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Domstolsverket har granskat promemorian mot bakgrund av den 
verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur 
förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt 
och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget 
kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten 
generellt.  

I promemorian konstateras att migrationsdomstolarna är att anse som 
invandringsmyndigheter enligt EES-förordningen (EU 2017/2226). 
Egenskapen av invandringsmyndighet omfattar beslut om 
uppehållstillstånd i överklagade ärenden, se t.ex. 14 kap. 3 § och 16 kap. 
9 § första stycket UtlL, samt i vissa fall där domstolarna även får fatta 
beslut om uppehållstillstånd som första instans, se t.ex. 12 kap. 16 b § 
UtlL. (s. 75)  

Av artikel 9 punkten 2 EES-förordningen framgår bl.a. att varje 
medlemsstat ska utse de behöriga nationella myndigheter som, vid 
tillämpningen av denna förordning, ska fungera som gränsmyndigheter, 
viseringsmyndigheter respektive invandringsmyndigheter. 

Av artikel 26 och 27 EES-förordningen följer bl.a. att 
invandringsmyndigheterna i medlemsstaterna ska ha åtkomst för sökning 
för att kunna verifiera tredjelandsmedborgares identitet, kontrollera eller 
verifiera om villkoren för inresa till eller vistelse på medlemsstatens 
territorium är uppfyllda, eller båda.  

Domstolsverket bedömer att relativt omfattande resurser kan komma att 
behöva läggas, hos både Domstolsverket och migrationsdomstolarna, på 
informations- och IT-säkerhet, internutbildning, m.m. om 
migrationsdomstolarna ska ha åtkomst till in- och utresesystemet. 
Samtidigt blir sannolikt mängden överklaganden till förvaltningsdomstol 
i frågor kopplade till in- och utresesystemet relativt liten. I det fortsatta 
beredningsarbetet bör det således övervägas om migrationsdomstolarna 
ska ha åtkomst till systemet eller om det är tillräckligt att domstolarna vid 
behov inhämtar och rapporterar uppgifter hos i första hand 
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Polismyndigheten. Mot bakgrund av det ovan anförda förordar 
Domstolsverket det senare alternativet.  

Domstolsverket följer målutvecklingen på migrationsområdet och lyfter 
vid behov frågan om anslagstillskott.  

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Charlotte Driving. I 
handläggningen har också deltagit juristen Örjan Hägglund, 
föredragande.  

 

 

Charlotte Driving 

 

    Örjan Hägglund 


