uppgifter om vem som fattat 

beslutet och när, vem beslutet gäller samt kontaktuppgifter till den person, av vilken parten 

kan få ytterligare information om beslutet.317 Således skall i asylbeslutet anges vem som sökt 

om asyl, dvs. vems ansökan beslutet gäller, att det är utlänningsverket som fattat beslutet 

samt när det är fattat. Dessutom skall namn och kontaktuppgifter, i det närmaste alltså adress 

och telefonnummer till handläggare, sekreterare eller annan som kan svara på frågor av den 

sökande ingå i beslutet. 

 

4.5.1.2 Motivering av besluten  

Myndigheternas motiveringsplikt ingår i grundlagens stadgande om god förvaltning.318 

Dessutom stadgas i förvaltningslagen explicit att ”Ett beslutskall motiveras”.319 Enligt 

förvaltningslagen skall i beslutet anges vilka omständigheter samt utredningar som inverkat 

på beslutet, samt vilka bestämmelser som har tillämpats i det enskilda fallet. I lagen ingår 

även undantag från motiveringsplikten. Motiveringen kan utelämnas på grund av brådska, 

om beslutet gäller val i kommunala organ, om beslutet gäller den sökandes personliga 
                                                 
315 Ett fall som kunde uppfattas som ett undantag från denna princip är då en ansökan om asyl som inlämnats i 
Finland inte behandlas där på grund av Dublin-förordningen. Även i dessa fall görs ett beslut, men inte med 
anledning av en behandling av asylskälen utan med anledning av att något annat land skall behandla ansökan i 
substans. Om Dublin-ärenden se avsnitt 4.1ovan. Beslutsplikten i förvaltningsförfarandet grundar sig på GL 21 
§ som stadgar om rättigheten för subjekt under lagen att få beslut i ärenden som gäller egna rättigheter och 
skyldigheter.  
316 Se RP 72/2002, s. 109 – 110 samt Mäenpää 2003, s. 253. Se även Niemivuo; Keravuori 2003, s. 306 – 308.  
317 FL 44 § samt RP 72/2002, s. 111 ff. Se även Mäenpää 2003, s. 244 – 247 och Niemivuo; Keravuori 2003, s. 
303 – 313.  
318 GL 21,2 §: ”… rätten att få motiverade beslut och rätten att söka ändring samt andra garantier för en rättvis 
rättegång och god förvaltning skall tryggas genom lag.” 
319 FL 45 §.  
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egenskaper, om parts yrkande godkänns genom beslutet och ingen annan har rätt att söka 

ändring i beslutet samt ifall motiveringen av annan orsak anses vara uppenbart onödig.320  

 

Kravet på att myndigheter skall motivera sina beslut sammanhänger med kravet på 

rättssäkerhet i förvaltningen. Om besluten motiveras har även parter möjlighet att förstå hur 

beslutet har gjorts, och kan sålunda bedöma ifall man själv anser att beslutet är riktigt eller 

inte. Dessutom leder motiveringsplikten till att myndigheten själv måste reflektera över sina 

beslut. På grund av både den svåra utredningssituationen, myndighetens starka ställning samt 

de mycket vägande enskilda och allmänna intressen som kan inbegripas i förfarandet är 

motiveringsplikten av stor vikt för asylförfarandet. Välmotiverade beslut är från ett 

helhetsperspektiv ett minimikrav för den sökandes rättsskydd. Omotiverade eller 

undermåligt motiverade beslut undergräver den sökandes rättsskydd och den offentliga 

målsättningen med materiellt riktiga beslut fundamentalt, samt innebär en stor risk gentemot 

principen om non-refoulement.321  

 

Utlänningsverket skall således i beslutet ange vilka utredningar man baserar sin kunskap på, 

vem som gjort dessa utredningar och hur de värderats. Å andra sidan är även sekretesslagens 

bestämmelser tillämpliga i beslutsverksamheten i förvaltningsmyndigheter, och som tidigare 

konstaterats kan vissa av myndighetens källor falla innanför sekretesslagens bestämmelser 

och även utanför området för partsinsyn.322 Detta hindrar dock inte att Utlänningsverket i 

beslutet meddelar att dylika handlingar använts, någon som även bör anses vara tillrådigt 

med tanke på den sökandes förståelse av beslutet.  

 

4.5.1.3 Besvärshänvisning  

Beslut i asylförfarandet är överklagbara.323 För att sökanden skall vara medveten om sin 

möjlighet att överklaga beslutet och för att möjligheten till överklagande skall vara reell bör 

till beslutet fogas en besvärshänvisning. Ur besvärsanvisningen skall framgå vart ett 

överklagande skall skickas, vilken myndighet som behandlar ett överklagande och tiden 

inom vilket ett dylikt överklagande skall inlämnas. Dessutom skall i besvärsanvisningen 

                                                 
320 FL 45,2 §.  
321 Se även RP 72/2002, s. 110 ff.; Heuru 2003, s. 360 – 364. Allmänt om motiveringsplikten i  
förvaltningsförfaranden se Niemivuo; Keravuori 2003, s. 314 – 324 samt Mäenpää 2003, s. 247 – 253. 
322 Om sekretess och partsoffentlighet i förvaltningen och speciellt i asylförfarandet se avsnitt 4.5.5 ovan.  
323 Se UtlL 190 § samt RP 28/2003, s. 136 ff.  
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”redogöras för de krav som ställs på innehållet i och bilagorna till besvärsskriften samt på 

frambefordrandet av besvären”.324 

  

Till ett beslut av utlänningsverket skall således en besvärsanvisning fogas. I 

besvärsanvisningen skall anges att Helsingfors förvaltningsdomstol är behörig myndighet för 

att behandla besväret och att överklagandet skall skickas dit. I besvärsanvisningen skall även 

anges den allmänna tidsfristen för överklagande, dvs. 30 dagar. Dessutom skall i 

besvärsanvisningen framgå att sökanden bör tillställa Helsingfors förvaltningsdomstol ett 

exemplar av utlänningsverkets beslut, samt i sitt överklagande ange sitt namn och 

kontaktuppgifter. Ytterligare skall ur besvärsanvisningen framgå att sökanden i sitt 

överklagande bör visa på de grunder enligt vilka sökanden anser att ändring av 

utlänningsverkets beslut bör ske. Vid delgivningen av beslutet skall även besvärsanvisningen 

tolkas så att den sökande korrekt förstår sina möjligheter till överklagande.325  

 

4.5.2 Materiella krav på beslutet  

De materiella krav som ställs på ett beslut i asylförfarandet är att i beslutet skall ingå 

bestämmelser om parts rättigheter och skyldigheter, dvs. ifall dylika har tilldelats eller 

fråntagits parten i beslutet.326 Om förvaltningsförfarandet är ett ansökningsförfarande skall 

således i beslutet anges ifall myndigheten beslutat att tilldela den sökande vad han sökt om. 

Dessutom är även kravet på motivering av slutsatsen ett materiellt krav på beslutet. I 

asylförfarandet är den materiella frågan beviljandet av asyl, och i ett beslut i asylförfarandet 

måste således utlänningsverket ta motiverad ställning till ifall asyl i det enskilda fallet 

beviljas eller inte. Ställning måste även tas på ett sätt som är förståeligt för sökanden, och ett 

beslut som är alltför luddigt eller oklart för att sökanden skall förstå myndighetens 

ställningstagande till den materiella frågan är således inte giltigt på samma sätt som ett beslut 

vari inte ingår något som helst ställningstagande inte är giltigt.327  

 

4.5.3 Delgivning 

                                                 
324 FL 47 §. Om besvärsanvisningar i förvaltningsförfarandet se Mäenpää 2003, s. 255 – 258 samt Niemivuo; 
Keravuori 2003, s. 324 – 330. Om de formkrav som ställs på besväret och som därmed skall nämnas i 
besvärsanvisningen se FPL 24 – 26 §§ samt Hallberg; Ignatius; Kanninen 1997, s. 192 – 200. 
325 Ifall besvärsanvisningen inte behörigt delges sökanden börjar inte besvärstiden löpa. I asylförfarandet 
innebär detta att en förutsättning för att besvärstiden skall börja löpa är att besvärsanvisningen tillsammans med 
resten av beslutet tolkas på behörigt sätt för sökanden i samband med delgivningen. Se även Mäenpää 2003, s. 
258.  
326 FL 44,1 § punkt 3: ”Av ett skriftligt beslut skall tydligt framgå […] en specificerad uppgift om vad en part 
är berättigad eller förpliktad till…” 
327 Se Mäenpää 2003, s. 244. Se även Niemivuo; Keravuori 2003, s. 207 – 210. 
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Beslut om beviljande av asyl skall naturligtvis delges sökanden. Delgivning innebär att 

sökanden får ta del av beslutet, dvs. blir medveten om att beslut har gjorts och om beslutets 

innehåll. Delgivningens rättsverkningar är bland annat att besvärstiden börjar löpa och att 

beslutet i vissa fall blir verkställbart. 328 Enligt förvaltningslagen är det myndighetens uppgift 

att delge beslut till parter och andra av beslutet berörda personer, och enligt lagen finns ett 

antal olika sätt på vilka myndigheten fullgör sin skyldighet till delgivning.329 I 

utlänningslagen stadgas dock att delgivning i ärenden som gäller internationellt skydd, dvs. 

asyl, alltid skall utföras som stämningsdelgivning och att verkställningen skall skötas av 

antingen polis eller gränskontrollsmyndighet.330 Om stämningsdelgivning stadgas i RB 11 

kapitlet och om jäv i delgivningen i förvaltningslagen.331  

 

Stämningsdelgivning är en form av bevislig delgivning, som utförs genom att en 

stämningsman uppsöker den som skall delges någonting och mot kvittens utför 

delgivningen.332 I asylförfarandet används inte stämningsmän, utan antingen polis eller 

gränsbevakningstjänstemän, och delgivningen utförs således genom att en representant för 

dessa myndigheter uppsöker den asylsökande och delger denna utlänningsverkets beslut mot 

kvitto.333  

 

I asylförfarandet bör speciell vikt fästas vid att sökanden faktiskt förstått beslutets innehåll. 

Besluten i asylförfarandet är författade på finska, vilket innebär att endast ett fåtal av de 

sökande kan tillgodogöra sig innehållet genom att läsa dokumentet. Delgivaren är därför i 

asylärenden av lag förpliktad att vid behov använda sig av tolk eller översättare för att 

säkerställa den sökandes förståelse av beslutet.334  

 

Ytterligare uppställs i lag ett krav på att delgivaren inte får vara jävig. Den som utför 

delgivningen eller till denne närstående får således inte ha biträtt eller företrätt den sökanden, 

vänta sig synnerlig nytta eller skada av beslutet och får inte stå i uppdrags-, anställnings- 

                                                 
328 Om myndighetens skyldighet att delge förvaltningsbeslut samt om delgivningens rättsverkningar se 
Mäenpää 2003, s. 260 ff. samt Niemivuo; Keravuori 2003, s. 347 ff. Allmänt om delgivning i olika former av 
juridisk process se Prosessioikeus/Lappalainen 2003, s. 784 ff. samt Prosessioikues/Frände 2003, s. 856 – 859.  
329 FL 54 §.  
330 UtlL 205,3 § samt RP 28/2003, s. 249.  
331 Se FL 60,3 § samt FL 28 §.  
332 RB 11 kap samt Prosessioikeus/Frände 2003, s. 857.  
333 Enligt utlänningslagen skall ”i tillämpliga delar gälla vad som stadgas i RB 11 kap” och en av undantagen 
från RB:s stadganden är just användningen av polis eller gränsbevakningstjänsteman i stället för i RB avsedd 
stämningsman. Se UtlL 205 §.  
334 UtlL 203,5 §. 
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eller styrelsejäv till sökanden. Dessutom är delgivningsmannen jävig om hans opartiskhet på 

annan grund kan ifrågasättas.335  

 

4.5.4 Beslutets rättskraft 

Om ett beslut vinner rättskraft innebär detta att samma ärende inte på nytt kan tas upp till 

behandling eller avgöras.336 Då en ansökan om asyl alltid skall tas emot, oberoende av ifall 

den sökande tidigare inlämnat en likadan ansökan kan beslut i asylärenden enbart sägas 

vinna kraft inom ramen för det enskilda ärendet. Sålunda kan samma ärende inte tas upp 

igen, men å andra sidan kan ett likadant ärende öppnas igen genom en likadan ansökan.337  

 

4.5.5 Om laga kraft och verkställighet av beslutet  

4.5.5.1 Normalt förfarandet  

Positiva beslut verkställs i asylärenden vid beslutsfattandet. Om asyl beviljas ges sökanden 

denna form av uppehållstillstånd i och med att om saken beslutas. Då negativa beslut i 

asylärenden inte innebär någon förändring i rådande förhållanden kan man säga att dessa i 

sak inte alls verkställs.338 Det som verkställningen vid negativa asylbeslut gäller är sålunda 

det beslut om avvisning som fattas i samband med beslut om förkastande av ansökan om 

asyl. Verkställigheten handlar således om att besluten om avvisning verkställs, dvs. 

sökanden återsänds till sitt hemland. 

 

Om beslut som fattats i normalt förfarande stadgar utlänningslagen att: ”Ett beslut om 

avvisning när en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd på grund av internationell skydd 

eller tillfälligt skydd, får dock inte verkställas förrän beslutet har vunnit laga kraft…”339 

Detta innebär att ett beslut om nekande av asyl och om avvisning av den sökande som fattats 

i normalt förfarandet endast kan verkställas efter att antingen besvärstiden löpt ut eller att 

Helsingfors förvaltningsdomstol har avgjort ett besvär i ärendet.  

 

                                                 
335 Det är med beaktande av dessa jävsstadganden, som enligt förordningen alltså är bindande även för 
asylförfarandet, relativt intressant att delgivningen i asylärenden ofta sköts av personer som redan tidigare varit 
utredare eller beslutsfattare i det enskilda ärendet, dvs. den polis eller gränsbevakningstjänsteman som 
exempelvis utrett resväg och identitet, och möjligen även beslutat om användningen av säkringsåtgärder.  
336 Allmänt om rättskraftsbegreppet se Prosessioikeus/Lappalainen 2003, s. 597 ff.  
337 En annan sak är att ”nya ansökningar” i regel behandlas summariskt och i enlighet med regler om försnabbat 
förfarande. Även i detta fall avvisas inte ansökan, utan behandlas – alltså har det tidigare beslutet inte vunnit 
rättskraft i ordets egentliga bemärkelse. Se UtlL 103,2 § 3 p.  
338 Däremot kan negativa beslut om beviljandet av asyl innehålla positiva beslut om beviljandet av andra former 
av uppehållstillstånd. Hur dessa beslut verkställs bestämt av reglerna för de olika formerna av 
uppehållstillstånd.  
339 UtlL 201 §, RP 28/2003, s. 244. Se även avgörandet HFD 4590/1995 enligt vilket avvisning inte får ske 
innan beslut fattats i den avvisningshotades asylärende.  
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Då besvärstiden för beslut fattade i det normala asylförfarandet är 30 dagar, inträder laga 

kraft och således möjlighet till verkställning efter 30 dagar från delgivningen av beslutet om 

beslutet inte överklagas.340 Om beslutet överklagas inträder inte laga kraft, och således ingen 

möjlighet till verkställning, förrän förvaltningsdomstolen fattat beslut med anledning av 

besväret. För ärenden som behandlats i normalt förfarande gäller således att sökanden får 

invänta beslut på sitt besvär i Finland.  

 

Verkställigheten av beslut om avvisning sköts av polisen, närmare bestämt av polisen i 

Helsingfors härad. Utlänningspolisen i Helsingfors har enligt inrikesministeriets 

förordningar ett övergripande ansvar för verkställigheten av beslut om avvisning i hela 

landet och är särskilt budgeterad för att handha alla verkställigheter från Finland.341 Då 

varken utlänningslagen eller förvaltningslagen innehåller bestämmelser om verkställigheten 

av beslut skall på verkställigheten tillämpas de allmänna lagar som gäller för polisens 

verksamhet, således främst polislagen. Dessutom är naturligtvis de föreskrifter på området 

som utfärdats av inrikesministeriet av betydelse. I praktiken informeras polisen av 

utlänningsverket om när ett beslut om avvisning har vunnit laga kraft, varefter polisens 

kompetens tar vid och verkställighet av beslutet utförs i enlighet med polisens regler. Polisen 

står sålunda för säkerställandet av avvisning, för beställande av biljetter och bestämning av 

resväg. Dessutom tillhandahåller polisen eskort under återsändandet, om dylik är av nöden.  

 

4.5.5.2 Accelererat förfarande  

I de accelererade förfarandena är verkställbarheten av besluten inte beroende av 

besvärstiden, och besluten kan således verkställas utan att vara laga kraftiga. Såsom vi 

tidigare sett är beslut om s.k. Dublin-återsändande verkställbara omedelbart efter delgivning, 

oavsett besvärstid.342 Det samma gäller för beslut som fattats med anledning av en upprepad 

ansökan om asyl (s.k. ny ansökan).343 Besluten är dock överklagbara inom 30 dagar från 

delgivningen, och besvärsinstansen har rätt att på basen av inkommet besvär besluta om 

verkställighetsförbud i det enskilda ärendet.344  

 

                                                 
340 UtlL 190 §, RP 28/2003, s. 236 – 237, FPL 22 § samt Hallberg; Ignatius; Kanninen 1997, s. 189 – 192.  
341 Turvapaikkaohje, s 27 – 32.  
342 Se avsnitt 4.1.4 ovan.  
343 Se avsnitt 4.4.1.3 ovan samt UtlL 201, 2 §.  
344 Verkställighetsförbud innebär att förvaltningsdomstolen kan utfärda ett beslut enligt vilket verkställighet av 
avvisningen i det enskilda ärendet inte får ske innan domstolen genom hävandet av verkställighetsförbudet gett 
klartecken. Se även UtlL 201 §.  
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Tre andra typer av beslut som fattas i accelererat förfarande är beslut i ärenden där sökanden 

kommer från ett säkert asylland, där sökandens hemland är säkert eller där ansökningen 

ansetts vara uppenbart ogrundad.345 Beslut fattade i dessa typer av ärenden är verkställbara 

efter sju dagar från delgivningen.346 För att ett beslut skall kunna verkställas krävs dock att 

minst fem vardagar passerat efter delgivningen.347 Även dessa beslut har dock en besvärstid 

på 30 dagar, och besvärsinstansen har en möjlighet att utfärda verkställighetsförbud.  

 

För alla typer av ”accelererade beslut” gäller samma generella överväganden som för beslut 

fattade i det normala förfarandet: positiva beslut verkställs i och med beslutsfattandet, 

negativa beslut verkställs inte alls och verkställigheten gäller således de beslut om avvisning 

som fattas i samband med negativa beslut. Även de praktiska förhållandena, dvs. polisens 

kompetens, är den samma i dessa typer av ärenden som i det normala förfarandet.   

 

4.5.6 Information till minoritetsombudsmannen 

Enligt utlänningslagen skall minoritetsombudsmannen informeras om alla beslut som tas i 

asylförfarandet. Minoritetsombudsmannen, som alltså bland annat representerar flyktingar 

och asylsökanden i Finland, har även rätt att på egen begäran bli hörd i ett enskilt ärende.348  

 

Minoritetsombudsmannen lyder i den finska förvaltningen under inrikesministeriet, och hans 

uppgift är bland annat att främja goda etniska relationer och att tillse att den finska staten 

bemöter personer från olik etnisk bakgrund jämlikt. Hans kompetens i asylärenden sträcker 

sig till att granska förfarandet och till att i enskilda ärenden inkomma med kommentarer. 

Rapporter och kommentarer från minoritetsombudsmannen brukar i regel väga relativt tungt 

både rent generellt och i enskilda ärenden. Exempel finns dock även på ärenden som fått en 

utgång tvärtemot minoritetsombudsmannens önskan.349  

 

När utlänningsverket har fattat ett beslut i ett asylärende skall således 

minoritetsombudsmannen informeras om detta beslut. Innan beslut har fattats kan 

minoritetsombudsmannen höras i det enskilda ärendet, om han själv ansöker om att bli hörd. 

I de fall där minoritetsombudsmannen hörs skall en rimlig tidsfrist utsättas för 

ombudsmannen att inkomma med utlåtande i det enskilda ärendet. Utlåtandet fogas till 

                                                 
345 Se avsnitt 4.4.1.1 och 4.4.1.2 ovan.  
346 Lagen säger att besluten är verkställbara ”tidigast på den åttonde dagen efter delgivningen”, vilket ju är det 
samma som efter sju dagar. Denna omformulering ”smögs” in i den nya utlänningslagen. UtlL 201,3 §.  
347 Ibid.  
348 UtlL 208 – 209 §§ samt RP 28/2003, s. 250 – 251.  
349 Se minoritetsombudsmannens hemsidor på www.mol.fi/vahemmistovaltuutettu/index.html (31.9.2004).  
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utredningen i ärendet och inverkar således på utlänningsverkets beslut.350 Vanligen sker dock 

informeringen först efter att beslut fattats och verkställts.  

                                                 
350 Det kan tyckas aningen konstigt att ombudsmannen endast blir hörd i de fall där han själv begär att få 
inkomma med utlåtande. För att ombudsmannen skall ha en realistisk möjlighet att bedöma i vilka enskilda 
ärenden hans utlåtande skulle vara relevant krävs ju att ombudsmannen har en viss översikt över ärendena som 
behandlas i utlänningsverket. Någon sådan möjlighet till inblick ges dock inte, eftersom plikten till information 
enbart gäller redan avgjorda ärenden. Enligt den gamla utlänningslagen 33 § (378/1991) skulle utlåtande alltid 
inhämtas från ombudsmannen, om det inte kunde anses uppenbart onödigt. I praktiken gav detta gamla system 
mycket större möjligheter för ombudsmannen att påverka i de enskilda ärendena, då han fick kontinuerlig 
information om alla ärenden i vilka ett utlåtande kunde vara påkallat.  
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5. Säkringsåtgärder och sanktioner i asylförfarandet 

Utlänningslagen innehåller en rad stadganden om säkringsåtgärder som kan användas vid 

utlänningars inresa till eller utresa från Finland.351 Dessutom ingår i lagen ett antal paragrafer 

med straffbestämmelser för handlingar som kan knytas till utlänningslagens 

tillämpningsområde.352 Varken de föreskrivna säkringsåtgärderna eller straffsanktionerna är 

på något sätt exklusiva för asylförfarandet och asylsökande, utan gäller generellt inom hela 

utlänningslagens tillämpningsområde. Både säkringsåtgärder och straffsanktioner kan 

sålunda användas mot alla inom finsk jurisdiktion där de i lag stipulerade förutsättningarna 

för åtgärderna finns, oberoende av ifall personen i fråga är en asylsökande eller annan 

utlänning. En del av straffstadganden gör inte heller skillnad på utlänningar och finska 

medborgare, och kan sålunda tillämpas även gentemot finska medborgare.353  

 

I detta avsitt kommer blicken först att fästas på de säkringsåtgärder som utlänningslagen 

tillhandahåller och användningen av dessa i finsk praxis. Denna granskning kommer att i 

enlighet med studiens övergripandetema att hålla sig till säkringsåtgärdernas tillämpning i 

förhållande till asylsökande. Efter detta övergår avsnittet i en kort studie av de 

straffbestämmelser som ingår i utlänningslagen och andra lagar, och som har tillämpning i 

asylförfarandet och på asylsökande. 

 

5.1 Säkringsåtgärder 

5.1.1 Allmänt 

Utlänningslagens stadganden om säkringsåtgärder har en generell tillämpning inom 

utlänningslagens tillämpningsområde, och är inte exklusiva för asylförfarandet. I praktiken 

koncentreras dock användningen av utlänningslagens säkringsåtgärder till en stor 

utsträckning just till ärenden där den berörda utlänningen är en asylsökande.354 Ett av skälen 

till koncentrationen av säkringsåtgärder till asylärenden är att ärenden i flertalet andra 

förfaranden inom utlänningslagens räckvidd behandlas innan utlänningen reser in till Finland 

och att utlänningen i dessa fall vid inresan till Finland i regel har all nödvändig 
                                                 
351 UtlL 7  kap är helt tillägnat säkringsåtgärder.  
352 UtlL 179 § samt 12 kap. 
353 De stadganden som ingår i nuvarande utlänningslag baserar sig till stor del på de bestämmelser om 
säkringsåtgärder som ingick i tidigare utlänningslag 378/1991. I lagstiftningsarbetet valde man att inte ändra de 
tidigare stadgandena från grunden, utan nöjde sig med att precisera dessa där man ansåg det nödvändigt. I den 
tidigare lagen reviderades bestämmelserna om säkringsåtgärder kraftigt år 2002, varför regeringspropositionen 
192/2001 är en viktig pelare i förståelsen av den nuvarande lagen stadganden.  
354 Uppgifter om användningen av utlänningslagens säkringsåtgärder är mycket sparsamma i Finland. De enda 
uppgifter som finns tillgängliga rör tagande i förvar, men exempelvis gällande användningen av 
anmälningsskyldighet som säkringsåtgärd finns inga säkra uppgifter att tillgå. De antagen som i texten görs 
generellt om säkringsåtgärdernas användning är sålunda till största delen baserade på författarens egna 
uppfattningar om sakens beskaffenhet. Om statistik kring tagande i förvar, se fn 398 nedan.  
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dokumentation samt beslut om laglig vistelse i Finland.355 En annan orsak till 

koncentrationen av säkringsåtgärder till asylärenden är att asylsökande på grund av 

omständigheter under flykt och färd oftare än andra utlänningar är dokumentslösa.356  

 

Det övergripande syftet med användningen av säkringsåtgärder enligt utlänningslagen är att 

möjliggöra en kontrollerad invandring, där myndigheternas uppfattning om de personer som 

befinner sig på finskt territorium är korrekt. Säkringsåtgärderna i utlänningslagen möjliggör 

sålunda å ena sidan en kontroll av utlänningar som reser in i Finland, i de fall dessa inte kan 

kontrolleras exempelvis på basen av identitetshandlingar. Å andra sidan tillser 

säkringsåtgärderna även att beslut om utvisning eller avvisning av utlänningar på Finländskt 

territorium kan verkställas. Dessutom kan säkringsåtgärderna inom ramen för det 

övergripande syftet även fungera på andra, mer situationsspecifika sätt, såsom exempelvis 

när myndigheter i samband med massinvandring ges speciell rätt att registrera de 

invandrande eller när utlänningar som anses utgöra en fara för det finska samhället kan tas i 

förvar.357  

 

De former av säkringsåtgärder som utlänningslagen föreskriver är anmälningsskyldighet, 

omhändertagande av dokument, tagande i förvar, ställande av säkerhet, registrering vid 

massinvandring samt upptagande av signalement. Alla dessa former av säkringsåtgärder 

innebär en inskränkning av den personliga friheten hos den berörda utlänningen.358 

Förvarstagande är naturligtvis den form av säkringsåtgärd där denna inskränkning är mest 

påtagbar för individen, men även de andra formerna av åtgärder medför i större eller mindre 

utsträckning ingrepp i den personliga friheten hos utlänningen till förmån för den finska 
                                                 
355 Exempelvis ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete, studier eller familjeanknytning behandlas 
medan den ansökande befinner sig i sitt hemland och därmed utanför Finland. Se UtlL 60,1 § samt RP 28/2003, 
s. 162.  
356 Bland de asylsökande finns ett stort antal människor som flytt sina hem antingen mycket hastigt eller helt 
oplanerat, och har sålunda inte haft möjlighet att samla på sig den dokumentation som utlänningslagen kräver. 
De som dock fått med sig dylik dokumentation från hemmet löper stor risk att bli av med den på resvägen till 
Finland. Dessa problem går igen i hela asylförfarandet och –processen, och bidrar inte mist till att försvåra 
bevissituationen i denna typ av ärenden. Se även kapitel 4.4.3 ovan. Möjligt är även att se den utbredda 
dokumentlösheten bland asylsökanden, och den därpå följande breda användningen av säkringsåtgärder i 
asylförfarandet, som påtvingad av staten själv genom den vägran som finns att bevilja visum för att söka asyl. 
Se även Noll 2000, s. 108 – 113, 162 – 182.  
357 Jfr Melander, Göran: Frihetsberövande enligt utlänningslagen 1981, s. 7 – 8.  
358 Främst inskränker åtgärderna på personens rörelsefrihet. Denna frihet tillkommer enligt grundlagen 9 § 
förutom finska medborgare även de utlänningar som lagligen befinner sig i Finland. Gällande inresande 
asylsökande får dessa anses lagligen befinna sig på finskt territorium i och med att de sökt om asyl, och 
gällande utresande tidigare asylsökande befinner sig dessa lagligen på finskt territorium till och med datumet 
för utvisning. Se även Melander 1981, s. 17 – 33. Utlänningars rätt till rörelsefrihet och myndigheternas 
skyldighet att iaktta restriktivitet i inskränkningarna av denna framgår även ur för Finland bindande 
internationella instrument. Som exempel kan ges 1951 års Flyktingkonvention, se fn 1 art. 31,2 samt den 
Europeiska människorättskonventionen, se fn 2, art 5,1.  Se också Ovey, Clare; White, Robin C.A.: European 
Convention on Human Rights 2002, s. 129 ff.  
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statens kontrollbehov. Sålunda är det viktigt att alltid se säkringsåtgärderna som undantags- 

och minimiåtgärder.359  Myndigheterna måste sålunda sträva till att i varje enskilt fall där 

säkringsåtgärder efter en individuell och omsorgsfull bedömning anses vara nödvändiga och 

till att begagna sig av den form av säkerhetsmetod som minst – men ändå tillräckligt – 

inskränker den berörda utlänningens frihet. Förvarstagande får, som grövsta form av 

säkerhetsåtgärd, inte vara en självklar lösning, utan skall användas som en sista utväg.360 

Dessutom är det naturligtvis viktigt att enbart använda sig av säkringsåtgärderna i de fall där 

de enskilda omständigheterna visar på att i lag stadgade förutsättningar för användning av 

säkringsåtgärder är för handen.361  

 

Låt oss nu efter denna generella inledningsframställning granska de olika formerna av 

säkringsåtgärder som ingår i utlänningslagens stadganden, förutsättningarna för deras 

användning samt den praxis som har uppstått kring de olika åtgärderna.  

 

5.1.2 Anmälningsskyldighet 

Enligt utlänningslagen 118 § kan en utlänning åläggas att ”regelbundet anmäla sig hos 

polisen eller gränskontrollmyndigheten, om det är nödvändigt 1) för att klarlägga 

förutsättningarna för hans eller hennes inresa, eller 2) för att bereda eller säkerställa 

verkställigheten av ett beslut om att han eller hon skall avlägsnas ur landet eller annars för att 

övervaka att utlänningen avlägsnar sig.” 

 

Paragrafen stadgar om anmälningsskyldighet som en form av säkringsåtgärd inom 

utlänningslagens tillämpningsområde. Subjektet för skyldigheten har i lagen bestämts med 

ordet ”utlänning” och anmälningsskyldigheten kan sålunda påföras alla personer inom finsk 

jurisdiktion som inte är finska medborgare om förutsättningar enligt stadgandets närmare 

bestämmelser finns.  

 

Anmälningsskyldighet kan påföras av två skäl, antingen för att utreda oklarheter i samband 

med den asylsökandes inresa till Finland, eller för att säkerställa en avvisning av en före 

detta asylsökande. Anmälningsskyldigheten medför en kontroll framför allt av utlänningens 

                                                 
359 Detta sägs även uttryckligen i utlänningslagens 5 §: ” När lagen tillämpas får utlänningens rättigheter inte 
begränsas mer än vad som är nödvändigt.” Detta krav på restriktivitet gäller alla utlänningar, oberoende av om 
de befinner sig lagligt eller olagligt i Finland och kan ses som ett uttryck för den förvaltningsrättsliga 
proportionalitetsprincipen. Om proportionalitetsprincipen se avsnitt 2.2 ovan samt däri angivna referenser.  
360 Om förvar se avsnitt 5.1.4 nedan.  
361 Om legalitetsprincipen se avsnitt 2.2 ovan samt däri angivna referenser.  



 96

vistelseort i och med att denne åläggs att regelbundet visa upp sig inför antingen polis eller 

gränskontrollmyndighet.362 

 

För att anmälningsskyldighet skall kunna påföras som en åtgärd för att ”klarlägga 

förutsättningarna” för utlänningens inresa till Finland krävs för det första att 

förutsättningarna för inresan är oklara, och för det andra att anmälningsskyldigheten är 

nödvändig för att dessa skall kunna klarläggas. I andra fall än gällande asylsökande kan med 

”förutsättningar för inresa” förstås de villkor som i utlänningslagen 11 § uppräknas för att 

inresa skall beviljas en utlänning.363 Dessa är bland annat att utlänningen är i besittning av 

giltigt resedokument om så krävs, att utlänningen har visum eller uppehållstillstånd om så 

krävs, att utlänningen vid behov kan redogöra för sin försörjning i Finland, att utlänningen 

inte meddelats inreseförbud och att utlänningens vistelse i Finland inte kan anses äventyra 

allmän ordning.364  

 

Som vi tidigare har sett är det inte nödvändigt för en asylsökande att uppvisa vare sig visum, 

uppehållstillstånd eller resedokument för att denne skall kunna söka om asyl i Finland, och 

därmed beviljas tillträde till finskt territorium.365 Sålunda får då fråga är om asylsökande de i 

lagen uppställda kriterierna för inresa anses ersätta av ansökan om asyl, på så sätt att om en 

utlänning ansöker om asyl skall ansökan i sig anses vara en tillräcklig förutsättning för 

tillträde till finskt territorium, eller med andra ord inresa.  

 

                                                 
362 Se också RP 28/2003, s. 201 – 202. 
363 Enligt UtlL 148,1 § får en utlänning som kommit till Finland utan att uppfylla kriterierna som uppställts i 11 
§ avvisas. Klargörandet av ifall utlänningen i det enskilda fallet har uppfyllt dessa villkor har sålunda som mål 
att bestämma om utlänningen skall ges tillträde till finskt territorium eller ifall utlänningen skall avvisas vid 
gränsen.  
364 För utlänningar från alla länder krävs ju inte pass eller uppehållstillstånd. Exempelvis nordiska medborgare 
kan utan passhandlingar fritt röra sig mellan länderna. Förutsättningarna varierar sålunda och bör bedömas 
individuellt. Se UtlL kap 2.  
365 Utlänningslagen uppställer inga förutsättningar för att en individ skall kunna söka om asyl i Finland, och 
därmed finns inga hinder, förutom en redan anhängig asylansökan, för inlämnandet av en asylansökan av en 
utlänning till behöriga finska myndigheter. I lagens förarbeten säger man dessutom explicit att inga hinder skall 
uppställas för inlämnandet av en ansökan om asyl. Detta är även helt i linje med Finlands nationella och 
internationella åtaganden för upprätthållandet av non-refoulement-principen, som ju påbjuder en undersökning 
av de individuella förhållandena innan ett beslut om avlägsnande från territoriet fattas. Dessutom är detta även i 
linje med den generellt vedertagna rätten att söka asyl. Då en ansökan om asyl leder till ett asylförfarande, och 
då den asylsökande under ett asylförfarande i första instans har rätt att invänta beslutet, vare sig det är fattat i 
accelererat eller normalt förfarandet, i Finland är i praktiken en ansökan om asyl en tillräcklig, men inte 
nödvändig, förutsättning för inresa till Finland. Se RP 28/2003, s. 187. Om non-refoulement-principen se 
kapitel 2.1.1 ovan samt däri angivna referenser, samt Kälin, Walter: Das Prinzip des Non-refoulement 1982. 
För kommentarer kring rätten att söka asyl se Wikrén, Gerhard; Sandesjö, Håkan: Utlänningslagen 2002, s. 
156. Jfr även den Universella deklarationen om mänskliga rättigheter, fn 56, art.14 som säger ”Everyone has 
the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution”. 
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Däremot uppställer utlänningslagen ett villkor för inresa som inte är beroende av formella 

krav på gränsövergång såsom visum eller uppehållstillstånd, nämligen att utlänningen inte 

skall anses äventyra allmän ordning och säkerhet, folkhälsa eller Finland internationella 

förbindelser.366 Av utlänningslagen stadganden förblir det aningen oklart är om även en 

asylsökande kan påföras en anmälningsskyldighet för att myndigheterna genom denna skall 

kunna klargöra ifall asylsökanden kan anses äventyra allmän ordning och säkerhet osv. i 

Finland. Även förarbetena tiger om detta. Å ena sidan är det naturligtvis möjligt att en 

asylsökande äventyrar säkerheten eller allmän ordning såsom i paragrafen förutsätts, men å 

andra sidan är ett dylikt äventyrande inte enligt utlänningslagen ett skäl att neka 

asylsökanden rätten att söka asyl och tillträde till finskt territorium.367 Då även den 

asylsökande som i en objektiv bedömning kan anses äventyra landets säkerhet har tillträde 

till finskt territorium på grund av sin ansökan om asyl utgör dylikt äventyrande inte då fråga 

är om asylsökanden en förutsättning för inresa, utan ersätts med ansökan om asyl – såsom 

även de andra villkoren görs. När det gäller asylsökande får sålunda själva ansökan om asyl 

anses utgöra en tillräcklig förutsättning för inresa, och användningen av 

anmälningsskyldighet för att klargöra denna förutsättning kan sålunda inte motiveras.368  

 

För att anmälningsskyldighet skall kunna användas i samband med avvisningen av en 

tidigare asylsökande krävs att åtgärden är nödvändig antingen för beredningen, 

säkerställandet eller övervakningen av verkställningen av avvisningsbeslutet. 

Anmälningsskyldighet kan sålunda inte användas för att underlätta beredningen av själva 

avvisningsbeslutet, utan är bundet till verkställigheten av detta beslut. I och med att 

anmälningsskyldigheten medför en möjlighet för verkställande myndigheter att kontrollera 

framför allt den berörda utlänningens vistelseort, kan skyldigheten vara användbar i ärenden 

där man befarar att utlänningen inte vid verkställigheten skulle påträffas. Fråga blir ofta i de 

ärenden där någon form av kontroll bedöms vara nödvändig för att säkerställa avvisningen 

om en avvägning mellan anmälningsskyldighet och tagande i förvar, och då 

                                                 
366 UtlL 11,1 § 5 p.  
367 Däremot finns det enlig utlänningslagen möjlighet att ta asylsökanden som kan antas begå brott i Finland i 
förvar omedelbart efter att denne lämnat en ansökan om asyl och getts tillträde till finskt territorium. UtlL 12,1 
§ punkt 3. Se även kapitel 5.1.4 nedan om tagande i förvar.  
368 Eftersom anmälningsskyldigheten enligt lagens mening vid inresan endast kan användas för klargörandet av 
förutsättningarna för inresa, och ansökan om asyl är en tillräcklig sådan förutsättning, skulle 
anmälningsskyldigheten rent teoretiskt endast vid asylsökandes inresa till Finland kunna användas för att 
klargöra ifall personen i fråga har sökt asyl eller inte. Sådana fall torde inte förekomma, och sålunda har 
anmälningsskyldighet i praktiken ingen tillämpning vid asylsökandes inresa till Finland. En annan sak är att 
personer som sedermera söker asyl i Finland först kan befinna sig i Finland med stöd av andra former av 
uppehållstillstånd, eller illegalt. I dessa fall kan anmälningsskyldigheten naturligtvis enligt lagens allmänna 
förutsättningar användas för klargörandet av inresan fram tills att ansökan om asyl inlämnats.  
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anmälningsskyldigheten klart är den lindrigare åtgärden av dessa två bör denna i mån av 

möjlighet naturligtvis ha förtur.369  

 

För att anmälningsskyldighet skall anses vara nödvändig för verkställandet av 

avvisningsbeslutet i asylärenden krävs att myndigheten på sätt eller annat kan visa på att 

verkställigheten inte kunde skötas utan denna.370 Anmälningsskyldigheten måste vara 

nödvändig, och får inte användas ”för säkerhets skull” eller av lättja i ärenden där sökandens 

vistelseort kanske är okänd, men inte på grund av den sökandes medvetna försök att 

undanhålla sig polis eller andra myndigheter.  

 

Den kontroll som anmälningsskyldigheten medför består av två delar: för det första är det 

med hjälp av anmälningsskyldighet möjligt för myndigheterna att kontrollera den berörde 

utlänningens vistelseort, och därmed vara varse om var denna kan påträffas. För det andra 

innebär anmälningsskyldigheten en möjlighet för myndigheterna att snabbt reagera ifall 

skyldigheten inte uppfylls, vilket i sig kan vara en indikation på att den tidigare 

asylsökanden försöker försvåra verkställigheten av avvisningsbeslutet.371 

Anmälningsskyldigheten fungerar sålunda både som en direkt kontroll av den före detta 

asylsökandes vistelseort och som ett larm i de ärenden där den berörda utlänningen aktivt 

undandrar sig myndigheterna.  

 

I praktiken innebär ett påförande av anmälningsskyldighet ett påförande av en plikt för den 

berörde utlänningen att regelbundet anmäla sig antingen till polis, 

gränsbevakningsmyndighet eller tull.372 Av dessa olika ”anmälningsmottagare” torde det 

absolut vanligaste – i alla fall när fråga är om asylsökande – vara att polisen står som 

adressat. Varken lag eller förarbeten innehåller närmare stadganden om hur valet mellan 

dessa myndigheter eller den närmare specificeringen av rätt polisdistrikt skall göras. Dessa 

avvägningar är sålunda förbehållna beslutsfattaren i det enskilda ärendet. Vägvisande bör 

dock vara att anmälningsadressaten bör vara förhållandevis lättillgänglig, och det skall vara 
                                                 
369 Däremot är det inte nödvändigtvis fallet att anmälningsskyldigheten är den mest anlitade formen av 
säkringsåtgärd, eller myndighetens förstahandsval om valet står mellan anmälningsskyldighet och tagande i 
förvar. Användningen av anmälningsskyldighet kunde möjligen ökas ”på bekostnad” av förvarstagandet i 
Finland idag. Se även Streng, Joonia: Turvapaikanhakijoiden säilöönotto eräissä kaupungeissa Suomessa 2000, 
s. 34 – 35.  
370 Jfr det som sagts om ändamålsbundenhets- och proportionalitetsprincipen ovan i avsnitt 2.1.  
371 Att den tidigare asylsökanden aktivt underlåter att uppfylla sin anmälningsskyldighet kan vara en indikator 
på att personen förhindrar eller avsevärt försvårar verkställigheten av avvisningsbeslutet, och kan sålunda 
utgöra en grund för tagande i förvar. Se UtlL 121,1 § 1 p. 
372 I lagen beskrivs de berörda myndigheterna som ”polis eller gränskontrollsmyndighet”. Med 
gränskontrollmyndighet avser man gränsbevakningsmyndigheterna samt andra myndigeter som kan utföra 
gränsbevakningsmyndighetens uppgifter, dvs. i praktiken tullen. Se UtlL 3 § p 21.  
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reellt möjligt för den före detta asylsökande att med utsatt frekvens ta sig till denne och 

anmäla sig där. Inte heller gällande regelbundenheten i anmälningarna ger lagen några 

direkta direktiv. Det är sålunda upp till beslutande myndighet att in casu och med hänsyn 

både till proportionalitetsprincipen och nödvändigheten av att säkerställa avvisningen av den 

berörda utlänningen avgöra vilken frekvens för anmälningarna som får anses vara tillämpbar 

i det enskilda fallet.373  

 

Enligt utlänningslagens stadganden upphör anmälningsskyldigheten när förutsättningarna för 

inresa klarlagts, när verkställighet av ett avvisningsbeslut skett, när behandlingen av ett 

verkställighetsärende avslutats eller när ”skyldigheten inte längre är nödvändig för att 

säkerställa beslutsfattandet eller verkställigheten.”374 I asylärenden kan sålunda en påförd 

anmälningsskyldighet upphöra av tre orsaker375: Då ett avvisningsbeslut verkställs upphör 

naturligtvis anmälningsskyldigheten för den avvisade utlänningen automatiskt. Det samma 

sker ifall avvisning inte längre är aktuellt för en asylsökande på finskt territorium, 

exempelvis genom att en högre instans tagit ärendet till behandling och den asylsökande 

under denna behandlingstid har rätt att vistas på finskt territorium.376 I dessa fall skall beslut 

om anmälningsskyldighetens upphörande göras av behörig instans. Den tredje möjligheten är 

att anmälningsskyldigheten upphör till följd av ett uttalat beslut om att skyldigheten inte 

längre är nödvändig för säkerställandet av avvisningen. Denna möjlighet, och även 

proportionalitets- samt ändamålsenlighetsprincipen i sig, uppställer en skyldighet för berörda 

myndigheter att kontinuerligt under beredandet av avvisningen bedöma nödvändigheten av 

säkringsåtgärden, och i fall av att den bedöms onödig genast besluta om upphörande. 

Behörig myndighet i dessa fall torde vara samma myndighet som har rätt att besluta om 

påförande av skyldigheten.  

 

Beslut om påförande (och även om upphörande) av anmälningsskyldighet skall enligt 

utlänningslagen göras av den myndighet som undersöker förutsättningarna för utlänningens 

inresa, eller av den myndighet som sköter verkställigheten av ett avvisningsbeslut. I 

asylärenden är det polisen som sköter verkställigheten av beslut om avvisning och sålunda är 

                                                 
373 I praktiken torde så gott som hela skalan av möjligheter utnyttjas av beslutande myndigheter i Finland. 
Ibland krävs att den före detta asylsökanden anmäler sig dagligen till polisen, och ibland krävs endast en 
anmälning varannan vecka; ibland skall hela familjer anmäla sig och ibland räcker det med någon ur familjen.  
374 UtlL 118, 3 §.  
375 Eftersom anmälningsskyldigheten inte kan användas vid asylsökandes inresa till Finland har alla dessa tre 
orsaker samband med avvisningen av en före detta asylsökande. Se fn 368 ovan.  
376 Dessutom hänvisas i lagens förarbeten till polisens skyldighet att själv granska avvisningen med 
utgångspunkt i non-refoulement-principen. Sålunda kan även säkringsåtgärden bli onödig i och med att polisen 
själv beslutar att inte verkställa avvisningen med hänvisning till nämnda princip. Se RP 28/2003, s. 202.  
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behörig myndighet polisen.377 Enligt förarbetena till lagen är det inte nödvändigt att beslut 

om anmälningsskyldighet fattas av en person på befälsnivå, utan beslut kan även fattas av 

poliser av lägre rang.378 Utlänningslagen förutsätter att i beslutet skall anges grunderna för 

påförandet av anmälningsskyldigheten, och även utan explicit stadgande om saken får det 

anses klart att beslutet även skall innehålla uppgifter om vem som skall anmäla sig, vart 

anmälan skall göras och hur ofta detta skall ske. Som tidigare sagts är alla dessa faktorer – 

vem, var och när – ospecificerade i lag och därför underkastade beslutsfattarens bedömning, 

vilket i sig kan anses motivera en klar formulering av dessa i beslutstexten. 

 

I beslut om påförandet av anmälningsskyldighet får ändring sökas i enlighet med 

förvaltningsprocesslagens stadganden.379 Ett besvär skall sålunda inlämnas inom 30 dagar 

från delgivningen av beslutet om anmälningsskyldighet till behörig förvaltningsdomstol.380 

Även om Helsingfors förvaltningsdomstol är ensam behörig besvärsinstans i asylärenden, 

har denna domstol inte i fråga om säkringsåtgärderna exklusiv behörighet. Behörig domstol 

bestäms sålunda enligt förvaltningsprocesslagens allmänna forumstadganden.381 Förutom 

genom besvär är det naturligtvis möjligt att beslutet ändras av beslutsfattaren själv i enlighet 

med den kontinuerliga evaluering av anmälningsskyldighetens nödvändighet som bör göras.  

 

Anmälningsskyldigheten innebär framför allt ett ingrepp på den berörde utlänningens 

rörelsefrihet. Som vid alla andra åtgärder som innebär ingrepp i individens frihet skall 

proportionalitetsprincipen iakttas och målet skall vara att så litet som möjligt begränsa 

personens frihet.382 När det gäller just anmälningsskyldigheten har myndigheterna ett relativt 

stort spelrum inom ramen för ett beslut, bland annat gällande frekvensen av anmälningar till 

myndigheten och gällande hur många personer eller vem ur en familj som skyldigheten 

gäller. Sålunda kan proportionalitetshänsyn tas, inte bara i själva fastställandet av 

anmälningsskyldigheten, utan även i de individuella förutsättningarna för denna skyldighets 

                                                 
377 Även om Helsingfors utlänningspolis har ett övergripande ansvar för koordineringen av avvisningar av före 
detta asylsökanden från Finland, kan verkställigheten av avvisningsbeslut beredas även hos andra poliskårer. 
Sålunda kan inte rätten att besluta om anmälningsskyldighet i dylika ärenden begränsas enbart till Helsingfors 
utlänningspolis utan får anses tillkomma behörig polis i det område där den före detta asylsökande befinner sig 
och där verkställigheten bereds. 
378 RP 28/2003, s. 201.  
379 I regeringens förslag till utlänningslag ingick gällande alla säkringsåtgärder besvärsförbud. En del av dessa 
besvärsförbud, bland annat gällande anmälningsskyldigheten togs dock bort från lagen i och med att 
förvaltningsutskottet ansett dem vara grundlagsstridiga. Se RP 28/2001, s. 201 och FvUB 4/2004.  
380 FPL 22 §.  
381 FPL 12 §. Generellt om förvaltningsprocessen se Hallberg; Ignatius; Kanninen 1997 och Tarukannel; 
Jukarainen 1999.  
382 Om proportionalitetsprincipen, se avsnitt 2.2 ovan.  
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uppfyllande.383 Det är dock viktigt att påpeka att även anmälningsskyldighet med relativt 

”fria villkor” innebär ett ingrepp på personens rörelsefrihet, och att anmälningsskyldighet 

endast får användas i de fall där detta är nödvändigt och med beaktande av 

proportionalitetsprincipen även acceptabelt.  

 

I detta samanhang bör även kort refereras till den bisats i utlänningslagen 119 § som ger 

polis, gränsbevakningsmyndighet eller tull rätt att påföra en utlänning en skyldighet att 

uppge var han eller hon är anträffbar om detta är nödvändigt antingen för klarläggandet av 

förutsättningarna för utlänningens inresa till Finland eller för en trygg verkställning av ett 

avvisningsbeslut.384 Beslut om påförandet av en dylik skyldighet görs av samma 

myndigheter som bestämmer om anmälningsskyldighet, dvs. i praktiken av polisen. 

Påförandet av en skyldighet att ange sin vistelseort är ett lindrigare alternativ till 

anmälningsskyldigheten, och då båda skyldigheterna enligt lagen har samma förutsättningar 

bör även skyldigheten att ange vistelseort tas med i den proportionalitetsavvägning som görs 

av beslutande myndighet i de fall där påförandet av säkringsåtgärder är aktuellt.385  

 

5.1.3 Skyldighet att överlämna dokument 

Enligt utlänningslagen kan beslut fattas om att påföra en utlänning en skyldighet att till polis, 

gränsbevakningsmyndighet eller tull överlämna sina resedokument och biljetter, om detta är 

nödvändigt för att antingen klarlägga förutsättningarna för utlänningens inresa till Finland 

eller för säkerställandet av verkställningen av ett avvisningsbeslut.386  

 

Förutsättningarna för att en ”överlämningsplikt” skall kunna påföras är de samma som de 

förutsättningar som uppställts för beslut om anmälningsskyldighet.387 Skyldigheten skall 

vara ett nödvändigt verktyg antingen för att klarlägga förutsättningarna för inresan, eller för 

att säkerställa en avvisning. Som vi tidigare sett är enbart den senare av dessa två 

förutsättningar aktuell i ärenden där utlänningen är eller har varit en asylsökande, och 

                                                 
383 Flexibiliteten i instrumentet anmälningsskyldighet borde rimligen göra anmälningsskyldigheten till ett 
relativt gott verktyg för den kontroll som myndigheterna ibland måste påföra för säkerställandet av avvisningar. 
Ingen officiell statistik eller tillförlitliga uppgifter finns om användningen av anmälningsskyldighet i samband 
med avvisningen av före detta asylsökanden från Finland, och därmed är det svårt att säga någonting precist om 
hur utbredd användningen av anmälningsskyldighet är. Däremot kan det med stöd mot allmänna uppfattningar 
om utbredningen av användningen antas att anmälningsskyldigheten har fått en relativt undanskymd plats bland 
utlänningslagens säkringsåtgärder till förmån för förvarsinstitutet.  
384 UtlL 119,1 §: ”På de villkor som anges i 118 § 1 mom. får det bestämmas att utlänningen skall […] meddela 
polisen eller gränskontrollmyndigheten var han eller hon är anträffbar.”  
385 Denna skyldighet att ange vistelseort tycks i det närmaste bortglömd av myndigheter och kommenteras inte 
heller alls i lagens förarbeten.  
386 UtlL 119 § och RP 28/2003, s. 201 – 202.  
387 Se avsnitt 5.1.2 ovan.  
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slutsatsen blir sålunda att beslut om överlämnandet av resedokument och biljetter mot 

asylsökanden enbart kan fattas i ärenden där detta överlämnande är nödvändigt för 

beredningen, säkerställandet eller övervakningen av verkställningen av ett avvisningsbeslut 

fattat mot den tidigare asylsökanden.388  

 

Beslut om påförandet av en skyldighet att överlämna resedokument och biljetter fattas i det 

enskilda ärendet efter ett nödvändighets- och proportionalitetsövervägande av polis eller 

gränsbevakningsmyndighet.389 I asylärenden torde det vanligaste vara att polisen fattar 

beslutet, eftersom det huvudsakligen är polisen som handhar verkställningen av 

avvisningsbeslut i asylärenden.390 På samma sätt som gällande anmälningsskyldigheten har 

inte Helsingfors utlänningspolis någon exklusiv beslutanderätt gällande denna typ av 

säkringsåtgärd, utan beslutanderätt tillkommer alla polisdistrikt.391  

 

Lagen ger inga närmare detaljer om de praktiska omständigheterna kring överlämnandet av 

dokumenten. Dock får det anses vara klart att överlämnandet av dokumenten skall ske vid en 

i beslutet angiven tidpunkt och till en i beslutet närmare angiven myndighet, dock antingen 

polis, gränsbevakning eller tull.392 I asylärenden torde polisen vara den mest nyttjade 

mottagaren av överlämnade dokument. Utlänningslagen tiger även om vad den mottagande 

myndigheten skall göra med de överlämnande dokumenten. Även om myndigheten inte 

aktivt använder dessa dokument för att exempelvis säkerställa avvisningen är det dock klart 

att dokumenten inte får förstöras, och bör återbördas till sin ägare senast i och med att 

avvisningen verkställs.  

 

I beslut om påförandet av skyldighet att överlämna resedokument och biljett får ändring 

sökas i enlighet med förvaltningsprocesslagen.393  

 

Överlämnandet av resedokument och biljetter torde i praktiken vara en större hjälp vid 

utredningen av inresan till Finland än vid säkerställandet av en avvisning. Vid utredningen 

av inresan kan dokumenten vara nödvändiga exempelvis på grund av de markeringar och 

                                                 
388 Se fn 368 ovan.  
389 UtlL 199,2 §.  
390 UtlL 151 och 152 §§ samt RP 28/2003, s. 218 - 219. Se även Turvapaikkaohje, s. 27 – 32 samt avsnitt 4.5.5 
ovan.  
391 Beslutsbehörighet gällande överlämnandet av resedokument är inte beroende av vem som utför den konkreta 
avvisningen av utlänningen, utan av vem som bereder ärendet. Sålunda kan även övriga polisdistrikt än 
Helsingfors ha kompetens att i det enskilda ärendet besluta om överlämningsskyldighet. Jfr Turvapaikkaohje, s. 
28.  
392 UtlL 119,1 § stadgar att dokumenten skall överlämnas antingen till polis eller gränskontrollmyndighet.  
393 Se vad som sagts om ändringssökande i beslut om anmälningsskyldighet ovan i avsnitt 5.1.2.  
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uppgifter som i dessa ingår, och som kan ge nödvändig information om resväg och inresa till 

Finland. I avvisningsskedet kan nödvändigheten i överlämnandet av resedokument närmast 

motiveras med att man på detta sätt hindrar att utlänningen i fråga överskrider gränser där 

passkontroll krävs, och därigenom möjligen kan förhindra att utlänningen avviker från 

Finland innan avvisningen tagit plats. Däremot är det svårt att motivera en nödvändighet i 

överlämnandet av biljetter vid avvisningsskedet.  

 

Påförandet av en ”överlämningsplikt” bör enligt lagen användas enbart när detta är 

nödvändigt. Även om överlämnandet av dokument i sig är ett relativt lindrigt intrång på den 

berörda utlänningens personliga frihet, är fråga dock om en skyldighet som i förlängningen 

kan inskränka både handlingsförmåga och rörelsefrihet för den berörda personen. Därmed är 

proportionalitetsprincipen och nödvändighetsavvägningar centrala även i beslutsverksamhet 

gällande skyldigheten att överlämna dokument.394   

 

Påpekas bör att stadgandet om överlämnande av dokument och polisens befogenhet att 

påföra en dylik skyldighet har ett användningsområde som enbart innefattar riktiga och 

oförfalskade dokument. Om utlänningens resedokument är förfalskade eller på annat sätt 

oäkta, tar utlänningslagens stadgande om polisens rätt att omhänderta dokument vid. I detta 

stadgande ingår detaljerade stadgande om själva omhändertagandet av dokumenten och till 

vem dessa får utlämnas.395  

 

 

5.1.4 Tagande i förvar 

Den mest uppmärksammade och kanske även mest använda säkringsåtgärden i 

utlänningslagen är tagande i förvar.396 I praktiken är fråga om en säkringsåtgärd jämförbar 

med häktning i straffprocessen, där den berörda personen berövas sin frihet. Nedan skall 

först en rad kommentarer på basen av lagens stadgande om tagande i förvar göras för att 

sedan följas av ett avsnitt med mer allmänna kommentarer kring tagande i förvar i en 

utlänningskontext.  

                                                 
394 Om proportionalitetsprincipen se avsnitt 2.2 ovan.  
395 Se UtlL 132 § samt RP 28/2003, s. 206 – 207. Se även avsnitt 5.2.2 nedan.   
396 För en allmän kommentar kring förvar av utlänningar se Streng 2000, s. 13 – 18 samt Melander 1981, s.  13 
– 32. Se även Hughes, Jane; Liebaut, Fabrice: Detention of Asylum Seekers in Europé: Analysis and Perspec-
tives 1998, s. 5 – 48 samt UNHCR: Detention of Asylum Seekers in Europe 1995, s. 17 – 26. För den teoretiska 
bakgrunden till förvar se Lagomsky, Stephen S.: The Detention of Aliens: Theories, Rules and Discretion 1999.  
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5.1.4.1 Förutsättningar för tagande i förvar  

Enligt utlänningslagen kan en utlänning tas i förvar om ”det med hänsyn till utlänningens 

personliga och övriga förhållanden finns grundad anledning att anta att han eller hon genom 

att hålla sig undan eller på annat sätt förhindrar eller avsevärt försvårar beslutsfattande som 

gäller honom eller henne själv eller verkställigheten av beslut som gäller avlägsnande ur 

landet” eller om ”tagande i förvar är nödvändigt för att utreda utlänningens identitet då den 

är oklar”. Ytterligare kan förvar bli aktuellt om ”det med hänsyn till utlänningens personliga 

och övriga förhållanden finns grundad anledning att anta att han eller hon gör sig skyldig till 

brott i Finland.”397 

 

Lagens villkor för tagande i förvar är sålunda något annorlunda än de kriterier som uppställts 

för påförande av anmälningsskyldighet eller skyldighet att överlämna dokument som ovan 

beskrivna. Vid inreseskedet till Finland kommer tagande i förvar närmast i fråga på grund av 

oklarheter i utlänningens identitet, eller på grund av förmodad brottslighet. Vid utreseskedet 

igen kan förvar bli aktuellt både för att generellt säkerställa beslutsfattande rörande 

utlänningen i fråga, och för att säkerställa avvisningen.  

 

För asylsökande kan alla i lagen uppräknade orsaker till tagande i förvar bli aktuella, 

möjligen till och med i en större utsträckning än för andra kategorier av utlänningar i 

landet.398 I alla fall dokumentslöshet, som både kan vara en direkt följd av omständigheter 

vid flykt och resa som sökanden inte själv kunnat påverka och en följd av medveten 

verksamhet från den sökandes sida, är relativt utbredd bland asylsökande och därmed är 

problem med identifieringen av ankommande asylsökande – och därmed tagande i förvar på 

grund av oklar identitet – mer utbrett än i andra kategorier av utlänningar.399  

 

Tagande i förvar som säkringsåtgärd går ut på en i det närmaste total frihetsberövning av den 

berörda individen. Utlänningen placeras i ett kontrollerat och slutet utrymme, som till sin 

                                                 
397 UtlL 121 § samt RP 28/2003, s. 202 – 203.  
398 Mycket sparsamma uppgifter finns att tillgå kring antalet förvarstagna asylsökanden i Finland. Sedan början 
av år 2003 har Centralkriminalpolisens kriminalunderrättelsetjänst i samarbete med enheten för illegal 
invandring fört bok över antalet förvarstagna utlänningar i Finland. I dessa uppgifter särskiljer man dock inte på 
asylsökande och andra utlänningar, och man bokför inte heller närmare uppgifter om skälet till förvarsbeslutet 
eller längden på förvarstiden. Centralkriminalpolisens uppgifter är dock, om än bristfälliga, de enda uppgifter 
som finns att tillgå om förvarstagna i Finland. Enligt Centralkriminalpolisen var under månaderna januari – 
november 2003 sammanlagt 1366 personer förvarstagna med stöd av utlänningslagen i Finland, medan 
motsvarande antal för året 2004 var 1046 förvarstagna. Det största antalet av dessa får antas ha varit 
asylsökande. I ljuset av att totalt 3221 personer år 2003 och 3204 personer år 2004 ansökte om asyl i Finland 
blir andelen förvarstagna av alla asylsökanden förmodligen jämförelsevis högt. Källa: Docent och 
specialforskare Tuija Hietaniemi, Centralkriminalpolisens kriminalunderrättelsetjänst.   
399 Speciellt om dokumentlöshet bland asylsökanden se Noll 2000, s. 108 – 112. 
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beskaffenhet och närmare karaktär varierar från ort till ort men som i praktiken kan jämföras 

med ett fängelse.400 I separat lag, lag om bemötandet av utlänningar som tagits i förvar och 

om förvarsenheter, stadgas om den närmare utformningen av förvaret som åtgärd, såsom om 

rätten att använda telefon och att ta emot besök, rätten till brukspenning under tiden i förvar 

och även om striktare former av förvar, såsom ”separat förvar” av den förvarstagne.401 I se-

parat lagstiftning stadgas även om myndigheters rätt att använda maktmedel exempelvis för 

kvarhållning av en förvarstagen eller för säkerhetskontroll eller kroppsbesiktning av den-

ne.402 Det för tillfället största utrymmet för förvar av utlänningar är inrymt i ett gammalt 

fängelse på Skatudden i Helsingfors, som anpassats efter de speciella krav som i speciallag-

stiftningen ställs på förvarsutrymmen för utlänningar.403 I andra delar av landet, där separata 

förvarsutrymmen för utlänningar inte finns, inhyses de förvarstagna ofta i samma utrymmen 

som häktade brottsmisstänkta.404 Förvarstagandets effekt på den berörda utlänningens situa-

tion visar sig sålunda som en i det närmaste total begränsning av personens fria rörlighet.  

 

Oklar identitet. Gällande tagande i förvar på grund av oklar identitet säger lagen uttryckligen 

att förvarstagandet skall vara nödvändigt för utredningen av identiteten. Dessutom sägs att 

för att förvarstagande på grund av oklar identitet skall kunna bli aktuellt krävs att utlänning-

en antingen har gett ”otillförlitliga uppgifter eller vägrat lämna uppgifter som sin identitet, 

eller att identiteten på annat sätt kan anses vara oklar”.405 För förvarstagande på grund av 

oklar identitet krävs sålunda som utgångspunkt att den inkommande utlänningen själv bidra-

git till att göra sin identitet oklar. Detta kan ha skett för det första genom att utlänningen 

lämnat felaktiga eller falska uppgifter om sin identitet, exempelvis genom bruket av falska 

identitetshandlingar eller genom att utlänningen i brist på dokument som bekräftar dennes 

identitet uppgett en identitet som inte stämmer. För det andra är även tillräcklig orsak för 

förvarstagande att utlänningen aktivt vägrar ge uppgifter om sin identitet. För att detta skall 

vara en gångbar grund för förvarstagande krävs dock att utlänningen getts en reell möjlighet 

                                                 
400 För en studie av hur förvar påverkar den asylsökande och därigenom även möjligheterna till utredning av 
ärendet se Hughes; Liebaut 1998 , s. 199 – 208. Se även avgörandet HD 2004:7, där domstolen beskriver förvar 
som ett allvarligt ingrepp på den personliga friheten och som en åtgärd att jämställas med frihetsberövningar 
enligt tvångsmedelslagstiftningen. 
401 Lag om bemötandet av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter, 116/2002. 
402 Ibid, 35 §.  
403 Det gamla fängelset på Skatudden kommer inom en snar framtid att tas ur bruk som förvar för utlänningar. I 
stället kommer förvarsenheten (med en maximikapacitet på omkring 30 interner) att flytta till nybyggda lokaler 
en bit utanför Helsingfors.  
404 Förvaret av utlänningar i häkten har kritiserats skarpt av organisationer både nationellt och internationellt. 
Även i den finska statens eget program för immigration och asylpolitik från 1997 sägs uttryckligen att förvar av 
utlänningar i häkteslokaler är ett problem och inte önskvärt. Se Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutumi-
nen 1997, s. 154.   
405 UtlL 121,2 §.  
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att ge uppgifter om sin identitet och att utlänningen genom sin aktiva vägran själv förvållat 

oklarheten i etablerandet av dennes identitet.  

 

Den tredje grunden för tagande i förvar på grund av oklarheter i identiteten, ”att det annars 

framkommer att identiteten är oklar”, är vagt och oprecist formulerat i lagtexten, men avser 

enligt lagens förarbeten att beskriva fall där utlänningen exempelvis påträffats med doku-

ment påvisande flera olika identiteter.406 Sålunda får även detta kriterium anses ge uttryck 

för situationer där den berörda utlänningen själv aktivt försökt dölja sin identitet.  

 

Förutom att ett visst uppåt måste finnas hos utlänningen gällande den oklara identiteten 

krävs även att tagande i förvar är en nödvändig åtgärd för utredningen av identiteten.407 Så-

lunda är det inte tillräckligt att oklar identitet och uppsåt kan påvisas, utan man skall även 

kunna påvisa att förvarstagandet ur en utredningssynpunkt är nödvändigt. Nödvändighet kan 

exempelvis vara för handen när förvarstagandet är nödvändigt för att hindra att utlänningen 

till personer, som till utredande myndighet kan lämna uppgifter om utlänningens identitet, 

sprider falska uppgifter eller då förvarstagandet är nödvändigt för att hindra att utlänningen 

förstör dokument gällande sin identitet. Ytterligare är det möjligt att se förvarstagandet som 

en utredningsåtgärd i sig, ett sätt att meddela utlänningen om allvaret i utredningen och där-

med ett sätt att från sökanden själv erhålla riktiga uppgifter om dennes identitet. 

Om förutsättningarna för förvarstagande på grund av oklar identitet kan sålunda samman-

fattningsvis sägas att oklar identitet i sig inte är en tillräcklig förutsättning för förvar. Förut-

om oklarhet krävs att utlänningen aktivt skall ha bidragit till att försvåra utredningen av iden-

titeten eller att det på annat sätt kan påvisas att utlänningens avsikt varit att inte ärligt uppge 

sin identitet. Om identiteten är oklar, men utlänningen trovärdigt lämnar uppgifter om denna, 

finns inga förutsättningar för tagande i förvar på grund av oklar identitet. Dessutom skall 

förvarstagandet vara nödvändigt för möjligheterna att utreda den berörda utlänningens iden-

titet.  

 

Alternativa säkringsåtgärder till förvarstagande på grund av oklar identitet för asylsökande är 

svåra att finna. Både anmälningsskyldigheten och skyldigheten att överlämna dokument är 

kopplade till förutsättningarna för inresan, till vilka en styrkt identitet inte enligt lagen räk-

nas.408 Däremot har myndigheterna enligt utlänningslagen en möjlighet att för identifiering 

                                                 
406 Se RP 28/2003, s. 203. Jfr även Melander 1981, s. 49 – 52.  
407 Om uppsåt se Frände, Dan: Allmän straffrätt 2004, s.118 ff.  
408 Se avsnitt 5.1.7 ovan.  
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av en utlänning uppta signalement och fingeravtryck.409 Närmast förvarstagandet är det dessa 

åtgärder som kommer i fråga för klargörandet av den asylsökandes identitet.  

 

Som tidigare sagts är tagande i förvar på grund av oklar identitet en vanlig orsak till tagande 

i förvar av asylsökanden i Finland.410 Detta är en följd delvis av den dokumentslöshet som 

förekommer bland asylsökande och de försök till missbruk av asylsystemet som kontinuer-

ligt görs. Dock är det även möjligt att det relativt frekventa förvarstagandet på denna grund 

även har ett samband med bristen på alternativa lösningar, dvs. bristen på andra säkringsåt-

gärder som medel för utredning av en oklar identitet hos en asylsökande. Dessutom finns det 

en risk att förvarstagandet på grund av oklar identitet ställ- och tidvis används som ett förvar 

av icke-identifierbara utlänningar, i stället för som i lagen föreskriven nödvändig hjälp i ut-

redningen av identiteten.  

 

Förvarstiden vid förvar på grund av oklar identitet varierar mycket från fall till fall.411 Ofta 

kan identiteten etableras, eller i alla fall kan beslut fattas om att förvaret inte på i lag förutsatt 

sätt underlättar utredandet av identiteten, rätt snabbt. I andra fall kan dock förvarstiden bli 

mycket utdragen och uppgå till flera månader. Viktigt är under alla omständigheter att för-

varsbeslutet kontinuerligt granskas i ljuset av både nödvändighets- och proportionalitetshän-

syn.412 Denna granskningsuppgift handhas i fallet av säkringsåtgärden förvar av allmänna 

domstolar och beslutsfattande polis.  

 

Misstanke om kommande brottslighet. Förutom oklar identitet utgör även brottsmisstanke, 

eller rättare sagt misstanke om kommande brottslighet, en godtagbar anledning till tagande i 

förvar enligt utlänningslagens stadgande. Enligt lagen krävs för förvarstagande på denna 

grund en grundad anledning att tro att utlänningen kommer att begå brott i Finland, och den-

na grundade anledning skall ha sitt ursprung i utlänningens personliga eller övriga förhållan-

den.413  

 
                                                 
409 UtlL 131 § säger att ”Polisen eller gränskontrollmyndigheten får för identifiering och registrering ta finger-
avtryck, fotografier samt andra signalement på en utlänning […]vars identitet är oklar.” Om upptagande av 
signalement se även avsnitt 5.1.5.2 nedan. Mellan upptagandet av signalement och tagande i förvar finns dock 
en betydande skillnad i åtgärdens effekter både för den enskilda sökanden, myndighet och utredningen i sig.  
410 Se fn 398 ovan. Detta antagande är gjort på generella uppgifter och antaganden.  
411 I lag uppställs ingen maximitid för förvarstagande enligt UtlL, alltså finns det inget hinder för mycket långa 
förvarstider i det enskilda fallet. Avsaknaden av dylik maximitid är inte generell internationell norm, utan fler-
talet länder har i lagstiftningen uppställt en dylik tidsgräns. Se Hughes; Liebaut 1998, s. 38 – 41. Se även 
UNHCR 1995, s. 21-22 och jfr Melander 1981, s. 66 – 67.  
412 Hänsyn bör i avvägningen även tas till att förvar väsentligt hindrar den asylsökande (eller utlänningen i öv-
rigt) att själv aktivt bidra till utredningen på annat sätt än genom sin utsaga. Jfr Hughes; Liebaut 1998, s. 207. 
413 UtlL 121,1 § p. 3 samt RP 28/2003, s. 203.  
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Lagens stadgande om förvarstagande på grund av misstanke om brottslighet är vagt.414 Man 

anger varken vilken typ av brottslighet som är tillräcklig för förvarstagande eller vilka indi-

kationer på brottslighet som är relevanta. Däremot är lagen relativt bestämd när man säger 

att misstanken om kommande brottslighet bör uppgå till styrkan av en grundad anledning att 

tro att brott kommer att begås. Enligt lagens förarbeten är dock stadgandet om förvarstagan-

de på grund av misstanke om kommande brott starkt sammankopplat med grunderna för av-

visning på grund av brottslighet eller misstanke därom.415 Sålunda kan viss ledning i tolk-

ningen tas av bestämmelserna i denna anknutna paragraf.416  

 

I stadgandet om avvisning på grund av brottslighet sägs explicit att enbart grundad anledning 

till misstanke om brott för vilket i Finland föreskrivits fängelsestraff eller grundad anledning 

till misstanke om upprepad brottslighet är tillräckligt för avvisning.417 Då i lagens förarbeten 

gällande säkringsåtgärderna explicit hänvisas till denna paragraf får antas att även för tagan-

de i förvar krävs grundad anledning att tro att utlänningen antingen kommer att göra sig 

skyldig till ett brott för vilket föreskrivits fängelsestraff eller till upprepad brottslighet för att 

tagande i förvar skall bli aktuellt. Misstanke om enstaka brott i bötesklassen är sålunda inte 

tillräckligt för förvarstagande.  

 

Förutom en viss grad på de kommande brotten krävs även misstanke av styrkan ”grundad 

anledning att tro”. Grundad anledning får anses ligga avsevärt högre än enbart misstanke, 

och är i termer av beviskrav möjligen närmast jämförbart med nivån omkring uttryck som 

”sannolikt”.418 Klart är alltså att misstanken om kommande brottslighet skall kunna motive-

ras grundligt och med relativt starka argument. Detta är även ett naturligt krav beaktat förva-

ringens jämförelsevis stora intrång på den personliga friheten. 

 

Vilka är då de omständigheter som kan motivera en dylik tillräckligt stark misstanke? Tidi-

gare känd brottslighet är naturligtvis en uppenbar motivering, men även utredning som visar 

på planering eller förberedelse till brott eller försök att begå brott är självfallet aktuella. 

Dessutom kan givetvis andra omständigheter i utlänningens person eller omgivningen an-

                                                 
414 Utlänningslagens stadgande om tagande i förvar kritiserades i ett stort antal av de yttranden som av olika 
personer och instanser inlämnades till förvaltningsutskottet och grundlagsutskottet vid beredningen av lagen. 
Trots den kritik som i yttrandena riktades mot de stundtals mycket vara formuleringarna ändrades de inte i be-
redningen. Se utlåtanden inlämnade till Grundlagsutskottet i förarbetet till GrUU 4/2004 och utlåtanden inläm-
nade till Förvaltningsutskottet i förarbetet till FvUB 4/2004.  
415 RP 28/2003, s. 203.  
416 Om förvar på grund av misstanke om kommande brottslighet se även Melander 1981, s. 52 – 54.  
417 UtlL 148,1 § p. 8.  
418 Om olika semantiska uttryck för juridiska ”säkerhetsbegrepp” se kapitel 4.4.9 ovan samt däri angivna refe-
renser.  
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tingen ensamma eller kumulerade ge upphov till en tillräckligt starkt grundad misstanke för 

att förvar skall kunna tillgripas. I sista hand är det upp till beslutsfattare samt behandlande 

domstol att avgöra om misstanken är tillräckligt stark.  

 

Här bör även påpekas att lagen inte uppställer några kriterier på förvarstagandet som nöd-

vändigt för att förhindra brottsligheten, utan enbart kräver att en grundad anledning finns för 

att dylik verksamhet är förestående från den berörda utlänningens sida.419  

 

Förvarstagande på grund av misstanke om kommande brottslighet fortskrider i allmänhet 

tills avvisning av sökanden kan ske.420 En utlänning kan ju som vi tidigare sett enligt utlän-

ningslagens stadgade avvisas om grundad anledning finns att misstänka att denne kommer 

att göra sig skyldig till brott i Finland.421 Sålunda är tidsramen för förvarstagandet beroende 

av hur snabbt polisen kan överenskomma med mottagande land om avvisningen, och hur 

snabbt praktiska åtgärder kan ta för avvisningen.  

 

Om utlänningen i fråga är en asylsökande är det klart att beslut om avvisning inte primärt är 

beroende av brottslighet eller misstanke om dylik, utan av avsaknad av asylskäl. Då avhåll-

samhet från kriminell verksamhet inte är en förutsättning för beviljandet av asyl kan asyl be-

viljas även till en utlänning som är förvarstagen på grund av misstanke om kommande 

brottslighet. Om asyl beviljas är det dock inte självklart att grunden för förvar upphör, i och 

med att fråga ändå är om en utlänning som kan ha uppsåt att i framtiden begå brott. Dock 

kan personen i fråga inte längre avvisas, om asyl beviljas.422 

 

Vid avvisningen. Den tredje och sista enligt lagen godtagbara orsaken för tagande i förvar av 

en utlänning är att polisen anser att utlänningen förhindrar eller avsevärt försvårar beslutsfat-

tandet i ärendet i fråga eller verkställigheten av ett avvisningsbeslut.423 För att denna grund 

skall kunna användas som motivering för förvarstagande krävs precis som vid misstanken 

om brottslighet en grundad anledning att tro att utlänningen förhindrar eller allvarligt försvå-

rar beslutsfattandet eller verkställigheten. Här är dock inte fråga om en grundad tro för en 

                                                 
419 Syftet med förvarstagandet blir sålunda att förhindra att brott begås av utlänningen genom att beröva denne 
friheten.  
420 Idén med förvarstagande på grund av misstänkt framtida brottslighet baserar sig ju på att förhindra brottslig-
het tills utlänningen kan avvisas från landet. Se RP 28/2003, s. 216. Konstateras bör även att en utlänning enligt 
lagen inte kan utvisas på grund av misstanke om kommande brottslighet – enbart avvisas.  
421 UtlL 148,1 § p. 8. Se även vad som i RP 28/2003, s. 203 sägs om att förvar på grund av misstanke om kom-
mande brottslighet skall ses som stående i starkt samband med avvisningsgrunden i fråga.  
422 Teoretiskt sett uppställs även i dessa fall en bakre tidsgräns för förvarstagandet till den tidpunkt då flykting-
en beviljas finskt medborgarskap, då fråga då inte längre är om en utlänning.  
423 UtlL 121,1 § p. 1 samt RP 28/2003, s. 202 – 203.  
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kommande handling och sålunda av prognoskaraktär, utan om grundad tro att utlänningen 

vid tidpunkten för beslutsfattandet om säkringsåtgärder förhindrar eller försvårar beslutsfat-

tandet eller avvisning. Som vid förvarstagande vid misstanke om kommande brottslighet är 

inte enbart en misstanke tillräcklig, utan för att misstanken om försvårande eller förhindran-

de av beslutsfattande eller avvisning skall vara tillräcklig krävs att den har styrkan av en 

grundad anledning att anse. Även i detta fall får grundad anledning anses ge uttryck för en 

säkerhet som i beviskravstermer befinner sig i området av uttryck såsom ”sannolikt”.424  

 

I lagen nämns som ett exempel på en handling som räknas som förhindrande eller avsevärt 

försvårande att utlänningen håller sig undan myndigheterna. Självfallet kan även andra hand-

lingar från den sökandes sida vara tillräckliga för att en grundad tro skall uppstå. Däremot är 

det inte tillräckligt för förvarstagande att utlänningen utan eget uppsåt exempelvis är svår att 

lokalisera för berörda myndigheter. Lagtexten visar att fråga måste vara om ett aktivt hand-

lande från den berörda utlänningens sida för att man skall kunna anse att denna förhindrar 

eller avsevärt försvårar beslutsfattande eller avvisning.425  

 

Dessutom bör man fästa vikt vid att alla typer av försvårande inte ger godtagbara skäl för 

förvarstagande, även om dessa sker med utlänningens uppsåt. Fråga bör enligt lagtexten vara 

om handlingar som avsevärt försvårar antingen beslutsfattandet eller helt förhindrar detta. 

Det i lagtexten angivna exemplet, att utlänningen håller sig undan myndigheterna, är själfal-

let som systematisk åtgärd från utlänningens sida ett handlande ägnat att på ett gravt sätt för-

svåra (eller till och med förhindra) beslutsfattande eller avvisning, men även andra handling-

ar kan antingen var för sig eller kumulerade ge upphov till en tillräcklig grad av försvåran-

de.426  

 

I en asylkontext torde den vanligaste anledningen till tagande i förvar på grund av förhind-

rande eller försvårande av beslutsfattande eller verkställning av avvisning vara att sökanden 

aktivt motsätter sig och försvårar avvisningen. Således torde det knappast vara vanligt att 

asylsökanden motarbetar själva beslutsfattandet i sitt ärende på ett så gravt sätt att förvar 

kunde bli aktuellt, emedan motarbetande av ett redan fattat beslut om avvisning är desto van-

ligare.  

                                                 
424 Se redogörelsen om misstankens styrka ovan samt fn 414.  
425 Att utlänningen undanhåller sig myndigheten får anses innebär att utlänningen inte på uppmaning kontaktar 
myndigheten eller informerar myndigheten om var denne kan kontaktas. Se även avsnitt 5.1.2 ovan och redogö-
relsen för brott mot anmälningsplikt.   
426 Däremot är det tveksamt om exempelvis försummandet av enstaka anmälningar till myndigheten av en ut-
länning med anmälningsplikt kan anses utgöra tillräckligt grava skäl för förvar. Jfr Melander 1981, s. 55 – 57.  
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Ett alternativ till tagande i förvar på grund av den asylsökandes motarbetande av avvisningen 

är naturligtvis påförande av anmälningsskyldighet och/eller en skyldighet att överlämna re-

sedokument.427 Då tagande i förvar av dessa tre möjligheter klart är den som grövst inkräktar 

på den berörda personens frihet, bör även de andra möjliga säkringsformerna om möjligt ges 

företräde. Beslut om behov och val av säkringsåtgärd är i dessa fall självfallet beroende av 

den proportionalitetsbedömning som alltid bör göras.  

 

Noterbart är att det inte vid tagande i förvar på grund av att utlänningen motarbetar avvis-

ningen eller beslutsfattandet uppställs något krav på att förvarstagandet skall vara nödvän-

digt för att säkerställa vare sig beslutsfattande eller avvisning. Enligt lagen krävs enbart att 

utlänningen ”tillräckligt framgångsrikt” motarbetat beslutsfattandet eller avvisningen. Där-

emot är det klart att tagande i förvar i praktiken har effekten av att underlätta åtminstone det 

praktiska utförandet av avvisningen genom att man genom denna åtgärd minimerar utlän-

ningens möjligheter till motarbetande.  

 

Förvarstagande på grund av förhindrande eller försvårande av beslutsfattande eller avvisning 

fortskrider i regel tills beslut fattats eller avvisningen verkställts.428 Detta betyder, då polisen 

ofta strävar till en relativt snabb verkställighet av fattade avvisningsbeslut, i flertalet fall att 

förvarstiden blir förhållandevis kort. Dock kan förvar på denna grund ge upphov till svåra 

avvägningar i de fall där utlänningen tagits i förvar enkom för att säkerställa avvisningen, 

men denna sedermera förhindras exempelvis av motvilja från det mottagande landets myn-

digheter att motta den berörda personen eller av ändrade förhållanden i utlänningens hem-

land. 

 

 

5.1.4.2 Beslut om tagande i förvar och domstolsbehandling 

5.1.4.2.1 Inledande beslut om tagande i förvar 

Enligt utlänningslagen skall beslut om tagande i förvar fattas av en tjänsteman i befälsställ-

ning antingen vid polisen i det härad där förvaret sker, vid skyddspolisen, centralkriminalpo-

lisen eller vid den rörliga polisen.429 För att beslut om tagande i förvar skall kunna fattas 

                                                 
427 Se kapitel 5.1.2 och 5.1.3 ovan.  
428 Enligt UtlL 137 § skall förvaret upphöra när förutsättningar för förvarstagande inte längre finns. Gällande 
förvar på grund av försvårande av beslutsfattande eller avvisning är detta framför allt när beslut fattats eller 
verksällighet skett, men kan även naturligtvis inträffa när beslutsfattare eller domstol anser att utlänningen inte 
längre försvårar beslutsfattandet eller verkställigheten.  
429 UtlL 123 § samt RP 28/2003, s. 203.  
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krävs naturligtvis att beslutsfattaren bedömt att något av lagens villkor för tagande i förvar är 

uppfyllt.430  

 

Om man redan i beslutsskedet med säkerhet kan säga att förvarstiden inte kommer att övers-

tiga 48 timmar, får förvarsbeslutet även göras av en tjänsteman i ledande ställning vid gräns-

polisen.431 Kravet på att förvarstiden inte får överstiga 48 timmar för att beslut av gränspoli-

sen skall vara aktuellt gör att denna möjlighet till beslutsfattare närmast används vid kortva-

rigt förvar av utlänningar som avvisas vid gränsen. Då asylsökande inte får avvisas vid grän-

sen, utan har rätt att lämna ansökan om asyl samt i andra fall än vid upprepad ansökan även 

har rätt att vistas i Finland under behandlingen av asylärendet har förvar till följd av beslut 

fattat av gränsbevakningen mycket litet användningsområde i samband med asylsökanden i 

Finland.432  

Ytterligare säger lagen att den som beslutet gäller, den förvarstagne, eller dennes lagliga fö-

reträdare skall informeras om grunden till beslutet om tagande i förvar.433 Denna information 

ges i regel i och med delgivningen av beslutet. Delgivningen av förvarsbeslut torde med stöd 

av utlänningslagen 205,3 § och allmänna hänsyn i samband med förvaret som institut i regel 

utföras som stämningsdelgivning, och för delgivningen gäller de generella regler om tolk-

ning och översättning som uppställs av utlänningslagen.434 Sålunda skall polis eller annan 

beslutsfattande myndighet sörja för att nödvändig tolkning eller översättning av beslutet sker 

så att utlänningen på sitt modersmål eller på ett språk som det finns grundad anledning att 

anta att han eller hon förstår får information om grunder och effekt av beslutet.435  

 

Närmare bestämmelser om beslutet saknas i lag. Enligt allmänna hänsyn och med tillämp-

ning av förvaltningslagens 43 § och 44 § får dock antas att beslutet skall vara skriftligt, och 

att beslutet skall vara utformat på så sätt att därur klart framgår vem beslutet gäller, besluts-

fattaren samt grunder och tidpunkt för beslutet.436  

 

De ovannämnda reglerna för beslutsfattande i förvarsärenden gäller även i de ärenden där 

den berörde utlänningen är en minderårig. Utöver de bestämmelser som ovan redogjorts för 

                                                 
430 För en redogörelse för de villkor som i lag uppställs för tagande i förvar, se avsnitt 5.1.4.1 ovan.   
431 Som tjänsteman i ledande ställning räknas enligt lagen chefen för juridiska avdelningen vid staben för 
gränsbevakningsväsendet, en gränsbevakningsman med minst majors grad, områdeschefen vid en gränsbevak-
nings- eller sjöbevakningsstation eller chefen för en gränskontrollavdelning. UtlL 123 §.  
432 Se vad som sagts om non-refoulement och rätten till asyl i avsnitt 2.1 ovan.  
433 UtlL 123 § samt RP 28/2003, s. 203.  
434 Om stämningsdelgivning se kapitel 4.5.3 ovan.  
435 UtlL 203 § samt Ibid. 
436 För en närmare redogörelse för de krav som ställs på förvaltningsbeslut se kapitel 4.5.1 och 4.5.2 ovan samt 
däri angivna referenser.  
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säger dock lagen att i ärenden där den förvarstagne är minderårig skall socialmyndigheten 

höras innan personen tas i förvar.437 Lagen säger inte ifall detta hörande skall ske innan eller 

efter att beslut i ärendet fattats, och inte heller ger lagen närmare vägvisning gällande möj-

ligheterna för socialmyndigheterna att påverka beslutet om tagande i förvar. Hörande som 

begrepp får dock anses implicera en faktisk möjlighet att påverka av beslutet för socialmyn-

digheterna, varför användningen av begreppet i stadgandet bör uppfattas som en uppmaning 

till kommunikation med socialmyndigheterna innan beslut fattas om tagande i förvar av 

minderårig.  

 

5.1.4.2.2 Verkställighet av beslut om förvar 

Beslut om förvar verkställs i och med att den berörda utlänningen tas i förvar. Verkställighet 

av beslut om tagande i förvar sker i regel omedelbart efter delgivningen av beslutet, vilket i 

sin tur oftast sker så snabbt som möjligt efter beslutsfattandet.438 

 

Enligt utlänningslagens stadgande skall en utlänning som tas i förvar så snart som möjligt 

placeras i en för ändamålet avsedd förvarsenhet.439 Lagen om bemötande om utlänningar 

som tagits i förvar och om förvarsenheter stadgar närmare rörande en dylik förvarsenhet att 

den skall omfatta nödvändiga lokaler för förvar av utlänningar samt ett därtill anslutet områ-

de för vistelse utomhus.440 Fråga är alltså om en för ändamålet speciellt avsatt lokal, vars 

primära syfte är att fungera som förvar för utlänningar.  

 

Varken lag eller förarbeten specificerar närmare vad som avses med uttrycket ”så snart som 

möjligt”, men fråga får anses vara om en mycket kort tid som den förvarstagna kan hållas i 

annan form av förvar än i en för ändamålet avsedd förvarsenhet.  

 

Undantag till ovanstående regel om snar placering i förvarsenhet utgörs av utlänningslagens 

stadgande om exceptionell placering av utlänning tagen i förvar.441 Enligt stadgandet kan 

nämligen en förvarstagen utlänning placeras i polisens häkteslokaler om alla platser i den för 

ändamålet speciellt avsedda förvarsenheten tillfälligt är upptagna, eller om tagandet i förvar 

                                                 
437 UtlL 122 §. Även om förvar av minderåriga accepteras anses generellt att detta bör undvikas längst möjligt 
och att barn som dock tas i förvar bör uppmärksammas speciellt i ordnandet av förvaret. Se Hughes; Liebaut 
1998, s. 41 – 43.  
438 Se även Melander 1981, s. 33 ff. där författaren kommenterar verkställighet av förvarsbeslut under rubriken 
”gripande”. En kuriositet i sammanhanget är att Melander nämner finska medborgare som den enda grupp ut-
länningar som i Stockholm grips i syfte att direktavvisas.  
439 UtlL 123,2 § samt RP 28/2003, s. 204.  
440 Lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar, 2,1 §.  
441 UtlL 123,3 §.  
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sker avståndsmässigt långt från den närmaste förvarsenheten.442 I det sistnämnda fallet, där 

exceptionellt förvar motiveras med avståndet till förvarsenheten får det exceptionella förva-

ret fortgå i maximalt fyra dagar.443  

 

Beslut om exceptionell placering av förvarstagen sker enligt samma regler som ”vanliga” 

förvarsbeslut. Däremot uppställer utlänningslagen till skillnad för vad som gäller vid ”vanligt 

förvar” hinder för att i exceptionellt förvar ta en minderårig, om inte i polisens häkteslokaler 

även förvaras den minderåriges vårdnadshavare eller annan myndig familjemedlem.444 La-

gen säger inte närmare ifall fråga måste vara om samma häkteslokaler som de där den min-

deråriga befinner sig, men så får förmodas vara avsett med stadgandet. En minderårig får 

sålunda endast tas i exceptionellt förvar tillsammans med antingen vårdnadshavare eller an-

nan myndig släkting.  

 

Utlänningar som placerats i häkteslokaler skall behandlas i enlighet med de bestämmelser 

som i speciallag uppställts för bemötandet av förvarstagna utlänningar. Dock stadgar utlän-

ningslagen även om ett visst tillämpningsområde för lagen om rannsakningsfängelse även på 

dessa förvarstagna, i de fall detta är nödvändigt för upprätthållandet av ordningen och säker-

heten i häkteslokalerna.445  

 

Även lagens stadgande om exceptionell placering av förvarstagen är vagt formulerat. Bland 

annat har det visat sig att uppfattningarna om vad som är tillräckligt långt avstånd från orten 

för tagande i förvar till förvarsenheten för att exceptionellt förvar skall kunna tillgripas på 

grund av långa avstånd har varierat mellan olika instanser. I utlänningslagens förarbeten 

nämns förvarstagande i nordligaste delarna av Lappland som exempel på när exceptionellt 

förvar kan motiveras utgående från avståndet till förvarsenheten, medan i praktiken även 

förvarstagna på närmare avstånd från förvarsenheten torde placeras i häkten.446 Det är i detta 

                                                 
442 En generell kalkylering av förvarsplatser i Helsingfors (ca 30), antalet förvarstagna (1046) och en uppskat-
tad medellängd på förvaret (7 dygn) ger vid handen att behovet förvarsdygn år 2004, 7322 dygn, dock under-
steg kapaciteten, 10680 dygn. Klart är dock att fövarsbehovet inte är jämt fördelat, och att förvarsenheten tidvis 
inte har möjlighet att ta emot alla förvarstagna utlänningar i Finland.  
443 UtlL 123,3 § punkt 2.  
444 UtlL 123,4 § samt RP 28/2003, s. 204.  
445 Närmare bestämt är det 5 – 7 § i lagen om rannsakningsfängelse 615/1974 som kan användas på utlänningar 
som tagits i exceptionellt förvar. Dessa paragrafer gäller tvångsmedel mot person i rannsakningsfängelse, så-
som kroppsvisitering och specialgranskning, förhållandena i rannsakningsfängelset, isolering samt rannsak-
ningsfångens möjligheter att använda egna tillhörigheter och att få vård och pengar under sin tid i rannsak-
ningsfängelse.   
446 RP 28/2003, s. 204. I nuläget tas dock i praktiken utlänningar i exceptionellt förvar på grund av avståndet 
till förvarsenheten på betydligt närmare avstånd från Helsingfors än nordliga Lappland, exempelvis i Tammer-
fors.  
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sammanhang även värt att påpeka att den exceptionella placeringen av förvarstagna i häkten 

har kritiserats skarpt både nationellt och internationellt.447  

 

Gällande tidsrymden av exceptionell placering får konstateras att lagen explicit när placer-

ingen skett på grund av stort avstånd till närmaste förvarsenhet stadgar om en maximitid på 

fyra dagar, varefter den förvarstagne antingen skall friges eller flyttas till en för ändamålet 

avsedd förvarsenhet.448 Om den exceptionella placeringen grundas på tillfälligt fyllda för-

varsenheter är det klart att den förvarstagna skall flyttas från häktet till förvarsenheten så fort 

plats på förvarsenhet finns. 

 

Enligt lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar kan även beslutas att utlän-

ningen i förvar skall placeras i separat förvar, eller med andra ord isoleras.449 Beslut om pla-

cering i separat förvar kan motiveras med fara för eget eller annans liv eller hälsa, fara för 

säkerhet eller ordning eller med tryggandet av utredning av förutsättningar för inresa eller 

identitet. Beslut om separat förvar fattas av direktören för den förvarsenhet där utlänningen 

är förvarstagen. Meddelande om separat förvar skall av beslutsfattaren göras till tingsrätten, 

som i sin tur i och med granskningen av förutsättningarna för tagandet i förvar även skall 

granska förutsättningarna för det separata förvaret. 

 

Om separat förvar inte anses tillräckligt för att skydda den förvarstagna, dennes omgivning 

eller utredningen kan utlänningen tillfälligt förflyttas från förvarsenheten till ett polishäk-

te.450 Någon maximitid för placeringen i häkte på denna grund finns inte uppställd i lag, utan 

man nöjer sig med att säga att placeringen inte får fortgå längre än nödvändigt.  

 

5.1.4.2.3 Anmälan till och behandling i domstol 

Efter att beslut om tagande i förvar har fattats och verkställts skall beslutande tjänsteman ge-

nast, eller senast dagen efter verkställigheten, meddela tingsrätten på den ort där förvaret 

finns om beslutet.451 Det samma gäller naturligtvis för beslut om exceptionell placering. 

Anmälan får göras per telefon eller elektroniskt, men skall i fall av telefonanmälan även till-

                                                 
447 Se Hughes; Liebaut 1998, s. 36, speciellt fn 75 i vilket refereras till ett beslut av finska JO från år 1996 an-
vändningen av häkten som utlänningsförvar kritiserades, samt s. 157. 
448 UtlL 123,3 § punkt 2.  
449 Lag om bemötande av utlänningar som tagits i förvar, 8 – 10 §§.  
450 Ibid, 9 §.  
451 UtlL 124 § samt RP 28/2003, s. 204.    
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ställas tingsrätten skriftligt. I brådskande fall kan även annan tingsrätt än tingsrätten på orten 

för förvarstagandet vara behörig att motta anmälan om förvar.452  

 

Efter att tingsrätten mottagit anmälan om förvar eller exceptionell placering på grund av full-

satta förvarsenheter skall ärendet senast inom fyra dagar från verkställningen av förvarsbe-

slutet upptas till behandling av tingsrätten. Gällande beslut om exceptionellt förvar på grund 

av stort avstånd mellan orten för tagande i förvar och närmsta förvarsenhet stadgar lagen att 

tingsrätten senast inom ett dygn från att den fått anmälan om förvaret skall uppta beslutet till 

behandling.453 

 

Vid denna domstolsbehandling skall tingsrätten, i endomarsammansättning, granska ifall de i 

lag uppställda förutsättningarna för tagande i förvar eller exceptionell placering uppfylls i det 

enskilda ärendet.454 Vid behandlingen skall beslutsfattaren närvara, och denne skall dessut-

om för domstolen ha framlagt en utredning om förutsättningarna för förvarstagande i det en-

skilda ärendet.455 Även den berörda utlänningen skall närvara vid behandlingen, och denne 

skall även av domstolen under behandlingen av ärendet höras.456  

 

För förvarsrättegångar enligt utlänningslagen gäller även att tingsrätten inte är bunden vid de 

allmänna stadgandena om tid och plats för tingsrättens sammanträde. Förvarsrättegångar kan 

sålunda hållas när och där det är lämpligast med tanke på omständigheterna i det enskilda 

fallet, exempelvis i förvarslokalens utrymmen.457   

 

Utlänningslagen innehåller inga närmare processuella stadganden gällande exempelvis den 

berörda utlänningens rätt till tolkning under rättegång, eller kring frågor rörande utnämning 

eller förordnande av biträde.458  

 

                                                 
452 Detta sker i så fall i enlighet med Justitieministeriets föreskrifter gällande jourhavande tingsrätt i häktnings-
ärenden i Justitieministeriets beslut om handläggning av häktningsärenden vid tingsrätter i vissa fall 900/1993. 
453 UtlL 124,1 – 2  §. För exceptionellt förfar blir då regeln att tingsrätten skall uppta ärendet till behandling 
senast två dagar efter verkställighet.  
454 UtlL 124,3 §.  
455 UtlL 125, 1-2 § samt RP 28/2003, s. 204 – 205.  
456 UtlL 125,2 §.  
457 UtlL 124,3 §.  
458 Det är inte helt lätt att avgöra vilken lag som skall tillämpas gällande bestämmelser om tolkning och biträde 
i förvarsrättegångar. Å ena sidan innehåller utlänningslagen en rad processbestämmelser specifika för förvars-
rättegångarna, varför även lagens generella stadganden om förfarandet i utlänningsärenden kunde anses vara 
tillämpliga vid sidan av de speciella processbestämmelserna. Å andra sidan stadgar utlänningslagen 4 § om en 
tillämplighet av förvaltningslagen på ärenden under utlänningslagen. Dessutom uppvisar förvarsrättegångarna 
en så stor likhet med häktningsförhandlingarna att en viss analog tillämpning av stadgandena rörande dessa 
förhandlingar kunde motiveras.  
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I och med att lagen dock stadgar att den berörda utlänningen skall höras i förvarsrättegången 

blir det emellertid uppenbart att tolkning under rättegången skall användas. Utan tolkning 

skulle det i de flesta fall vara omöjligt att höra utlänningen i fråga. Ett i förvarsrättegångar 

tillämpligt stadgande om tolkning kan hittas i utlänningslagens generella stadgande om tolk-

ning och översättning.459 Enligt detta stadgande skall myndigheten ordna tolkning och/eller 

översättning i de ärenden som kan anhängiggöras av myndigheten. Förvarsrättegångar är 

onekligen ärenden anhängiggjorda av myndigheten, och därmed kan myndighetens skyldig-

het att under rättegången ordna tolkning motiveras med att ovannämnda paragraf. Berörd 

myndighet i förvarsrättegångar är polisen, då gränsbevakningens rätt att besluta om förvar 

enbart utsträcker sig till förvar som pågår i maximalt fyra dagar och rättegångar i dessa ären-

den på grund av tidsfristerna sålunda inte blir aktuella.460  

 

Från en rättssäkerhetssynpunkt är det även uppenbart att den berörda utlänningen har rätt att 

få ett biträde tilldelat för behandlingen av förvarsärendet.461 Detta är även utgångspunkten 

internationellt. Även lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar tar som ut-

gångspunkt att utlänningen i förvarsrättegångar har rätt till ett biträde i och med att lagens 6 

§ stadgar att utlänningar i förvar har en ovillkorlig rätt att hålla kontakt med sitt biträde eller 

med ett allmänt rättsbiträde. Klart är sålunda att biträde bör beviljas utlänningen i förvarsrät-

tegångar.  

 

I utlänningslagen finns det dock inga specifika bestämmelser om utseende av biträde eller 

om möjligheter till rättshjälp i förvarsrättegångar.462 Utlänningslagen innehåller dock ett ge-

nerellt bemyndigande för domstolar att i behandlingen av ärenden som avses i lagen, alltså 

också i förvarsrättegångar, bevilja utlänningen rättshjälp. Detta är dock ingen förpliktigande 

bestämmelse, utan den ger enbart domstolen rätt att bevilja rättshjälp. Speciellt för detta ge-

nerella stadgande är att man explicit stadgar om möjlighet att bevilja rättshjälp utan ekono-

misk utredning såsom förutsätts av rättshjälpslagen, vilket i förvarsärenden är en klar fördel 

då fråga oftast är om brådskande ärenden. Både från rättssäkerhetssynpunkt och med en 

                                                 
459 UtlL 203,1 § 3p.  
460 Stadganden om tolkning finns även i FL 26 §, enligt vilken en part har rätt att få tolkning i ärenden som an-
hängiggörs av myndigheten om part ej förstår rättegångsspråket och i RB 4 kap. 2 § enligt vilket part i rätte-
gång enbart har rätt till tolkning när det egna språket är finska eller svenska om inte domstolen bestämmer an-
nat.  
461 Om utlänningars rätt till juridiskt biträde vid förvarsrättegångar med utgångspunkt i Konventionen om civila 
och politiska rättigheter, 99 UNTS 171, samt Barnkonventionen, 1577 UNTS 3, se Hughes; Liebaut 1998, s. 
193 – 194.  
462 Att även praxis gällande användning och utnämnande av biträde är oklar och varierar från ort till ort står 
klart från de försök till översikt över förvarsrättegångarna som gjorts i följande studier: Streng 2000, s. 36 och 
UNHCR 1995, s. 106 – 108.  
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blick på praxis samt på utlänningslagens generella stadganden om rättshjälp står det alltså 

klart att biträde för förvarsrättegångarna kan förordnas med stöd av rättshjälpslagens 2,2 §, 

dock utan den ekonomiska utredning som i rättshjälpslagen förutsätts.463  

 

I praktiken har förordnandet av biträden för utlänningen i samband med förvarsrättegångar 

antingen skett så att polisen i princip ”tilldelat” den berörda utlänningen ett biträde – som 

sedan fastställts av tingsrätten, eller så att utlänningen efter att ha fått bekanta sig med en 

lista som polisen tillhandahållit över möjliga biträden själv valt biträde, som vid behandling-

en av ärendet fastställts av tingsrätten.464 Klart är att detta förfarande är snedvridet, på så sätt 

att polisens makt över valet av biträde, på samma gång som man i domstolsförhandlingen är 

utlänningens motpart, är för stort. Risken finns att polisen utgår från egna preferenser vid 

valet av de biträden som presenterats för utlänningen i stället för att se till utlänningens bäs-

ta. Detta är speciellt viktigt med tanke på biträdes uppgift inte som objektiv observerare utan 

som företrädare för huvudmannens, den förvarstagnes, intressen.  

 

När förvarsärendet så behandlats av tingsrätten skall beslut ges angående ifall förutsättning-

arna för förvar eller exceptionell placering i det enskilda fallet är uppfyllda. Om förutsätt-

ningar saknas, skall beslut om frigivning av utlänningen ges så snart behandlingen av ärendet 

avslutats.465 Om tingsrätten däremot finner att förutsättningar i det enskilda ärendet finns, 

skall ett beslut om förpassande av utlänningen till förvar eller exceptionell placering fattas. 

Om tingsrätten avslutningsvis finner att i det enskilda ärendet finns förutsättningar för för-

var, men inte för exceptionell placering där utlänningen är placerad skall beslutas att utlän-

ningen flyttas från exceptionell placering till en förvarsenhet.466  

 

Om tingsrätten beslutar att förutsättningar i det enskilda ärendet finns för förvar, eller excep-

tionell placering, skall ärendet ex officio upptas till ny behandling av tingsrätten senast två 

veckor efter föregående behandling.467 Sålunda skall tingsrätten efter den inledande behand-

lingen av förvarsärendet, som sker antingen dagen efter tagandet i exceptionellt förvar eller 

inom fyra dagar från verkställigheten av beslut om förvar eller exceptionell placering, var 

fjortonde dag uppta ärendet till ny behandling. Mellan dessa behandlingar skall även besluts-

fattaren kontinuerligt granska beslutet om förvar, och om beslutsfattaren finner att förutsätt-

                                                 
463 Rättshjälpslag, 257/2002. 
464 Se även Streng 2000, s. 36.  
465 UtlL 126 § samt RP 28/2003, s. 205. Beslut om frigivning verkställs omedelbart.  
466 UtlL 126 §.  
467 UtlL 128 § samt RP 28/2003, s. 205.  



 119

ningar inte längre finns frige den förvarstagne och till tingsrätten göra en anmälan om det-

ta.468  

 

Enligt utlänningslagens stadgande får över beslut av myndighet och tingsrätt gällande tagan-

de i förvar inte sökas ändring. Det samma torde gälla för beslut om exceptionell placering. 

Däremot kan över tingsrättens beslut i förvarsärenden klagan anföras enligt rättegångsbal-

kens bestämmelser.469 Klagan kan enligt RB enbart anföras på grund av fel i processförut-

sättningarna såsom tingsrättens domförhet, hörande av par och oklarhet i dom.470 Högsta 

domstolen har dock i domen 2004:7 ansett att klagan i ärenden gällande förvarsbeslut även 

kan gälla frågan om ifall i lag uppställda förutsättningar för förvaret har funnits vid tiden för 

beslutet.471  

 

5.1.4.3 Allmänt om tagande i förvar  

Trots det relativt extensiva ingrepp i den berörda personens frihet som tagande i förvar inne-

bär har denna säkringsåtgärd fått ett förhållandevis stort användningsområde.472 Lagens vill-

kor för tillgripandet av tagande i förvar är vaken få eller i de flesta fall snävt avgränsade, och 

medger därför ett tämligen brett användningsområde för säkringsåtgärden i fråga. När man 

därtill lägger den relativa oklarhet som många i lagen uppsatta villkor och regler kring ta-

gande i förvar uppvisar samt det onekliga underlättande av uppsikt och kontroll som åtgär-

den innebär för berörda myndigheter, är det knappast förvånande att praxis inte visar på 

återhållsamhet i användningen av tagande i förvar eller exceptionell placering. 

 

Däremot har bland annat regeringens egen utredning i immigrations- och flyktingpolitiska 

frågor sagt att tagande i förvar, just på grund av de allvarliga följderna för den personliga 

friheten som denna säkringsåtgärd innebär, endast skall användas i yttersta undantagsfall, 

                                                 
468 Se vad som ovan i avsnitt 5.1.2 och 5.1.3 anförts om nödvändighets- och proportionalitetsprövning i förhål-
lande till säkringsåtgärder enligt utlänningslagen. Se även UtlL 127 § som stadgar om möjligheten att frige en 
förvarstagen utan beslut av tingsrätt.  
469 UtlL 129 § samt RP 28/2003, s. 205. 
470 RB 31 kap. 1 §. Om klagan i förvaltningsprocessen se Hallberg, Pekka: Ylimääräinen muutoksenhaku hal-
lintoasioissa 1986.  
471 Se avgörandet HD 2004:7: ”Korkein oikeus katsoo, että myös voimassaolevan ulkomaalaislain mukaisesta 
säilöönottoa koskevasta käräjäoikeuden päätöksestä saa kannella hovioikeuteen sillä perusteella, ettei sä-
olöönotolle ole laissa tarkoitettuja edellytyksiä”. Högsta domstolens beslut har i det aktuella ärendet grundat sig 
på tidigare ikraftvarande utlänningslag 378/1991. Stadgandena om besvärsförbud och klagorätt är dock likvär-
diga mellan den gamla och den nya utlänningslagen, och sålunda har högsta domstolens avgörande relevans 
även i tillämpningen av den nu ikraftvarande utlänningslagen. I lagens förarbeten, RP 28/2003, nämns inte 
denna möjlighet, vilket torde förklaras med att Högsta domstolens beslut givits efter att propositionen skrivits. 
472 Se fn 398 ovan.  
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och inte får ses som en rutinmässig åtgärd.473 Den av inrikesministeriet utsedda arbetsgrup-

pen säger även att förvar av minderåriga som utgångspunkt inte överhuvudtaget bör tilläm-

pas, och motsätter sig å det starkaste exceptionell placering av förvarstagna utlänningar i 

häkteslokaler.474 Denna arbetsgrupps synpunkter får anses ge uttryck för de generella upp-

fattningar om behovet av restriktivitet i förvaret av utlänningar, och då speciellt asylsökande, 

som företräds av ett antal organisationer både internationellt och nationellt. Bland annat 

UNHCR säger explicit att förvar av asylsökande är någonting oönskat, och ett medel som 

enbart skall användas av yttersta nödvändighet.475 UNHCR motsätter sig även i sina riktlin-

jer tagandet i förvar av minderåriga.476 

 

I ljuset av att den arbetsgrupp som av inrikesministeriet tillsattes för utvärdering och plane-

ring av invandringen och integreringen i Finland redan 1997 slog fast att förvar endast får 

användas i yttersta undantagsfall, och att exceptionell placering och förvar av minderåriga 

helt bör slopas, är det förvånande att reglerna i den utlänningslag som stiftades så sent som 

2004 är så pass generösa och vaga som de är.477 Dessutom ter sig den praxis gällande förva-

ret som säkringsåtgärd som av författaren uppfattats vara relativt expansivt än mer oförsvar-

ligt i ljuset av arbetsgruppens uttalanden.478  

 

Härtill bör även läggas fakta om den merkostnad som tagande i förvar innebär för den finska 

staten, i jämförelse med exempelvis anmälningsskyldigheten. Studier av kostnaderna i Fin-

land har inte gjorts, men belysande exempel kan hämtas från vårt västra grannland. I Sverige 

har man nämligen räknat ut att en förvarstagen asylsökande kostar samhället över 2400 kro-

nor per dag (motsvarande ca 260 euro) emedan en asylsökande i öppen mottagning, med el-

ler utan anmälningsskyldighet, kostar samhället 255 kronor per dag (motsvarande ca 27 

euro).479 Förvar innebär sålunda förutom mycket stora inskränkningar på den personliga fri-

heten även en betydande merkostnad för samhället.  

Ansvaret för en korrekt tillämpning av lagens stadganden om tagande i förvar ligger delvis 

på beslutande myndigheter, dvs. polis och gränsbevakning, men självfallet även, och kanske 
                                                 
473 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen 1997, s. 154. Om kravet på restriktivitet och undantagsna-
tur i beslut om tagande i förvar enligt utlänningslagen se även Hughes; Liebaut 1998 s. 150 – 152.  
474 Hallitty maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen 1997, s. 154.  
475 UNHCR: Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers 
1997, para. 1 och Gudelines 2 -3; Europarådet: Recommendation Rec(2003)5 of the Committee of Ministers to 
member states on measuers of detention of asylum seekers 2003; ECRE: Position paper on the detention of 
asylum seekers 1996. 
476 UNHCR 1997, Guideline 6. Se även Europarådet 2003, para. 20.  
477 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen 1997, s. 154.  
478 Ett nytt invandrings- och immigrationspolitiskt program skall presenteras under våren – sommaren 2005, 
vari även kommer att ingå uttalanden om användningen av säkringsåtgärder i utlänningslagens bemärkelse.  
479 Statskontoret 2004, s. 34.  
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ytterst, på de tingsrätter som i och med domstolsprövningen av förvarsbesluten skall fungera 

som kontrollanter av lagligheten i frihetsberövningen. Tingsrättens behandling av förvars-

ärenden bör utgå från en kritisk granskning av den av polisen presenterade utredningen om 

förutsättningarna för tagande i förvar, och får inte enbart syfta till ett fastställande av berörd 

myndighets avgörande. Dessutom är det upp till domstolen att kontrollera att tolkning, rätten 

till biträde och övriga förutsättningar för en rättvis rättegång är fullgott iakttagna i det en-

skilda ärendet. 

  

De ibland förmedlade intryck av tingsrätternas verksamhet i förvarsrättegångar, enligt vilka 

domaren snarast framstått som en förmedlare av myndighetens bedömning än som en objek-

tiv granskare är därför oroväckande.480 Om inte tingsrätterna kan slå vakt om den frihetsbe-

rövades rätt till en regelrätt prövning av ärendet, vem skall då göra det när ingen möjlighet 

till överprövning av besluten ges i lagen? Till viss mån kan säkert domstolarnas expansiva 

förhållningssätt till förvar som säkringsåtgärd förklaras med okunskap om relevanta regler, 

då utlänningslagen knappast är vare sig den klaraste eller mest bekanta lagen för domare i en 

tingsrätt. Sålunda är ökad kunskap om omständigheterna och reglerna kring den utredning 

som av polisen presenteras för domaren av yttersta vikt för möjligheterna att genomföra en 

kritisk granskning av den samma. Självfallet skulle även en specificering av de i lagen ofta 

vaga stadgandena kring förutsättningar och regler för tagande i förvar öka möjligheterna till 

en korrekt och restriktiv tillämpning av lagens stadganden om tagande i förvar och exceptio-

nell placering.  

 

Att möjligheten till exceptionell placering, eller med andra ord förvaring av förvarstagna ut-

länningar i polisens häkteslokaler, finns kvar i lagen får anses vara en direkt följd av att me-

del för utökning av antalet förvarsenheter inte lösgjorts.481 Om antalet förvarsenheter kunde 

utökas skulle både antalet platser öka och avstånden mellan möjliga orter för förvarstagande 

och närmaste förvarsenhet minska. Den planerade flytten av förvarsenheten i Helsingfors till 

större utrymme kan råda bot på bristen på platser i förvaret, men i och med att fråga endast 

är om en enda förvarsenhet för hela landet så kommer exceptionell placering på grund av 

stora avstånd även i fortsättningen att tvunget vara en möjlighet. 

                                                 
480 Röster har framför allt bland biträden till asylsökanden höjts för krav på ökad rättssäkerhet i förvarsrätte-
gångarna. Enligt biträden är det inte ovanligt att utlänningen själv varit helt omedveten om att fråga har varit 
om en rättegång och att han eller hon har suttit inför en domstol. Dessutom klagas ofta på att tolkning sker till 
språk som utlänningen inte förstår och att utlänningen till och med stundtals uppfattar polisen som sitt biträde. 
Jfr Streng 2000, s. 20 – 28, vari även framkommer att domstolen ofta förhåller sig relativt passivt i sin kritiska 
granskning av förutsättningarna för förvarstagandet.  
481 Se även RP 28/2003, s. 204.  
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Slutligen bör konstateras att även om ett klart utrymme för förbättring av både lag och praxis 

finns inom ramen för de finska stadgandena om tagande i förvar så håller dessa ändå en hög 

internationell standard och en god nivå även i jämförelse med våra närmaste grannländer.482   

 

5.1.5 Övriga former av säkringsåtgärder 

Förutom anmälningsskyldighet, skyldighet att överlåta dokument samt tagande i förvar eller 

exceptionell placering finns i utlänningslagen stadganden om en rad andra säkringsåtgärder. 

Dessa är ställande av säkerhet, upptagande av signalement samt skyldighet att redogöra för 

sin identitet. Dessutom finns i utlänningslagen ett stadgande av undantagskaraktär om regi-

strering av utlänningar vid fall av massinvandring till Finland.  

 

5.1.5.1 Ställande av säkerhet 

Enligt utlänningslagen kan en utlänning förpliktas ställa en säkerhet för kostnader för vistel-

se och återresa.483 Möjligheten kan endast användas i stället för anmälningsskyldighet eller 

skyldighet att överlämna dokument. Fråga är alltså inte om ett komplement, utan om ett al-

ternativ till nämnda säkringsåtgärder. Beslut om att kräva att säkerhet ställs får fattas av 

samma myndighet som är behörig att bestämma om anmälningsskyldighet, dvs. i praktiken 

av polisen.484 I den beslutsmakt som tillkommer polisen ingår även att polisen får bestämma 

arten av säkerhet som skall ställas.485  

 

Ställandet av säkerhet får användas på samma grunder som, men i stället för anmälnings-

skyldighet och skyldighet att överlåta dokument.486 Sålunda får beslut om ställande av sä-

kerhet göras om detta anses nödvändigt för utredningen av förutsättningarna för inresa eller 

för säkerställandet av verkställigheten av beslut. För asylsökande är den första grunden inte, 

av skäl som tidigare anförts, aktuell, och sålunda kan ställandet av säkerhet i ärenden där ut-

länningen är en asylsökande enbart användas när detta bedöms nödvändigt för att säkerställa 

avvisningen.487  

                                                 
482 Streng 2000, s. 34 – 36. 
483 UtlL 120 § samt RP 28/2003, s. 202.  
484 Se avsnitt 5.1.2 ovan.  
485 Den vanligaste formen av säkerhet i dessa sammanhang torde utan tvivel vara pengar, antingen i finsk eller 
annan valuta.  
486 Att lagstiftaren har avsett ifrågavarande förhållningssätt, ”på samma grunder, men i stället för”, får anses 
vara klarlagt genom att man i stadgandet säger: ”I stället för att påföras de skyldigheter som avses […] får ut-
länningen åläggas att ställa en sådan säkerhet…” i UtlL 120 §. 
487 I praktiken är det svårt att se hur ställandet av säkerhet kan utgöra ett nödvändigt ”verktyg” för säkerställan-
det av ett avvisningsbeslut. I stadgandet verkar två syften med ställandet av säkerhet ha sammanblandats både 
vad gäller förutsättningar för, användning samt frigörande av säkerhet: nödvändighet för utredning av inrese-
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För ställandet av säkerhet uppställs inga förutsättningar i förhållande till utlänningens möj-

lighet att uppfylla en dylik skyldighet. Klart är dock på basen av förvaltningens generella 

principer att en medellös utlänning inte har möjligheter att uppfylla en dylik skyldighet bör 

andra alternativ, såsom anmälningsskyldighet eller skyldighet att överlåta dokument, använ-

das i stället för ställandet av säkerhet.488 

 

I praktiken betyder detta stadgande att polisen har en möjlighet att, ifall asylsökanden har en 

viss förmögenhet vid inresan till eller under vistelsen i Finland, besluta om att denna förmö-

genhet helt eller delvis skall ställas som säkerhet för de kostnader som staten annars skulle 

stå för i samband med avvisningen. Främst gäller kostnaderna naturligtvis biljetter för återre-

sa från Finland med flyg eller annat färdmedel.  

 

Enligt utlänningslagens stadganden skall de i säkerhet ställda medlen lösgöras och återbör-

das till den berörda utlänningen när de inte längre behövs för fastställandet av identiteten el-

ler säkerställandet av avvisningen.489 I asylärenden är det främsta skälet till återbördande av 

de som säkerhet ställda medlen sålunda att uppehållstillstånd beviljas den sökande och av-

visningen därmed inte blir aktuell. Dock bör, enligt lagens stadgande, medlen återbördas 

även när säkerheten inte längre är nödvändig för säkerställandet av avvisningen.490 I annat 

fall skall medlen i säkerheten användas för att finansiera avvisningen av utlänningen, samt 

för att kompensera för de för staten orsakade kostnaderna för vistelsen i Finland innan avvis-

ningen. Om medel i säkerheten efter att den använts till ovannämnda ändamål finns kvar, 

skall dessa återbördas till den berörda utlänningen.491  

 

Utlänningslagens stadgande om ställande av säkerhet är vagt och tvetydigt. Å ena sidan för-

utsätts en viss nödvändighet för klarläggandet av förutsättningar för inresa eller säkerställan-

det av avvisning för att beslut om säkringsåtgärd skall få fattas. Å andra sidan nämns ingen-

ting om hur säkerheten skall kunna bilda ett medel i utredningen eller verkställigheten, och 
                                                                                                                                                       
förutsättningar eller verkställighet av avvisning för det första och täckande av statliga kostnader i samband med 
vistelse i och avvisning från Finland för det andra.  
488 Att det omöjliga inte får krävas av en medellös utlänning i form av krav på ställande av säkerhet får anses 
vara en följd av framför allt proportionalitets- och ändamålsbundenhetsprincipen. Proportionalitetsprincipen 
säger bland annat att enbart medel som kan leda till önskat resultat får användas. Se Mäenpää 2003, s. 93.  
489 UtlL 120,2 §.  
490 Som tidigare sagts är det svårt att se konkreta situationer där ställandet av säkerhet skulle vara en nödvändig 
förutsättning för säkerställandet av avvisningen. Se fn 368 ovan. 
491 I praktiken kan betydande svårigheter uppkomma om återbördande av säkerhet sker först efter att avvisning-
en skett. Oftast följer inte finska myndigheter upp vad som händer med utlänningar som avvisas från Finland, 
och det kan sålunda uppkomma svårigheter att bestämma vart återbördandet skall ske om mottagaren redan 
avvisats.  
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inte heller finns stadganden om återbördande av säkerhet i de fall där avvisning sker, men 

säkerheten inte kan anses vara nödvändig för dess säkerställande. Klart är väl att säkerhet 

inte är en förutsättning för avvisning, och därför inte alltid kan anses vara nödvändig? 

 

5.1.5.2 Upptagande av signalement 

Näst stadgar utlänningslagen att polis och gränskontrollmyndighet har rätt att för identifie-

ring och registrering av en utlänning uppta fingeravtryck, fotografier samt andra signale-

ment.492 För att stadgandet skall vara giltigt och möjlighet till registrering sålunda skall fin-

nas krävs enligt lagen att utlänningen antingen har sökt om asyl, tillfälligt skydd, uppehålls-

tillstånd på grund av familjeband eller har fått uppehållstillstånd som kvotflykting. Förutom 

när utlänningen hör till någon av dessa grupper kan signalement även upptas om utlänningen 

antingen har fått ett beslut om avvisning eller utvisning, eller om utlänningens identitet är 

oklar.  

 

De signalement som upptas skall införas i ett register hos polisen, som enligt lagen strikt 

skall hållas isär från register över brottslingar.493 Uppgifterna i registret avförs antingen fem 

år efter att de införts, om utlänningen avvisas eller beviljas uppehållstillstånd i Finland, eller 

i fall där utlänningen beviljats finskt medborgarskap snabbare än så, ett år efter att medbor-

garskapet beviljats.494  

 

Signalement i det av polisen förda registret får enligt lagens stadgande utan beaktande av de 

regler om sekretess som gäller för identifieringen av utlänningar utlämnas till utländska 

myndigheter.495 Lagens stadgande om möjlighet till utlämning av uppgifter utan beaktande 

av sekretessbestämmelser gäller explicit enbart för utlämning till utländska myndigheter, och 

sålunda är sekretessbestämmelserna gällande i förhållande till alla andra, dvs. finska myn-

digheter och alla som inte befinner sig i myndighetsställning vare sig i Finland eller utom-

lands. I all behandling av och trafik med uppgifter skall dock personuppgiftslagen beaktas.496 

I personuppgiftslagen stadgas bland annat om aktsamhetsplikt vid behandlingen av uppgif-

ter, samt om en informationsrättighet för de personer vars uppgifter finns i registret. Dessut-

                                                 
492 UtlL 131 § samt RP 28/2003, s. 205 – 206. Jfr även Tvångsmedelslag 450/1987, 6 kap. 4 § som innehåller 
en bestämmelse om upptagande av signalement av brottsmisstänkt.  
493 UtlL 131,2 §.  
494 Lag om utlänningsregistret 1270/1997, 9 §.  
495 UtlL 131,3 §. Varken lag eller förarbeten specificerar närmare vilka sekretessbestämmelser man avser. Till 
de regler från vilka får bortses i utlämningen av uppgifter för identifiering enligt lagen får dock exempelvis 
OffentlighetslL 24,24 § höra. Nämnda paragraf stadgar om sekretess för dokument och uppgifter om flyktingar 
och asylsökanden i Finland. Se även avsnitt 4.4.5.2 ovan.  
496 Personuppgiftslag, 523/1999.  
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om uppställer personuppgiftslagen krav på nivån av dataskydd i de länder till vilka uppgifter 

ur registret kan skickas.  

 

Sammanfattningsvis kan sålunda sägas att polis eller gränskontrollmyndighet för identifie-

ring får uppta signalement, och att uppgifter inom ramen för signalementet skall sparas i ett 

särskilt register. Om det är nödvändigt för utredningen av identiteten får även uppgifter tagna 

som signalement utan hinder från sekretessbestämmelser men med beaktande av personupp-

giftslagens aktsamhetsplikt lämnas till utländska myndigheter.497  

 

5.1.5.3 Skyldighet att styrka identitet 

Utlänningslagen innehåller även ett stadgande om skyldigheten att styrka sin identitet och 

lämna upplysningar om sin vistelse.498 En utlänning skall enligt detta stadgande på ett tillför-

litligt sätt styrka sin identitet, om så begärs av polis eller annan myndighet. Dessutom skall 

en utlänning till följd av en kallelse från polis, gränskontrollmyndighet eller utlänningsverket 

infinna sig vid sagd myndigheten för att lämna information om sin vistelse. Slutligen stadgar 

paragrafen om en skyldighet för utlänningar som inte är unionsmedborgare att senast tre da-

gar efter inresa till Finland anmäla sig hos myndigheterna. Denna paragraf vänder sig i prak-

tiken till situationer där polisen uppräcker utlänningar som inte sökt om, eller nekats, uppe-

hållstillstånd i Finland, och som sålunda vistas i Finland utan behövliga tillstånd eller där 

polisen misstänker att fråga kan röra sig om en dylik utlänning. Krav på styrkande av identi-

tet kan i förhållande till asylsökanden ses som en förutsättning för användningen av en rad 

andra av utlänningslagens säkringsåtgärder, då exempelvis påförande av anmälningsskyldig-

het eller ställande av säkerhet kan bli aktuellt först efter att polis fått vetskap om att asylsö-

kanden i fråga skall avvisas.  

 

5.1.5.4 Registrering vid massinvandring 

Slutligen innehåller utlänningslagen även ett undantagsstadgande som tillåter polis eller an-

nan myndighet att vid fall av exceptionell massinvandring föra utlänningar till en flykting-

                                                 
497 I förhållande till asylsökanden och flyktingar är detta stadgande problematiskt, då utländska myndigheter är 
de organ som möjligen kan skada berörd utlänning mest. Avsikten med asyl som institut är ju att flyktingen 
skall kunna ”börja ett nytt liv” utan att förföljande myndigheter i hemlandet har närmare vetskap om detta. 
Klart är att om hemlandets myndigheter förfrågas om identiteten på den asylsökande får de på samma gång 
uppgifter om personens vistelseort och förehavanden, vilket ur den enskilda flyktingens perspektiv kan vara 
fatalt.  
498 UtlL 130 § samt RP 28/2003, s. 205. Detta stadgande kan läsas tillsammans med UtlL 119,1 § som stadgar 
om en skyldighet för utlänningar att för polisen eller annan myndighet uppge sin vistelseort. Se även avsnitt 
5.1.3 ovan.  
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sluss.499 Även vid massinvandring är det dock enligt lagen enbart utlänningar vars förutsätt-

ningar för inresa eller identitet är oklara som får föras till en sluss. I flyktingslussen skall 

signalement upptas och registreras. 

 

Rent praktiskt innebär beslut om upprättandet av slussar att utlänningar som vid gränsen el-

ler inne i landet söker om asyl förs till slussar i samband med ansökan. Utredningarna av 

identitet samt inledande utredningar om asylskälen görs i stället för vid gränsen eller på po-

lisstationer i slussen. Lag stadgar inte att utlänningarna skall hållas i slussen tills ansökning-

arna är avgjorda, utan tanken är att berörda utlänningar skall placeras ut från slussen till and-

ra centraler när de väl registrerats. 

 

Möjligheten att upprätta flyktingslussar, och i dessa ”summariskt” registrera utlänningar får 

endast användas efter beslut av statsrådet och dessa beslut är enbart gällande för tre månader 

i taget.500 Beslut om upprättande av slussen kan av statsrådet fattas ifall tillfällig massinvand-

ring gör det omöjligt att i ”vanliga” förfaranden motta de inresande. Fråga skall i praktiken 

vara om situationer där stora flyktingströmmar anländer till Finland, och där de vanliga ag-

gregaten för behandling av ansökningar om uppehållstillstånd för flyktingar, dvs. det vanliga 

asylförfarandet, sätts ur spel på grund av mängden av utlänningar. Fråga är alltså om ett för-

farande av yttersta undantagskaraktär.  

 

 

 

5.2 Sanktioner i anknytning till asylförfarandet 

Utlänningslagen innehåller även en del stadganden av sanktionskaraktär. Dessa stadganden 

påför sanktioner antingen i form av administrativa påföljder eller straff för vissa handlingar i 

anslutning till utlänningslagens tillämpningsområde. Alla dessa stadganden har tillämpning 

även då den berörda utlänningen är en asylsökande.  

 

5.2.1 Transportörsansvar 

I utlänningslagens 11 kapitel stadgas om transportörers skyldigheter och de påföljder som 

följer på brott mot dessa plikter. Med transportör avser man i lagen alla som yrkesmässigt 

bedriver persontrafik, dvs. i praktiken alla reseföretag som antingen luft-, land- eller sjövägs, 

                                                 
499 UtlL 133 § samt RP 28/2003, s. 207 – 208. Med flyktingsluss avses det som i vardagligt språkbruk benämns 
en ”transitenhet”, dvs. en central för mottagning av asylsökande i vilken de asylsökandes uppehälle enbart är 
kortvarigt och tillfälligt. Se även IntegrationsF, kap. 4.  
500 UtlL 133,3 §.  
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eller längs järnvägar transporterar personer för vinning.501 Till största delen baserar sig dessa 

nationella stadganden om transportörsansvar på normer inom EU-rätten. Framför allt 

Schengenkonventionen502 och direktivet om transportörsansvar503 innehåller bestämmelser 

om transportörers skyldigheter som är direkt relevanta för den finska utlänningslagens be-

stämmelser.  

 

Det övergripande ansvar som all reglering om transportörers ansvar baseras på återfinns i 

utlänningslagens 173 §. Här stadgas om transportörers kontrollskyldighet, enligt vilken 

transportörer har en plikt att kontrollera att passagerare som transporteras från stater utom 

Schengenområdet till Finland har de resedokument som krävs för inresa, samt visum eller 

uppehållstillstånd om så krävs. Plikten till kontroll av passagerarnas resedokument hindrar 

visserligen inte att även personer som inte har nödvändiga dokument tas ombord på trans-

portmedlet och transporteras till Finland, men då kan transportören påföras skyldigheter till 

följd av brott mot kontrollskyldigheten. I praktiken innebär sålunda kontrollskyldigheten en 

uppmaning till transportörerna att enbart transportera personer som har sina dokument i ord-

ning till Finland. 

 

Ytterligare uppställs i lagen, förutom den grundläggande kontrollskyldigheten, en skyldighet 

för transportörerna att vid ankomsten till, och även vid avresan från Finland till gränsbevak-

ningen uppge vilka personer som reser med transportören.504 I praktiken innebär detta en 

skyldighet för transportörerna att till gränsbevakningsmyndigheterna, vare gång de passeras, 

överlåta passagerar- samt personallistor för ifrågavarande transport.505 Slutligen skall trans-

portören underrätta gränskontrollmyndigheterna om eventuella fripassagerare som finns om-

bord.  

 

5.2.1.1 Skyldighet till återtransport 

Om transportören bryter mot sin kontrollskyldighet, och därmed bidrar till att till Finland 

transportera en person som inte har de dokument som krävs för inresa till Finland, blir trans-

                                                 
501 UtlL 3,1 § punkt 3.  
502 Schengenregelverket, enligt rådets beslut 1999/435/EG av den 20 maj 1999. Se framför allt artikel 26 stycke 
1 punkt b i Konventionen av den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985, där 
närmare bestämmelser om transportörsansvar ges.   
503 Rådets direktiv 2001/51/EG, av den 28 juni 2001 om komplettering av bestämmelserna i artikel 26 i kon-
ventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985.  
504 UtlL 174 § samt RP 28/2003, s. 229 – 230.  
505 Enligt UtlL skall personernas släkt- och förnamn, födelsedatum, kön och medborgarskap samt trafikmedlets 
registreringsuppgifter rapporteras. UtlL 174,2 §. 
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portören automatiskt ansvarig för återtransporten av personen i fråga.506 Samma transportör 

som möjliggjort inresan har då även en skyldighet att ifall utlänningen avvisas transportera 

denna tillbaka antingen till det land där transporten till Finland påbörjades, till det land som 

utfärdat ett resedokument för personen eller i sista hand till vilket annat land som helst där 

inresan är garanterad.507 Denna skyldighet inträder naturligtvis enbart om utlänningen blir 

avvisad från Finland, vilket torde vara den vanligaste följden av inresa utan behövliga do-

kument till Finland.508  

 

Samma skyldighet till återtransport inträder för den primära transportören, som åtagit sig att 

inleda transporten av personen i fråga till Finland, om en sekundär transportör på vägen väg-

rar uppta personen bland sina passagerare med hänvisning till bristfällig dokumentering. 

Dessutom uppstår ett sekundärt ansvar för återtransport om en återtransport från Finland, 

som initierats på grund av brister i kontrollskyldigheten, lett till att destinationslandet avvisat 

utlänningen som återtransporterats från Finland, dvs. vägrat släppa in denne i landet och av-

visat honom tillbaka till Finland.509  

 

Från skyldigheten till återtransport görs undantag i de fall där finska myndigheter, trots brist-

fälliga dokument tillåter utlänningen att resa in i landet.510 Detta undantag gäller dock inte 

för asylsökande. I fall av asylsökande kvarstår alltså skyldigheten till återtransport under 

asylförfarandet, och om asylsökanden inte beviljas rätt att stanna i Finland kan skyldigheten 

till återtransport implementeras vid avvisningen av denne.511  

 

Konkret innebär skyldigheten till återtransport att transportören är kostnadsansvarig för åter-

transporten. Detta transportörens kostnadsansvar är primärt i förhållande till utlänningens 

eget ansvar enligt lagens förutsättningar för att påföra skyldighet att ställa säkerhet, eftersom 

säkerheten om tranportörsansvar kan implementeras inte kan anses vara nödvändig.512 En 

förutsättning för transportörens ansvar för återsändande är dock naturligtvis att myndigheter-
                                                 
506 UtlL 175 § samt RP 28/2003, s. 231. 
507 Naturligtvis får återtransport aldrig ske i strid med reglerna om non-refoulement. Se avsnitt 2.1.1 ovan.  
508 För att utvisa någon krävs att personen haft eller har uppehållstillstånd i landet. Avvisning däremot kommer 
i fråga när någon utan behövlig rätt att vistas i landet transporteras bort från landet. Se även UtlL 148 – 149 §§.  
509 UtlL 175,2 §. Dessa stadganden grundar sig uteslutande på motsvarande stadganden i EU-lagstiftning. Se 
avsnitt 4.1.2 ovan.   
510 UtlL 175,3 §. Stadgandet är intressant så till vida att UItlL 11 §, i vilken stadgas om villkor för inresa, inte i 
sig ger utrymme för en skönsmässig prövning av förutsättningarna för inresa. Fråga måste sålunda vara om 
situationer där de formella förutsättningarna för inresa bedöms olika av transportör och gränsbevakning.  
511 Under ett asylärendes gång har finska myndigheter sålunda i princip två möjligheter för att minska det stat-
liga ekonomiska ansvaret för avvisningen av ifrågavarande utlänning. För det första kan krav på ställande av 
säkerhet uppställas enligt UtlL krav på ställande av säkerhet uppställas enligt UtlL 120 § framställas och för det 
andra kan transportören hållas ansvarig för återresan. Se även avsnitt 5.1.5.1 ovan.  
512 Om nödvändighet som krav för påförande av skyldighet att ställa säkerhet se avsnitt 5.1.2 ovan.  
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na har kunskap om vilken transportör som tagit utlänningen till Finland, något som speciellt i 

fall av asylsökanden inte alltid är lätt att etablera kunskap om. Dessutom svarar transportören 

även, i de fall där omedelbar återtransport inte kan ordnas, för kostnader för utlänningens 

vistelse i Finland innan avvisningen samt för kostnader för transporten av en eventuell 

följeslagare vid återtransporten.513  

 

5.2.1.2 Påföljdsavgift 

Förutom skyldigheten till återtransport kan transportörer som bryter mot sin kontrollskyldig-

het, och möjliggör transport till Finland av personer utan behövliga dokument för inresa, på-

föras en påföljdsavgift.514 Påföljdsavgiften är 3000 euro per transporterad person. Beslut om 

påförandet av påföljdsavgift fattas vid inresan till Finland av chefen för den gränskontrollsta-

tion eller tullstation där man konstaterat att personer utan behövlig dokumentation medföljt i 

transporten. Transportören skall ges möjlighet att uttala sig i ärendet innan beslutet fattas.515  

 

Enligt lagen skall påföljdsavgift påföras i alla fall där transportören brustit i sin kontrollskyl-

dighet. Transportören kan undvika påföljdsavgiften genom att visa att han, trots medtagna 

passagerare utan behövlig dokumentation, tillräckligt långt iakttagit sin skyldighet till kon-

troll. Dessutom påförs inte påföljdsavgift om utlänningarna utan behövlig dokumentation för 

transportören uppvisat dokument, som varit svårupptäckta förfalskningar av behövliga do-

kument eller om brottet mot kontrollskyldigheten varit resultatet av ursäktlig ouppmärksam-

het från transportörens sida. Slutligen påförs ingen avgift om det ”skulle vara oskäligt att på-

föra avgiften”.516  

 

Lagen tillåter sålunda en rad undantag från huvudregeln om påföljdsavgift vid brott mot kon-

trollskyldigheten. Presumtionen är dock att påföljdsavgift påförs om bland passagerarna 

finns personer utan behövlig dokumentation, och transportören har både bevis- och åberops-

bördan för omständigheter som kan medföra att påförandet av påföljdsavgiften uteblir. Fråga 

                                                 
513 UtlL 176 – 178 §§. Polisen kan vid verkställandet av ett avvisningsbeslut och om trafikmedlets säkerhet 
eller säkerställandet av avvisningen så kräver besluta att ett behövligt antal följeslagare skall följa med utlän-
ningen. Dylikt beslut kan även fattas på begäran av transportören som ansvarar för avvisningen. Transportörens 
ansvar för kostnader för vistelse är inte tillämpligt på kostnader under prövningen av ett asylärende, eftersom 
avvisningsbeslut då ännu inte fattats.  
514 UtlL 179 § samt RP 28/2003, s. 232.  
515 En tidsfrist på minst två veckor skall ges till transportören för dennes utlåtande. UtlL 180 §. 
516 UtlL 179,2 § samt RP 28/2003, s. 233.  
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är alltså om omvänd bevisbörda, någonting som vid en liknelse av den administrativa sank-

tionen påföljdsavgift med en straffsanktion blir problematiskt.517  

 

Stadgandena om undantag från påförandet av påföljdsavgiften innehåller en rad vaga utta-

landen, såsom kriterierna på att transportören skall visa att han trots passagerare utan behöv-

lig dokumentation iakttagit sin kontrollskyldighet, oskälighet i påförandet samt begreppet 

”svårt urskiljbara förfalskningar”. Varken lag eller förarbeten definierar dessa kriterier när-

mare, utan det torde vara upp till praxis att bestämma gränserna.518 Ett fall där transportören 

dock klart iakttagit sin kontrollskyldighet trots passagerare utan behövlig dokumentation är 

då denna eller dessa utlänningar, utan dokument, rest som fripassagerare med transporten 

utan transportörens vetskap. 

 

I lagen nämns även möjligheten att sänka det utsatta beloppet av påföljdsavgiften, antingen 

genom beslut av myndighet eller domstol.519 Inga villkor uppställs dock för vem, hur, när 

eller på vilka grunder avgiftsbeloppet kan sänkas, utan i lagen stadgas uteslutande om an-

tingen påförande eller avlyftande av påföljdsavgiften i sin helhet. Yttrandet om möjlighet till 

sänkning av påföljdsavgiften får sålunda anses hänvisa till situationer där flera påföljdsavgif-

ter påförts, och domstol eller myndighet sänker antalet avgifter, och därmed det totala belop-

pet. 

 

Över beslut om påföljdsavgift får besvär anföras i vanlig förvaltningsprocessordning, dvs. 

inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.520 Ett beslut om påföljdsavgift verkställs som 

en dom, dock ansvarar rättsregistercentralen för verkställigheten. Betalningstiden för på-

följdsavgift är en månad från delgivningen av beslutet, varefter dröjsmålsränta börjar löpa.521  

Slutligen innehåller lagen även stadganden kring lyftandet av påföljdsavgiften.522 Med lyf-

tande av påföljdsavgiften avses att ett beslut om påförande av påföljdsavgift återkallas, och i 

praktiken att transportören antingen inte skall betala någon avgift eller att redan betalad av-

gift återbetalas till transportören. Lyftande av påföljdsavgift sker vid två tillfällen. För det 

                                                 
517 Kritik av påförandet av sanktionen till följd av en omvänd bevisbörda är vanligt förekommande i de svar 
som både grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet fick till följd av regeringens proposition 28/2003. Se 
yttranden i samband med förarbetet till GrUU 4/2004 och FvUB 4/2004.  
518 Gällande när påföljdsavgiften inte skall påföras på grund av oskälighet säger förarbetena att fråga kan vara 
om fall där transportören haft liten erfarenhet av trafik över gränserna. Detta uttalande ger förvisso ett exempel, 
men enbart vägledning i bedömningen gällande en ”förmildrande” omständighet. Se RP 28/2003, s. 233.  
519 UtlL 184,2 §: ”Rättsregistercentralen skall underrättas om ett beslut av en myndighet eller domstol genom 
vilket påföljdsavgiften har sänkts eller avlyfts.” 
520 Se FPl 22 §.  
521 UtlL 184 § samt RP 28/2003, s. 235.  
522 UtlL 182 § samt RP 28/2003, s. 234 – 235.  
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första lyfts avgiften om transportören döms för ordnande av olaglig inresa.523 Det har inte 

ansetts vara önskvärt med en situation där både en straffpåföljd och en påföljd av administra-

tiv sanktionskaraktär är aktuella. Om straffpåföljd därför blir aktuell, skall den administrati-

va påföljden hävas.  

 

För det andra lyfts påföljdsavgift om utlänningen, som transporterats utan behövliga doku-

ment sedermera beviljas asyl, uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov eller temporärt 

skydd i Finland. Om utlänningen sålunda vid ankomsten till Finland söker om och beviljas 

asyl, lyfts transportörens ansvar för återresa och påförd påföljdsavgift återbördas.524  

 

I praktiken blir på grund av transportörens kontrollansvar och implikationerna därav, i kom-

bination med det lyfta ansvaret om asyl beviljas förhållandet mellan transportören och en 

flykting intressant. På samma gång som det är en naturlig följd av flyktingskap att behövliga 

dokument för inresa i länder, såsom Finland, saknas, har transportören, på grund av sin kon-

trollskyldighet, en prima facie skyldighet att inte transportera flyktingar utan dokument till 

Finland.525 Å andra sidan är det ingenting som hindrar transportören från att transportera 

flyktingar utan behövliga dokument, eftersom ingen påföljd följer av dylika transporter. Då 

samma regler inte gäller för asylsökanden överlag, måste transportören vara säker på att frå-

ga är om en flykting för att kunna vara säker på att en passagerare utan dokument inte leder 

till återtransporter och påföljdsavgifter.  

Detta praktiska krav på vetskap om flyktingskap kombinerat med den internationella rättens 

vedertagna principer om flyktingars rätt till skydd (som en negation av non-refoulement-

principen) och den vedertagna rätten att söka asyl ställer utan tvekan transportören i en pre-

kär situation.526 På samma gång som ingen skall återsändas eller på annat sätt tvingas åter-

vända till områden där dennes liv eller frihet är i fara och alla har rätt att söka asyl enligt eget 

behag kan inte transportören ta ombord alla som hävdar att de riskerar sitt liv eller frihet om 

transporten uteblir, på grund av risken för påföljdsavgifter och återtransporter.527 Därför blir 

transportören tvungen att göra en bedömning av individernas asylskäl och behov av skydd 

för att kunna kalkylera sina egna risker och skyldigheter gentemot individen i fråga. Denna 

uppgift att bedöma asylskäl skall naturligtvis vara utlänningsverkets, inte transportörens.  

                                                 
523 Om ordnande av olaglig inresa se avsnitt 5.2.3.2 nedan.  
524 Då påföljdsavgiften enligt UtlL 181 § påförs vid gränsövergången, dvs. inresan till Finland är det mycket 
möjligt att avgift påförts innan beslut i asylärendet fattats.  
525 Om dokumentlöshet bland asylsökanden se avsnitt 4.4.3 ovan.  
526 Se exempelvis artikel 13 i slutsatserna från Tammerforsmötet 1999: “The European Council reaffirms the 
importance the Union and Member States attach to absolute respect of the right to seek asylum.” Slutsatser från 
Rådets möte i Tammerfors 15 – 16 oktober 1999.  
527 Om non-refoulement-principen se kapitel 2.1.1 ovan.  
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I lagens förarbeten sägs explicit att transportören inte har något ansvar för prövningen av be-

hov av skydd eller asylskäl.528 Detta står relativt klart då ansvaret formellt ligger på utlän-

ningsverket. I praktiken blir dock transportörerna av ovannämnda skäl i samband med möjli-

ga senare ekonomiska förluster och ansvar, i kombination med den internationella rättens 

regler om rätt till non-refoulement och rätten att söka asyl, tvungna att göra en dylik pröv-

ning – utan ansvar.529  

 

Kritik har på ett allmänt plan framförts mot användningen av påföljdsavgifter för transportö-

rer då man ansett att detta uppmuntrar till människosmuggling och illegala transporter fram-

för allt av asylsökanden. Om ”reguljära” transportörer på grund av rädsla för påföljdsavgifter 

och skyldighet till återtransport vägrar transportera människor som saknar tillräckliga doku-

ment för inresa, och om länder vägrar se viljan att söka asyl som ett tillräckligt starkt skäl för 

beviljandet av dylika dokument återstår för flyktingar inget alternativ förutom illegala trans-

porter när flykten är ett måste.530  

 

5.2.2 Omhändertagande av dokument  

En annan påföljd av administrativ karaktär varom föreskrivs i utlänningslagen är omhänder-

tagande av resedokument. Enligt utlänningslagen skall nämligen förfalskade, felaktiga och 

andra resedokument som används för att lämna oriktiga personuppgifter tas omhand av polis, 

gränskontrollmyndighet, Utlänningsverket eller finsk beskickning.531  

 

För att komma över dylika dokument stadgas i lagen om rätt för polis eller gränskontroll-

myndighet, dvs. gränsbevakningen eller tullen, att förrätta kroppsvisitation. Denna rätt till-

kommer alltså inte vare sig finska beskickningar eller Utlänningsverket. Då kroppsvisitation 

                                                 
528 RP 28/2003, s. 234.  
529 Tranportörerna själva har genomgående ställt sig kritiska till de kontrollskyldigheter som påförts av EU:s 
direktiv om transportörsansvar samt i nationell lag. Bland annat bussförbundet, Linja-autoliitto, ansåg i sitt svar 
till förvaltningsutskottet i samband med beredningen av utlänningslagen år 2003 att gränsbevakning och andra 
nationella myndigheter har avsevärt bättre möjligheter än en buss-chaufför att bedöma ifall passageraren har en 
rätt att få resa in och/eller stanna i Finland, exempelvis på grund av asylbehov. Se Linja-autoliitto:s svar till 
förvaltningsutskottet med anledning av regeringsproporsitionen 28/2003, daterat den 17 februari 2004. När 
transportörsansvaret infördes i svensk lag opponerade sig SAS starkt emot förslaget, bland annat eftersom man 
ansåg att SAS:s personal inte har någon som helst möjlighet att avgöra vem som kan ha giltiga skäl att bli 
beviljade asyl i Sverige. Se artikel ”SAS-protest mot flyktingförslag” i DN 23 januari 2004.  
530 I förlängningen är det många som anser transportörsansvaret enbart vara en mekanism för att ekonomisera 
det humanitära, och därmed utöva en effektiv immigrationskontroll. Se Noll 2000, s. 176 – 178. Se även 
Castagnos-Sen, Anne: After Amsterdam: How to Safeguard Protection in the Process of European Harmoniza-
tion? 1999.  
531 UtlL 132 § samt RP 28/2003, s. 206.  
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förrättas för att omhänderta falska resedokument skall naturligtvis tvångsmedelslagens be-

stämmelser om kroppsvisitation beaktas.532  

 

Förfalskade dokument skall efter att de omhändertagits skickas till kriminaltekniska labora-

toriet.533 Om dokumenten inte är förfalskade, men ändå meddelar felaktiga uppgifter om in-

nehavaren, kan dokumentet skickas till aktuell stats beskickning.534 Dessutom kan felaktiga 

dokument översändas till mottagande stat i och med avvisningen av en person.535 Vid över-

sändandet av dokument till utländska myndigheter skall alltid säkerheten för den person som 

innehaft dokumenten beaktas, och sålunda kan det aldrig bli aktuellt att översända dokument 

som innehas av en asylsökande – innan man vet om denna är en flykting eller inte. Doku-

ment som tillhört en person som beviljats flyktingstatus och därmed asyl i Finland får natur-

ligtvis aldrig översändas i strid med sekretessbestämmelserna i offentlighetslagstiftningen.536  

 

I lagen stadgas sålunda enbart om omhändertagande av dokument som man har kunskap om 

att är oriktiga.537 Dokument får inte på basen av detta stadgande omhändertas för bestämning 

av eventuell oriktighet. Som vi tidigare sett kan dock utlänningen föreläggas att överlämna 

sitt resedokument om detta anses vara nödvändigt för klarläggandet av förutsättningarna för 

inresa, eller för säkerställandet av verkställigheten av ett avvisningsbeslut. För de flesta ut-

länningar sker så granskningen av resedokumentens riktighet med bas i denna skyldighet att 

överlåta dokumenten. Stadgandet om överlåtande av dokument för utredning av förutsätt-

ningar för inresa är dock inte tillämpligt på asylsökanden.538 Granskningen av dokument får 

därför när fråga är om en asylsökande göras som en del av den utredning som görs gällande 

asylskälen, om detta är nödvändigt och kan motiveras.  

 

Lagen tiger om vad myndigheterna, i de fall där dokument omhändertagits men ej skickats 

till varken mottagande stat, beviljande stat eller ifrågavarande stats beskickning, skall göra 

av de oriktiga dokumenten. En lösning vore att returnera dem till utlänningen, antingen när 

denne beviljas uppehållstillstånd i Finland eller vid avvisningen. Då fråga dock är om orikti-
                                                 
532 Ibid samt Tvångsmedelslagen 5 kap. 12 §.  
533 UtlL 132,3 §.  
534 Ibid. Detta är fallet exempelvis då dokumentet är äkta, men innehavaren är någon annan än den som doku-
mentet porträtterar.  
535 I förarbetena sägs att dokumenten skall översändas om ärendet så förutsätter. RP 28/2003, s. 206.  
536 Om sekretess för uppgifter som rör asylsökanden och flyktingar stadgas i OffenlighetsL 24,24 §.  
537 I lagens förarbeten säger man att dokument får omhändertas om ”motiverad orsak” finns att tro att de är 
oriktiga. Graden av säkerhet i bedömningen av oriktigheten behöver alltså inte vara av karaktären visshet, men 
måste ändå uppgå till en avsevärd styrka i och med kravet på motivering. Om man anser det möjligt, men inte 
troligt att dokumentet är oriktigt, får det sålunda inte omhändertas med stöd av denna bestämmelse. RP 
28/2003, s. 206.  
538 Se avsnitt 5.1.2 ovan.  
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ga eller förfalskade dokument torde detta inte vara möjligt, utan dokumenten förblir i den 

omhändertagande myndighetens besittning. Däremot är det klart att dokumenten så snart 

möjligt skall återbördas till deras ägare, ifall den kriminaltekniska undersökningen kommer 

fram till att fråga inte är om ett oriktigt dokument.  

 

I beslut om omhändertagande av resedokument får besvär inte skilt anföras, utan enbart i 

samband med besvär i huvudsaken.539 

 

5.2.3 Straffsanktioner  

5.2.3.1 Utlänningsförseelse 

Enligt utlänningslagen döms en utlänning som vistas i Finland utan behövliga tillstånd, som 

arbetar eller bedriver näring utan behövliga tillstånd eller som inte fullgör en påförd anmäl-

ningsskyldighet540, skyldighet att överlämna dokument541 eller skyldighet att på anmodan 

infinna sig hos myndighet för att ge information om sin vistelseort542 till böter för utlän-

ningsförseelse. För utlänningsförseelse på grund av bristfälliga tillstånd antingen för arbete 

eller uppehälle i Finland kan en utlänning enbart dömas om brottet begåtts uppsåtligen. Ifall 

brottsbeskrivningen grundar sig i brott mot skyldigheten att anmäla sig, överlämna dokument 

eller infinna sig hos myndighet krävs antingen uppsåt eller grov oaktsamhet.543  

 

Böter för utlänningsförseelse kan utdömas även till andra än utlänningar. En förare eller 

chaufför som antingen uppsåtligt eller av grov oaktsamhet försummar att vid in- eller utresa 

ge personal- och passagerarlistor till gränsbevakningen gör sig nämligen även skyldig till 

förseelsen.544 Dessutom kan en transportör dömas för utlänningsförseelse om denne 

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar sin återtransportskyldighet.545  

 

Utlänningslagen stadgar att straffet för utlänningsförseelse är böter. På grund av 

bestämmelsens placering utanför strafflagen kan fråga under inga omständigheter bli om ett 

straffansvar för juridiska personer, utan enbart fysiska personer kan dömas för 

                                                 
539 UtlL 132,6 §.  
540 Se avsnitt 5.1.2 ovan.  
541 Se avsnitt 5.1.3 ovan.  
542 Se avsnitt 5.1.3 ovan.  
543 UtlL 185 § samt RP 28/2003, s. 235.  
544 UtlL 185,2 §.  
545 I lagberedningen motsatte sig ett flertal representanter för transportörer straffstadgandet till denna del. Man 
ansåg allmänt att lagen uppställer för stora krav på den enskilda transportörens kontrollskyldighet och att 
kontrollskyldigheten i kombination med skyldigheten till återtransport därför blir ett för tungt ansvar för 
transportörerna. Se de yttranden som inlämnats i beredningen av förvaltningsutskottets utlåtande FvUU 4/2004, 
och grundlagsutskottets betänkande GrUB 4/2004. Se även avsnitt 5.2.1 ovan.  
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utlänningsförseelse.546 I ljuset av att utlänningsförseelsen kan begås genom underlåtenhet att 

iaktta det återtransportansvar som stadgas för juridiska personer, tranportörer, kan en viss 

diskrepans skönjas mellan delikt och påföljdsbestämmelse.547  

 

Intressant är i sammanhanget att se på utlänningsförseelsens tillämpningsområde när den 

förbrytande utlänningen i fråga är en asylsökande eller flykting. Det är nämligen naturligtvis 

möjligt att en utlänning först reser in i och/eller vistas i Finland utan behövliga tillstånd och 

dokument, för att först efter en tids vistelse i Finland söka om asyl.548 Enligt 

gärningsbeskrivningen i stadgandet om utlänningsförseelse skulle sålunda denna person ha 

gjort sig skyldig till utlänningsförseelse. Dock stadgar den för Finland bindande 

Flyktingkonventionen i artikel 31 att inga straff får utdömas till en flykting som innan 

ansökan om asyl antingen inrest eller vistats olagligen i landet, om flyktingen kan visa på 

godtagbara skäl för den sent inkomna ansökan om asyl och därmed i för den illegala 

vistelsen i landet.549 I praktiken har detta förbud ofta tolkats som ett relativt strikt förbud mot 

påförande av straff på en flykting för brott av typen utlänningsförseelse begången genom 

illegal vistelse i landet enligt den finska lagen.550  

 

Sålunda kan som utgångspunkt tas att straff inte får utdömas till en flykting för 

utlänningsförseelse grundad i olaglig vistelse i Finland före ansökan om asyl, förutom i 

undantagsfall då för straffet finns mycket goda grunder. Då det innan beslut i asylförfarandet 

fattats är omöjligt att säga ifall personen i fråga är en flykting eller inte, bör sålunda straff 

inte utdömas till någon asylsökande innan slutligt negativt beslut fattats i asylärendet och 

man därmed vet vilka premisser man arbetar med. Straff kan efter det utan restriktioner 

påföras alla som inte är flyktingar, dvs. alla andra än de som beviljats asyl. Även de som 

beviljats asyl kan emellertid straffas, dock enbart om dessa inte kunnat uppvisa godtagbara 

skäl för den illegala vistelsen i landet och fråga sålunda är om ett undantagsfall.551 I 

praktiken är det av olika skäl sällsynt att en före detta asylsökande döms för 

utlänningsförseelse i Finland idag. Ett av skälen torde vara att ett brottmål på denna grund 

avsevärt skulle försinka avvisningen av berörd person.  

                                                 
546 Se SL 9 kap. 1 § som stadgar att samfundsbot enbart kan påföras för brott i strafflagen.  
547 Återtransportansvaret åligger enligt lagens uttryckliga mening transportören som transporterat utlänningen 
till Finland, inte den ifrågavarande föraren eller övrig personal. UtlL 175 §.  
548 Lika möjligt är naturligtvis att personen har behövliga tillstånd vid inresan till Finland, och således lagligen 
uppehåller sig i Finland tills ansökan om asyl. 
549 Flyktingkonventionen, se fn 1 ovan, artikel 31.  
550 Se Weis, Paul (red.): The Refugee Convention 1951 1995, s. 78 – 280 samt s. 292 – 303.  
551 En viss analog tillämpning kan möjlighen här göras av UtlL 95,2 § vari stadgas om godtagbara grunder för 
en ansökan om asyl som inte inlämnats direkt vid ankomsten till Finland. För kommentarer kring denna 
paragraf se avsnitt 4.2.1 ovan.   
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5.2.3.2 Ordnande av olaglig inresa 

I utlänningslagen ingår inga ”egna” stadganden om straff för ordnande av olaglig inresa, utan 

man hänvisar till strafflagens bestämmelser. Strafflagen 17 kap. 8 § stadgar närmare om 

ordnandet av olaglig inresa. 

 

Enligt strafflagens bestämmelser skall den som antingen till eller genom Finland för eller 

försöker föra en utlänning utan behövliga dokument, den som ordnar eller förmedlar en dylik 

transport och den som överlåter ett oriktigt resedokument, visum eller uppehållstillstånd för 

att användas vid olaglig inresa dömas för ordnande av olaglig inresa till böter eller fängelse i 

högst två år. Strafflagen 17 kap. 8a § stadgar vidare att ifall någon vid ordnandet av en 

olaglig inresa uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet försatts i livshotande situation, 

orsakats allvarlig kroppsskada eller sjukdom, eller i övrigt orsakats synnerligen kännbart 

lidande eller om brottet begåtts som ett led i verksamheten hos en organiserad kriminell 

sammanslutning och om brottet även i övrigt kan anses vara grovt kan gärningsmannen 

dömas för grovt ordnande av olaglig inresa till minst fyra månader och högst sex år 

fängelse.552   

 

För asylsökanden och för det finska asylförfarandet är strafflagens bestämmelse om 

ordnande av olaglig inresa relevant så till vida att många av Finlands asylsökande kommer 

till landet med hjälp av transporter som enligt strafflagen är att betecknas som olagliga.  

 

Kriminaliseringen av ordnandet av olaglig inresa samt övriga restriktioner som strävar till 

större kontroll över gränstrafiken är ovärderliga hjälpmedel i kampen mot människohandel 

och -smuggling. Dock bör man även vara medveten om att kriminaliseringen av de illegala 

transporterna samt övriga restriktionerna i kombination med en restriktiv visumpolitik och 

det transportörsansvar som inom EU introducerats kraftigt minskar möjligheterna för 

flyktingar (och naturligtvis även andra asylsökanden) att lagligen eller i alla fall säkert ta sig 

in till Finland för att söka asyl.553 Där visumkraven inte tillåter beviljandet av nödvändiga 

inresedokument för sökandet av asyl är flyktingen i praktiken utlämnad till de illegala 

transporterna. När riskerna ökar för de illegala transportörerna innebär detta självfallet en 

ökad risk, och oundvikligen försämrade förhållanden, även för de illegalt transporterade. 

                                                 
552 För en närmare genomgång av strafflagens bestämmelse se Rikosoikeus/Heinonen  2002, s. 682 – 683.  
553 Se avsnitt 5.2.6 ovan. Om hur flyktingar och asylsökanden påverkas av kriminaliseringen av 
människosmuggling se Brolan, Claire: An Analysis of the Human Smuggling Trade and the Protocol Against 
the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea (2000) from a Refugee Protection Perspective 2002.  
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Förutom i ljuset av kampen mot människohandel och –smuggling bör sålunda de 

restriktioner och kriminaliseringar som hänför sig till gränstrafiken även ses i ljuset av den 

etablerade rätten att söka asyl, och Finlands skyldighet att även i praktiken tillåta människor 

utan handlingar att nå vårt land för detta ändamål.554  

 

5.2.3.3 Övriga straffbestämmelser 

I utlänningslagen ingår även andra bestämmelser om straff. Dessa övriga straffbestämmelser 

har uteslutande att göra med förhållandet mellan finska arbetsgivare och utlänningar, och 

sanktionerar generellt utnyttjandet av utländsk svart arbetskraft samt vilseledandet av 

myndigheter när utländsk arbetskrafts arbetsvillkor rapporteras till myndigheterna.555  

 

Dessa straffstadganden är naturligtvis av vikt även i förhållande till asylsökanden, som ju 

efter tre månaders vistelse i Finland har möjlighet att utföra förvärvsarbete. Då reglerna 

däremot inte står i direkt samband till asylförfarandet, och inte direkt påverkar behandlingen 

av den asylsökandes ansökan om asyl, kommer dessa straffsanktioner i förhållande till finska 

arbetsgivare inte närmare att tas upp i denna studie.  

 

 

                                                 
554 Om rätten att söka asyl enligt Tammerfors-konklusionerna se fn 526 ovan. Om inskränkningen av denna 
rättighet till förmån för kampen mot människohandel och –smuggling se Noll 200, s. 108 – 110 samt 176 – 
178.  
555 UtlL 186 – 188 §§, samt SL 47 kap. 6a §.   
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6. Slutord 

Asylförfarandet är först och främst ett ansökningsförfarande inom ramen för den 

allmänförvaltningsrättsliga processen. Asylförfarandet vilar därför på de grundval som är 

tillämpbara för förvaltningsförfaranden generellt. Asylförfarandet är likväl också ett speciellt 

förfarande med syfte att erbjuda substitut för en förutsättning för tillägnandet av den 

generella förvaltningen – nämligen för en statsmakt till vilken individen kan vända sig med 

förtroende och utan risk att bli förföljd.  

 

Att skapa ett förfarande och att tillämpa de allmänna principer och regler som gäller inom 

förvaltningen på ett förfarande som är avsett inte primärt att behandla frågor mellan stat och 

medborgare, utan som primärt är avsett att bedöma möjligheterna för en dylik relation är en 

utmaning. Den problematik som asylförfarandet rent processuellt ofta anses innehålla 

framför allt gällande bevisavvägningar, bland annat i form av oklarheter i utredningsansvar 

och bevishantering, har stundtals förklarats med att förfarandet i fråga koncentrerar sig på 

förhållandet mellan potentiellt subjekt, som dock ännu är en utomstående, och stat.  

 

6.1 Asylförfarandet 

I asylförfarandet ges enskilda beslut, ansökningar och förhållandena i enskilda ärenden 

stundtals stor exponering både av press, rent förvaltningsinternt samt kanske framför allt av 

organisationer, parter och sammanslutningar med intressen antingen åt det ena eller det 

andra hållet i förfarandet. På samma gång är dock asylförfarandet speciellt i Finland 

undermåligt studerat, undermåligt förstått av dess exponenter och framför allt ”speciellt”. 

Asylförfarandet beskrivs allt som oftast som en mycket speciell del av förvaltningen och 

som ett förfarande som på grund av de vägande intressena är både utsatt och i behov av 

speciella hänsyn och speciella granskningar.   

 

Den aura av ”specialitet” som finns kring asylförfarandet motiveras ofta med de starka 

intressen som i förfarandet ingår. Att starka intressen ingår är ställt utom tvivel, dock borde 

detta vara ett än starkare skäl att frångå den ”specialitet” och framför allt den ”dimma” som 

förfarandet omges av. Den bästa garantin för ett säkert och tillgängligt förfarande, inte bara 

för myndigheten själv och den sökande, utan även för utomstående med intresse eller behov 

av att förstå är utan tvivel att tillse att förfarandet så långt som möjligt följer de generella 

förvaltningsrättsliga reglerna och normerna, att förfarandet så långt som möjligt enligt 

förvaltningens huvudregel är offentligt och att speciell blir till generell. 
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Som vi sett i studien finns det dock områden inom asylförfarandet där specialhänsyn måste 

tas, och det allmänna frångås, för att hålla förhållandet mellan myndighet och part likställt 

med förhållandet inom andra grenar av förvaltningen. Ofta är denna nödvändighet resultatet 

av en svår bevissituation, där utredning inte är en självklarhet och där den sökandes muntliga 

utsaga är vägledande på samma gång som myndigheten under officialprincipen måste tillse 

att även denna granskas och belyses. 

 

För att även asylförfarandet skall omfattas av den goda förvaltningen, för att även 

asylförfarandet skall karakteriseras av förutsägbarhet, rättssäkerhet, öppenhet, tillgänglighet 

och acceptans av fattade beslut är det nödvändigt för alla inblandade att följa givna regler. 

Nödvändigt är även att klart och tydligt redogöra för de grunder på vilka besluten baserar 

sig, att iaktta offentlighet så långt det går och att tillse att förfarandet vilar på en trygg bädd 

av allmän förvaltning. 

 

6.2 Säkringsåtgärder i anknytning till asylförfarandet 

På samma sätt som asylförfarandet i sig är ”dimmigt” är användningen av säkringsåtgärder 

mot asylsökande och före detta asylsökande omgivet av moln. Ingen koherent studie av 

denna reglering har gjort, inga paralleller till den allmänna användningen av säkringsåtgärder 

inom den allmänna straff- och processrätten görs och uppgifter rörande praxis är närmast 

omöjliga att finna. Det är minst sagt anmärkningsvärt att den enda statistik eller studie som 

de senaste åren har presenteras kring ett förfarande, enligt vilket mer än 1000 människor per 

år berövas sin frihet i Finland, är en odetaljerad sammanställning av förvarstagna utlänningar 

per månad från centralkriminalpolisens informationstjänst.  

 

Både för fastställandet av identitet och för säkerställandet av avvisningen erbjuder 

utlänningslagen en rad olika alternativ, allt från anmälningsplikt, upptagande av signalement 

till förvar. Klart är, även om faktaunderlaget på grund av bristande uppgifter hos 

myndigheterna är svagt, att förvar är en form av säkringsåtgärd som är förhållandevis 

allmänt förekommande bland asylsökande och att andra former av säkringsåtgärder betydligt 

mer sällan tillgrips. Detta bör ställas i ljuset av att förvarstagande även är den avgjort dyraste 

formen av säkringsåtgärd för det finska samhället och den åtgärd som med långt försprång 

innebär det grövsta inkräktandet på den enskildas rättigheter och frihet. 

Proportionalitetsprincipens tillämpning på ifrågavarande förhållanden är diskutabel. 

Intressant i förhållande till förvar som säkringsåtgärd enligt utlänningslagen är även att detta 

instrument omges av en egen process. Tingsrätt ges i utlänningslagen kompetens att 
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kontrollera dylika åtgärder, men närmare processuella föreskrifter saknas. Stundtals ger även 

stadgandena i lag just kring denna speciella process ett intryck av att i första hand vara 

efterkonstruktioner av förhållanden som av inblandande myndigheter har funnits bekvämt, 

och först i andra hand – om alls – ha en funktion som vägledare för praxis.  

 

6.3 Avslutningsvis 

Slutligen en kort hänvisning till en god beskrivning av asylförfaranden och deras livslopp 

som gjorts av Fredrik Beijar vid Migrationsverket i Malmö, Sverige. Han beskriver tre 

utvecklingsfaser för asylförfaranden:  

 

Den första fasen karakteriseras av polisiära åtgärder. Här handhar polisen i alla fall delvis 

behandlingen av ansökningar om asyl, och de beslut som fattas är grundade på utredning och 

beredning med hjälp av polisiära metoder.  

 

Den andra fasen är en övergång till specialförvaltning med polisiära inslag. Behandlingen av 

ansökningar om asyl görs inte längre formellt av polisen, men den myndighet som handhar 

behandlingen uppträder närmast som polisens ställföreträdare. Polisiära förhörstekniker, 

utredningsmetoder och en uppfattning av sökanden som ”kriminell” är stående inslag i denna 

fas. 

 

Den tredje fasen karakteriseras av en övergång från specialförvaltning till allmän förvaltning. 

De polisiära inslagen och uppfattningen av den sökande som kriminell övergår i allmänna 

förvaltningsrättsliga metoder och en bild av den sökande som just sökande i förvaltningen. 

 

Med tanke på att Finland avstod från polisförhör som den vanligaste materiella utredningen 

så sent som år 2004 är det tydligt att det ännu finns en lång väg att gå innan vårt förfarandet 

passerar gränsen till det allmänförvaltningsrättsliga.  


