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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utlänningslagen (301/2004) 127 § 1 mom., 150 §, 151 § 2 mom., 200 § och 201 §

1 mom., av dem 201 § 1 mom. sådant det lyder i lag 973/2007, och
fogas till lagen en ny 147 a § som följer:

127 §

Frigivning av den som har tagits i förvar

Den myndighet som behandlar ärendet ska
förordna att den som har tagits i förvar genast
ska friges när det inte längre finns förutsätt-
ningar för förvar. Den som har tagits i förvar
ska friges senast sex månader efter det att
beslutet om tagande i förvar fattats. Tiden för
hållande i förvar får emellertid vara längre än
detta, men dock inte överskrida 12 månader,
om den som tagits i förvar inte samarbetar för
att tillbakasändningen ska kunna genomföras
eller sådana handlingar som behövs för tillba-
kasändningen inte fås från ett tredjeland och
verkställigheten av avlägsnandet ur landet
fördröjs av denna orsak.
— — — — — — — — — — — — —

Gemensamma bestämmelser om avlägsnande
ur landet

147 a §

Frivillig återresa

I avvisnings- eller utvisningsbeslutet ska
det fastställas en tidsfrist på minst sju och
högst trettio dagar inom vilken utlänningen
frivilligt kan avlägsna sig ur landet. Tidsfris-

ten för frivillig återresa räknas från den tid-
punkt då beslutet blir verkställbart. Tidsfris-
ten kan av särskilda skäl förlängas. Ingen
tidsfrist fastställs om utlänningen avvisas
omedelbart i samband med gränsövergången
eller avvisas eller utvisas med anledning av
en straffrättslig påföljd.

Ingen tidsfrist för frivillig återresa fast-
ställs heller om det finns risk för att personen
flyr, om personen anses äventyra allmän ord-
ning eller säkerhet, om ansökan om uppe-
hållstillstånd förkastats på grund av kringgå-
ende av bestämmelserna om inresa i landet
eller om ansökan om internationellt skydd
avvisas och påskyndat förfarande tillämpas i
enlighet med 103 §.

Denna paragraf tillämpas inte då avvis-
nings- eller utvisningsbeslutet fattas med stöd
av 10 kap.

150 §

Meddelande och återkallande av
inreseförbud

En utlänning kan meddelas inreseförbud i
avvisnings- eller utvisningsbeslutet. Inrese-
förbud meddelas, om inte något annat följer
av 146 §, då det inte med stöd av 147 a § 2
mom. fastställts någon tidsfrist för frivillig
återresa eller utlänningen inte frivilligt har
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avlägsnat sig ur landet inom den tidsfrist som
fastställts för återresan. Inreseförbud medde-
las inte en utlänning som beviljats uppehålls-
tillstånd med stöd av 52 a § men som därefter
inte beviljats ett nytt uppehållstillstånd eller
vars uppehållstillstånd har återkallats, utom
om denne har underlåtit att iaktta återreseför-
pliktelsen eller äventyrar allmän ordning eller
säkerhet. Då utlänningen inte frivilligt har
avlägsnat sig ur landet inom den fastställda
tidsfristen kan inreseförbud meddelas genom
ett särskilt beslut.

Inreseförbud meddelas för högst fem år
eller tills vidare. En utlänning som dömts till
straff för ett grovt eller yrkesmässigt brott
kan meddelas inreseförbud tills vidare, om
han eller hon utgör ett allvarligt hot mot
allmän ordning eller säkerhet.

Inreseförbudet meddelas som ett nationellt
förbud, om utlänningen har ett sådant uppe-
hållstillstånd i en annan Schengenstat som
inte återkallas.

Ett inreseförbud kan återkallas på grund av
ändrade förhållanden eller av någon annan
viktig personlig orsak.

151 §

Polisen och gränskontrollmyndigheten

— — — — — — — — — — — — —
Polisen eller gränskontrollmyndigheten

kan meddela en utlänning inreseförbud för
högst två år när utlänningen avvisas på en
grund som anges i 148 § 1 mom. 5-8 punkten
eller när utlänningen inte har avlägsnat sig ur
landet inom den tidsfrist för frivillig återresa
som fastställts för honom eller henne i enlig-
het med 147 a §.
— — — — — — — — — — — — —

200 §

Verkställbarhet

Ett i denna lag avsett beslut om avlägs-

nande ur landet, som får överklagas genom
besvär, får inte verkställas förrän beslutet har
vunnit laga kraft, om inte något annat före-
skrivs i denna lag. Om det behövs besvärstill-
stånd av högsta förvaltningsdomstolen i ären-
det hindrar besvären inte verkställigheten av
beslutet, om inte högsta förvaltningsdomsto-
len bestämmer något annat.

Ett lagakraftvunnet beslut eller ett beslut
som enligt denna lag är verkställbart i övrigt
får dock inte verkställas, om det finns skäl att
misstänka att tillbakasändningen av en utlän-
ning till ursprungslandet eller något annat
land utsätter honom eller henne för en sådan
fara som avses i 147 §.

Ett beslut om avlägsnande ur landet får
inte verkställas inom den tidsfrist som fast-
ställts för frivillig återresa med stöd av 147 a
§, utom då det finns risk för att personen flyr
eller personen anses äventyra allmän ordning
eller säkerhet.

201 §

Verkställighet av beslut om avvisning

Ett avvisningsbeslut får verkställas även
om det överklagats, om inte förvaltnings-
domstolen bestämmer något annat. Migra-
tionsverkets beslut om avvisning när en ut-
länning har ansökt om uppehållstillstånd på
grund av internationellt skydd får dock inte
verkställas förrän beslutet har vunnit laga
kraft, om inte något annat föreskrivs i 2 eller
3 mom. Om det behövs besvärstillstånd av
högsta förvaltningsdomstolen i ärendet hin-
drar besvären inte verkställigheten av beslu-
tet, om inte högsta förvaltningsdomstolen be-
stämmer något annat.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

Helsingfors den 4 mars 2011
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