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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-09-28 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Anita Saldén Enérus och Svante O. Johansson. 

 

Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål 

 

Enligt en lagrådsremiss den 22 september 2016 (Justitiedeparte-

mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

 

1. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings- 

    domstolar,  

2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings- 

    domstolar. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Martina 

Löfstrand. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

 



 

 

2 

I lagrådsremissen föreslås att migrationsdomstolarna får utökade 

möjligheter att överlämna mål.  

 

Lagförslag 1 avser en tillfällig lösning under tre år. Den innebär att en 

förvaltningsrätt som är migrationsdomstol ska få lämna över såväl 

migrationsmål som andra mål till övriga förvaltningsrätter, och att den 

kammarrätt som är Migrationsöverdomstol ska få lämna över andra 

mål än migrationsmål till övriga kammarrätter. En förutsättning är att 

mottagande domstol handlägger sådana mål som överlämnas, och 

vidare att åtgärden behövs med hänsyn till domstolens 

handläggningstider och att överlämnande kan ske utan avsevärd 

olägenhet för någon part. Dessa tillfälliga bestämmelser föreslås 

gälla från och med den 1 januari 2017 till och med utgången av 

december 2019. 

 

Lagförslag 2 avser tiden från 1 januari 2020, och de utökade 

möjligheterna att överlämna mål avses då bli begränsade till att 

enbart gälla migrationsmål, som under motsvarande förutsättningar 

ska få lämnas över mellan de förvaltningsrätter som är 

migrationsdomstolar.  

 

När det gäller överlämnande mellan förvaltningsrätter avser förslagen 

ändringar i 14 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. För att 

avgränsningen av de mål som ska kunna lämnas över ska bli klarare 

föreslår Lagrådet att lagtexten till 14 § femte stycket utformas på 

följande sätt. 

 

Lagförslag 1 

 

14 § femte stycket  

 

En förvaltningsrätt som är migrationsdomstol får också, om det behövs av 
hänsyn till domstolens handläggningstider och det kan göras utan avsevärd 
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olägenhet för någon part, lämna över ett eller flera av förvaltningsrättens 
mål till en annan domstol som handlägger sådana mål. 
 

 
Lagförslag 2 
 

14 § femte stycket  

 
En förvaltningsrätt som är migrationsdomstol får också, om det behövs av 
hänsyn till domstolens handläggningstider och det kan göras utan avsevärd 
olägenhet för någon part, lämna över ett eller flera av migrations-
domstolens mål till en annan domstol som handlägger sådana mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


