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ABSTRACT 
 
The Swedish Parliament recently passed a new law temporarily restricting the possibilities for 

aliens to be granted residence permits under the Swedish Alien Act. With the stated aim to 

reduce the number of asylum seekers, the legislator, through the temporary act, extensively 

limited the right to family reunification in Sweden for refugees and persons eligible for 

subsidiary protection. However, the temporary act contains a provision stating that family 

reunification must be granted if it is required according to Sweden’s commitment to 

international conventions. The objective of this thesis is to answer the questions if and under 

what circumstances Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms (the European Convention) grants a right to family reunification in 

Sweden for persons in need of protection. 

Through investigating and analysing the relevant case law from the European Court of 

Human Rights (the Court), the different components of the proportionality assessment 

necessary to decide whether a person in need of protection has a right to family reunification 

in Sweden have been identified as the following. In order to establish the scope of the State’s 

obligations, the Court examines the facts of the cases in the light of applicable principles. The 

principles and elements usually regarded by the Court are primarily the notion of the best 

interest of the child (if applicable), the applicants’ conduct in the domestic proceedings, 

whether the original family separation was a result of a conscious and free decision and if a 

family reunification in the contracting state would be the most appropriate means for the 

applicants to develop family life. The latter constitutes the so called “the elsewhere test” 

which is the most central part of the Court’s proportionality assessment in cases concerning 

family reunification. While executing the test, the Court assesses the existence of any 

insurmountable or major obstacles to the applicants reuniting in another state. Such obstacles 

can consist of poor health or a documented need for international protection against a certain 

country. If such obstacles exist and family reunification is not possible anywhere else, the 

European Convention grants a right to family reunification in the contracting state.  

The thesis concludes with a discussion regarding why and how the new act’s temporary 

elimination of the right to family reunification for persons eligible for subsidiary protection is 

problematic considering the European Convention’s principle of practical and effective rights.  
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1   INLEDANDE AVSNITT 

1.1   Ämne 

Den 24 november 2015 proklamerade statsminister Stefan Löfven att regeringen genom en 

rad åtgärder för att minska antalet asylsökande i Sverige ämnade skapa ett ”andrum för 

svenskt flyktingmottagande”. ”Flyktingsituationen är ohållbar” menade Löfven och 

meddelade att regeringen avsåg anpassa de svenska asylreglerna till ”miniminivån i EU för att 

fler ska välja att söka asyl i andra EU-länder”.1 En anpassning på asylrättens område till 

”miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner”, som det sedermera kom att 

kallas,2 är precis vad som skedde genom implementeringen av lagen (2016:752) om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som trädde i kraft den 20 juli 

2016. I denna framställning benämns denna lag ”den tillfälliga lagen”. 

Den tillfälliga lagen innebär i huvudsak att skyddsbehövande som huvudregel kommer att 

tilldelas tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta, att övrigt skyddsbehövande inte 

har rätt till uppehållstillstånd och att möjligheterna till anhöriginvandring begränsas kraftigt 

för flyktingar och nästan helt försvinner för alternativt skyddsbehövande. Uppehållstillstånd 

på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter får enligt 11 § ”endast 

beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa 

utlänningen”. Samma konstruktion återfinns i 13 § där det stadgas att uppehållstillstånd på 

grund av anknytning ska beviljas ”om ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot 

ett svenskt konventionsåtagande”. Lagstiftaren har alltså utan vidare analys eller avvägningar 

låtit fri- och rättigheter som följer av internationella konventioner utgöra det materiella 

rättsliga skyddsnätet vid bedömningen om uppehållstillstånd ska beviljas på grund av 

synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter eller anknytning. Detta innebär att de 

nationella myndigheter som har att tillämpa den tillfälliga lagen, det vill säga 

Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen, inte kan utgå ifrån 

att de nationella materiella bestämmelserna är författade i enlighet med Sveriges 

internationella konventionsåtaganden och att, på så sätt som tidigare varit, folkrättsliga 
                                                
1  Regeringskansliet, Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum i svenskt flyktingmottagande, 2015, 
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-
flyktingmottagande/, (i lydelse av den 15 september 2016); Sveriges Television, Regeringen: Ny lagstiftning för 
färre asylsökande, 2015, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-utokade-id-kontroller-vid-gransen, (i 
lydelse av den 22 september 2016). 
2 Prop. 2015/16:174, s. 1. 



 

 

5 

instrument aktualiseras i svenska ärenden endast i undantagsfall. Istället måste 

migrationsmyndigheterna i varje enskilt fall bedöma och analysera omständigheterna i 

förhållande till internationella konventioner.  

En situation som aktualiseras av detta, och som påtalats från många håll,3 är att eftersom ett 

beslut om att hålla familjemedlemmar separerade utgör en inskränkning av rätten till 

familjeliv måste bedömningen av huruvida uppehållstillstånd på grund av anknytning ska 

beviljas enligt 13 § innehålla en sådan tillåtlighetsbedömning som företas av Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) vid en påstådd kränkning av 

rätten till familjeliv enligt artikel 8 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Att bedöma varje 

enskild uppkommen situation inte bara enligt Europadomstolens praxis utan också, då praxis 

saknas, i enlighet med vad man tror att Europadomstolen skulle nå för slutsats i det aktuella 

fallet är en typ av rättslig bedömning som Migrationsverket och migrationsdomstolarna inte är 

vana vid att företa. Den påminner närmast om den proaktiva bedömning som Högsta 

domstolen gjorde i NJA 2005 s. 805 när domstolen, trots avsaknad av tydlig praxis, med hjälp 

av Europadomstolens principer och metoder i en proportionalitetsavvägning kom fram till att 

om man skulle döma pastor Green för förtal skulle det utgöra en kränkning av hans rätt till 

religionsfrihet enligt artikel 9 i Europakonventionen. En sådan bedömning brukar enligt 

svensk tradition göras generellt av lagstiftaren, och inte av dömande myndigheter i varje 

enskilt fall.  

Såväl Migrationsverket och migrationsdomstolarna som Migrationsöverdomstolen beaktar i 

nuläget rutinmässigt Europakonventionen i förhållande till tillgänglig praxis från 

Europadomstolen men det saknas i migrationsmyndigheternas praxis exempel på sådana 

proaktiva bedömningar som den som företogs av Högsta domstolen i NJA 2005 s. 805 och 

som den tillfälliga lagen kräver. Detta förhållningssätt är inte godtagbart i den situation vi nu 

befinner oss i då den tillfälliga lagen inte kan presumeras vara förenlig med 

Europakonventionen och konventionen inte längre utgör det subsidiära skyddet i förhållande 

till nationell lagstiftning utan det faktiska skyddet. Att vänta på klargörande från 

Europadomstolen är inte längre ett alternativ med tanke på de omfattande kränkningar av 
                                                
3 Se till exempel Kammarrätten i Stockholm, Remissyttrande över Utkast till lagrådsremiss – Begränsningar av 
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 2016, s. 5. 
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människors rätt till privat- och familjeliv som blir resultatet av felaktiga slutsatser i 

migrationsmyndigheternas bedömningar. Migrationsverket och migrationsdomstolarna måste 

själva företa dessa prövningar och de måste göra det rätt. 

1.2   Syfte och frågeställning 

Jag ämnar i denna uppsats identifiera och analysera de principer och metoder som tillämpas 

av Europadomstolen i den tillåtlighetsprövning som företas för att avgöra om en inskränkning 

av rätten till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen utgör en konventionskränkning 

eller inte.  Syftet med uppsatsen är att utreda hur den rättsliga bedömning som nu måste göras 

av migrationsmyndigheterna ska se ut och vilka faktorer som är avgörande i den 

proportionalitetsavvägning som är en del av Europadomstolens tillåtlighetsprövning. Det är 

min förhoppning att det juridiska resonemang som förs fram i uppsatsen ska kunna underlätta 

för sökande och ombud i den konventionsrättsliga argumentationen liksom för 

Migrationsverket i den proportionalitetsbedömning som enligt den tillfälliga lagen måste 

företas inom ramen för verkets beslutsprocess.  

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar besvaras i uppsatsen: 

-   Vad innebär det konventionsstadgade skyddet för respekt för familjelivet? 

-   Vilka principer som utvecklats genom Europadomstolens praxis måste appliceras på 

mål som rör familjeåterförening och hur ska dessa principer tillämpas? Vilka övriga 

faktorer är relevanta i sådana mål? 

Slutmålet med uppsatsen är att utreda och sammanställa vad utgångspunkten bör vara i 

argumentationen kring om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas på grund av 

att ett ”beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande” i 

form av Europakonventionen. Jag har valt att avsluta med att sätta detta i en större kontext 

genom att diskutera den tillfälliga lagens förenlighet med Europakonventionens 

effektivitetsprincip. På så vis önskar jag öppna upp för och driva på vidare rättsvetenskaplig 

forskning på området. 
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1.3   Material och metod 

För denna uppsats är framförallt praxis från Europadomstolen i form av domar och beslut av 

betydelse. Vad gäller urvalet av domar har det skett utifrån relevans för ämnet. Samtliga 

domar där Europadomstolen avgjort huruvida en rätt till familjeåterförening i den aktuella 

konventionsstaten förelegat eller inte refereras och analyseras i uppsatsen liksom de beslut på 

området som jag bedömt vara mest relevanta. Avgöranden som främst bedömer det nationella 

förfarandet men inte avgör om det faktiskt förelåg en rätt till familjeåterförening har inte 

behandlats med undantag för domen i målet El Ghatet mot Schweiz som meddelades den 8 

november 2016 och behandlas på grund av dess särskilda relevans i egenskap av 

Europadomstolens senast meddelade avgörande gällande familjeåterförening. Avgöranden 

gällande utvisningar och familjeseparation har inte behandlats trots att Europadomstolens 

resonemang också i sådana domar skulle kunna ge ledning åt mål rörande familjeåterförening. 

Denna avgränsning av materialet har företagits med hänsyn till den begränsade tid som stått 

till förfogande för uppsatsens författande. 

Som medel för tolkning och analys av Europadomstolens praxis omfattar uppsatsens material 

också andra dokument från Europadomstolen såsom pressmeddelanden från domstolens 

pressenhet. Detsamma gäller publikationer från Europarådet i form av exempelvis handböcker 

framtagna av Generaldirektoratet för mänskliga rättigheter. I viss mån behandlas också 

nationell och internationell doktrin och rättsvetenskaplig litteratur avseende konventionsrätten 

liksom andra internationella rättsinstrument såsom FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen) och Wienkonventionen om traktaträtten4 i den omfattning som är relevant 

för Europadomstolens tolkning och tillämpning av artikel 8 i Europakonventionen. 

Vad gäller metod är uppsatsen författad med utgångspunkt i en rättsdogmatisk metod. Den 

rättsdogmatiska metoden går ut på att genom analys av rättskällorna fastställa gällande rätt 

och tillämpa den för att lösa juridiska problem.5 Frågeställningen i denna uppsats är emellertid 

avgränsad till att med utgångspunkt endast i en rättskälla, Europadomstolens praxis, fastställa 

gällande rätt och en grund för att tillämpa gällande rätt i varje enskilt fall. En klassisk 

                                                
4 SÖ 1975:1. 
5 Se bland annat Peczenik, Juridikens allmänna läror, 2005, s. 249; Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Korling 
& Zamboni, Juridisk metodlära, 2013, s. 21 samt Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, 
material, metod och argumentation, 2015, s. 41. 
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rättsdogmatisk utredning av gällande rätt genom att ställa de svenska rättskällorna mot 

varandra i enlighet med rättskälleläran är således inte aktuell utan ovan nämnda rättskällor 

och andra källor kommer att redogöras för och kritiskt analyseras för att rama in det 

dynamiska, konventionsbaserade rättsläge som i enlighet med den tillfälliga lagen utgör 

svensk gällande rätt på anhöriginvandringens område. Med hänsyn till detta består metoden 

närmast av vad som enligt Kleineman utgör modern rättsdogmatik6 eller av vad Sandgren 

kallar rättsanalytisk metod7. Kleineman menar att den moderna rättsdogmatiken innefattar 

analytiska inslag medan Sandgren är av uppfattningen att den metod som är förhärskande 

bland dagens rättsvetenskapare genomsyras av både analys och i viss mån också värderingar 

och därmed inte kan anses vara dogmatisk.8 Genomgående kommer tydliga källhänvisningar 

göras för att möjliggöra för läsaren att kritiskt granska och värdera min tolkning av 

materialet.9  

En särskild metodfråga som är aktuell för denna uppsats är Europakonventionens och 

Europadomstolens praxis ställning i svensk rätt. Europakonventionen är ett traktat som 

ratificerades av Sverige år 195210 och är därmed i grunden en folkrättsligt bindande rättskälla. 

Eftersom den svenska rättsordningen tillämpar ett dualistiskt förhållningssätt till internationell 

rätt innebär ratificeringen av ett fördrag inte automatiskt att det blir tillämpbar nationell rätt.11 

År 1995 inkorporerades Europakonventionen i svensk rätt genom lag och är sedan dess 

gällande såsom svensk lag.12 Samtidigt infördes en bestämmelse i 2 kap. 19 § 

regeringsformen (1974:152) som stadgar att ”[l]ag eller annan föreskrift får inte meddelas i 

strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. Detta lagrum tillerkänner inte 

Europakonventionen konstitutionell status såtillvida att den är hierarkiskt överordnad annan 

lag utan bestämmelsen är ämnad att ge domstolar och myndigheter möjlighet att tillämpa 

bestämmelserna om lagprövning och underlåta att tillämpa lagar som står i strid med 

                                                
6 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013, s. 44.  
7 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, 2005, s. 656.  
8 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013 och Sandgren, Claes, Är 
rättsdogmatiken dogmatisk?, 2005. 
9 Angående detta, se Svenssons resonemang i Svensson, De lege interprata – om behovet av metodologisk 
reflektion, 2014, s. 214 f.  
10 SÖ 1952:35. Se även prop. 1993/94:117, s. 11. 
11 Moeckli, Shah, & Sivakumaran, International Human Rights Law, 2014, s. 464. 
12 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.  
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konventionen.13 Någon normkollision aktualiseras emellertid inte av uppsatsens ämnesområde 

eftersom det i 13 § den tillfälliga lagen direkt hänvisas till svenska konventionsåtaganden 

vilket ger vid handen att de konventioner som Sverige ratificerat på detta rättsområde ska 

tillämpas monistiskt, det vill säga direkt, av beslutsfattande och dömande myndigheter. 

Europakonventionen blir härmed i egenskap av både svensk lag och ett av Sverige ratificerat 

traktat direkt tillämplig som gällande rätt. Med anledning härav aktualiseras ingen särskild 

folkrättslig metod utan Europakonventionen kan, och i detta sammanhang rentav bör, 

behandlas som svensk rätt. 

Angående Europadomstolens (och tidigare Europakommissionens14) praxis rättsliga ställning 

bör framhållas att enligt artikel 32 i Europakonventionen har Europadomstolen mandat att 

tolka Europakonventionen samt att Sverige år 1996 erkände Europadomstolens jurisdiktion 

utan tidsbegränsning eller annat förbehåll15. Med hänsyn till Europakonventionens mycket 

allmänt hållna bestämmelser och den s.k. ”the living instrument doctrine”16 är 

Europadomstolen inte bara uttolkare och tillämpare av Europakonventionen utan också det 

organ som genom sin praxis ger konventionens artiklar materiellt innehåll.17 

Europadomstolens praxis har därför särskild betydelse vid tolkningen av Sveriges 

förpliktelser enligt Europakonventionen och ska tillämpas av direkt av svenska 

myndigheter.18 I uppsatsen behandlas Europadomstolens praxis som den centrala rättskällan 

                                                
13 2 kap. 19 § regeringsformen (1974:152). Se även prop. 1993/94:117, s. 36 och Jermsten, Regeringsform 
(1974:152) 2 kap. 19 §, https://pro-karnovgroup-se.ezp.sub.su.se/document/527860/1#SFS1974-0152_K2_P19, 
(i lydelse av den 11 december 2016). 
14  Europakommissionen (eg. Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna) och hade under åren 
1952-1999 till uppgift att bedöma och handlägga anmälningar om påstådda kränkningar av Europakonventionen. 
Genom Europakonventionens tilläggsprotokoll nr 11 (CETS nr 155) som trädde i kraft den 1 november 1998 
ersattes kommissionen av Europadomstolen. I denna framställning syftar generella hänvisningar till 
”Europadomstolens praxis” till Europadomstolens och Europakommissionens praxis.  
15 Under åren 1966-1996 sattes giltighetstiden för den svenska förklaringen om erkännande av 
Europadomstolens till fem år i taget. Angående detta och Sveriges erkännande av Europadomstolens jurisdiktion 
i övrigt se prop. 1993/94:117, s. 45 f. jämte Ehrenkrona, Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, https://pro-karnovgroup-
se.ezp.sub.su.se/document/529692/1#SFS1994-1219 (i lydelse av den 11 december 2016).  
16 ”The living instrument doctrine” har arbetats fram i Europadomstolens praxis och innebär att 
Europakonventionen ska behandlas som ett levande instrument och tolkas dynamiskt i ljuset av ”present day 
conditions”. Se bland annat Tyrer mot Storbritannien, dom av den 25 april 1978, ans. nr. 5856/72, para. 31 och 
Selmouni mot Frankrike [GC], dom av den 28 juli 1999, ans. nr. 25803/94, para. 101. 
17 Se ang. detta Cameron, Inför inkorporeringen av Europakonventionen om mänskliga rättigheter – Några 
praktiska råd om att finna rättskällor, 1995, s. 241 f. 
18 Bernitz m.fl., Finna rätt, 2010, s. 79. 
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för att fastställa gällande rätt. Europadomstolens praxis är liksom Europakonventionen 

gällande såsom svensk lag. 

En annan metodfråga som aktualiseras är vilken betydelse Europadomstolens och 

Europarådets publikationer bör tillmätas för Europadomstolens tillämpning av 

Europakonventionen och, i förlängningen, för svenska migrationsmyndigheters tillämpning av 

nationell rätt. Många av dessa dokument innehåller rena referat och sammanställningar av 

praxis och har i den mån så är fallet använts för att identifiera ursprungskällan. I uppsatsen 

behandlas övriga publikationer från Europadomstolen och Europarådet som rättskällor i form 

av doktrin och ges utfyllande betydelse i avsaknad av tydlig praxis.  

1.4   Avgränsningar 

I denna uppsats behandlas endast hur svenska migrationsmyndigheter bör tolka och tillämpa 

13 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd utifrån 

Europadomstolens praxis avseende rätten till familjeliv i artikel 8 i Europakonventionen. 

Europadomstolens tillåtlighetsprövning innehåller fler steg; är artikeln överhuvudtaget 

tillämplig, har inskränkningen stöd i lag, har den ett legitimt syfte och är den nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle. I uppsatsen kommer fokus vara på det sista steget – huruvida 

inskränkningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle, vilket alltså är 

proportionalitetsbedömningen. Tillämpligheten behandlas översiktligt för att klargöra om och 

på vilket sätt rätten att leva tillsammans med sin familj omfattas av rätten till familjeliv enligt 

artikel 8. Stöd i lag och legitima syften kommer inte problematiseras utan den tillfälliga lagen 

presumeras uppfylla konventionens laglighetskrav. Vidare kommer rätten till 

familjeåterförening endast utredas utifrån ett rent artikel 8-perspektiv. Fall som aktualiserar 

rätten att inte diskrimineras i utövandet av sin rätt till familjeliv enligt artikel 14 i förening 

med artikel 8 faller utanför uppsatsens ämnesområde.  

Andra internationella konventioner kommer uteslutande att diskuteras i den mån det är 

relevant för Europadomstolens tolkning av Europakonventionen. Tidsmässigt avgränsas 

underlaget för uppsatsen på så sätt att hänsyn endast tas till avgöranden från Europadomstolen 

som meddelats innan den 30 november 2016. Eventuella domar eller beslut på 

familjeåterföreningens område som meddelats mellan den 30 november 2016 och uppsatsens 

färdigställande behandlas således inte.  
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1.5   Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer i kapitel två en introduktion till hur tolkning och 

tillämpning av Europakonventionen sker. I detta kapitel redogörs för Europadomstolens 

praxis betydelse och legitimitet som rättskälla liksom vilka slutsatser som kan dras av 

Europadomstolens praxis samt hur man bedömer vilken praxis som är relevant. Även vilken 

betydelse andra folkrättsliga instrument har för tolkningen och tillämpningen av 

Europakonventionen utreds. 

I tredje kapitlet redogörs för innebörden av och tillämpningsområdet för den 

konventionsstadgade rätten till respekt för familjelivet liksom omfattningen av det 

konventionsrättsliga familjebegreppet. 

I fjärde kapitlet utreds den proportionalitetsbedömning som företas av Europadomstolen för 

att avgöra om det föreligger en rätt till familjeåterförening enligt artikel 8. Relevant praxis 

refereras och diskuteras med utgångspunkt i fyra olika aspekter som utgör återkommande 

beståndsdelar i Europadomstolens proportionalitetsbedömning. I detta kapitel företas en 

analys genomgående och slutsatser dras löpande.  

I det femte och avslutande kapitlet diskuteras den slutsats från kapitel fyra som är mest 

relevant ur ett svenskt perspektiv i förhållande till den tillfälliga lagen, nämligen att 

Europakonventionen grundar en rätt för skyddsbehövande att återförenas med sin närmaste 

familj i den aktuella konventionsstaten. Den tillfälliga lagens förenlighet med 

Europakonventionens effektivitetsprincip analyseras översiktligt med utgångspunkt i rätten 

till familjeåterförening liksom konsekvenserna av en lagtillämpning i enlighet med 

lagstiftarens uttalade avsikt. Kapitel fem syftar till att sätta uppsatsens slutsatser i en praktisk 

kontext och öppna upp för framtida rättsvetenskaplig forskning. 
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2   TOLKNING OCH TILLÄMPNING AV EUROPAKONVENTIONEN 

2.1   Europadomstolens praxis som rättskälla 

Europakonventionens uppbyggnad och materiella innehåll liksom Europadomstolens tolkning 

och tillämpning av konventionen och Europadomstolens praxis ställning i nationell rätt har 

behandlats översiktligt ovan i avsnittet ”Material och metod”. Sammanfattningsvis bör 

Europakonventionen betraktas som en generell rättighetskatalog vars artiklar ges materiellt 

innehåll genom Europadomstolens rättsbildning i praxis. Europakonventionen är ett levande 

dokument vars materiella innehåll hela tiden utvecklas och avspeglar samhällsutvecklingen i 

konventionsstaterna. Europakonventions artikel 32 ger Europadomstolen behörighet i alla 

frågor som rör tolkningen och tillämpningen av konventionen och enligt artikel 46 är 

Europadomstolens domar bindande för konventionsstaterna. Europadomstolens jurisdiktion 

har erkänts av Sverige utan förbehåll. Dess praxis är den främsta, och egentligen enda, 

relevanta rättskällan för tolkning och tillämpning av Europakonventionen och ska tillämpas 

direkt av svenska domstolar och myndigheter.19  

2.2   Hänsyn till andra folkrättsliga dokument 

Europadomstolen framhåller ofta att Europakonventionen inte ska tolkas i ett vakuum utan 

tillämpas i enlighet med gällande folkrättsliga principer och internationell rätt i övrigt.20 Detta 

följer även av artikel 53 i Europakonventionen som stadgar att konventionen inte får tolkas 

som en begränsning av eller en avvikelse från någon av de mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter som skyddas i andra traktat eller lagar. Europadomstolen har, med 

hänvisning till Wienkonventionen om traktaträtten, fastställt att Europakonventionen ska 

tillämpas på ett sätt som är förenligt med tillämplig internationell rätt i allmänhet och regler 

gällande det internationella skyddet för mänskliga rättigheter i synnerhet. I domar från 

Europadomstolen refererar domstolen ofta de folkrättsliga bestämmelser som är relevanta för 

det aktuella fallet i avsnittet ”Relevant Domestic and International Law” under rubriken 

”International Law”. I mål som rör familjeåterförening där barn berörs hänvisar till exempel 

Europadomstolen ofta till barnkonventionen på detta sätt.21 Europadomstolen har slagit fast 

                                                
19 Bernitz m.fl., Finna rätt, 2010, s. 79. 
20 Se till exempel Maumousseau och Washington mot Frankrike, dom av den 6 december 2007, ans. nr. 
39388/05, para. 60. 
21 Se till exempel Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 33. 
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att de skyldigheter gällande familjeåterförening som enligt artikel 8 åligger 

konventionsstaterna måste tolkas i ljuset av barnkonventionen.22 Folkrättsliga bestämmelser 

och principer utgör alltså en vital aspekt när Europadomstolen genom rättsbildning ger 

Europakonventionen materiellt innehåll. 

2.3   Att tolka Europadomstolens praxis 

Europadomstolens avgöranden baseras alltid på så kallade in casu-bedömningar vilket 

betyder att domstolen i sin bedömning i varje enskilt fall applicerar tillämpliga principer på 

omständigheterna i det aktuella fallet. Med anledning av detta kan det vara svårt att dra 

generella slutsatser av Europadomstolens praxis och det är något oklart vilken prejudicerande 

betydelse domstolens avgöranden har. På samma sätt som i svenska domstolar går det inte att 

med säkerhet förutse hur ett specifikt fall eller en särskild omständighet kommer att bedömas 

av Europadomstolen. Även om tidigare avgöranden från både svensk överrätt och 

Europakonventionen formellt sätt endast är bindande i det enskilda fallet råder i praktiken 

vanligen en påtaglig prejudikatsföljsamhet. 

Det är vanligt förekommande att Europadomstolen under rubriken ”General Principles” med 

hänvisning till tidigare avgöranden erinrar sig (”recalls”) eller repeterar (”reiterates”) tidigare 

dragna slutsatser såsom applicerbara också i förevarande fall.23 Dessa principiella uttalanden 

är förstås att betrakta som generellt tillämpliga. De tenderar visserligen att vara just generella 

och kan därför vara svåra att applicera på nya omständigheter på ett konkret sätt. Ledning i 

hur dessa ska tillämpas kan hämtas ur hur Europadomstolen har tillämpat dessa principer i 

enskilda fall utifrån det aktuella omständigheterna. Med hjälp av en analys av 

Europadomstolens återkommande uttalanden, principer och metoder är det möjligt att, på 

samma sätt som Högsta domstolen gjorde i Pastor Green-målet,24 företa en kvalificerad 

uppskattning av hur Europadomstolen skulle resonerat i en proportionalitetsbedömning och 

vilken slutsats domstolen torde landa i.  

                                                
22 Se till exempel Maumousseau och Washington mot Frankrike, dom av den 6 december 2007, ans. nr. 
39388/05, para. 60. 
23 Se till exempel El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, para. 43. 
24 NJA 2005 s. 805 
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2.4   Relevant praxis 

Med anledning av att Europakonventionens materiella innehåll i enlighet med the living 

instrument doctrine är under ständig utveckling är Europadomstolens senare praxis av större 

intresse än äldre sådan.25 Detta går att jämföra med principen om lex posterior, det vill säga 

att senare lag, eller i det här fallet praxis, går före tidigare lag respektive praxis. Det är 

emellertid nödvändigt att göra en kortare historisk tillbakablick för att utreda vilka principer 

som är ordentligt befästa i praxis och vilka som har vuxit fram med tiden. Principer som är en 

del av Europadomstolens fasta praxis väger tyngre än nyare uttalanden som förekommit 

enstaka gånger. 

3   FAMILJEÅTERFÖRENING ENLIGT EUROPAKONVENTIONEN 

3.1   Tillämpningsområdet för artikel 8 

Artikel 8 i Europakonventionen har följande lydelse: 

”Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och 
sin korrespondens. 

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat 
än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt 
med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets 
ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till 
skydd för hälsa eller moral eller andra personers fri- och rättigheter.” 

Det kan inledningsvis konstateras att rätten till respekt för familjeliv enligt artikel 8 i 

Europakonventionen utgör en relativ rättighet som får inskränkas enligt artikelns andra 

stycke. Konventionen stadgar inte heller någon generell skyldighet för konventionsstaterna att 

bevilja utlänningar inresa eller vistelse i landet utan det är en väletablerad princip att staterna 

är suveräna och äger rätt att själva besluta om och kontrollera den nationella 

migrationslagstiftningen. Europadomstolen har i flera avgöranden hänvisat till 

konventionsstaternas ”right, as a matter of well-established international law and subject to 

                                                
25 Se till exempel Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s. 50. 
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their treaty obligations, to control the entry, residence and expulsion of aliens”26 och det är 

sedan länge Europadomstolens fasta praxis att ”the right of a foreigner to enter or remain in a 

country [is] not as such guaranteed by the Convention, but immigration controls ha[s] to be 

exercised consistently with Convention obligations, and the exclusion of a person from a State 

where members of his family [are] living might raise an issue under Article 8”27.   

Utlänningars skydd för rätten till familjeliv enligt Europakonventionen är ett utmärkt exempel 

på hur Europakonventionens omfattning och innehåll utvecklas i takt med att 

Europadomstolen genom sin praxis givit Europakonventionen materiellt innehåll genom 

rättsbildning. Även om artikel 1 i Europakonventionen stadgar att konventionsstaterna ”skall 

garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som 

anges i avdelning I i denna konvention” slog Europakommissionen i målet X och Y mot 

Schweiz år 1977 fast att artikel 8 endast skyddar ”a person's private or family life where the 

private and family life of that person is firmly established in the territory concerned”28. Med 

andra ord skyddades personers familjeliv av konventionen endast om familjelivet utövades på 

den aktuella statens territorium. I enlighet med denna något föråldrade praxis tillerkändes 

alltså inte var och en som befann sig under en konventionsstats territoriella jurisdiktion den 

konventionsstadgade rätten till respekt för familjeliv utan skyddet aktualiserades endast då 

rättigheten (i det här fallet familjelivet) utövades på statens territorium. Därmed omfattades 

inte familjeåterförening av tillämpningsområdet för artikel 8. Detta har emellertid kommit att 

utvecklas. 

Redan år 1985, i målet Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Förenade kungariket, fann 

Europadomstolen att utestängandet av en person från en konventionsstat i vilken medlemmar 

ur dennes familj bor aktualiserar rätten till familjeliv enligt artikel 8.29 I målet konstaterade 

Europadomstolen att den suveräna rätten för stater att bestämma vem som får eller inte får 

                                                
26 Moustaquim mot Belgien, dom av den 18 februari 1991, ans. nr. 12313/86, para. 43. Se även bl. a. Abdulaziz, 
Cabales och Balkandali mot Storbritannien, dom av den 28 maj 1985, ans. nr. 9214/80, 9473/81 och 9474/81, 
para. 67; Berrehab mot Nederländerna, dom av den 21 juni 1988, ans. nr. 10730/84, paras. 28-29 och Gül mot 
Schweiz, dom av den 19 februari 1996.  
27 Se bl. a. Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien, dom av den 28 maj 1985, ans. nr. 9214/80, 
9473/81 och 9474/81, para. 59. 
28 X och Y mot Schweiz, Europakommissionens beslut av den 14 juli 1977, ans. nr. 7289/75 och 7349/76, 
European Commission on Human Rights, Decisions and Reports, vol. 9 (1978) s. 57 ff, på s. 74.  
29 Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien, dom av den 28 maj 1985, ans. nr. 9214/80, 9473/81 
och 9474/81, paras. 59, 60 och 65. 
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resa in i och uppehålla sig på statens territorium  begränsas av de förpliktelser som staten 

åtagit sig i och med ratificeringen av Europakonventionen.30 År 1991, i målet Moustaquim 

mot Beligen, klassificerade Europadomstolen för första gången en utvisning av en utlänning 

som en inskränkning, och i det fallet också en kränkning, av dennes rätt till respekt för 

familjelivet31 men det var först tio år senare, år 2001, som Europadomstolen för första gången 

fann att en konventionsstats underlåtande att bevilja uppehållstillstånd på grund av 

anknytning utgjorde en kränkning av rätten till familjeliv enligt artikel 8. Detta skedde genom 

dom i målet Sen mot Nederländerna där klagandena var två turkiska makar med 

uppehållstillstånd i Nederländerna samt deras dotter som bodde hos släktingar i Turkiet.32 

Europadomstolen hade prövat liknande fall tidigare och då inte konstaterat någon kränkning33 

men med hänsyn till att makarna i det nu aktuella fallet hade bott i Nederländerna i många år 

samt hade två andra barn som var födda och etablerade i Nederländerna fann 

Europadomstolen att det med hänsyn till omständigheterna i Sen mot Nederländerna inte 

framstod som rimligt att familjen skulle etablera ett gemensamt liv i Turkiet utan att ett 

familjeliv tillsammans med dottern enklast kunde komma till stånd genom återförening i 

Nederländerna.34  

Sedan år 2001 har Europadomstolen i flera mål bekräftat att familjeåterförening faller inom 

tillämpningsområdet för artikel 8 och att neka en person inresa och/eller uppehållstillstånd i 

en stat där medlemmar ur dennes familj uppehåller sig under vissa omständigheter utgör en 

kränkning av rätten till respekt för familjelivet.35 Med anledning av att denna tolkning av 

artikel 8 får anses vara vedertagen sedan 30, eller i vart fall 15, år tillbaka kan det konstateras 

att den utgör Europadomstolens fasta praxis.  

                                                
30 Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien, dom av den 28 maj 1985, ans. nr. 9214/80, 9473/81 
och 9474/81, para. 67. Angående detta se även van Walsen, European Journal of Migration Law, 2003, s. 511.  
31 Moustaquim mot Belgien, dom av den 18 februari 1991, ans. nr. 12313/86. Se också Cruz-Varas mot Sverige, 
dom av den 20 mars 1991, ans. nr 15576/89, där utvisningen av en av klagandena visserligen inskränkte rätten 
till familjeliv men inte utgjorde en kränkning. 
32 Sen mot Nederländerna, dom av den 21 december 2001, ans. nr 31465/95. 
33 Se Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94 och Ahmut mot Nederländerna, dom av 
den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93. 
34 Angående. detta stycke se även Thym, International and Comparative Law Quaterly, 2008, s. 87 f. 
35 Benamar mot Nederländerna, beslut av den 5 april 2005, ans. nr. 43786/04; Haydarie mot Nederländerna, 
beslut av den 20 oktober 2005, ans. nr. 8876/04; Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 
december 2005, ans. nr. 60665/00; Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12; I.A.A. m.fl. 
mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13; El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 
november 2016, ans. nr. 56971. 
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3.2   Det konventionsrättsliga familjebegreppet 

Det finns inget generellt svar på frågan vilka relationer som utgör sådant familjeliv som 

skyddas enligt artikel 8. Europadomstolen bedömer, genom att värdera banden mellan 

familjemedlemmarna i det enskilda fallet, existensen av familjeliv från fall till fall baserat på 

de aktuella omständigheterna.36 Par som ingått ett genuint37 äktenskap anses alltid gemensamt 

ha ett sådant familjeliv som skyddas av Europakonventionen. Detsamma gäller för deras 

gemensamma barn.38 Också så kallat ”de facto-familjeliv” omfattas av skyddet i artikel 8. 

Samboende par som lever under äktenskapsliknande former och deras barn anses åtnjuta ett 

sådant de facto-familjeliv.39 Familjeliv mellan föräldrar och minderåriga barn förutsätter i 

regel varken att parterna bor tillsammans eller att barnet ska vara fött inom äktenskap.40  

Familjebanden mellan barn och deras biologiska föräldrar kan upphöra på ett sätt som medför 

att parterna inte längre tillsammans anses åtnjuta ett sådant familjeliv som skyddas av artikel 

8.41 Detta kan ske till exempel genom att barn adopteras bort.42 Vid bedömningen av 

existensen av att sådant familjeband mellan förälder och barn som skyddas av artikel 8 i mål 

rörande familjeåterförening har Europadomstolen funnit att omständigheten att parterna, trots 

att de inte bodde tillsammans, i den mån det var möjligt träffades regelbundet och ofta innebar 

att deras gemensamma familjeliv inte hade upphört.43 Detta visar att ett familjeliv mellan 

förälder och barn skulle kunna anses upphöra om det är visat att parterna inte haft någon aktiv 

relation eller något umgänge och att det inte heller har funnits en vilja till en sådan relation.44  

                                                
36 Roagana, Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on Human 
Rights, 2012, s. 27. 
37 Skenäktenskap omfattas inte av konventionsskyddet, se Roagana, Protecting the right to respect for private 
and family life under the European Convention on Human Rights, 2012, s. 28. 
38 Berrehab mot Nederländerna, dom av den 21 juni 1988, ans. nr. 10730/84, para. 21; Gül mot Schweiz, dom av 
den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 32; Ahmut mot Nederländerna, dom av den 28 november 1996, 
ans. nr. 21702/93, para. 60 
39 Roagana, Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on Human 
Rights, 2012, s. 28 f. 
40 Berrehab mot Nederländerna, dom av den 21 juni 1988, ans. nr. 10730/84, para. 21; Gül mot Schweiz, dom av 
den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 33. 
41 Se till exempel Berrehab mot Nederländerna, dom av den 21 juni 1988, ans. nr. 10730/84, para. 21 och Gül 
mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 32. 
42 Roagana, Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on Human 
Rights, 2012, s. 29. 
43 Berrehab mot Nederländerna, dom av den 21 juni 1988, ans. nr. 10730/84, para. 21 och Gül mot Schweiz, dom 
av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 33. 
44 Så skedde till exempel i målen Ahrens mot Tyskalnd, dom av den 22 mars 2012, ans. nr. 45071/09 och Kautzor 
mot Tyskland, dom av den 22 mars 2012, ans. nr. 23338/09. 
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Gällande föräldrars familjeliv med myndiga barn har Europadomstolen slagit fast att en sådan 

relation endast omfattas av det konventionsstadgade skyddet för familjeliv om ”additional 

factors of dependence, other than normal emotional ties, are shown to exist”.45 Det finns inga 

exempel på praxis från Europadomstolen gällande familjeåterförening där ett myndigt barn 

har ansetts ha rätt till familjeåterförening med en förälder i en konventionsstat. Detta innebär 

dock inte att en sådan rättighet grundat på artikel 8 inte skulle kunna vara gällande mellan 

förälder och vuxet barn. I målet Berisha mot Schweiz aktualiserades visserligen frågan om 

betydelsen av att ett av de tre barn som ansökt om att få återförenas med sina föräldrar hade 

hunnit bli myndig, men den prövades aldrig eftersom Europadomstolen fann att en 

familjeåterförening kunde ske i hemlandet.46 Tre domare var i målet skiljaktiga och ansåg att 

familjen skulle ges rätt till familjeåterförening i Schweiz. Två av de tre skiljaktiga domarna 

menade att detta skulle gälla även den dotter som hunnit bli myndig med anledning av att hon 

var ekonomiskt beroende av sina föräldrar samt att skyddet för familjelivet endast kunde 

åtnjutas på det effektiva sätt avsågs med konventionen om samtliga familjemedlemmar bodde 

i Schweiz.47 Detta indikerar att en rätt till familjeåterförening för föräldrar och myndiga barn 

skulle kunna motiveras till exempel av en ekonomisk beroendeställning liksom av 

omständigheten att resten av ursprungsfamiljen givits rätt till familjeåterförening.  

De allra flesta mål rörande familjeåterförening som prövats av Europadomstolen har rört 

familjeliv som redan etablerats i ursprungslandet. Så var fallet i målet Abdulaziz, Cabales och 

Balkandali mot Förenade kungariket i vilket klagandenas möjlligheter att grundat på artikel 8 

få rätt till uppehållstillstånd åt sina makar i Storbritannien prövades. I avgörandet markerade 

Europadomstolen att det fanns en skillnad mellan fall där den aktuella relationen uppstått först 

efter klaganden(a) etablerat sig i den aktuella konventionsstaten och sådana fall där en 

immigrant lämnat kvar en redan befintlig familj utomlands för att så fort denne erhållit laglig 

vistelserätt ansöka om rätt för familjen att komma efter. 48 Även om det inte uttrycks direkt får 

uttalandet förstås som att Europadomstolen menar att skyddet för familjeliv som etablerats 

redan i ursprungsstaten har ett större skyddsvärde. Avgörandet är emellertid över 30 år 
                                                
45 Se till exempel Emonet m.fl. mot Schweiz, dom av den 13 december 2007, ans. nr 39051/03, para. 37. 
46 Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 46. 
47 Se domare Jočienė och domare Karakaş gemensamma skiljaktiga mening i Berisha mot Schweiz, dom av den 
30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 5 jämte domare Sajós skiljaktiga mening i Berisha mot Schweiz, dom av den 
30 juli 2013, ans. nr. 9481/12. 
48 Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien, dom av den 28 maj 1985, ans. nr. 9214/80, 9473/81 
och 9474/81, para. 68. 
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gammalt varför det är omöjligt att förutse hur liknande fall gällande förhållandevis 

nyetablerade familjerelationer skulle bedömas av Europadomstolen idag. Europadomstolen 

har förvisso i nyare praxis fortsatt markerat att det rör sig om familjeliv som etablerats redan i 

hemlandet i motsats till omständigheterna i målet Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot 

Förenade kungariket vilket indikerar att domstolen alltjämt är av uppfattningen att 

nyetablerade relationer ska tillerkännas ett svagare skydd, eller i vart fall bedömas 

annorlunda, än sådant familjeliv som varit väletablerat redan i tredjeland.49  

Slutsatsvis kan det konstateras att skyddet för familjeliv i artikel 8 i första hand omfattar 

väletablerade kärnfamiljer eller de facto-kärnfamiljer, bestående av gifta par, sambos och 

minderåriga barn. Relationen mellan en förälder och ett minderårigt barn omfattas nästan 

alltid av skyddet för familjeliv i artikel 8. Det finns dock utrymme för att även andra 

relationer och familjeband kan skyddas av artikel 8 och därmed grunda en rätt till 

familjeåterförening. Det är ännu inte klarlagt i praxis om och i så fall hur till exempel en 

syskonrelation eller relationen mellan ett vuxet barn och dess ursprungsfamilj kan grunda en 

rätt till familjeåterförening enligt artikel 8. 

3.3   Innebörden av rätt till respekt för familjelivet enligt artikel 8 

Rätten till respekt för familjelivet i artikel 8 utgör huvudsakligen ett skydd mot 

konventionsstaters godtyckliga ingrepp i familjelivet men Europadomstolen har också funnit 

att det i artikeln finns en inneboende positiv förpliktelse som är nödvändig för ett effektivt 

skydd för respekt för familjelivet.50 Konventionsstaternas positiva förpliktelser enligt den 

konventionsstadgade rätten till respekt för familjeliv utgörs av två typer av skyldigheter; 

staterna ska dels tillse att familjeband erkänns rättsligt och dels agera för att bevara 

familjeliv.51 Den positiva förpliktelsen att under vissa omständigheter bevilja utlänningar 

inresa och/eller uppehållstillstånd för att medverka till familjeåterförening på en 
                                                
49 Se till exempel Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 50 och I.A.A. m.fl. mot 
Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 40. 
50 Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien, dom av den 28 maj 1985, ans. nr. 9214/80, 9473/81 
och 9474/81, para. 67; Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 38; Ahmut mot 
Nederländerna, dom av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93, para. 63; Benamar mot Nederländerna, beslut 
av den 5 april 2005, ans. nr. 43786/04; Haydarie mot Nederländerna, beslut av den 20 oktober 2005, ans. nr. 
8876/04; Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, para. 42; 
Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para 48; I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, 
beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 38; El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, 
ans. nr. 56971, para. 43. 
51 Akandji-Kombe, Positive obligations under the European Conventions of Human Rights, 2007, s. 41.  
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konventionsstats territorium faller under den förstnämnda kategorin, det vill säga 

skyldigheten att rättsligt erkänna familjeband.52 

I många mål gällande rätten till familjeåterförening har Europadomstolen konstaterat att 

bedömningen av uppfyllandet av staternas positiva förpliktelser enligt artikel 8 görs på samma 

sätt och med tillämpning av samma principer som vid bedömningen av huruvida staterna har 

uppfyllt sina negativa förpliktelser.53 Historiskt sett har Europadomstolen gjort en större 

åtskillnad på innebörden av de negativa och positiva förpliktelserna på familjeåterföreningens 

område. Domare Martens menade i sin skiljaktiga mening i målet Gül mot Schweiz att frågan 

om en stats agerande aktualiserat en positiv eller negativ förpliktelse enbart är en semantisk 

fråga och att neka en person rätten att vistas på en konventionsstats territorium kan ses på två 

sätt. Det kan ses som ett aktivt agerande att avslå personens ansökan och därmed ett ingrepp i 

rätten till familjeliv som faller inom statens negativa förpliktelser. Det kan också ses som ett 

passivt underlåtande att bevilja personen inresa och/eller uppehållstillstånd som aktualiserar 

statens positiva förpliktelser. Denna inställning har i modernare praxis kommit att bli den 

gängse uppfattningen i Europadomstolen som idag behandlar positiva och negativa 

förpliktelser på i princip samma sätt. 54  

Både vid bedömningen av huruvida en stat uppfyllt dess negativa förpliktelser och om staten 

uppfyllt dess positiva förpliktelser måste en avvägning mellan individens och samhällets 

konkurrerande intressen företas. Vid en sådan avvägning har staterna en viss ”margin of 

appreciation” (bedömningsmarginal) och Europadomstolen har i sådana mål att pröva om 

konventionsstaten i fråga har lyckats uppnå en ”fair balance” (rimlig avvägning) mellan de 

motstående intressena.55 I mål om familjeåterförening är det individens intresse av att bevara 

                                                
52 Akandji-Kombe, Positive obligations under the European Conventions of Human Rights, 2007, s. 43. 
53 Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 38; Ahmut mot Nederländerna, dom 
av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93, para. 63; Benamar mot Nederländerna, beslut av den 5 april 2005, 
ans. nr. 43786/04; Haydarie mot Nederländerna, beslut av den 20 oktober 2005, ans. nr. 8876/04. 
54 Ang. utvecklingen av synen på negativa och positiva förpliktelser på fmailjeåterföreningens område, jfr 
Europadomstolens domar Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien, dom av den 28 maj 1985, ans. 
nr. 9214/80, 9473/81 och 9474/81 och Sen mot Nederländerna, dom av den 21 december 2001, ans. nr. 
31465/95. Se även domare Martens skiljaktiga mening i Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 
23218/94. 
55 Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 38; Ahmut mot Nederländerna, dom 
av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93, para. 63; Benamar mot Nederländerna, beslut av den 5 april 2005, 
ans. nr. 43786/04; Haydarie mot Nederländerna, beslut av den 20 oktober 2005, ans. nr. 8876/04; Tuquabo-
Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, para. 42; Berisha mot Schweiz, 
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och utveckla familjelivet som ska balanseras mot statens intresse av att kontrollera 

invandringen.56  

4   PROPORTIONALITETSBEDÖMNING 

4.1   Rimlig avvägning och bedömningsmarginal 
Som bekant har Europadomstolen i mål gällande familjeåterförening att avgöra huruvida 

artikel 8 i det aktuella fallet grundar en rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning för 

de familjemedlemmar som befinner sig utanför den aktuella konventionsstaten i syfte att 

familjen ska kunna åtnjuta och utveckla sitt familjeliv. Detta avgörs av domstolen genom en 

proportionalitetsavvägning där det prövas om konventionsstaten i fråga agerat inom ramen för 

sin bedömningsmarginal och lyckats uppnå en rimlig avvägning mellan de motstående 

intressena i målet, det vill säga de enskildas intresse av att bevara och utveckla familjelivet 

och statens intresse av en reglerad invandring. Denna proportionalitetsbedömning företas på 

så sätt att Europadomstolen först går igenom de allmänna principer som aktualiseras i målet 

och därefter applicerar dessa på omständigheterna i målet. Formellt är 

proportionalitetsbedömningen det verktyg som Europadomstolen brukar för att avgöra om en 

inskränkning av klaganden(a)s rätt till respekt för familjelivet varit nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle i förhållande till det legitima syftet vilket är vad som krävs för att en 

inskränkning ska vara tillåten enligt ordalydelsen i artikel 8. 

Ett konstaterande från Europadomstolens sida att en stats nekande av klaganden(a)s begäran 

om familjeåterförening varit proportionerligt, fallit inom statens bedömningsmarginal eller 

inneburit en rimlig avvägning mellan aktuella motstående intressen innebär samma sak – 

artikel 8 anses inte grunda en rätt till familjeåterförening på den aktuella statens territorium 

för klaganden(a) och klaganden(a)s rätt till respekt för familjelivet har därmed inte kränkts. På 

samma sätt medför det motsatta – att statens agerande varit oproportionerligt, att staten 

överskridit sin bedömningsmarginal eller att staten misslyckats med att uppnå en rimlig 

avvägning mellan de motstående intressena – att en kränkning av klaganden(a)s rättigheter 

enligt artikel 8 kan konstateras.57 

                                                                                                                                                   
dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 48; I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 
2016, ans. nr. 25960/13, para. 38; El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, para. 43. 
56 Benamar mot Nederländerna, beslut av den 5 april 2005, ans. nr. 43786/04; I.A.A. m.fl. mot Förenade 
kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 40. 
57 Se till exempel Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, paras. 61-62. 
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Omständigheterna i det enskilda fallet liksom applicerandet av tillämpliga principer på dessa 

omständigheter är avgörande för Europadomstolens proportionalitetsbedömning såtillvida att 

det är detta som avgör om bedömningsmarginalen är bred eller snäv och hur tungt det 

enskilda respektive det allmänna intresset ska anses väga. I följande avsnitt kommer de 

principer och återkommande teman och frågeställningar som är mest centrala för 

proportionalitetsbedömningen i familjeåterföreningsmål liksom vilken betydelse de i praxis 

har ansetts ha att utredas och redogöras för.  

4.2   Principer 

4.2.1   Omfattningen av statens förpliktelse 

I mål gällande familjeåterförening har Europadomstolen att avgöra huruvida det enligt artikel 

8 åligger konventionsstaten en skyldighet att i syfte att främja bevarandet och utvecklandet av 

familjeliv bevilja en utlänning inresa och/eller uppehållstillstånd. I sådana mål måste 

Europadomstolen göra en in casu-bedömning och analysera omständigheterna i det aktuella 

fallet i ljuset av tillämpliga principer.58 Detta gör Europadomstolen med utgångspunkt i 

följande tre generella principer som slagits fast av domstolen i flera avgöranden: 

a)    omfattningen av staters positiva förpliktelse beror på omständigheterna i det enskilda 

fallet och det allmännas intresse, 

b)   i enlighet med väletablerad internationell rätt och folkrättsliga traktat har staten rätt att 

kontrollera utlänningars inresa på statens territorium, 

c)   artikel 8 kan inte anses ålägga en stat en allmän skyldighet att respektera en familjs 

eller ett pars val av bosättningsland och därmed tillåta familjeåterförening på sitt 

territorium.59 

                                                
58 Ahmut mot Nederländerna, dom av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93, para. 67; Tuquabo-Tekle m.fl. 
mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, para. 43; Berisha mot Schweiz, dom av den 
30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para 49; El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, 
para. 44. 
59 Dessa principers tillämplighet i mål som rör familjeåterförening stadgas bland annat i målen Ahmut mot 
Nederländerna, dom av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93, para. 67; Tuquabo-Tekle m.fl. mot 
Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, para. 43; Berisha mot Schweiz, dom av den 30 
juli 2013, ans. nr. 9481/12, para 49 och El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, 
para. 44. 
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Dessa principer är alltså vad Europadomstolen, och numera även svenska 

migrationsmyndigheter, har att utgå ifrån vid bedömningen av familjeåterföreningsmål. 

Resterande delar av detta avsnitt ska läsas med utgångspunkt i dessa principer.  

4.2.2   Barnets bästa 

I praxis från de senaste åren har Europadomstolen uttryckligen hänvisat till principen om 

barnets bästa och stadgat att i alla avgöranden som berör barn ska barnens bästa sättas främst. 

Europadomstolen har uttalat att det inom folkrätten råder en bred konsensus om att ”in all 

decisions concerning children, their best interests must be paramount”.60 Detta uttalande kan 

likställas med den formulering som återfinns i barnkonventionen och lyder ”[v]id alla åtgärder 

som rör barn… ska barnets bästa komma i främsta rummet”.61 Europadomstolen hänvisade 

för första gången i ett avgörande gällande familjeåterförening uttryckligen till principen om 

barnets bästa i målet Berisha mot Schweiz i vilket dom meddelades i juli år 2013.62 I målet El 

Ghatet mot Schweiz, som är den senaste domen från Europadomstolen på familjeåterföringens 

område och meddelades i november 2016, fastslog Europadomstolen att utöver det att barnets 

bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn måste nationella domstolar 

också ”place the best interests of the child at the heart of their considerations and attach 

crucial weight to it”.63 Detta uttalande innebär att Europadomstolen går än längre i att 

understryka den centrala roll som principen om barnets bästa måste spela i mål gällande 

familjeåterförening som rör barn. I målet El Ghatet mot Schweiz hänvisar Europadomstolen 

också för första gången i ett familjeåterföreningsmål uttryckligen till barnkonventionen i sina 

domskäl64 vilket ytterligare stärker vikten av principen om barnets bästa i dessa mål. 

I enlighet med principen om barnets bästa ska i mål rörande familjeåterförening särskild 

hänsyn tas till de omständigheter som rör barn; framförallt barnens ålder, barnens situation i 

                                                
60 Neuliner och Shuruk mot Schweiz [GC], dom av den 6 juli 2010, ans. nr. 41615/07, para. 135; Berisha mot 
Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para 51; I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 
8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 41; El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, 
para. 46. 
61 Se artikel 3 i barnkonventionen. 
62 Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para 51. Principen hänvisas också 
uttryckligen till i I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 41. 
63 El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, para. 46. 
64 El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, para. 53. 
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hemlandet och i vilken utsträckning barnen är beroende av deras föräldrar.65 Behovet av dessa 

särskilda hänsynstaganden i mål som rör barn har påtalats av Europadomstolen också i 

tidigare mål gällande familjeåterförening även om domstolen då inte direkt hänvisat till 

principen om barnets bästa.66 Med anledning av Europadomstolens utveckling av praxis under 

de senaste tio åren och domstolens starka markering av vikten av principen om barnets bästa i 

målet El Ghatet mot Schweiz är principen idag att anse som en del av domstolens fasta praxis 

avseende rätten till familjeliv enligt artikel 8. I det följande kommer det att redogöras för 

Europadomstolens vidare resonemang kring betydelsen av principen om barnets bästa liksom 

för hur de olika särskilda hänseenden som aktualiseras i mål gällande familjeåterförening som 

involverar barn har behandlats av Europadomstolen i dessa mål. 

Europadomstolens mening att barnets bästa ska sättas främst i alla avgöranden som berör barn 

innebär emellertid inte att principen utgör ett ”trump card which requires the admission of all 

children who would be better off living in a Contracting State”.67 Detta illustrerades till 

exempel i målet Berisha mot Schweiz, som är den näst senaste domen från Europadomstolen 

gällande familjeåterförening och meddelades i juli år 2013,68 där både nationella domstolar 

och Europadomstolen funnit att barnens bästa vore att tillåtas bosätta sig hos sina föräldrar i 

Schweiz. Trots detta fann Europadomstolen vid en sammanvägning av samtliga 

omständigheter i målet att de schweiziska myndigheternas vägran att ge barnen 

uppehållstillstånd i Schweiz var proportionerligt och därmed förenligt med artikel 8.69  

I sin dom tog Europadomstolen hänsyn till att barnen hade starka sociala och språkliga band 

till hemlandet, att de hade nära släktingar i hemlandet och att de två äldsta barnen (som var 17 

respektive 19 år gamla vid tidpunkten för Europadomstolens dom) kunde tillgodogöra sig 

föräldrarnas stöd på distans. Avseende det yngsta barnet, som då endast var tio år, fann 
                                                
65 Neuliner och Shuruk mot Schweiz [GC], dom av den 6 juli 2010, ans. nr. 41615/07, para. 135; Berisha mot 
Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para 51; I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 
8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 41; El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, 
para. 46. 
66 Se till exempel Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, 
para. 44. 
67 I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 46; El Ghatet mot 
Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, para. 46. 
68 Den senaste domen från Europadomstolen gällande familjeåterförening är den i El Ghatet mot Schweiz, dom 
av den 8 november 2016, ans. nr. 56971 och behandlas nedan i detta asvsnitt. Europadomstolen har dock 
meddelat beslut i sådana mål efter domen i Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12. Se 
till exempel I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13. 
69 Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12.  
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Europadomstolen att det inte fanns några hinder för föräldrarna att besöka henne, eller till och 

med flytta till henne, i hemlandet och på så sätt tillse att hon fick erforderlig omsorg och 

utbildning för att säkerställa att hennes intressen i enlighet med principen om barnets bästa 

tillgodosågs.70 Vidare beaktade Europadomstolen även omständigheten att sökandena inför 

nationella myndigheter inte hade förfarit oklanderligt såtillvida att makarna tillika barnens 

föräldrar i deras initiala ärenden om uppehållstillstånd inte hade uppgivit att de hade 

minderåriga barn i hemlandet. Efter att barnens begäran om uppehållstillstånd avslagits kom 

barnen illegalt till Schweiz.71  

Tre av sju domare var emellertid skiljaktiga och menade att majoriteten inte tagit tillräcklig 

hänsyn till principen om barnets bästa, särskilt med beaktande av det yngsta barnets unga 

ålder och det stora behov hon därmed hade av hennes föräldrars omsorg. Två av de skiljaktiga 

domarna, domare Jočienė och domare Karakaş, ansåg att alla tre barnen borde beviljats 

uppehållstillstånd i Schweiz, framförallt eftersom de redan tillbringat mer än tre år i Schweiz 

och var väl integrerade i det schweiziska samhället och skolsystemet.72 Den tredje skiljaktiga 

domaren, domare Sajó, ansåg att de två yngsta barnen skulle beviljas uppehållstillstånd i 

Schweiz men att gällande det äldsta barnet, som hade hunnit bli myndigt, övervägde statens 

migrationspolitiska intresse familjens intresse av att utveckla sitt familjeliv i Schweiz.73  

På samma sätt som majoriteten i målet Berisha mot Schweiz fann både nationella domstolar 

och Europadomstolen i målet I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket att barnens bästa vore att 

återförenas med sin mor i Storbritannien och att familjens situation var ”unenviable”.74 Trots 

detta konstaterade Europadomstolen i beslut att de brittiska myndigheternas avslag på barnens 

ansökan om inresa i landet inte hade inneburit att staten varken överskridit sin 

bedömningsmarginal eller agerat oproportionerligt och att klagomålet därför skulle avvisas 

som uppenbart ogrundat.75 I beslutet tog Europadomstolen framförallt hänsyn till barnens 

höga ålder (vid beslutstiden var barnen 21, 20, 19, 14 respektive 13 år gamla), att barnen var 

uppvuxna i hemlandets kulturella och språkliga miljö, att barnen vid tiden för beslutet levde 

                                                
70 Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 60. 
71 Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 61. 
72 Se domare Jočienė och domare Karakaş gemensamma skiljaktiga mening i Berisha mot Schweiz, dom av den 
30 juli 2013, ans. nr. 9481/12. 
73 Se domare Sajós skiljaktiga mening i Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12. 
74 I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 46. 
75 I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, paras. 47 och 48. 



 

 

26 

tillsammans som en familj och tog hand om varandra, att inget av barnen någonsin hade varit 

i Storbritannien samt att barnen inte hade levt tillsammans med sin mor på över elva år.76  

Ett flertal ansökningar där klaganden(a) gjort gällande att den aktuella statens underlåtenhet 

att bevilja familjeåterförening på statens territorium utgjort en kränkning av artikel 8 har 

liksom i målet I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket i beslut av Europadomstolen avvisats som 

uppenbart ogrundade just med hänsyn till barnens höga ålder.77 Europadomstolen har själv 

uttalat att detta handlar om sådana mål där de berörda barnen uppnått en sådan ålder att de 

kunnat antas vara i mindre behov av omsorg än yngre barn samt ”increasingly able to fend for 

themselves”.78 I målet Chandra m.fl. mot Nederländerna var klagandena fyra barn och deras 

mor. Vid tidpunkten för det slutgiltiga nationella beslutet hade två av barnen hunnit bli 

myndiga och de andra två var 13 och 15 år vilket av Europadomstolen bedömdes vara en 

sådan ålder att de kunde antas vara i mindre behov av omsorg än yngre barn. Med hänsyn till 

barnens ålder, deras starka kopplingar till hemlandets kulturella och språkliga miljö, att de i 

hemlandet hade både sin far och andra nära släktingar samt att det i målet inte var visat att 

klagandena inte kunde utveckla sitt familjeliv i hemlandet fann Europadomstolen att 

Nederländerna inte hade agerat oproportionerligt.79 

I målet I.M. mot Nederländerna var klagandens dotter tolv år vid tidpunkten för det slutgiltiga 

nationella beslutet. Trots flickans unga ålder fann Europadomstolen, som visserligen fattade 

sitt beslut när flickan hunnit fylla 18 år, även i detta mål att flickan bedömdes vara i en sådan 

ålder att hon kunde antas vara i mindre behov av omsorg än yngre barn samt att hon hade 

många släktingar i hemlandet. I målet tog Europadomstolen emellertid stor hänsyn till att 

modern fortfarande var medborgare i hemlandet Kap Verde och att det inte fanns några hinder 

mot att familjelivet mellan modern och dottern utvecklades där. Även omständigheten att det 

                                                
76 I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 46. 
77 Till exempel Chandra m.fl. mot Nederländerna, beslut av den 13 maj 2003, ans. nr. 53102/99; I.M. mot 
Nederländerna, beslut av den 25 mars 2003, ans. nr. 41226/98 och Benamar mot Nederländerna, beslut av den 5 
april 2005, ans. nr. 43786/04. 
78 Se exempelvis Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, para. 
49; Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 56 och El Ghatet mot Schweiz, dom av 
den 8 november 2016, ans. nr. 56971, para. 51. 
79 Chandra m.fl. mot Nederländerna, beslut av den 13 maj 2003, ans. nr. 53102/99. 
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hade dröjt sex och ett halvt år mellan det att modern lämnade dottern i hemlandet och det att 

hon inledde ett förfarande för att kunna återförenas med dottern i Nederländerna beaktades.80  

I målet Benamar mot Nederländerna hade de klagande barnen hunnit bli myndiga vid 

tidpunkten för det slutgiltiga nationella beslutet. Europadomstolen fann med beaktande av 

detta tillsammans med omständigheterna att barnen i hemlandet hade bott med deras far, att 

barnen hade starka kopplingar till hemlandets kulturella och språkliga miljö samt att det 

saknades hinder för att familjelivet mellan klagandena skulle kunna utvecklas i hemlandet att 

Nederländerna inte agerat oproportionerligt.81 

Det går inte att med säkerhet utläsa varför Europadomstolen inte prövat dessa mål i dom utan 

avvisat klagomålen i beslut. En möjlig slutsats är att Europadomstolen inte längre ser en 

anledning att pröva klagomål där barnen är någorlunda gamla och visserligen har ett behov av 

sina föräldrar men lever under hållbara förhållanden i hemlandet och det saknas hinder för 

föräldrarna att återförenas med barnen någon annanstans.  Nedan redogörs för två mål, Gül 

mot Schweiz och Ahmut mot Nederländerna, där detta också stämmer in på omständigheterna 

men som ändå prövades i sak av Europadomstolen. Dessa avgöranden fälldes emellertid år 

1996, det vill säga innan avvisningsbesluten i Chandra m.fl mot Nederländerna, I.M. mot 

Nederländerna och Benamar mot Nederländerna, som avvisades år 2003 respektive 2005,  

meddelades. Det är därför sannolikt att Europadomstolen i sviterna av domarna i Gül mot 

Schweiz och Ahmut mot Nederländerna inte fann skäl att pröva målen Chandra m.fl mot 

Nederländerna, I.M. mot Nederländerna och Benamar mot Nederländerna. 

I målen Gül mot Schweiz och Ahmut mot Nederländerna var omständigheterna mycket lika. I 

Gül mot Schweiz klagade en turkisk medborgare bosatt i Schweiz på att schweiziska 

myndigheter genom att neka hans 13-åriga son som var bosatt i Turkiet uppehållstillstånd 

agerat i strid med hans rätt till respekt för familjelivet. I Ahmut mot Nederländerna klagade en 

marockansk medborgare bosatt i Nederländerna och hans 16-åriga son som var bosatt i 

Marocko på att nederländska myndigheter nekat sonen uppehållstillstånd och att detta 

utgjorde en kränkning av klagandenas rättigheter enligt artikel 8. Varken i Gül mot Schweiz 

eller i Ahmut mot Nederländerna drogs analysen av omständigheterna relevanta för barnens 

                                                
80 I.M. mot Nederländerna, beslut av den 25 mars 2003, ans. nr. 41226/98. 
81 Benamar mot Nederländerna, beslut av den 5 april 2005, ans. nr. 43786/04. 
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rätt till familjeliv med sina föräldrar i enlighet med principen om barnets bästa till sin spets 

eftersom Europadomstolen fann att ett familjeliv mellan barn och förälder utan hinder kunde 

komma till stånd i Turkiet respektive Marocko. Med anledning härav konstaterade 

Europadomstolen ingen kränkning av artikel 8 i något av målen.82 Det är inte möjligt att av 

Europadomstolens domar i dessa mål utläsa huruvida ett 13- eller 16-årigt barn har en sådan 

stark rätt till familjeliv med sina föräldrar att det skulle utgöra en kränkning av artikel 8 att 

inte låta ett sådant familjeliv komma till stånd på den aktuella konventionsstatens territorium 

förutsatt att det inte finns möjlighet för barn och förälder att återförenas någon annanstans.  

Omständigheterna i det ovan nämnda målet Sen mot Nederländerna påminde om de i Gül mot 

Schweiz och Ahmut mot Nederländerna. I Sen mot Nederländerna klagade en nioårig flicka 

bosatt i Turkiet tillsammans med hennes föräldrar, bosatta i Nederländerna, till 

Europadomstolen och gjorde gällande att Nederländernas vägran att bevilja dottern 

uppehållstillstånd stred mot deras rätt till respekt för familjelivet enligt artikel 8. 

Europadomstolen fann att dottern i Turkiet bodde hos släktingar som tog hand om henne och 

att hon, på samma sätt som barnen i målet I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, var uppvuxen 

och väl etablerad i hemlandets kulturella och språkliga miljö. Trots detta fann 

Europadomstolen att det med hänsyn till dotterns unga ålder var nödvändigt att hon gavs 

möjligheten att återförenas med sina föräldrar. Med anledning av att föräldrarna hade två 

andra barn som var födda i Nederländerna och etablerade i det nederländska samhället och 

skolsystemet fann Europadomstolen att ett familjeliv mellan föräldrarna och dottern i Turkiet 

enklast skulle kunna bevaras och utvecklas i Nederländerna. Artikel 8 hade således kränkts.83  

Vad som är relevant i Europadomstolens dom i målet Sen mot Nederländerna för detta avsnitt 

avseende principen om barnets bästa och de särskilda hänsyn som måste tas gällande barn är 

att Europadomstolen fann att barnets unga ålder och det behov av familjeliv tillsammans med 

sina föräldrar hon därmed hade vägde tyngre än omständigheten att hon levt hela sitt liv i 

                                                
82 Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94; Ahmut mot Nederländerna, dom av den 28 
november 1996, ans. nr. 21702/93. 
83 Sen mot Nederländerna, dom av den 21 december 2001, ans. nr 31465/95. Europadomstolens dom i målet Sen 
mot Nederländerna finns bara tillgänglig på franska varför det också hänvisas till European Court of Human 
Rights, Press release issued by the Registrar 21.12.2001 – Chamber judgments concerning the Netherlands, 
2001, s. 1 f., Danelius, Europadomstolens domar – fjärde kvartalet 2001, s. 84 f. och Danelius, Mänskliga 
rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 2012, s. 
398. 
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Turkiet och där var väl integrerad med landets språkliga och kulturella miljö och dessutom 

omhändertogs av nära släktingar. Av detta följer slutsatsen att ett nioårigt barn har rätt till 

familjeliv med sina föräldrar oavsett hur väl fungerande förhållanden barnet lever under utan 

föräldrarna. Detta innebär emellertid inte att en konventionsstat därmed är skyldig att tillse att 

ett familjeliv kan komma till stånd på det egna territoriet utan det beror på om, och i så fall 

hur, ett familjeliv kan tillgodoses någon annanstans.  

Ett barns ålder kan vara avgörande för dess behov av familjeliv inte bara på grund av ungdom 

utan också med hänsyn till att en viss ålder kan vara särskilt känslig i förhållande till 

kulturella seder i hemlandet. I målet Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna klagade en 15-

årig eritreansk flicka bosatt i Eritrea tillsammans med hennes i Nederländerna bosatta mor, 

styvfar och tre syskon till Europadomstolen och gjorde gällande att nederländska myndigheter 

genom att neka flickan uppehållstillstånd kränkt familjens rätt till respekt för familjelivet. 

Europadomstolen fann att flickan trots att hon var 15 år inte på grund av ålder skulle bedömas 

annorlunda en den nioåriga flicka som målet Sen mot Nederländerna rörde eftersom hon 

kommit upp i en sådan ålder att hon i enlighet med eritreanska seder som flicka tagits ur 

skolan och riskerade att bli bortgift.84 Flickorna i Sen mot Nederländerna och Tuquabo-Tekle 

m.fl. mot Nederländerna hade på grund av ung ålder respektive särskilt känslig ålder med 

hänsyn till lokala seder ett likvärdigt behov av att familjeliv med deras föräldrar skyddades 

och tilläts utvecklas.  

I målet El Ghatet mot Schweiz klagade en far bosatt i Schweiz och hans son som bodde i 

Egypten på att de nekats möjlighet till familjeåterförening i Schweiz. Då 

ansökningsförfarandet inleddes var pojken 15 år gammal men vid tiden för det nationella 

beslutet hade han hunnit bli myndig. Vid tidpunkten för Europadomstolens avgörande var 

sonen 26 år gammal. I målet konstaterade Europadomstolen att fadern hade en dotter som var 

född i Schweiz och alltjämt bosatt där. Med anledning av detta kunde en familjeåterförening 

mellan klagandena inte komma till stånd någon annanstans än i Schweiz.85 Därefter hade 

Europadomstolen att avgöra om artikel 8 i det aktuella fallet grundade en rätt till 

familjeåterförening.  

                                                
84 Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, para. 50. 
85 El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, para. 49. 
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Vad gäller barnets bästa fann Europadomstolen att pojken redan då det nationella förfarandet 

inleddes hade uppnått en sådan ålder att han var i mindre behov av omsorg än mindre barn, att 

han hade starka sociala, kulturella och språkliga band till hans hemland Egypten samt att det 

inte förelåg några sådana stora hot mot barnets bästa i hemlandet som till exempel de som 

varit aktuella i målet Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna.86 Med anledning av att sonen i 

Egypten levde med sin mor fann domstolen att det, till skillnad från i övriga ovan refererade 

avgöranden, inte förelåg någon presumtion för att en familjeåterförening med fadern i 

konventionsstaten var förenlig med principen om barnets bästa.87 Europadomstolen 

konstaterade att de nationella domstolarna inte hade placerat principen av barnets bästa i 

centrum för avvägningen mellan de motstående intressena och att det nationella beslutet inte 

heller hade motiverats tillräckligt. Med anledning härav kunde inte Europadomstolen avgöra 

huruvida klagandenas intresse av familjeåterförening vägde tyngre än konventionsstatens 

intresse av en kontrollerad invandring. Domstolen fann att denna brist i den nationella 

handläggningen av ärendet utgjorde en kränkning av klagandenas rätt till respekt för 

familjelivet. Detta särskilt med beaktande av avsaknaden av ett tydligt fokus på principen om 

barnets bästa i det nationella förfarandet.88  

Målet El Ghatet mot Schweiz skiljer sig markant från övriga ovan refererade avgöranden från 

Europadomstolen på familjeåterföreningens område såtillvida att Europadomstolen inte 

prövar huruvida artikel 8 under de aktuella omständigheterna kunnat grunda en rätt för 

klagandena att utveckla sitt familjeliv på den aktuella konventionsstats territorium. Det går 

inte att utläsa vilken betydelse omständigheten att sonen i målet hade sin mor i hemlandet 

hade för vilken typ av bedömning som blev aktuell för Europadomstolen i detta fall. Några 

slutsatser gällande vad som utgör barnets bästa vid en viss ålder eller andra specifika 

omständigheter kan inte heller dras eftersom detta inte prövats av Europadomstolen. Vad som 

är relevant för detta avsnitt avseende principen om barnets bästa är att Europadomstolen i 

detta avgörande genom användandet av nya och starka formuleringar förefaller ha ämnat ge 

principen ökad betydelse. Denna ökade betydelse får antas vara aktuell både för 

konventionsstaternas nationella förfaranden i ärenden gällande familjeåterförening och för 

Europadomstolens bedömning av sådana mål. 

                                                
86 El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, para. 51. 
87 El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, para. 50. 
88 El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, paras. 52-54. 
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Slutsatsvis kan det konstateras att Europadomstolen i praxis givit principen om barnets bästa 

begränsad betydelse för domstolens bedömning av huruvida en konventionsstat enligt artikel 

8 är skyldig att tillse att familjeåterförening mellan barn och förälder kan ske på statens 

territorium. Av de ovan refererade avgörandena framgår att Europadomstolen ofta finner att 

det vore förenligt med barnets bästa att familjelivet tilläts utvecklas på konventionsstatens 

territorium men att detta inte är tillräckligt för att en stats underlåtenhet att medverka till 

familjeåterförening skulle utgöra en kränkning av barnets och/eller förälderns/föräldrarnas rätt 

till respekt för familjelivet. Det kan visserligen utläsas av Europadomstolens utveckling av 

praxis att principen om barnets bästa ökar i betydelse, särskilt med beaktande av den oenighet 

som rådde bland domarna i målet Berisha mot Schweiz som avgjordes år 2013. Det är möjligt 

att till exempel omständigheten att klagandena förfarit oärligt mot de schweiziska 

myndigheterna var avgörande för majoritetens slutsats att staten inte hade en skyldighet enligt 

artikel 8 att bevilja barnen uppehållstillstånd. Att tre domare var skiljaktiga i denna 

nyckelfråga vittnar om att praxis på detta område kan komma att utvecklas inom en snar 

framtid för att ytterligare stärka betydelsen av barnets bästa. Avvisningsbeslutet i målet I.A.A. 

m.fl. mot Förenade kungariket från 2016 talar emellertid möjligen emot en sådan utveckling, 

även om det är omöjligt att utläsa om det i något av målen förekom enskilda speciella 

omständigheter som motiverade Europadomstolens avgöranden.  

De tveksamheter avseende betydelsen av principen om barnets bästa som uppstod i sviterna 

av avgörandena i målen Berisha mot Schweiz och I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket måste 

dock betraktas i ljuset av den starka markering av principens centrala roll som 

Europadomstolen gjorde i målet El Ghatet mot Schweiz. Med hänsyn till domstolens 

uttalanden i det målet råder det idag inga tvivel om att det är Europadomstolens uppfattning 

att barnets bästa, i alla beslut om familjeåterförening som rör barn, inte bara ska tillerkännas 

avgörande betydelse utan även komma i främsta rummet och placeras i hjärtat av 

domstolarnas överväganden.89 Detta är mycket starka formuleringar från Europadomstolen.  

Trots detta förefaller principen om barnets bästa alltså ändå ha begränsad konkret betydelse 

för bedömningen av huruvida artikel 8 kan grunda en rätt till familjeåterföreningen på den 

aktuella konventionsstatens territorium. Med anledning av att Europadomstolen i målet El 

                                                
89 El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, para. 46. 
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Ghatet mot Schweiz endast uttalade sig om det nationella förfarandets förenlighet med 

Europakonventionen är det ännu inte visat vilken betydelse den ökade vikt som principen om 

barnets tillerkänts genom denna dom har för sådana bedömningar framgent. Klart är att 

principen om barnets bästa inte i något av de mål i vilka Europadomstolen funnit att en 

konventionsstats underlåtenhet att medverka till en familjeåterförening på det egna territoriet 

utgjort en kränkning av rätten till respekt för familjelivet, det vill säga målen Sen mot 

Nederländerna och Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, spelat en avgörande roll för 

denna bedömning. Gemensamt för dessa båda avgöranden är att de involverade barn både i 

konventionsstaten och i det tredjeland som var aktuellt. Så var också fallet i målet El Ghatet 

mot Schweiz. Även om Europadomstolen i dessa mål endast uttryckligen applicerat principen 

om barnets bästa på de barn som ansökan om inrese- och/eller uppehållstillstånd gällt kan det 

konstateras att det snarare är barnen i konventionsstaterna som har haft en avgörande 

betydelse för utgången i målen. Europadomstolens hållning förefaller således än så länge vara 

att principen om barnets bästa endast bör tillämpas för att fastställa om ett barn i tredjeland 

har en, i princip absolut, rätt till sin(a) förälder/föräldrar. En sådan analys företas emellertid 

inte om det inte har konstaterats att en eventuell nödvändig familjeåterförening endast kan 

komma till stånd på konventionsstatens territorium i enlighet med andra principer och i praxis 

vedertagna hänsynstaganden. En redogörelse och analys av dessa följer i kommande avsnitt. 

4.2.3   The elsewhere test 

En mycket viktig del, kanske rentav den viktigaste, av Europadomstolens prövning av 

huruvida en konventionsstat har en skyldighet att tillse att ett familjeliv kan komma till stånd 

och tillåtas utvecklas på det egna territoriet är vad som i doktrinen benämns som ”the 

elsewhere test”.90 Europadomstolen har i många mål rörande rätten till familjeåterförening 

konstaterat att artikel 8 inte stadgar en absolut skyldighet för konventionsstaterna att 

respektera makars eller familjers val av bosättningsland och i enlighet därmed medverka till 

familjeåterförening på det egna territoriet. Av artikel 8 följer således ingen generell rätt att 

välja i vilket land man vill bo och utveckla familjeliv.91 The elsewhere test går ut på att pröva 

                                                
90 Costello, The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law, 2016, s. 113. 
91 Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien, dom av den 28 maj 1985, ans. nr. 9214/80, 9473/81 
och 9474/81, para. 68; Ahmut mot Nederländerna, dom av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93, paras. 67 
och 71; Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, para. 43; 
Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para 49. 
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om, och i så fall till vilket pris, ett familjeliv mellan klagandena eller mellan klaganden(a) och 

dennes/deras familjemedlem(mar) kan komma till stånd någon annanstans än på den aktuella 

konventionsstatens territorium. Oftast företar Europadomstolen testet gentemot hemlandet92 

även om det inte finns något hinder mot att testet omfattar även andra tredjeländer93. I det 

följande redogörs för Europadomstolens behandling av the elswehere test i mål rörande 

familjeåterförening samt vilka faktorer som är av betydelse för testets utgång.  

I målet Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Förenade kungariket klagade tre utländska 

kvinnor som var lagligen bosatta i Storbritannien på att deras rättigheter enligt artikel 8 hade 

kränkts genom att deras respektive makar hade förvägrats inresa och uppehållstillstånd i 

Storbritannien.94 Europadomstolen framhöll att rätten till respekt för familjelivet i detta 

sammanhang normalt inbegrep en rätt att leva tillsammans. Däremot kunde makarna inte 

grunda en rätt att välja i vilket land de helst ville bo på artikel 8. Europadomstolen 

konstaterade att klagandena inte visat att det förelåg några hinder mot att de med sina 

respektive makar bosatte sig i sina eller makarnas hemländer. Därmed förelåg det enligt 

artikel 8 inte någon skyldighet för Storbritannien att tillåta klagandenas makar att resa in och 

bosätta sig i Storbritannien. Europadomstolen beaktade även omständigheten att klagandenas 

respektive äktenskap hade ingåtts efter det att klagandena, som då var singlar, blivit lagligen 

etablerade i Storbritannien och att kvinnorna, då äktenskapen ingicks, varit medvetna om att 

deras makar sannolikt inte skulle beviljas uppehållstillstånd i Storbritannien. Domstolen 

gjorde uttryckligen åtskillnad på sådana situationer som var aktuella i målet Abdulaziz, 

Cabales och Balkandali mot Förenade kungariket och sådana fall där en immigrant lämnat 

                                                
92 Se till exempel Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94; Ahmut mot Nederländerna, 
dom av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93; Sen mot Nederländerna, dom av den 21 december 2001, ans. 
nr 31465/95; Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00 och  
Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12. 
93 Se till exempel I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13 där både 
modern och barnen hade ursprung i Somalia men där barnen vid tidpunkten för avgörandet bodde i Etiopien 
varför the elsewhere test prövades mot Etiopien. I Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien, dom 
av den 28 maj 1985, ans. nr. 9214/80, 9473/81 och 9474/81 företogs the elsewhere test både gentemot de 
klagande kvinnornas respektive ursprungsländer liksom mot deras respektive makars hemländer.  
94 Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien, dom av den 28 maj 1985, ans. nr. 9214/80, 9473/81 
och 9474/81, para. 10; Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 38; Ahmut mot 
Nederländerna, dom av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93, para. 67. 
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kvar en redan befintlig familj utomlands för att så fort denne erhållit laglig vistelserätt ansöka 

om rätt för familjen att komma efter. 95    

I målet Gül mot Schweiz konstaterade Europadomstolen att domstolen hade att avgöra 

huruvida tillåtandet av familjeåterförening på schweiziskt territorium var det enda sättet som 

ett familjeliv mellan föräldrar och son kunde komma till stånd.96 För att avgöra detta 

utvärderade Europadomstolen de hinder mot ett återvändande som gjorts gällande av 

klagandena. Domstolen konstaterade att fadern inte hade beviljats flyktingstatus när han 

ansökte om asyl i Schweiz och att han dessutom hade besökt sonen i Turkiet ett flertal gånger 

under de senaste åren. De skyddsskäl han åberopat i den tidigare asylprocessen kunde därmed 

i vart fall inte vara gällande i dagsläget. Bedömningen av om det var rimligt att förvänta sig 

att föräldrarna skulle återvända till Turkiet för att få till stånd ett familjeliv med sonen var 

också avhängig moderns dåliga hälsa. Hennes skador var anledningen till att makarna initialt 

beviljats uppehållstillstånd i Schweiz på humanitära skäl. Europadomstolen fann dock att 

omständigheten att modern ett år tidigare kunnat besöka sonen i Turkiet visade att det var 

fysiskt möjligt för henne att återvända till hemlandet.97 Också omständigheten att makarna 

varit bosatta i Schweiz i cirka tio år beaktades. Europadomstolen slog slutligen fast att även 

om föräldrarnas eventuella återvändande inte skulle vara enkelt fanns det inte några hinder 

mot att familjen utvecklade sitt familjeliv i hemlandet Turkiet.98 

En slutsats som kan dras av Europadomstolens uttalanden i målet Gül mot Schweiz avseende 

tillämpningen av the elsewhere test är att sådana hinder som omöjliggör att enskildas rätt att 

leva tillsammans med sin familj tillgodoses i hemlandet kan utgöras av exempelvis 

flyktingskapsgrundande skyddsskäl gentemot hemlandet eller sådana allvarliga hälsotillstånd 

som fysiskt omöjliggör en sådan flytt. Även om så inte var fallet i det aktuella målet måste 

Europadomstolens resonemang kring dessa frågor förstås som att om fadern vid ett 

återvändande till Turkiet hade riskerat skyddsgrundande behandling eller om moderns 

hälsotillstånd hade varit så pass allvarligt att en flytt inte rimligen hade varit genomförbar 

hade det förelegat allvarliga hinder mot att en familjeåterförening kom till stånd i Turkiet. I så 

                                                
95 Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien, dom av den 28 maj 1985, ans. nr. 9214/80, 9473/81 
och 9474/81, para. 68. 
96 Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 39. 
97 Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 41. 
98 Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 42. 
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fall hade the elsewhere test givit att det inte fanns något annat land där familjen kunde tillåtas 

utveckla sitt familjeliv och artikel 8 hade ålagt Schweiz en skyldighet att bevilja sonen inresa 

och uppehållstillstånd för att kunna leva tillsammans med hans familj. Av avgörandet kan det 

vidare utläsas att genomförda besök till hemlandet visar att det inte är omöjligt att återvända 

dit. 

Värt att notera angående målet Gül mot Schweiz är även att de klagande makarna hade en 

dotter som var född och uppvuxen i Schweiz. Dottern placerades på ett hem redan vid födseln 

eftersom modern till följd av sin allvarliga epilepsi inte bedömdes kunna ta hand om flickan.99 

Trots att minderåriga barn är en given del av det av artikel 8 skyddade familjelivet tar 

Europadomstolen i the elsewhere test i detta fall överhuvudtaget inte hänsyn till flickan. I 

senare praxis har barn som blivit så pass etablerade i det nya hemlandet ansetts utgöra en 

sådan omständighet som medför att ett återvändande till ursprungslandet inte rimligen kan 

krävas för att få till en familjeåterförening.100 Mer om detta följer senare i detta avsnitt.   

I målet Ahmut mot Nederländerna fann Europadomstolen att fadern hade besökt sonen i 

hemlandet Marocko vid ett flertal tillfällen liksom sonen hade besökt fadern i Nederländerna 

samt att fadern var marockansk medborgare. Vidare ansågs omständigheten att klagandena 

inte bodde i samma land vara ett resultat av faderns frivilliga och medvetna val att bosätta sig 

i Nederländerna istället för i Marocko. Europadomstolen konstaterade med anledning härav 

att fadern inte på något sätt hindrades i upprätthållandet av den grad av familjeliv som han 

själv valde genom att flytta till Nederländerna samt att det inte heller fanns något hinder för 

honom att återvända till Marocko. 101 Även om klagandena skulle föredra att bevara och 

utveckla sitt familjeliv i Nederländerna slog Europadomstolen fast att Nederländerna inte 

hade misslyckats med att uppnå en rimlig avvägning mellan de motstående intressena 

eftersom ett familjeliv kunde komma till stånd i Marocko.102  

Baserat på de tre ovan refererade avgörandena, Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot 

Förenade kungariket, Gül mot Schweiz och Ahmut mot Nederländerna kan praxis avseende 

the elsewhere test i mål gällande familjeåterföreningsmål sammanfattas med att artikel 8 
                                                
99 Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 9.  
100 Sen mot Nederländerna, dom av den 21 december 2001, ans. nr 31465/95; Tuquabo-Tekle m.fl. mot 
Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00. 
101 Ahmut mot Nederländerna, dom av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93, para. 70. 
102 Ahmut mot Nederländerna, dom av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93, paras. 71 och 73. 
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endast grundar en rätt till familjeåterförening på en konventionsstats territorium om det är 

omöjligt för familjemedlemmarna att få till stånd ett familjeliv någon annanstans. Det måste 

visas att det föreligger ”insurmountable obstacles” (oöverstigliga hinder) mot att återförenas i 

en annan stat.103  

Europadomstolens nästföljande avgörande i målet Sen mot Nederländerna kom emellertid att 

utgöra en förändring av praxis såtillvida att kravet på oöverstigliga hinder sänktes. I målet Sen 

mot Nederländerna konstaterade Europadomstolen att omständigheten att de klagande 

föräldrarna hade två barn som var födda och väl integrerade i Nederländerna utgjorde ett 

”major obstacle” (stort hinder) mot att familjen skulle flytta till Turkiet för att återförenas med 

den klagande dottern. Enligt domstolen var ”the most adequate way” (det lämpligaste sättet) 

att tillse att familjelivet kunde utvecklas att dottern i Turkiet tilläts flytta till resten av familjen 

i Nederländerna. Trots att föräldrarnas separation från dottern, på samma sätt som i Ahmut 

mot Nederländerna, var resultatet av ett aktivt och medvetet val att flytta ifrån dottern i 

Turkiet fann Europadomstolen att Nederländerna inte hade gjort en rimlig avvägning mellan 

klagandenas och statens intressen.104 I och med avgörandet i målet Sen mot Nederländerna 

gick alltså Europadomstolen från att tidigare ha krävt att familjeåterförening i en 

konventionsstat var det enda möjliga sättet att skydda familjelivet för att artikel 8 skulle 

kunna grunda en rätt till familjeåterförening till att nöja sig med att det var det lämpligaste 

sättet. 

Denna tendens till generösare bedömning av det skydd för familjeliv som grundas på artikel 8 

i förhållande till the elsewhere test bekräftades av Europadomstolen i målet Tuquabo-Tekle 

m.fl mot Nederländerna. Också i detta mål prövade Europadomstolen huruvida det 

lämpligaste sättet för klagandena att utveckla sitt familjeliv vore att dottern i Eritrea tilläts 

flytta till resten av familjen i Nederländerna. Europadomstolen fann att det i målet kunde 

ifrågasättas huruvida familjeseparationen var resultatet av ett frivilligt val med hänsyn till att 

                                                
103 Wiesbrock, The right to family reunification of third-country nationals under EU-law – is the directive 
2003/86/EC in complaince with the ECHR?, 2011, 2. 143. 
104 Sen mot Nederländerna, dom av den 21 december 2001, ans. nr 31465/95. Se även European Court of Human 
Rights, Press release issued by the Registrar 21.12.2001 – Chamber judgments concerning the Netherlands, 
2001, s. 1 f., Danelius, Europadomstolens domar – fjärde kvartalet 2001, 2002, s. 84 f. och Wiesbrock, The right 
to family reunification of third-country nationals under EU-law – is the directive 2003/86/EC in complaince with 
the ECHR?, 2011, s. 143. 
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modern flytt Eritrea för att undgå inbördeskriget.105 Oavsett detta konstaterade domstolen att 

modern och styvfadern hade två barn som var födda och väl etablerade i Nederländerna och 

att detta, på samma sätt som i målet Sen mot Nederländerna, utgjorde ett stort hinder för 

familjen att flytta till Eritrea.106 Med beaktande av detta samt av dottern i Eritreas utsatthet för 

lokala seder fann Europadomstolen att Nederländerna genom att neka dottern 

uppehållstillstånd inte hade gjort en rimlig avvägning mellan klagandenas och statens 

intressen.107  

Den utveckling av praxis som skedde genom målen Sen mot Nederländerna och Tuquabo-

Tekle m.fl mot Nederländerna måste emellertid betraktas i ljuset av de avvisningsbeslut som 

meddelades av Europadomstolen under samma tidsperiod, till exempel de ovan refererade 

målen I.M. mot Nederländerna, Chandra m.fl. mot Nederländerna och Benamar mot 

Nederländerna.108 Även om dessa klagomål enligt Europadomstolen var uppenbart ogrundade 

på grund av att de berörde barn som uppnått hög ålder109 framstår det i domskälen som att 

också the elsewhere test spelat roll i bedömningen. I målet Chandra m.fl. mot Nederländerna 

hävdade den klagande modern att hon inte kunde flytta tillbaka till hemlandet Indonesien på 

grund av rädsla för sin exman. Europadomstolen fann att hon inte behövde bosätta sig i 

samma område som hennes exman och att det därmed i målet inte var visat att modern inte 

kunde återvända till Indonesien för att där utveckla familjeliv med hennes barn.110 På samma 

sätt lyckades varken klaganden i I.M. mot Nederländerna eller klagandena i Benamar mot 

Nederländerna visa att det inte var möjligt för familjen att återförenas i hemlandet. I dessa 

avvisningsbeslut förefaller Europadomstolen återigen kräva att det ska visas att det är 

omöjligt att få till stånd ett familjeliv någon annanstans för att artikel 8 ska grunda en rätt till 

familjeåterförening i en konventionsstat.111 I Benamar mot Nederländerna konstaterar 

                                                
105 Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, para. 47. 
106 Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, paras. 47 och 48. 
107 Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, paras. 50 och 52. 
108 I.M. mot Nederländerna, beslut av den 25 mars 2003, ans. nr. 41226/98; Chandra m.fl. mot Nederländerna, 
beslut av den 13 maj 2003, ans. nr. 53102/99; Benamar mot Nederländerna, beslut av den 5 april 2005, ans. nr. 
43786/04. 
109 Se exempelvis Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, 
para. 49 och Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 56. 
110 Chandra m.fl. mot Nederländerna, beslut av den 13 maj 2003, ans. nr. 53102/99.  
111 I.M. mot Nederländerna, beslut av den 25 mars 2003, ans. nr. 41226/98 och Benamar mot Nederländerna, 
beslut av den 5 april 2005, ans. nr. 43786/04. 
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Europadomstolen uttryckligen att det saknas oöverstigliga hinder för klagandena att utveckla 

deras familjeliv i hemlandet Marocko.112  

Dessa avvisningsbeslut som meddelades i direkt anslutning till de praxisutvidgande domarna i 

målen Sen mot Nederländerna och Tuquabo-Tekle m.fl mot Nederländerna vittnar om hur 

oförutsebar Europadomstolens praxis är på familjeåterföreningens område.113 Att praxis 

spretar är förvisso en naturlig konsekvens av Europadomstolens uttalat kasuistiska 

tillämpning av Europakonventionen men vid en jämförelse av flera avgöranden går det 

ändock att utläsa principer och hänsynstaganden som går att tillämpa generellt. Till exempel 

har målen Sen mot Nederländerna och Tuquabo-Tekle m.fl mot Nederländerna det 

gemensamt att båda fallen berörde barn som hade levt hela sina liv i Nederländerna och gått i 

skola där. Europadomstolen är av uppfattningen att barn under dessa omständigheter har 

minimala band till föräldrarnas ursprungsland vilket starkt talar för att det lämpligaste sättet 

att få till stånd ett familjeliv är att familjeåterförening sker i det nya landet.114 En trolig 

tolkning av dessa avgöranden är således att det är just den omständigheten att om 

anknytningspersonen/-personerna skulle flytta skulle också barn som är fullt integrerade i 

konventionsstaten och därtill saknar kopplingar till det tredjeland som är aktuellt tvingas 

flytta, som medför att kravet på att det ska föreligga oöverstigliga hinder mot att flytta till 

tredjeland sänks till att det ska vara mest lämpligt att familjeåterförening tillåts ske i 

konventionsstaten.  

I målet Berisha mot Schweiz gjorde Europadomstolen emellertid återigen avsteg från kravet 

på att det ska föreligga oöverstigliga hinder mot att utveckla familjeliv någon annanstans, 

denna gång utan att det finns barn med starka kopplingar till konventionsstaten. I målet utgår 

Europadomstolen från att det som ska bedömas är huruvida att låta de berörda barnen 

återförenas med sina föräldrar i Schweiz vore ”the most appropriate means” (det lämpligaste 

sättet)115 att tillse att familjen kunde utveckla sitt familjeliv.116 Europadomstolen konstaterade 

                                                
112 Benamar mot Nederländerna, beslut av den 5 april 2005, ans. nr. 43786/04. 
113 Wiesbrock, The right to family reunification of third-country nationals under EU-law – is the directive 
2003/86/EC in complaince with the ECHR?, 2011, s. 144. 
114 Sen mot Nederländerna, dom av den 21 december 2001, ans. nr 31465/95, para. 40; Tuquabo-Tekle m.fl. mot 
Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, paras. 47 och 48. 
115 I denna uppsats översätts både ”the most adequate way” och ”the most appropriate means” till ”det 
lämpligaste sättet”. Det är min uppfattning att Europadomstolen med båda dessa uttryck avser samma sak och att 
det inte är avsett att finnas någon nyansskillnad mellan begreppen. 
116 Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 55. 
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att föräldrarna regelbundet besökte barnen i hemlandet Kosovo och att det inte förelåg några 

hinder mot att föräldrarna, om de ville, flyttade tillbaka till Kosovo.117 Moderns sviktande 

hälsa togs visserligen upp som ett potentiellt hinder men klagandena hade inte motsatt sig 

påståendet att hälsan inte längre utgjorde ett hinder mot att resa eller flytta till hemlandet.118 I 

målet konstaterades ingen kränkning av artikel 8, främst eftersom Europadomstolen inte fann 

att principen om barnets bästa, på samma sätt som i målen Sen mot Nederländerna och 

Tuquabo-Tekle m.fl mot Nederländerna, krävde att barnen tilläts återförenas med sina 

föräldrar i Schweiz.119  

I de skiljaktiga meningar som fogats till domen ansåg tre av kammarens sju domare att 

omständigheten att föräldrarna i Schweiz fått ett fjärde barn, en omständighet som inte ens 

beaktades i majoritetens domskäl, innebar att föräldrarna tillsammans med det fjärde barnet 

hade etablerat ett familjeliv i Schweiz. Detta, menade de tre skiljaktiga domarna, utgjorde ett 

sådant stort hinder som medför att det inte är rimligt att kräva att föräldrarna tillsammans med 

det fjärde barnet ska återvända till ursprungslandet för att få till stånd ett familjeliv 

tillsammans med de övriga tre barnen.120 Minoritetens resonemang ligger i detta avseende i 

linje med Europadomstolens slutsatser i målen Sen mot Nederländerna och Tuquabo-Tekle 

m.fl mot Nederländerna.  

Det går inte att med säkerhet utläsa av domen varför inte också majoriteten gick på denna 

linje. Det är möjligt att det berodde på omständigheten att det i målet Berisha mot Schweiz 

saknades sådana särskilt ömmande omständigheter utifrån ett barnets bästa-perspektiv som 

var gällande i målen Sen mot Nederländerna och Tuquabo-Tekle m.fl mot Nederländerna, det 

vill säga att flickan i Sen mot Nederländerna var så pass ung respektive att flickan i Tuquabo-

Tekle m.fl mot Nederländerna riskerade att utsättas för illabehandling på grund av lokala 

seder. En annan tolkning som ligger nära till hands är att majoriteten tillskrev så pass stor 

betydelse till omständigheten att de klagande makarna i målet Berisha mot Schweiz hade 

undanhållit information från de inhemska myndigheterna i det initiala nationella förfarandet 

att detta ensamt resulterade i att Schweiz ansågs ha uppnått en rimlig avvägning mellan de 
                                                
117 Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, paras. 59 och 60. 
118 Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 60. 
119 Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, paras. 57, 58 och 62. 
120 Domare Jočienė och domare Karakaş gemensamma skiljaktiga mening i Berisha mot Schweiz, dom av den 30 
juli 2013, ans. nr. 9481/12; domare Sajós skiljaktiga mening i Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, 
ans. nr. 9481/12. 
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motstående intressena.121 De skiljaktiga domarna menade dock att barnen inte bör hållas 

ansvariga för eller på annat sätt drabbas av föräldrarnas bedrägliga förfarande och att en sådan 

tillämpning vore i strid med principen om barnet bästa.122 

De senaste klagomålen avseende familjeåterförening som Europadomstolen har prövat är 

målen I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket som avvisades i beslut i mars 2016 och El Ghatet 

mot Schweiz i vilket dom meddelades den 8 november 2016. I avgörandena konstaterades att 

domstolen hade att avgöra huruvida ”the most adequate means” (det lämpligaste sättet)123 för 

de klagande barnen att utveckla ett familjeliv med sin klagande förälder vore att bevilja dem 

uppehållstillstånd i Storbritannien respektive Schweiz. I bedömningen av detta har 

Europadomstolen tagit hänsyn till om det existerar några oöverstigliga hinder eller ”major 

impediments” (stora hinder) mot att föräldern återvänder till ursprungslandet.124  

I målet I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket hade den klagande modern tre barn, varav två 

var myndiga, i Storbritannien och skulle, om hon tvingades flytta till Etiopien där hennes 

övriga barn bodde, sakna både jobb och möjlighet att försörja sig. Trots detta fann 

Europadomstolen att det förvisso onekligen skulle vara svårt för modern att genomföra en 

sådan flytt men att det ändå varken förelåg några oöverstigliga eller stora hinder för henne att 

göra det. Moderns yngsta son i Storbritannien var endast tolv år gammal men med hänsyn till 

att han hade bott i Somalia under hans sex första år ansåg Europadomstolen att det inte vore 

”unduly difficult” (otillbörligt svårt) för pojken att flytta till Etiopien.125  

Vidare fann Europadomstolen att det i målet inte var visat att familjen inte skulle kunna 

återförenas i ursprungslandet Somalia. Varken modern eller de klagande barnen hade blivit 

flyktingstatusförklarade och de hade inte heller gjort gällande sådana skyddsskäl gentemot 

Somalia. Domstolen konstaterade att situationen i Somalia visserligen var labil men att 

familjen ursprungligen var från Mogadishu och att Europadomstolen i flera avgöranden 

                                                
121 Jämför Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 61. 
122 Domare Jočienė och domare Karakaş gemensamma skiljaktiga mening i Berisha mot Schweiz, dom av den 30 
juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 4. 
123 Denna tredje variant av begreppet översätts liksom ”the most adequate way” och ”the most appropriate 
means” till ”det lämpligaste sättet”. Det är min uppfattning att Europadomstolen med alla dessa uttryck avser 
samma sak och att det inte är avsett att finnas någon nyansskillnad mellan begreppen. 
124 I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 40; El Ghatet mot 
Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, para. 45. 
125 I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 44. 
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nyligen funnit att verkställandet av utvisningar till Mogadishu inte var i strid mot det i artikel 

3 stadgade absoluta förbudet mot tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning.126 

I målet El Ghatet mot Schweiz hade den klagande fadern liksom modern i målet I.A.A. m.fl. 

mot Förenade kungariket ett minderårigt barn som var bosatt i den aktuella 

konventionsstaten. Detta barn var en flicka som var 16 år vid tidpunkten för 

Europadomstolens avgörande i målet. Eftersom flickan bodde tillsammans med sin mor tillika 

den klagande faderns exfru konstaterade Europadomstolen att det vore orimligt att kräva att 

fadern skulle flytta till den klagande sonen i hemlandet Egypten för att få till stånd ett 

familjeliv med honom då det skulle medföra att fadern separerades från dottern i Schweiz. 

Europadomstolen fann att det därmed vore otillbörligt svårt för klagandena att åtnjuta och 

utveckla ett gemensamt familjeliv någon annanstans än i Schweiz.127  

Europadomstolen kom alltså till vitt skilda slutsatser i målen I.A.A. m.fl. mot Förenade 

kungariket och El Ghatet mot Schweiz avseende betydelsen för the elsewhere test av 

minderåriga barn bosatta och etablerade i den aktuella konventionsstaten. I målet El Ghatet 

mot Schweiz nådde Europadomstolen samma slutsats som i målen Sen mot Nederländerna och 

Tuquabo-Tekle m.fl mot Nederländerna. I de målen fann Europadomstolen som bekant att 

omständigheten att de klagande föräldrarna hade barn som var födda och etablerade i den 

aktuella konventionsstaten utgjorde ett sådant hinder mot att familjen skulle kunna återförenas 

någon annanstans som grundar en rätt enligt artikel 8 till familjeåterförening i 

konventionsstaten. Också i målet I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket berördes ett ungt barn 

bosatt och väl integrerat i konventionsstaten av frågan om var familjeåterförening kunde ske. 

En skillnad mellan den tolvåriga pojken som i målet I.A.A. m.fl mot Förenade kungariket var 

bosatt i Storbritannien och barnen som i målen Sen mot Nederländerna, Tuquabo-Tekle m.fl 

mot Nederländerna och El Ghatet mot Schweiz var bosatta i den aktuella konventionsstaten 

var att pojken i det tidigare målet inte var född i Storbritannien. I målet I.A.A. m.fl. mot 

Förenade kungariket lade Europadomstolen vid sin bedömning utifrån the elsewhere test 

mycket stor vikt på att pojken bott sex år i Somalia och domstolen fann med anledning av 

detta att det inte vore otillbörligt svårt för pojken att tillsammans med sin mor flytta till sina 
                                                
126 I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 45. 
127 El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, ans. nr. 56971, para. 49. 
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syskon i Etiopien. Detta trots att Europadomstolen konstaterat att pojken förvisso tveklöst var 

välintegrerad i Storbritannien.128 Denna skillnad i bedömning av barn som är välintegrerade i 

den aktuella konventionsstaten baserat på huruvida de överhuvudtaget har levt i det tredjeland 

som det är fråga om stämmer dock väl överens med domstolens uppfattning om att barn som 

aldrig har levt i en stat har minimala band till det landet och att det starkt talar för att det 

lämpligaste sättet att få till stånd ett familjeliv är att familjeåterförening tillåts ske i den 

konventionsstat som barnen är uppvuxna i.129  

Europadomstolens skilda slutsatser i dessa mål får därmed förstås som att det finns ett i 

princip absolut förbud mot att tvinga barn att flytta till ett tredjeland som de helt saknar band 

till och att det därför i sådana fall inte är godtagbart enligt artikel 8 att inte bevilja 

familjeåterförening i den aktuella konventionsstaten. Enligt Europadomstolens resonemang i 

målet I.A.A. m.fl mot Förenade kungariket räcker det emellertid med att ett tolvårigt barn bott 

sina första sex år i ett grannland till det aktuella tredjelandet för att barnet inte ska anses sakna 

sådana kopplingar till det aktuella landet som omöjliggör en flytt dit. Denna domstolens 

slutsats är svår att förstå eftersom den inte motiveras tydligare än på det sätt som redogjorts 

för ovan. En invändning mot Europadomstolens resonemang är att pojken i målet I.A.A. m.fl 

mot Förenade kungariket inte hade starkare band till Etiopien än vad barnen i målen Sen mot 

Nederländerna, Tuquabo-Tekle m.fl mot Nederländerna och El Ghatet mot Schweiz hade till 

sina föräldrars ursprungsländer; inget av barnen hade bott i de aktuella länderna. 

Europadomstolen för inget uttryckligt resonemang kring att Etiopien och Somalia är 

grannländer eller att ländernas kulturer liknar varandra även om domstolens slutsats inte kan 

förstås på något annat sätt än att sådana faktorer spelat roll för bedömningen av den aktuella 

pojkens möjligheter att flytta till Etiopien. Europadomstolen fann i målet I.A.A. m.fl mot 

Förenade kungariket att det inte var visat att modern när hon lämnade Somalia haft för avsikt 

att i framtiden återförenas med sina barn som hon lämnade kvar i hemlandet. Vidare tog det 

flera år innan modern inledde ett förfarande för att få till stånd en familjeåterförening med 

dessa barn. Det är möjligt att dessa omständigheter hade betydelse för att Europadomstolen 

gjorde en så pass snål bedömning av det elsewhere test i detta fall. Mer om betydelsen av 

                                                
128 I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 44. 
129 Sen mot Nederländerna, dom av den 21 december 2001, ans. nr 31465/95, para. 40; Tuquabo-Tekle m.fl. mot 
Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, paras. 47 och 48. 
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eventuell avsaknad av en intention att återförenas vid tidpunkten för separationen följer i ett 

senare avsnitt. 

Hur Europadomstolen ser på barn bosatta i den aktuella konventionsstaten i mål som rör 

familjeåterförening är inte det enda som framstår som oklart efter en genomgång av 

tillgänglig praxis rörande the elsewhere test. För att enligt artikel 8 få rätt till 

familjeåterförening i en konventionsstat måste klaganden(a) visa att ett annat land, oftast 

hem- eller ursprungslandet, inte är ett rimligt alternativ.130 Det är dock i allmänhet inte tydligt 

vilka krav som ställs vid företagandet av the elsewhere test – krävs det oöverstigliga hinder 

mot att ett familjeliv kommer till stånd någon annanstans eller räcker det med att 

familjeåterförening i konventionsstaten är det lämpligaste sättet för att artikel 8 ska kunna 

grunda en sådan rättighet? I de två senaste avgörandena från Europadomstolen på detta 

område, I.A.A. m.fl mot Förenade kungariket och El Ghatet mot Schweiz, använder sig 

domstolen av båda dessa begrepp vilket inte bidrar till att bringa klarhet i frågan. I enlighet 

med resonemanget ovan skulle detta kunna visa på att kravet på vad som måste visas genom 

the elsewhere test varierar beroende på de individuella omständigheterna i det aktuella fallet.  

Något som står klart avseende the elsewhere test är att staternas skyldighet att respektera vad 

som i det enskilda fallet är det lämpligaste sättet att få till stånd en familjeåterförening måste 

ses i ljuset av att artikel 8 inte grundar en rätt att välja ”the most suitable place” (den 

lämpligaste platsen) för att utveckla familjelivet.131 Även om klagandena skulle föredra att 

återförenas på en konventionsstats territorium och anser det vara den lämpligaste platsen för 

att utveckla sitt familjeliv innebär det inte per automatik att det är det mest lämpliga sättet för 

att tillse att ett familjeliv kommer till stånd eller att det skulle finnas sådana oöverstigliga eller 

stora hinder som omöjliggör en familjeåterförening i någon annan stat.  

Av de ovan refererade rättsfallen går det att utläsa några omständigheter som kan utgöra ett 

hinder mot att familjeåterförening kan ske på ett konventionsvänligt sätt i tredjeland. I 

enlighet med resonemanget ovan kan barn bosatta och etablerade i den aktuella 

konventionsstaten utgöra ett sådant hinder. Om barnen är födda i konventionsstaten och aldrig 

                                                
130 Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 39; Ahmut mot Nederländerna, dom 
av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93, para. 70; Benamar mot Nederländerna, beslut av den 5 april 2005, 
ans. nr. 43786/04. 
131 Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 61. 
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har bott i det aktuella tredjelandet utgör detta alltid ett sådant hinder. Det är i praxis vidare 

tydligt att om en person har sådana skyddsskäl gentemot ett land som grundar flyktingskap är 

det inte möjligt för den personen att flytta till det landet.132 Detsamma gäller om personen i 

det aktuella landet riskerar tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning.133 Detta hinder omfattar därmed utlänningar som i Sverige beviljats skydd både i 

egenskap av flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Även dålig hälsa kan utgöra ett 

sådant hinder mot etablerandet eller utvecklandet av ett familjeliv någon annanstans än i 

konventionsstaten som grundar en rätt till familjeåterförening i konventionsstaten enligt 

artikel 8.134 Vid bedömningen av allvarligheten i hinder hänförliga till skyddsskäl eller hälsa 

har Europadomstolen tolkat omständigheten att den aktuella personen besökt det aktuella 

landet under rådande omständigheter som att det inte föreligger några hinder för personen att 

varken resa eller flytta till landet i fråga.135 

4.2.4   Olovlig vistelse i konventionsstaten 

En fråga som ofta aktualiseras i mål gällande familjeåterförening är vilken betydelse 

omständigheten att sökanden(a), lovligen eller olovligen, vistats i den aktuella 

konventionsstaten. Avseende detta har Europadomstolen vid upprepade tillfällen slagit fast att 

omständigheten att sökanden(a) uppehållit sig hos anknytningspersonen/-personerna i den 

aktuella konventionsstaten en längre tid inte skapar en positiv förpliktelse för 

konventionsstaten att bevilja sökanden(a) uppehållstillstånd på grund av anknytning. I målet 

I.M. mot Nederländerna hade dottern till den klagande modern vid tidpunkten för 

Europadomstolens beslut uppehållit sig illegalt hos modern i Nederländerna i åtta år. På 

samma sätt hade barnen i målen Chandra m.fl. mot Nederländerna och Benamar mot 

Nederländerna vistats illegalt hos deras mödrar i Nederländerna i sex respektive åtta år vid 

tidpunkten för Europadomstolens beslut. I samtliga dessa avgöranden konstaterade 

Europadomstolen att med anledning av att barnens vistelse i Nederländerna varit olovlig 

                                                
132 Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 41; I.A.A. m.fl. mot Förenade 
kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 45. 
133 I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 45. 
134 Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 41; Berisha mot Schweiz, dom av den 
30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 60. 
135 Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 40; Ahmut mot Nederländerna, dom 
av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93, para. 70. 
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kunde den inte grunda en positiv förpliktelse för Nederländerna att bevilja dem 

uppehållstillstånd på grund av anknytning.136  

Även om det inte är något som uttrycks i klartext av Europadomstolen ligger det nära till 

hands att tolka domstolens resonemang kring olovliga vistelser i den aktuella 

konventionsstaten i dessa fall som att omständigheten att klagandena förfarit bedrägligt låg 

dem i fatet vid domstolens proportionalitetsbedömning. Denna uppfattning finner stöd av 

domen i målet Berisha mot Schweiz i vilken Europadomstolens majoritet i slutsatsen att det 

inte var oproportionerligt av schweiziska myndigheter att neka de klagande föräldrarnas barn 

uppehållstillstånd tog särskild hänsyn till klagandenas klandervärda uppförande i den 

nationella processen.137 Ingen av de två klagande föräldrarna hade i sina respektive initiala 

ansökningar om uppehållstillstånd i Schweiz uppgivit för myndigheterna att de hade 

minderåriga barn i hemlandet Kosovo. Efter att makarna beviljats uppehållstillstånd men 

sedermera fått avslag på barnens ansökan tog sig barnen till sina föräldrar i Schweiz och 

uppehöll sig där illegalt. Vid tidpunkten för Europadomstolens avgörande hade barnen vistats 

i Schweiz i nästan fyra år. Domstolen fann att de visserligen var väl integrerade i Schweiz 

men att deras vistelse inte varit så pass lång att de helt och hållet skulle ha förlorat deras 

kopplingar till hemlandet. Enligt Europadomstolen måste barnen fortfarande anses ha solida 

sociala och språkliga band till hemlandet och det var därför inte nödvändigt att bevilja dem 

uppehållstillstånd i Schweiz.138 

I enlighet med vad som redogjorts för ovan var emellertid tre av kammarens sju ledamöter 

skiljaktiga i målet Berisha mot Schweiz. Europadomstolens minoritet menade att familjen 

hade etablerat ett familjeliv i Schweiz och att samtliga familjemedlemmar varit bosatta i 

konventionsstaten under en längre tid och var väl integrerade där. Med hänsyn till detta 

förelåg stora hinder (”major impediments”) mot att tvinga familjen att återvända till Kosovo 

för att fortsatt kunna åtnjuta och utveckla sitt familjeliv. Vidare menade de tre skiljaktiga 

                                                
136 I.M. mot Nederländerna, beslut av den 25 mars 2003, ans. nr. 41226/98; Chandra m.fl. mot Nederländerna, 
beslut av den 13 maj 2003, ans. nr. 53102/99; Benamar mot Nederländerna, beslut av den 5 april 2005, ans. nr. 
43786/04. 
137 Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 61. 
138 Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, paras. 60-61. 
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domarna att barnen inte kan hållas ansvariga eller tvingas lida för föräldrarnas eventuella 

bedrägliga eller illegala agerande.139 

Både majoritetens och minoritetens resonemang i målet Berisha mot Schweiz öppnar upp för 

att en lång vistelse i den aktuella konventionsstaten, oavsett om den är laglig eller inte, kan 

grunda en rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning med stöd av artikel 8 även om 

domarna inte är överens om var gränsen för när detta ska ske går. Majoriteten förefaller mena 

att det i så fall skulle krävas att barnens sociala och språkliga band till hemlandet helt 

upphörde, eller i vart fall kraftigt försvagades, medan minoriteten verkar mena att 

omständigheterna att samtliga berörda familjemedlemmar hunnit bli väl integrerade i den 

aktuella konventionsstaten och att det står klart att ett familjeliv etablerats i konventionsstaten 

är tillräckliga för att det ska anses föreligga stora hinder mot att tvinga familjen att återvända 

till ursprungslandet. 

4.2.5   Frivillig separation och intention att återförenas 

I avgöranden gällande familjeåterförening tar Europadomstolen ofta ställning till om den 

initiala familjeseparationen var ett resultat av ett medvetet och frivilligt val140 samt om det i 

målet är visat att det vid tillfället för familjeseparationen förelåg en intention hos 

familjemedlemmarna att återförenas i framtiden141. I äldre praxis har Europadomstolen 

tenderat att hålla omständigheten att familjeseparationen skedde på grund av ett frivilligt val 

emot klaganden(a) medan domstolen i senare praxis inte låtit den omständigheten påverka 

bedömningen av målet.142 Det senare förefaller vara Europadomstolens nu rådande fasta 

praxis och domstolen har vid flera tillfällen slagit fast att ”parents who leave children behind 

while they settle abroad cannot be assumed to have irrevocably decided that those children are 
                                                
139 Domare Jočienė och domare Karakaş gemensamma skiljaktiga mening i Berisha mot Schweiz, dom av den 30 
juli 2013, ans. nr. 9481/12; domare Sajós skiljaktiga mening i Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, 
ans. nr. 9481/12. 
140 Se till exempel Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, para. 41; Ahmut mot 
Nederländerna, dom av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93, para. 70; Tuquabo-Tekle m.fl. mot 
Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, para. 47; I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, 
beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 43 och El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 november 2016, 
ans. nr. 56971, para. 48. 
141 Se till exempel Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, 
para. 45; Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 54; I.A.A. m.fl. mot Förenade 
kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 25960/13, para. 43 och El Ghatet mot Schweiz, dom av den 8 
november 2016, ans. nr. 56971, para. 48. 
142 Jämför till exempel Ahmut mot Nederländerna, dom av den 28 november 1996, ans. nr. 21702/93, para. 70 
och Sen mot Nederländerna, dom av den 21 december 2001, ans. nr 31465/95, para. 40. Se även Spijkerboer, 
Structural Instability: Strasbourg Case Law on Children’s Family Reunion, 2009, s. 277 ff. 
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to remain in the country of origin (or elsewhere) permanently and to have thereby abandoned 

any idea of a future family reunion”.143 

Gällande intentionen att återförenas beaktar Europadomstolen, utöver huruvida det vid 

tidpunkten för separationen förelåg en intention att återförenas, om klaganden(a) har försökt 

få till stånd en återförening så snabbt som möjligt eller inte. Också gällande detta går det att 

utläsa en utveckling av praxis åt det generösare hållet såtillvida att Europadomstolen i äldre 

praxis inte alls tagit hänsyn till om klaganden(a) inlett ett förfarande för att få till stånd en 

familjeåterförening så snabbt som möjligt medan domstolen i senare praxis funnit att en sådan 

omständighet är till klaganden(a)s fördel. Ett exempel på detta är Europadomstolens olika sätt 

att behandla sådana omständigheter i målen Gül mot Schweiz och Tuquabo-Tekle m.fl. mot 

Nederländerna. I målet Gül mot Schweiz ansökte den klagande fadern om att hans barn skulle 

få återförenas med honom i Schweiz så fort han hade beviljats uppehållstillstånd. Detta 

beaktades inte överhuvudtaget av Europadomstolen medan en liknande omständighet i målet 

Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna refererades till som ”noteworthy”.144  

I målet Berisha mot Schweiz fann Europadomstolen att det stod klart att de klagande 

föräldrarna alltid hade haft intentionen att återförenas med sina barn. Domstolen konstaterade 

också att föräldrarna ansökt om familjeåterförening endast tre månader efter det att de 

beviljats uppehållstillstånd samt att föräldrarna trots att deras ansökan avslagits tagit dit sina 

barn illegalt. Därefter ansökte föräldrarna på nytt om uppehållstillstånd för barnen.145 

Domstolens resonemang får förstås som att dessa omständigheter var relevanta såtillvida att 

de visade på den stora viljan och intentionen att återförenas och att detta var till klagandenas 

fördel.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det numera är Europadomstolens fasta praxis att 

trots att familjeseparation orsakats av frivilliga och medvetna beslut kan detta inte hållas emot 

klaganden(a) samt att omständigheten att det redan vid separationen funnits en intention att 

familjen ska återförenas liksom omständigheten att familjen försökt få till stånd en 
                                                
143 Sen mot Nederländerna, dom av den 21 december 2001, ans. nr 31465/95, para. 40; Tuquabo-Tekle m.fl. mot 
Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, para. 45; Berisha mot Schweiz, dom av den 30 
juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 54; I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 
25960/13, para. 43. 
144 Jämför Gül mot Schweiz, dom av den 19 februari 1996, ans. nr. 23218/94, paras. 11, 13 och 41 och Tuquabo-
Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, paras. 45 och 52. Se även 
Spijkerboer, Structural Instability: Strasbourg Case Law on Children’s Family Reunion, 2009, s. 277 ff. 
145 Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 54. 
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återförening så fort som möjligt är till fördel för klaganden(a). Dessa omständigheter 

isolerade förefaller emellertid ha relativt liten inverkan på utgången i målet. Vad gäller 

omständigheten att familjeseparationen varit frivillig kan det konstateras att detta inte i något 

av de refererade avgörandena har spelat en avgörande roll för Europadomstolens bedömning 

och att det är domstolens uppfattning att en sådan omständighet inte ska ligga klaganden(a) 

till last.146 Det ligger snarare nära till hands att istället behandla en separations frivillighet som 

en del av the elsewhere test. Ett frivilligt beslut att lämna hemland och familj indikerar enligt 

Europadomstolen att önskemålet om familjeåterförening i den aktuella konventionsstaten 

endast är en fråga om preferens och att det inte föreligger några hinder mot att familjelivet 

utvecklas i hemlandet.147 Detta innebär dock inte att resonemang kring huruvida en 

familjeseparation varit frivillig eller kring huruvida det hela tiden funnits en intention att 

återförenas helt saknar betydelse. Europadomstolens praxis får förstås som att dessa 

omständigheter har viss betydelse för den proportionalitetsbedömning som företas av 

domstolen i mål rörande rätt till familjeåterförening enligt artikel 8, men det går inte utläsa på 

vilket sätt. 

4.2.6   Effektivitetsprincipen 

I avgöranden gällande familjeåterförening måste hänsyn tas till den konventionsrättsliga 

effektivitetsprincipen som syftar till att säkerställa ett praktiskt rättighetsskydd. Detta framgår 

bland annat av Europadomstolens avgöranden i målen Mugenzi mot Frankrike, Tanda-

Muzinga mot Frankrike och Senigo Longue m.fl. mot Frankrike som gällde personer som 

erhållit flyktingstatus eller uppehållstillstånd i Frankrike och som ansökt om tillstånd för 

minderåriga barn att återförenas med dem i Frankrike. Målen behandlade huvudsakligen det 

nationella förfarandet vid handläggningen av ansökningar om familjeåterförening och 

Europadomstolen framhöll vikten av att sådana ansökningar prövas snabbt, noggrant och med 

särskild omsorg. I målen hade det tagit lång tid (tre och ett halvt, fem respektive fyra år) att 

komma fram till slutliga beslut och Europadomstolen ansåg därför att förfarandena inte hade 

kännetecknats av den smidighet, snabbhet och effektivitet som Europakonventionen kräver i 

                                                
146 Sen mot Nederländerna, dom av den 21 december 2001, ans. nr 31465/95, para. 40; Tuquabo-Tekle m.fl. mot 
Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, para. 45; Berisha mot Schweiz, dom av den 30 
juli 2013, ans. nr. 9481/12, para. 54; I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket, beslut av den 8 mars 2016, ans. nr. 
25960/13, para. 43. 
147 Se till exempel Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, paras. 59-61. 
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detta avseende. Med anledning av dessa handläggningsbrister hade klagandenas rätt till 

respekt för sitt familjeliv kränkts.148 

Europadomstolens slutsatser i målen Mugenzi mot Frankrike, Tanda-Muzinga mot Frankrike 

och Senigo Longue m.fl. mot Frankrike – att ansökningar om familjeåterförening måste 

prövas snabbt, noggrant och med särskild omsorg – är ett uttryck för den effektivitetsprincip 

som är grundläggande inom konventionsrätten och en del av Europadomstolens fasta praxis. 

Enligt effektivitetsprincipen ska Europakonventionen tolkas och tillämpas på ett sådant sätt 

som säkerställer att dess rättighetsskydd inte blir teoretiskt och illusoriskt utan praktiskt och 

effektivt.149 

4.3   Slutsatser 
De flesta avgöranden på familjeåterföreningens område rör föräldrar som befinner sig i en 

konventionsstat och önskar återförenas med sina barn där. Detta medför inte att de principiella 

uttalanden som Europadomstolen gjort i sådana domar inte kan appliceras på andra typer av 

mål gällande familjeåterförening. Resonemang kring principen om barnets bästa är förstås 

reserverade för mål som rör barn men slutsatserna som kan dras av ovan refererade 

avgöranden gällande the elsewhere test, olovlig vistelse i den aktuella konventionsstaten och 

intention att återförenas kan appliceras generellt.  

De slutsatser som kan dras utifrån vad som framkommit i detta kapitel är följande. I mål som 

rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet även om principen om barnets bästa 

hittills fått en begränsad betydelse i mål gällande familjeåterförening. Europadomstolen har 

med stöd av principen ofta funnit att de berörda barnen har en rätt att återförenas med sina 

föräldrar men även om familjen skulle föredra att en familjeåterförening kom till stånd i den 

aktuella konventionsstaten är det än så länge domstolens uppfattning att barnets bästa inte 

föreskriver att ett familjeliv måste ske på den önskade eller lämpligaste platsen. I ljuset av 

avgörandet i målet El Ghatet mot Schweiz från november 2016 är det emellertid uppenbart att 

                                                
148 Mugenzi mot Frankrike, dom av den 10 juli 2014, ans. nr. 52701/09; Tanda-Muzinga  mot Frankrike, dom av 
den 10 juli 2014, ans. nr. 2260/10; Senigo Longue m.fl.  mot Frankrike, dom av den 10 juli 2014, ans. nr. 
19113/09. Se även Danelius, Europadomstolens domar i mars–juli 2014, 2014, s. 668 f.  
149 Se till exempel Airey mot Irland, dom av den 9 oktober 1979, ans. nr. 6289/73, para. 24; Stafford mot 
Förenade kungariket [GC], dom av den 28 maj 2002, ans. nr. 46295/99, para. 68; Christine Goodwin mot 
Förenade kungariket [GC], dom av den 11 juli 2002, ans. nr. 28957/95, para. 74 och domare Jočienė och domare 
Karakaş gemensamma skiljaktiga mening i Berisha mot Schweiz, dom av den 30 juli 2013, ans. nr. 9481/12, 
para. 5. 
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Europadomstolen aktivt strävar efter att ge principen om barnets bästa ökad betydelse i 

familjeåterföreningsmål. I enlighet med detta, och med beaktande av Europadomstolens 

resonemang i målet Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna angående de risker som den 

berörda flickan löpte i hemlandet,150 torde principen kunna grunda en rätt till 

familjeåterförening i en konventionsstat i fall där de aktuella barnen befinner sig i tredjeland 

och där utsätts för eller riskerar att utsättas för kränkningar av deras rättigheter i egenskap av 

barn. 

Avseende olovlig vistelse kan det konstateras att det förefaller stå klart att en långvarig 

vistelse i en konventionsstat skulle kunna bidra till grundandet av en rätt till uppehållstillstånd 

på grund av anknytning såtillvida att ju längre tid en person uppehållit sig i en konventionsstat 

desto mer väletablerad anses den personen vara i det aktuella landet. I samma takt med att 

bandet med det nya landet stärks försvagas personens språkliga, sociala och kulturella 

kopplingar till hemlandet vilket enligt principen om barnets bästa är av särskild relevans för 

barn. Denna slutsats ska dock ses i ljuset av Europadomstolens avgörande i målet I.A.A. m.fl 

mot Förenade kungariket från mars 2016. I beslutet konstaterade Europadomstolen att 

omständigheten att en tolvårig pojke hade bott sina sex första år i Somalia innebar att det inte 

vore otillbörligt svårt för honom att tillsammans med sin mor flytta till Etiopien i syfte att få 

till stånd en familjeåterförening mellan modern och hennes tre andra barn. Slutsatsen som kan 

dras av detta är att det ska extremt mycket till för att ett barn som överhuvudtaget tillbringat 

någon tid alls i aktuellt tredjeland eller i ett grannland ska anses ha så svaga kopplingar till 

regionen att en flytt dit vore otillbörligt svårt.  

Att klagandena agerat klandervärt i den nationella processen, till exempel genom att olovligen 

ta in sina barn i den aktuella konventionsstaten, kan vara till klagandenas nackdel i 

Europadomstolens proportionalitetsbedömning. Det går emellertid inte av praxis att utläsa 

vilken betydelse ett sådant bedrägligt agerande har i praktiken. 

Omständigheter rörande familjeseparationens frivillighet och huruvida det hela tiden funnits 

en intention hos familjemedlemmarna att återförenas har viss betydelse i 

proportionalitetsbedömningen. Betydelsen förefaller vara mycket begränsad och dessa 

omständigheter kan betraktas som en del av the elsewhere test. Med anledning av att 

Europadomstolen i varje enskilt fall gällande familjeåterförening gör en 
                                                
150 Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, dom av den 1 december 2005, ans. nr. 60665/00, para. 50. 
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proportionalitetsbedömning för att avgöra om konventionsstaten lyckats uppnå en rimlig 

avvägning mellan de motstående intressena bör man dock inte bortse från några av dessa 

omständigheter.  

The elsewhere test är den bedömningsmetod som visats ha allra störst betydelse för 

Europadomstolens bedömning av huruvida att skyddsvärt familjeliv grundar en rätt att 

återförenas på den aktuella konventionsstatens territorium. Testet genomförs när det har 

konstaterats att ett sådant familjeliv som skyddas av artikel 8 föreligger och innebär som 

bekant en utredning av om en familjeåterförening kan komma till stånd i ursprungslandet eller 

något annat aktuellt tredjeland. Utredningen går ut på att avgöra om konventionsstaten är den 

lämpligaste platsen för familjen att återförenas på och om det föreligger några stora eller 

oöverstigliga hinder mot att återförenas någon annanstans. Om svaret är jakande innebär det 

att familjen har rätt att återförenas i konventionsstaten.   

Sådana hinder som medför att en familjeåterförening inte kan komma till stånd i ett specifikt 

tredjeland är till exempel allvarliga hälsotillstånd eller att en flytt skulle omfatta ett 

minderårigt barn som aldrig varit i landet i fråga. Särskilt intressant ur ett svenskt perspektiv 

med utgångspunkt i den tillfälliga lagen är att det för flyktingar och alternativt 

skyddsbehövande föreligger sådana oöverstigliga hinder mot att återvända till det land som 

den skyddsbehövande har skyddsskäl gentemot. Detta följer automatiskt av statusförklaringen 

som skyddsbehövande och innebär att både flyktingar och alternativt skyddsbehövande har 

rätt att få till stånd sådan familjeåterförening som de enligt Europakonventionen har rätt till i 

Sverige förutsatt att de har gällande skyddsskäl mot hemlandet och att inget annat tredjeland 

är aktuellt.  

Slutligen måste den konventionsrättsliga effektivitetsprincipen genomsyra alla bedömningar 

av huruvida artikel 8 grundar en rätt till familjeåterförening på en konventionsstats 

territorium.  I enlighet med effektivitetsprincipen ska Europakonventionen tolkas och 

tillämpas på ett sådant sätt som säkerställer att dess rättighetsskydd inte blir teoretiskt och 

illusoriskt utan praktiskt och effektivt. I mål gällande familjeåterförening betyder det särskilt 

att ansökningar om familjeåterförening måste prövas snabbt, noggrant och med särskild 

omsorg. Om så inte sker riskerar den konventionsgrundade rätten till familjeåterförening att 

urholkas och rättighetsskyddet blir just teoretiskt och illusoriskt. 



 

 

52 

5   AVSLUTANDE DISKUSSION 
Liksom tidigare konstaterats får det anses stå klart att Europakonventionens artikel 8 i ljuset 

av ovan refererad praxis avseende the elsewhere test grundar en rätt för människor som i 

Sverige erhållit flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande att återförenas 

med sin närmaste familj. I fall där möjligheter att återförenas i ett annat land rent faktiskt inte 

finns, alternativt när de finns men det anses orimligt på grund av oöverstigliga eller stora 

hinder att kräva en återförening någon annanstans, innebär nekandet av en begärd 

familjeåterförening ett oproportionerligt ingrepp i rätten till respekt för familjelivet och en 

kränkning av artikel 8.  Detta innebär att den säkerhetsventil avseende möjligheten att beviljas 

uppehållstillstånd på grund av anknytning som återfinns i 13 § den tillfälliga lagen, vid en 

sådan konventionskonform tillämpning som krävs enligt paragrafens ordalydelse, medför att 

den tillfälliga lagen i praktiken sannolikt inte bör kunna beröva skyddsbehövande rätt till 

familjeåterförening i Sverige. Några frågor som då aktualiseras är vilken betydelse det får att 

den tillfälliga lagen är just tillfällig och om det konventionsrättsligt är tillåtet att införa en 

tillfällig väntetid avseende rätten till familjeåterförening på så sätt som lagstiftaren önskat 

göra genom den tillfälliga lagen. 

Lagstiftarens avsikt med den tillfälliga lagen är att införa en tillfällig total begräsning av 

alternativt skyddsbehövandes rätt till familjeåterförening i syfte att kraftigt minska antalet 

människor som beviljas uppehållstillstånd i Sverige.151 Inom ramen för den remissprocess 

som föregick författandet av propositionen till den tillfälliga lagen uppgav ansvariga 

tjänstemän på Justitiedepartementet att detta borde vara tillåtet enligt Europakonventionen 

med hänsyn till att det i artikel 8 i EU:s familjeåterföreningsdirektiv152 stadgas en möjlighet 

för unionsmedlemsstaterna att införa en väntetid för flyktingars rätt till familjeåterförening 

och att det måste finnas en motsvarande rätt för alternativt skyddsbehövande.153 Syftet med 

bestämmelsen i artikel 8 i familjeåterföreningsdirektivet är emellertid att tillse att 

familjeåterförening sker under goda villkor samt att främja en god integration154 och kan inte 

nyttjas av en medlemsstat i syfte att minska invandringen på så sätt som regeringen avsett 

                                                
151 Prop. 2015/16:174, s. 1 och 39 ff. 
152 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening. 
153 Advokatsamfundet, Yttrande över utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige, 2016, s. 15 f.  
154 Mål C-540/03, Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd, dom av den 27 juni 2006, punkterna 97-98. 
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göra genom den tillfälliga lagen155. Bestämmelsen rättfärdigar heller inte att en generell 

väntetid införs utan en proportionalitetsbedömning med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet måste alltid företas.156 Vidare medför inte omständigheten att en 

rättighetsbegränsning i och för sig skulle vara tillåten enligt unionsrätten att den därmed också 

skulle vara tillåten enligt Europakonventionen.157 Europadomstolen är på intet sätt bunden av 

unionsrätten i sin tolkning och tillämpning av Europakonventionen. Europakonventionens 

artikel 53 utgör ett skydd för annorstädes befintliga mänskliga rättigheter och innebär att 

Europakonventionen inte får tolkas eller tillämpas på ett sätt som avviker från eller begränsar 

någon av de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som skyddas av andra 

folkrättsliga instrument. Artikeln innebär inte att Europakonventionens rättigheter kan 

begränsas av andra traktat. Trots detta bedömer regeringen att den fördröjning av alternativt 

skyddsbehövandes konventionsstadgade rätt till familjeåterförening som stadgas i den 

tillfälliga lagen i de allra flesta fall är förenlig med Europakonventionen.158  

Det är svårt att förstå på vilken grund regeringen gör denna bedömning. I artikel 15 stadgas en 

rätt för en konventionsstat att avvika från sina normala skyldigheter enligt 

Europakonventionen. En sådan avvikelse kallas derogation och är tillåten endast ”under krig 

eller i annat allmänt nödläge som hotar nationens existens” om det är ”oundgängligen 

nödvändigt”. Omständigheterna i de fall där Europadomstolen har godtagit derogation har 

nästan uteslutande varit sådana att en konventionsstat befunnit sig i nödläge på grund av 

inbördeskrig, genomförd statskupp eller försök till sådan, alternativt terrorhot. I dessa fall har 

Europadomstolen godtagit att konventionsstaterna under vissa omständigheter avvikit från 

vad som enligt artikel 5 krävs för att personer ska kunna frihetsberövas utan att det ska utgöra 

en kränkning av rätten till frihet och säkerhet.159 Det förefaller tämligen osannolikt att de 

påfrestningar på det svenska asylsystemet och den belastning som detta utsatt andra centrala 

samhällsfunktioner för som enligt regeringen är anledningen till att man tillfälligt begränsar 

rätten till familjeåterförening160 skulle kunna konstituera ett sådant nödläge och hot mot 

                                                
155 Se prop. 2015/16:174, s. 1 och 39 ff. 
156 Mål C-540/03, Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd, dom av den 27 juni 2006, punkterna 97-98. 
157 Däremot innebär omständigheten att en rättighetsbegränsning är otillåten enligt Europakonventionen att den 
även är otillåten enligt unionsrätten vilket följer av artikel 6.2 Fördraget om Europeiska unionen.  
158 Prop. 2015/16:174, s. 43. 
159 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna, 2012, s. 46 f. 
160 Prop. 2015/16:174, s. 1 och 39 ff. 
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nationens existens som ger Sverige rätt att enligt artikel 15 derogera från de förpliktelser som 

artikel 8 uppställer. 

Ett annat tänkbart sätt att försöka motivera denna tillfälliga totala begränsning av rätten till 

familjeåterförening ur ett konventionsrättsligt perspektiv är att argumentera för att de 

påfrestningar på samhället som den rådande flyktingsituationen i Sverige resulterat i skulle 

innebära att inskränkningen är proportionerlig och nödvändig i ett demokratiskt samhälle och 

därmed tillåten. En sådan slutsats kräver att Europadomstolen skulle identifiera dessa påstått 

stora belastningar på samhället och erkänna dem som sådana omständigheter som skulle få 

statens intresse av att reglera invandringen att överväga de alternativt skyddsbehövandes 

intresse av att bevara och utveckla familjeliv. Också detta framstår som osannolikt med 

beaktande av Europadomstolens praxis på området. 

Att, på så sätt som lagstiftaren avsett göra genom antagandet av den tillfälliga lagen, införa en 

tillfällig väntetid för alternativt skyddsbehövandes möjligheter att tillvarata sin rätt till 

familjeåterförening enligt artikel 8 torde inte vara tillåtet i ljuset av Europakonventionens 

effektivitetsprincip. I familjeåterföreningsmål där till exempel föräldrar till ensamkommande 

tonårsbarn ansöker om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning skulle en väntetid 

på upp till tre år – utöver de långa rådande handläggningstiderna161 – sannolikt inte vara 

förenlig med ett effektivt skydd för rätten till respekt för familjelivet utan snarare innebära ett 

effektivt tillintetgörande av familjelivet. I de fall där ensamkommande barn hinner bli 

myndiga under väntetiden går deras chans till återförening med sina föräldrar förmodligen 

permanent förlorad. Detsamma gäller föräldrar som fått uppehållstillstånd i Sverige och 

önskar återförenas med sina barn här. Den tillfälliga lagens verkan som en tillfällig total 

begränsning av alternativt skyddsbehövandes rätt till familjeåterförening innebär att skyddet 

för rätten till respekt för familjelivet enligt artikel 8 i praktiken inte blir praktiskt och effektivt 

utan teoretiskt och illusoriskt. 

Denna översiktliga analys av den tillfälliga lagens syfte och förmodade praktiska verkan 

gällande rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande ger vid handen att en 
                                                
161 Enligt Migrationsverket är till exempel förväntad handläggningstid för en ansökan om uppehållstillstånd på 
grund av anknytning där anknytningspersonen är ett syriskt minderårigt barn med permanent uppehållstillstånd 
11-14 månader. Om barnet har tillfälligt uppehållstillstånd kan verket inte ange en förväntad handläggningstid. 
Se Migrationsverket, Tid till beslut, http://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Tid-till-beslut.html (i lydelse 
av den 8 december 2016).  
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sådan tillämpning av lagen som lagstiftaren avsett sannolikt inte är förenlig med 

Europakonventionens effektivitetsprincip. Med anledning av att lagstiftaren överlåtit åt 

beslutsfattande och dömande myndigheter att i varje enskilt fall utreda huruvida 

tillämpningen av den tillfälliga lagen riskerar att strida mot Europakonventionen och 

samtidigt i förarbetena givit tydliga anvisningar om vilken effekt som önskas med 

lagstiftningen framstår det som avlägset att Migrationsverket eller migrationsdomstolarna i 

beslut eller dom skulle underkänna den tillfälliga lagen på konventionsrättslig grund. Hur 

Migrationsöverdomstolen behandlar frågan återstår att se. Svaret på den frågan – om 

prövningstillstånd överhuvudtaget meddelas i denna del – låter förmodligen vänta på sig med 

anledning av att handläggningen av migrationsmål upp till tredje instans tar lång tid.  

Ett definitivt svar på hur 13 § den tillfälliga lagen förhåller sig till alternativt 

skyddsbehövandes konventionsstadgade rätt till familjeåterförening och Europakonventionens 

effektivitetsprincip kommer inte att ges före frågan eventuellt prövas av Europadomstolen. Av 

uppenbara skäl kommer en sådan eventuell prövning att dröja många år, med all sannolikhet 

längre tid än de idag ytterligare två och ett halvt år som den tillfälliga lagen ska fortsätta gälla. 

Resultatet av denna osäkerhet blir förmodligen att bestämmelsen tillämpas på så vis som 

lagstiftaren avsett och att alternativt skyddsbehövandes rätt till familjeåterförening under tiden 

helt urholkas.  

För många enskilda innebär detta en personlig katastrof och att deras familjeliv, som 

egentligen ska skyddas av Europakonventionen och därmed också av svensk lag, för all 

framtid tillintetgörs. För att om möjligt förhindra detta händelseförlopp måste en rättvis och 

grundlig prövning av frågan drivas fram redan hos svenska migrationsmyndigheter. Det är 

därför mycket angeläget att omfattande rättsvetenskaplig forskning bedrivs på detta område 

för att värna ett rättssäkert, praktiskt och effektivt skydd för skyddsbehövandes mänskliga 

rättigheter.   
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6   KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

6.1   Traktat 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, SÖ 1952:35 

Wienkonventionen om traktaträtten, SÖ 1975:1 

FN:s konvention om barnets rättigheter, SÖ 1990:20 

Fördraget om Europeiska unionen 

Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening 

 

6.2   Avgöranden från Europadomstolen 

6.2.1   Domar 

Förteckningen innehåller parternas namn, avgörandedatum samt ansökningsnumret (eng. 
application number). [GC] och [plenum] efter parternas namn indikerar att målet avgjorts i 
stor sammansättning respektive i plenum. 

Parter    Avgörandedatum Ans. nr. 

Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot   28 maj 1985  9214/80 
Förenade kungariket [plenum]    9473/81 

9474/81 

Ahmut mot Nederländerna   28 november 1996 21702/93 

Ahrens mot Tyskland   22 mars 2012 4507/09 

Airey mot Irland   9 oktober 1979 6289/73 

Berisha mot Schweiz   30 juli 2013  9481/12 

Berrehab mot Nederländerna  21 juni 1988  10730/84 

Christine Goodwin mot Förenade kungariket [GC] 11 juli 2002  28957/95 

Cruz-Vares mot Sverige   20 mars 1991 15576/89 

El Ghatet mot Schweiz   8 november 2016 56971/10 

Emonet m.fl. mot Schweiz   13 december 2007 39051/03 

Gül mot Schweiz   19 februari 1996 23218/94 
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Kautzor mot Tyskland   22 mars 2012 23338/09 

Maumousseau och Washington mot Frankrike 6 december 2007 39388/05 

Moustaquim mot Belgien   18 februari 1991 12313/86 

Mugenzi mot Frankrike   10 juli 2014  52701/09 

Neulinger och Shuruk mot Schewiz  6 juli 2010  41615/07 

Sen mot Nederländerna   21 december 2001 31465/95 

Senigo Longue m.fl. mot Frankrike  10 juli 2014  19113/09 

Stafford mot Förenade kungariket [GC]  28 maj 2002  46295/99 

Tanda-Muzinga mot Frankrike  10 juli 2014  2260/10 

Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna  1 december 2005 60665/00 

 

6.2.2   Beslut 

Parter    Avgörandedatum Ans. nr. 

Benamar m.fl. mot Nederländerna  5 april 2005  43786/04 

Chandra m.fl. mot Nederländerna  13 maj 2003  53102/99 

Haydarie m.fl. mot Nederländerna  20 oktober 2005 8876/04 

I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket  8 mars 2016  25960/13 

I.M. mot Nederländerna   25 mars 2003 41226/98 

X och Y mot Schweiz   14 juli 1977  7289/75 
      7349/76 

 

6.3   Andra rättsfall 

6.3.1   Högsta Domstolen 

NJA 2005 s. 805 
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6.3.2   EU-domstolen 

Mål C-540/03, Europaparlamentet mot Europeiska kommissionens råd, dom av den 27 juni 

2006. 

 

6.4   Offentligt tryck 

Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och 
rättighetsfrågor 

Prop. 2015/16:174 Tillfälliga begräsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 
Sverige  

 

6.5   Svenska lagstiftning 

Regeringsformen (1974:152) 

Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna 

Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 
Sverige 

 

6.6   Litteratur 

Advokatsamfundet, Yttrande över Utkast till lagrådsremiss – Begränsningar av möjligheten 
att få uppehållstillstånd i Sverige, den 11 mars 2016. 

Akandji-Kombe, J-F, Positive obligations under the European Conventions of Human Rights, 
Human rights handbook no. 7, Europarådet 2007. 

Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warling-Nerep, Wiweka 
& Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, Norstedts 
Juridik, 11 uppl., 2010. 

Costello, Cathryn, The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law, Oxford 
University Press, 2016. 

Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, Nordstedts Juridik, 4 uppl., 2012.  

European Court of Human Rights, Press release issued by the Registrar 21.12.2001 – 
Chamber judgments concerning the Netherlands, Europadomstolen 2001. 



 

 

59 

Kammarrätten i Stockholm, Remissyttrande över Utkast till lagrådsremis – Begränsningar av 
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den 10 mars 2016. 

Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 2013. 

Moeckli, Daniel, Shah, Sangeeta & Sivakumaran, Sandesh, International Human Rights Law, 
Oxford University Press, 2 uppl., 2014. 

Roagana, Ivana, Council of Europa human rights handbooks: Protecting the right to respect 
for private and family life under the European Convention on Human Rights, Europarådet 
2012. 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och 
argumentation, Nordstedts Juridik, 3 uppl., 2015. 

 

6.7   Artiklar 

Camero, Iain, Inför inkorporeringen av Europakonventionen om mänskliga rättigheter – 
Några praktiska råd om att finna rättskällor, SvJT 1995, s. 241-255. 

Danelius, Hans, Europadomstolens domar – fjärde kvartalet 2001, SvJT, 2002, s. 52–85. 

Danelius, Hans, Europadomstolens domar i mars–juli 2014, Europarättslig tidskrift nr 3 2014, 
2014, s. 634–673. 

Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005, s. 249-272. 

Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR, 2005, s. 648-656. 

Spijkerboer, Thomas, Stuctural Instability: Strasbourg Case Law on Children’s Family 
Reunion, European Journal of Migration Law, vol. 11, 2009, s. 271-293. 

Svensson, Eva-Maria, De lege interprata – om behovet av metodologisk reflektion, JP, 2014, 
s. 211-226. 

Thym, Daniel, Respect for private and family life under article 8 ECHR inimmigration cases: 
A human right to regularize illegal stay?, International and Comparative Law Quarterly, vol. 
57, 2008, s. 87-112. 

van Walsum, Sarah, Comment on the Sen Case. How Wide is the Margin of Appreciation 
Regarding the Admission of Children for Purposes of Family Reunification?, European 
Journal of Migration and Law, vol. 4, 2003, s. 511-520. 

Wiesbrock, Anja, The right to family reunification of third-country nationals under EU law – 
is directive 2003/86/EC in compliance with the ECHR?, Human Rights and International 
Legal Discourse, vol. 2, 2011, s. 138-165. 

 



 

 

60 

6.8   Elektroniskt material 

Ehrenkrona, Carl Henrik, Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Karnov – lagkommentarer, 
https://pro-karnovgroup-se.ezp.sub.su.se/document/529692/1#SFS1994-1219 (i lydelse av 
den 11 december 2016). 

Jermsten, Henrik, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 19 §, Karnov – lagkommentarer, 
https://pro-karnovgroup-se.ezp.sub.su.se/document/527860/1#SFS1974-0152_K2_P19, (i 
lydelse av den 11 december 2016). 

Migrationsverket, Tid till beslut, http://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Tid-till-
beslut.html (i lydelse av den 8 december 2016). 

Regeringskansliet, Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum i svenskt 
flyktingmottagande, http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-
for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande/, publicerad den 24 november 2015 (i 
lydelse av den 15 september 2016). 

Sveriges Television, Regeringen: Ny lagstiftning för färre asylsökande, 
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-utokade-id-kontroller-vid-gransen, publicerad 
den 24 november 2015 (i lydelse av den 22 september 2016). 

 

 

 


