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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I slutet av 2015 beräknades cirka 65,3 miljoner människor vara på flykt världen över 

enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) - detta är den högsta uppmätta siffran 

sedan efterdyningarna av andra världskriget.
1
 Varför människor tvingas fly är på grund 

av förföljelse, väpnade konflikter, generellt våld och kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna.
2
 Annorlunda räknat skulle dessa människor kunnat utgöra det tjugoförsta 

högst befolkade landet i världen, där över hälften av invånarna var barn. Ur ett globalt 

perspektiv har Europa tagit emot en relativt liten del av dessa personer medan 

utvecklingsländer stått som värdland för 86 % av världens flyktingar.
3
 UNHCR har 

påpekat att flyktingkrisen kräver en omfattande respons inom EU och har uppmanat 

EU:s medlemsländer till att erbjuda ett utökat antal platser för vidarebosättning och 

familjeåterförening.
4
  

 

År 2015 tog Sverige emot nästan 163 000 asylansökningar, vilket är det högsta antalet i 

vår historia.
5
 Familjeanknytning har emellertid fortsatt att vara det vanligaste skälet till 

uppehållstillstånd i Sverige och de senaste fem åren har cirka 40 000 anhöriga årligen 

beviljats uppehållstillstånd.
6
 Eftersom antalet asylsökande som sökte sig till Sverige 

2015 var rekordhögt ansåg regeringen att detta skapade så pass stora påfrestningar på 

det svenska asylsystemet att ett antal rättspolitiska åtgärder var tvungna att vidtas.
7
 

 

Den 21 juni 2016 röstade Sveriges riksdag igenom Lag (2016:752) om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen). 

                                                 

1 
UNHCR, Global trends – forced displacement in 2015, s. 2--3. 

2 
A.st. 

3 
UNHCR, The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees, s. 4. 

4 
A.st. 

5
 Migrationsverket, Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige 2015, 1/1 2016. 

6 
Migrationsverket, Översikter och statistik från tidigare år, 20/1 2017. 

7 
Prop. 2015/16:174, Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 

s.1. 



 9 

Begränsningslagen trädde i kraft den 20 juli 2016 och beräknas gälla till och med den 

19 juli 2019. Enligt regeringen är syftet att kraftigt minska antalet asylsökande och 

förbättra kapaciteten i mottagandet och etableringen av asylsökande.
8
 Regeringen har 

även anfört att det krävs en jämnare fördelning av asylsökande inom EU och att fler 

stater måste ta sitt ansvar.
9
 Det hävdas att syftet, att få andra medlemsstater att ta sitt 

ansvar, motverkas om Sverige skulle fortsätta att ha mer generösa lagar än andra 

medlemsstater.
10

 Begränsningslagen ska således medverka till att fler asylsökande vän-

der sig till andra medlemsländer för att söka asyl. Samtidigt som regeringen vill att 

svenska asylregler anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och internationella 

konventioner har många remissinstanser kritiserat begränsningslagen för att den riskerar 

att gå lägre än miniminivån.  

 

Enligt begränsningslagen är utgångspunkten numera att alla uppehållstillstånd ska vara 

tidsbegränsade oavsett vilken skyddsgrund som erkänns (5 § begränsningslagen). 

Familjemedlemmar till alternativt skyddsbehövande som beviljats ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd har inte rätt att komma till Sverige genom familjeanknytning (7 § 

begränsningslagen). Även om detta är förutsättningarna har lagstiftaren infört en 

”säkerhetsventil” i 13 § begränsningslagen.
11

 Här stadgas att om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning inte kan ges på någon annan grund ska ett sådant tillstånd beviljas 

en utlänning som inte befinner sig i Sverige om ett beslut att neka uppehållstillstånd 

skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande.  

 

Ämnet är aktuellt och viktigt att belysa med tanke på de miljontals människor som idag 

är på flykt – vilket måste hanteras på ett sätt som också är rättssäkert. När trender runt 

om i världen pekar mot slutenhet och protektionism är det av särskild vikt att 

existerande juridiska system inte undergrävs, utan upprätthåller en balans mellan statens 

och individens olika intressen. 

 

 

                                                 
8 
A.st. 

9 
Regeringens lagrådsremiss, Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 

Sverige, s. 23. 

10 
A.a. s. 30. 

11
 Prop. 2015/16:174, s. 53. 
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1.2 Syfte  

Enligt propositionen till begränsningslagen åsyftas med svenska konventionsåtaganden 

endast sådana konventioner som är införlivade i svensk rätt.
12

 När det gäller frågor om 

uppehållstillstånd är det enligt regeringen i första hand Genèvekonventionen (officiella 

namnet är 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning), FN:s 

tortyrkonvention, Barnkonventionen och Europakonventionen som aktualiseras, men 

även t.ex. Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.
13

 Därtill 

framhävs att Genèvekonventionen och FN:s tortyrkonvention är införlivade i svensk rätt 

genom skyddsbestämmelserna och verkställighetshinder i Utlänningslagen (2005:716, 

UtlL).
14

 Förarbetena till begränsningslagen förklarar inte vad som menas med att en 

konvention är införlivad i svensk rätt. De konventioner som nämns är folkrättsligt 

bindande för Sverige på olika sätt, några har några inkorporerats i nationell rätt medan 

andra har transformerats till nationell rätt. Eftersom Sverige tillträtt många fler 

konventioner än de som omnämns i propositionen, och eftersom dessa konventioner har 

införlivats i svensk rätt på olika sätt och till olika grad, är det oklart om uppräkningen av 

aktuella konventioner är uttömmande. Frågan är då om ytterligare konventioner bör 

iakttas vid bedömningen om en människa som är alternativt skyddsbehövande har rätt 

till familjeåterförening i Sverige. Eftersom exempelvis FN:s konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och FN:s konvention om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) stadgar rättigheter som underbygger rätten 

till familjeåterförening bör dessa konventioner rimligtvis också beaktas vid en 

tillämpning av 13 § begränsningslagen – särskilt då de inte är av mindre betydelse 

jämfört med andra omnämnda konventioner.  

 

Uppsatsens utgångspunkt är 13 § begränsningslagen som stadgar att familjeåterförening 

ska beviljas om ett nekande skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Enligt 

propositionen åsyftas med svenska konventionsåtaganden endast de som har införlivats 

i svensk rätt. Syftet med uppsatsen är att analysera om formuleringen i 13 § 

begränsningslagen tillgodoser de konventionsåtaganden och folkrättsliga förpliktelser 

som Sverige har att leva upp till.  

                                                 

12 
Prop. 2015/16:174, s. 52 och 55.  

13 
A.prop. s. 52. 

14 
A.st. 
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1.3 Frågeställning 

För att uppfylla syftet ska följande delfrågor besvaras: 

 

 Vad menas med att 13 § begränsningslagen avser svenska konventionsåtaganden 

som införlivats i svensk rätt? 

 Hur är Sverige bundet av andra internationella förpliktelser som inte införlivats i 

svensk rätt men som alltjämt befäster en rätt till familjeåterförening?  

 Vilka tillämpningssvårigheter medför nuvarande rättskonstruktion? 

 

1.4 Metod  

Denna uppsats utgår från en rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatiken består i att 

analysera de allmänt accepterade rättskällorna för att få fram ett resultat som speglar 

innehållet i gällande rätt, d.v.s. hur en rättsregel uppfattas i ett konkret givet 

sammanhang.
15

 Detta gör jag genom att presentera hur skyddsgrunder har vuxit fram 

och genom att presentera innehållet i ett antal folkrättsliga konventioner. Sandgren 

menar dock att det inte säkert finns endast ett rätt svar på varje rättsvetenskaplig fråga. 

Därutöver menar han att det idag snarare råder konsensus om att rättsvetenskapen har 

utvecklats mot att peka på flera tänkbara lösningar som är godtagbara, vilket gör att 

metoden framstår som analytisk snarare än dogmatisk.
16

 Enligt Agell bör 

rättsvetenskapliga undersökningar präglas av en metodologisk medvetenhet både vad 

gäller fastställandet av gällande rätt i oklara fall men även i en diskussion kring hur 

rättsreglerna kan ges en bättre utformning. Därför ges mycket utrymme i denna uppsats 

åt att diskutera tolkning och tillämpning samt lagkonstruktionen av 13 § 

begränsningslagen. Med andra ord kan det sägas att uppsatsen gör en överprövning av 

bestämmelsen. Även Kleineman har som åsikt att en kritisk rättsdogmatisk under-

sökning kan framhäva att rättsläget är otillfredsställande och föreslå förändringar i syfte 

att påverka den fortsatta rättsutvecklingen.
17

  

                                                 
15

 Kleineman J, Rättsdogmatisk metod, i Juridisk metodlära, Korling F & Zamboni M (red), s. 

26. 

16
 Sandgren, C, Vad är rättsvetenskap?, s. 122--125. 

17
 Kleineman J, Rättsdogmatisk metod, i Juridisk metodlära, Korling F & Zamboni M (red), s. 

39. 
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Den vetenskapsteoretiska kritik som framförts gällande den rättsvetenskapliga metoden 

är bl.a. att metoden analyserar ett normativt system som inte existerar i verkligheten och 

att värderingar ges alltför stort utrymme.
18

 Metoden ställer dock höga krav på öppenhet 

och transparens i analysen där hänvisning till rättskällorna ska vara omfattande och där 

fria argument tydligt redovisas.
19

 Läsaren ges därigenom möjlighet att bedöma om ett 

argument grundas på en korrekt analys av rättskällorna eller i egna personliga 

värderingar. I uppsatsens senare delar kommer därför ”jag”-form att användas mer 

frekvent eftersom eftersom jag då övergår till att föra en mer självständig diskussion 

och argumentation. 

 

1.5 Material 

Denna uppsats använder sig av de traditionella rättskällorna inom folkrätt och svensk 

rätt. Eftersom begränsningslagen nyligen trätt i kraft har särskild vikt lagts vid att 

granska förarbetena till denna lag. Folkrätt är till övervägande del skapad av stater som 

anses vara suveräna vilket innebär att folkrätten utgör ett horisontellt system byggt på 

främst samtycke och överenskommelser. Det finns därför inget specifikt sätt eller någon 

given ordning för hur folkrätt skapas.
20

 I Internationella domstolens stadga under artikel 

38 finns en lista över instrument som domstolen kan tillämpa när fall ska avgöras. Det 

är denna lista som ofta används som utgångspunkt för en diskussion av folkrättens 

rättskällor.
21

 De instrument som räknas upp i artikel 38 är internationella konventioner, 

sedvanerätt, generella rättsprinciper, rättsliga avgöranden och doktrin.  

 

I denna uppsats diskuteras främst de konventioner som lyfts fram i propositionen till 

begränsningslagen, nämligen Genèvekonventionen, FN:s tortyrkonvention, 

Barnkonventionen och Europakonventionen. Eftersom Migrationsöverdomstolen slagit 

fast att UNHCR:s handbok vid förfarandet och kriterierna vid fastställande av 

flyktingars rättsliga ställning (handboken) och skyddsslutsatser som antas av UNHCR:s 

Exekutivkommitté är viktiga rättskällor har det varit av vikt att presentera relevanta 

                                                 
18 

A.a. s. 24. 

19 
A.a. s. 37. 

20
 Klabbers, J, International Law, s. 21. 

21
 A.st. 
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delar av dessa.
22

 För att visa hur begränsningslagen kan ge utrymme för att andra 

rättsakter kan komma i fråga vid tillämpningen av 13 § kommer även FN:s 

konventioner ICCPR och ICESCR samt EU:s primärrätt att lyftas fram. 

 

1.6 Avgränsning och förtydliganden 

Uppsatsen går till en början igenom uppehållstillståndsgrunderna skyddsbehov samt 

anknytning. Detta har att göra med uppsatsens ursprungsscenario, nämligen att en 

person fått status som alternativt skyddsbehövande i Sverige, p.g.a. exempelvis flykt 

från krig i hemlandet. Denna person vill nu återförenas med sin familj i Sverige och 

samtidigt hjälpa familjemedlemmarna att komma i säkerhet och trygghet. Eftersom att 

en sådan person har skyddsbehov gentemot hemlandet kan inte familjeåterförening ske 

där. Ett lagligt och säkert sätt för familjemedlemmarna att ta sig till Sverige, där 

familjeåterförening kan ske, är att de beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning 

till den alternativt skyddsbehövande. Som tidigare nämnt är huvudregeln enligt 

begränsningslagen att alternativt skyddsbehövande inte har rätt till 

familjeåterförening.
23

 Det är tänkt att 13 § begränsningslagen ska fungera som en 

undantagsregel och som en sista utväg för en sökande att få ett uppehållstillstånd i 

Sverige på grunden anknytning. Undantagsregeln finns till eftersom svenska 

konventionsåtaganden under vissa förutsättningar stadgar att familjeåterförening ska 

medges. Regelverket som begränsar familjeåterförening ska således alltjämt vara för-

enligt med Sveriges internationella förpliktelser. 

 

Övriga grunder för uppehållstillstånd
24

 som t.ex. uppehållstillstånd p.g.a. arbete, studier 

eller försörjning på annat sätt eller p.g.a. synnerligen ömmande omständigheter kommer 

inte att behandlas. Uppehållstillstånd på grund av Sveriges internationella åtaganden 

regleras i 11–14 §§ begränsningslagen. Det kan finnas fall där en familjemedlem till en 

alternativt skyddsbehövande beviljas uppehållstillstånd i Sverige utifrån 11–12 §§. 

Även om effekten blir densamma, att familjen återförenas i Sverige, faller en sådan 

situation utanför uppsatsens område. Det beror på att uppehållstillståndet då grundas på 

synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL och inte på 

                                                 
22

 MIG 2006:1. 

23 
Se 7 § begränsningslagen. 

24
 Återfinns i 5 kap. utlänningslagen. 
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familjeanknytning enligt 13 § begränsningslagen. Dock har förarbetena i vissa fall fört 

en diskussion kring 11–12 §§ som även gällt 13 § begränsningslagen.
25

 Vad som avses 

med svenska konventionsåtaganden diskuteras i huvudsak i relation till 5 kap. 6 § UtlL. 

Utifrån hänvisningar i propositionen framgår att när begreppet svenska 

konventionsåtaganden diskuteras i propositionen i samband med 5 kap. 6 § UtlL gäller 

samma resonemang för 13 § begränsningslagen.
26

 

 

Eftersom 13 § begränsningslagen förutsätter att en sökande befinner sig utanför Sverige 

handlar uppsatsen endast om rätten till familjeåterförening. En rätt till att inte splittras 

från sin familj om alla familjemedlemmar redan befinner sig i Sverige ska inte 

diskuteras. Vilka personer som kvalificerar sig som familjemedlemmar faller också 

utanför denna framställning. Uppsatsen ämnar inte redogöra för allt inom folkrätten som 

direkt eller indirekt grundar en rätt till familjeåterförening. Som ovan nämnts 

presenteras ett urval av konventioner som fastslår en rätt till familjeåterförening, i 

synnerhet de som regeringen i propositionen till begränsningslagen lyfter fram som 

särskilt aktuella i sammanhanget.
27

 Även om EU:s primärrätt presenteras är syftet att 

den ska vara exemplifierande. Avsikten är inte att behandla EU-rätt mer djupgående om 

begränsningslagen överensstämmer med EU-rätt.  

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre övergripande delar: I, II och III. Del I förklarar begrepp och 

historik och består av kapitel 2–4. I kapitel 2 redogörs för hur begreppet alternativ 

skyddsbehövande vuxit fram i den internationella rätten och vilka personer som erkänns 

denna skyddsstatus. Kapitel 3 presenterar kort vad som stadgas i UtlL för att sedan visa 

hur begränsningslagen påverkar familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande. I 

kapitel 4 redogörs för hur folkrätten kan bli en del av nationell rätt. Även förhållandet 

mellan svensk rätt och EU-rätt berörs kort eftersom att EU alltmer suddat ut gränsen 

mellan monism och dualism.  

 

                                                 
25 

Prop. 2015/16:174, s. 49-55. 

26
 A.prop. s. 55. 

27 
A.prop. s. 52. 
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Del II består av kapitel 5-6 och handlar om hur rätten till familjeliv regleras i ett antal 

internationella konventioner. Kapitel 5 introducerar främst regeringens urval av 

konventioner som fastslår en rätt till familjeåterförening. Det undersöks hur 

konventionerna är rättsligt bindande i Sverige samt vad olika expert- och 

övervakningsorgan anser gällande skyddsområdet. Kapitel 6 framhäver hur Sverige är 

bundet av andra internationella förpliktelser, som inte omnämns i propositionen, vilka 

också befäster en rätt till familjeåterförening.  

 

Del III består av kapitel 7-9 och utgår från 13 § begränsningslagen. I kapitel 7 görs en 

tolkning av begreppet svenska konventionsåtaganden. En fördragskonform tolkning är 

utgångspunkten och en distinktion görs mellan den folkrättsliga rättsordningen och den 

nationella rättsordningen, där endast svenska rättsregler kan ligga till grund vid ett 

svenskt domslut. Detta innebär likväl att folkrättsliga regler ska följas men frågan är om 

ansvaret för att tillförsäkra fördragskonformitet främst åligger lagstiftaren eller 

rättstillämparen. Kapitel 8 diskuterar nästföljande problem, nämligen hur lagen ska 

tillämpas. En lagteknisk konstruktion som hänvisar till en miniminivå utan att fastställa 

var nivån ligger och utan att ha en säkerhetsmarginal riskerar en tillämpning som i 

många fall inte tillgodoser mänskliga rättigheter, däribland rätten till familjeliv. Det 

diskuteras de lege ferenda om en annan lagteknisk konstruktion bättre skulle tillmötesgå 

Sveriges folkrättsliga förpliktelser. Avslutningsvis presenteras en slutsats som 

efterfrågar större genomslag av folkrätten, särskilt vid kommande lagstiftningsprocesser 

inom det migrationsrättsliga området. 
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Del I 

2 Alternativt skyddsbehövande 

2.1 Olika statusförklaringar ger olika skydd 

Inom det migrationsrättsliga området tillerkänns flyktingar ett starkare internationellt 

skydd med fler tillhörande rättigheter än andra skyddskategorier. Exempelvis erhåller 

flyktingar starkare skydd mot utvisning, kortare tid till medborgarskap i värdlandet, 

lättare att resa i världen, stärkt pensionsrätt och andra sociala förmåner m.m. Även 

rätten till familjeåterförening är många gånger villkorad och beroende av 

skyddsstatusförklaringen. Skillnaderna beror på att flyktingdefinitionen är en 

internationell skyddsstatusförklaring som grundar sig på regler i främst 

Genèvekonventionen och EU-rätt, medan definitionen av alternativt skyddsbehövande, 

vilket är en subsidiär skyddsgrund, vuxit fram under senare tid och därmed varken 

omfattas i lika många internationella rättsakter eller till lika stor grad. Följande kapitel 

är tänkta att bidra till en grundläggande förståelse för hur rättsprinciper, konventioner 

och direktiv sedermera lett fram till den svenska definitionen av vem som är flykting 

samt alternativt skyddsbehövande, vilket i sin tur påverkar möjligheterna till 

familjeåterförening enligt begränsningslagen. 

 

2.2 Internationell rätt som förebild 

År 1948 antog generalförsamlingen FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna och i artikel 14.1 fastslogs att var och en har rätt att i andra länder söka och 

åtnjuta asyl från förföljelse. Detta var ett resultat av att det efter andra världskriget fanns 

en stark vilja inom det internationella samfundet att skapa en universell förklaring om 

odelbara rättigheter som ska gälla alla människor. Överenskommelsen är inte ett 

folkrättsligt bindande dokument men utgör likafullt ett ramverk för många 

internationella och juridiskt bindande konventioner.  

 

Den flyktingrätt som tog form efter andra världskriget resulterade också i 1951 års 

konvention om flyktingars rättsliga ställning (i uppsatsen kallad Genèvekonventionen). 
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Genèvekonventionen är idag en av de viktigaste rättskällorna gällande människor på 

flykt. För att uppfylla kriterierna och få flyktingstatusförklaring krävs att en person har 

en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning. När en människa söker asyl 

betyder det att man söker skydd i något annat land än sitt hemland. Orsakerna till att 

människor tvingas fly är många och kan t.ex. bero på att man försöker undkomma krig, 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna, diskriminering, miljökatastrofer eller 

fattigdom. Många flyr helt enkelt i hopp om att hitta någonstans där det finns 

möjligheter att leva ett anständigt liv. Med tiden har därför subsidiära skyddsgrunder 

vuxit fram för att ge skydd åt en människa som inte uppfyller kriterierna för att vara 

flykting enligt Genèvekonventionen men som p.g.a. andra allvarliga omständigheter 

anses vara i behov av internationellt skydd. Subsidiära skyddsgrunder har till stor del 

sitt ursprung i internationella rättsprinciper så som förbudet mot tortyr och principen om 

non-refoulement.  

 

2.2.1 Genèvekonventionen som grund för flyktingbegreppet 

Genèvekonventionen från 1951 tillkom främst för att ge skydd åt europeiska flyktingar 

efter andra världskriget men i tilläggsprotokollet från 1967 utvidgades konventionen till 

att bl.a. omfatta människor på flykt världen över. I konventionen anges vem som ska 

betraktas som flykting och vilka rättigheter en flykting har. I nuläget har sammanlagt 

145 länder
28

 anslutit sig till Genèvekonventionen som är ett bindande traktat för de 

fördragsslutande staterna. Därtill finns flera icke-bindande instrument som har till syfte 

att fylla luckor i regelverket på flyktingrättens område.
29

 Ett sådant instrument är 

UNHCR:s Exekutivkommitté som bl.a. har till uppgift att behandla rättsliga frågor som 

rör tolkning och tillämpning av Genèvekonventionen. Exekutivkommittén är formellt 

självständig gentemot UNHCR och består idag av 98 länder
30

 som årligen och genom 

konsensus antar ett antal skyddsslutsatser, varav en del haft särskild betydelse för 

                                                 
28  

UNHCR, States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 

1967 Protocol, as of April 2015.  

29 
Lindholm Billing, K, & Seidlitz, M, Den internationella flyktingrätten, i Prövning av 

migrationsärenden, Diesen, C, Lagerqvist Veloz Roca, A, Lindholm Billing, K, Wilton Wahren, 

A, s. 113. 

30
 UNHCR, Executive Committee of the High Commissioner’s Programme Composition for the 

period October 2016 – October 2017. 
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Genèvekonventionen.
31

 Exekutivkommitténs slutsatser anses vara viktiga icke-bindande 

rättskällor som också ger vägledning vid frågor inom asylrätten som inte finns reglerade 

i Genèvekonventionen.
32

 Ett annat erkänt och betydelsefullt tolkningsredskap är 

UNHCR:s handbok.
33

 Handboken tar upp kriterierna och förfarandet för fastställande av 

flyktingskap enligt Genèvekonventionen samt 1967 års tilläggsprotokoll. Handboken är 

bl.a. avsedd som en vägledning för personer som berörs av flyktingfrågor och för 

tjänstemän m.fl. som arbetar med att fastställa flyktingskap. 

 

2.2.2 Non-refoulement som grund för begreppet alternativt skyddsbehövande 

Flyktingdefinitionen i svensk rätt har haft Genèvekonventionen som förebild och det 

svenska flyktingbegreppet motsvarar i princip det som återfinns i Genèvekonventionens 

artikel 1(A)2. På liknande sätt har definitionen av alternativt skyddsbehövande vuxit 

fram ur den sedvanerättsliga principen om non-refoulement och förbudet mot tortyr.  

 

Med refoulering menas en informell process där en stat nekar en människa inträde i 

landet trots att personens liv eller frihet hotas vid ett återsändande.
34

 Även 

Genèvekonventionen innehåller principen om non-refoulement i artikel 33. I doktrin 

råder konsensus om att artikel 33 är en av Genèvekonventionens mest betydelsefulla 

bestämmelser.
35

 Genom statspraxis har principen om non-refoulement fått en 

förhållandevis bred omfattning.
36

 När en person befinner sig under en stats jurisdiktion 

får personen inte avvisas eller återsändas om det finns risk att hen kommer att utsättas 

för tortyr, kroppsstraff, dödsstraff eller andra allvarliga kränkningar av sina mänskliga 

rättigheter. Förbudet mot refoulering förbjuder även indirekt refoulering (kedje-

                                                 
31

 Lindholm Billing, K, & Seidlitz, M, Den internationella flyktingrätten, i Prövning av 

migrationsärenden, Diesen, C, Lagerqvist Veloz Roca, A, Lindholm Billing, K, Wilton Wahren, 

s. 113 f. 

32
 A.a. s. 114. 

33
 A.a. s. 115. 

34 
Goodwin-Gill, G, Mc Adam, J, ”Non-refoulement in the 1951 Refugee Convention”, i The 

Refugee in International Law, Goodwin-Gill, G, Mc Adam, J, s. 201. 

35 
Se Wikrén, G & Sandesjö, H, Utlänningslagen med kommentarer, s. 47 och Lindholm Billing, 

K, & Seidlitz, M, Den internationella flyktingrätten, i Prövning av migrationsärenden, Diesen, 

C, Lagerqvist Veloz Roca, A, Lindholm Billing, K, Wilton Wahren, s. 142. 

36 
A.a. s. 208. 
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refoulering) vilket betyder att en person inte får skickas till ett land om personen 

därifrån riskerar att skickas vidare till ursprungslandet där hotet kvarstår.
37

  

 

Förutom i Genèvekonventionen har principen om non-refoulement också förankrats i 

flera andra konventioner, t.ex. i artikel 3 i FN:s tortyrkonvention, i artikel 7 i ICCPR, i 

artikel 6 och 37 i Barnkonventionen. Även Europadomstolen har i flera avgöranden 

funnit att tortyrförbudet i artikel 3 EKMR också innehåller ett förbud mot refoulering.
38

  

 

Sammanfattningsvis är principen om non-refoulement numera en del av den 

internationella sedvanerätten
39

 och enligt UNHCR:s Exekutivkommitté utgör den en 

fundamental humanitär princip.
40

 Detta är också förklaringen till att subsidiära 

skyddsgrunder vuxit fram i världen eftersom människor som flyr på grund av krig inte 

nödvändigtvis omfattas av flyktingbegreppet men alltjämt riskerar att utsättas för 

dödstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. I Sverige erkänns dessa personer som alternativt skyddsbehövande. 

 

2.2.3 Skyddsgrundsdirektivet 

Ovan nämnda skyddsstatusförklaringar återfinns även inom EU-rätten under 

skyddsgrundsdirektivet. Direktivet antogs av Europeiska unionens råd 2004.
41

 Här 

bekräftas inledningsvis att EU ska arbeta för att skapa ett gemensamt europeiskt 

asylsystem som grundas på en fullständig och absolut tillämpning av 

Genèvekonventionen och dess tilläggsprotokoll.
42

 Huvudsyftet med direktivet är att 

garantera att medlemsstaterna tillämpar gemensamma kriterier för att fastställa vilka 

                                                 
37

 Lindholm Billing, K, & Seidlitz, M, Den internationella flyktingrätten, i Prövning av 

migrationsärenden, Diesen, C, Lagerqvist Veloz Roca, A, Lindholm Billing, K, Wilton Wahren, 

s. 142. 

38
 Se bl.a. Soering v. the United Kingdom, beslut den 7 juli 1989, Appl. No. 14038/88, Series A, 

No. 161; Cruz Varas and Others v. Sweden, beslut den 20 mars 1991, Appl. No. 15576/89, 

Series A, No. 201, paras. 69-70; Chahal v. the United Kingdom, beslut den 15 november 1996, 

Appl. No. 22414/93, Reports of Judgements and Decisions 1996-V, para. 74. 

39
 UN, Declaration of States Parties to the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to 

the Status of Refugees, UN doc. HCR/MMSP/2001/09, 16 January 2002, preambel p. (4). 

40
 UNHCR, Executive Committee Conclusion,  No. 25, p. (b), Conclusion No. 6. 

41
 Direktiv 2004/83/EG. 

42 
A.a. preambel p. (2). 
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personer som är i behov av internationellt skydd och att garantera en miniminivå av 

förmåner för dessa i samtliga medlemsstater.
43

 Det understryks att 

Skyddsgrundsdirektivet ska syfta till att säkerställa full respekt för asylsökandes och 

medföljande familjemedlemmars rätt till asyl.
44

 I artikel 2 definieras begreppet flykting 

och personer som uppfyller kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt – till 

den senare nämnda kategorin ingår bl.a. de personer som i Sverige kan få status som 

alternativt skyddsbehövande.  

 

Under 2011 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ett omarbetat 

skyddsgrundsdirektiv.
45

 Målet har varit att förtydliga den gemensamma asylrätten och 

återigen bekräfta de principer som ligger till grund för Skyddsgrundsdirektivet från 

2004.
46

 Även principen om familjens enhet har framhävts i det omarbetade 

skyddsgrundsdirektivet där det anses vara nödvändigt att begreppet familjemedlemmar 

breddas så att hänsyn kan tas till om det föreligger olika slag av beroendeställning och 

till den särskilda omsorg som bör ägnas åt att tillvarata barnets bästa.
47

 

 

Den 13 juli 2016 presenterade den Europeiska kommissionen ett förslag på nya 

rättsakter för att slutföra reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet.
48

 Ett 

av förslagen är att skyddsgrundsdirektivet ska ersättas med en skyddsgrundsförordning 

som ersätter nationell lagstiftning och därmed blir direkt tillämplig och tvingande i 

medlemsländerna, vilket är något som den svenska regeringen avstyrkt.
49

 En 

skyddsgrundsförordning skulle alltså leda till en mer centralt styrd prövning av 

asylansökningar vilket medlemsstaterna har olika uppfattningar om. I och med detta är 

det svårt att förutse om hela eller delar av förslaget kommer att genomföras och vilka 

ändringar som i så fall görs. 

                                                 
43 

A.a. preambel p. (6). 

44
 A.a. preambel p. (10). 

45
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU. 

46
 A.a. preambel p. (1) och (10). 

47 
A.a. preambel p. (19). 

48 
Europeiska kommissionen – pressmeddelande, Slutföra reformen av det gemensamma 

europeiska asylsystemet: för en effektiv, rättvis och human asylpolitik, 13 juli 2016. 

49 
Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16: FPM130, Skyddsgrundsförordningen, 

dokumentbeteckning KOM (2016) 466, s. 1. 
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2.3 Hierarkin återspeglas i svensk rätt 

Som visat är definitionerna av olika skyddskategorier i Sverige baserad på EU-rätt som i 

sin tur haft Genèvekonventionen och principen om non-refoulement som förebild. 

Eftersom att det finns en prövningsordning i UtlL prövas alltid först om en person ska 

erhålla flyktingstatus, vilket är den skyddsstatus som innebär flest tillhörande 

rättigheter. En utlänning som befinner sig i Sverige och som uppfyller rekvisiten för att 

vara flykting eller alternativt skyddsbehövande har rätt till uppehållstillstånd om inte 

något undantag är tillämpligt, 5 kap. 1 § UtlL. Ett uppehållstillstånd som beviljas en 

utlänning därför att hen är flykting eller alternativ skyddsbehövande kallas asyl, 1 kap. 3 

§ UtlL.  

 

Dagens definition av alternativt skyddsbehövande har funnits sedan den 1 januari 2010 

och bestämmelsen motsvarar artiklarna 2 e och 15 i skyddsgrundsdirektivet.
50

 

Begränsningslagen har därmed inte ändrat själva definitionen av vilka som är flyktingar 

eller alternativt skyddsbehövande.
51

 Däremot har medföljande rättigheter till respektive 

skyddskategori begränsats i stor grad. Skillnaden mellan att vara flykting och al-

ternativt skyddsbehövande har blivit än mer påtaglig, vilket ska presenteras i 

nästföljande kapitel.  

 

3. Familjeåterförening i svensk rätt 

3.1 Begränsningslagens företräde 

I 1 § begränsningslagen stadgas att begränsningslagen har företräde framför UtlL:s 

bestämmelser. Bestämmelserna om familjeåterförening i UtlL utgör fortfarande en del 

av svensk rätt men ska under en tid framöver inte ska tillämpas med hänvisning till 

principen lex specialis och lex posterior. Begränsningslagen beräknas gälla fram till den 

19 juli 2019 och även om det är oklart hur Sveriges utlänningslagstiftning sedan 

utformas, fortsätter våra internationella åtaganden alltjämt att gälla. Nedan ska kort 

                                                 
50 

Prop. 2009/10:31 s. 1. 

51 
Se 2 § begränsningslagen. 
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presenteras hur familjeåterförening reglerades i svensk rätt innan begränsningslagen 

trädde i kraft. Avsikten är att ge en bild av den väsentliga skillnad på möjligheter till 

familjeåterförening som begränsningslagen medfört. Framför allt ska åskådliggöras hur 

begränsningslagen innebär att familjeåterföreningsfrågan styrs av vilken skyddsstatus 

som ges. 

 

3.2 Uppehållstillstånd p.g.a. anknytning enligt utlänningslagen 

Bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av anknytning finns i 5 kap. 3–3 a §§ 

UtlL. En förutsättning för anhöriginvandring är att den anhörige har anknytning till en 

person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, 5 

kap. 3 § 1 p. UtlL. Bestämmelserna om anhöriginvandring förutsätter att 

anknytningspersonen har ett permanent uppehållstillstånd och inte vistas tillfälligt i 

Sverige.
52

 I utlänningslagen råder dock presumtion om att alternativt skyddsbehövande 

ska erhålla permanent uppehållstillstånd, 5 kap. 1 § 2 st. UtlL.  

 

Det föreligger i princip en rätt till uppehållstillstånd för anknytningspersonens 

kärnfamilj, d.v.s. make, sambo och ogifta barn inklusive styvbarn, 5 kap. 3 § UtlL. 

Detsamma gäller föräldrar till ensamkommande barn. I dessa situationer anges att 

uppehållstillstånd ska ges. För en person som inte är gift men avser att ingå äktenskap 

eller inleda ett samboförhållande med en anknytningsperson i Sverige får 

uppehållstillstånd ges om vissa krav är uppfyllda, 5 kap. 3 a § 1 p. Uppehållstillstånd får 

även ges till andra nära anhöriga om personen har ingått i samma hushåll som 

anknytningspersonen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna 

som fanns redan i hemlandet, 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p. UtlL. Om beroendeförhållande 

föreligger är en bedömningsfråga som avgörs från fall till fall. En nära anhörig kan 

också beviljas uppehållstillstånd om synnerliga skäl föreligger enligt 5 kap. 3 a § 3 st. 2-

3 p. UtlL. Bestämmelsen är ämnad att tillämpas restriktivt och uppehållstillstånd ska 

endast beviljas i undantagsfall då det föreligger synnerliga skäl.
53

  

 

                                                 
52 

Utlänningsnämnden, vägledande beslut, UN 396–99 och Prop. 1996/97:25, s. 285. 

53 
Prop. 2004/05:170, s. 183 f och 277. 
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3.3 Uppehållstillstånd p.g.a. anknytning enligt begränsningslagen 

För alternativt skyddsbehövande tidsbegränsas numera ett första uppehållstillstånd till 

13 månader som senare kan förlängas två år i taget enligt 5 § 3 st. begränsningslagen. 

Familjemedlemmar till alternativt skyddsbehövande som beviljats ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd har inte rätt att komma till Sverige genom familjeanknytning, 7 § 

begränsningslagen. Om uppehållstillstånd på grund av anknytning inte kan ges på någon 

annan grund, ska ett sådant tillstånd beviljas en utlänning som inte befinner sig i 

Sverige om ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt 

konventionsåtagande, 13 § begränsningslagen. Ett sådant tillstånd ska vara tidsbegränsat 

och gälla i 13 månader med möjlighet till förlängning två år i taget, 14 § 

begränsningslagen. Det bör noteras att om en alternativt skyddsbehövande i framtiden 

skulle beviljas permanenta uppehållstillstånd kan deras anhöriga beviljas 

uppehållstillstånd genom anknytning om försörjningskraven skulle vara uppfyllda, 7 § 

och 9–10 §§ begränsningslagen. Förutsättningarna för att få ett permanent 

uppehållstillstånd stadgas i 17–18 §§ begränsningslagen. 

 

Remissinstanserna har varit mycket kritiska till de snäva reglerna om uppehållstillstånd 

på grund av anknytning som regleras i 6–14 §§ begränsningslagen. I propositionen 

presenteras kortfattat den kritik som lagts fram.
54

 Här framgår att organisationer som 

Rädda Barnen, Tjänstemännens centralorganisation och UNICEF avstyrkte regeringens 

utkast till lagrådsremissen avseende begränsningslagen.
55

 Många remissinstanser, 

däribland Förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö och Göteborg, Justitiekanslern, 

Migrationsverket, Barnombudsmannen, Sveriges advokatsamfund och Röda Korset har 

anfört att det saknas en analys av reglernas överensstämmelse med rätten till familjeliv 

enligt EU-rätt och Sveriges konventionsåtaganden.
56

 Röda Korset påpekar i sitt 

remissvar även det faktum att Sverige i en europeisk jämförelse har en ovanligt låg 

andel människor som erhåller flyktingstatus vilket innebär att inskränkningarna i rätten 

till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande därför drabbar fler än vad som 

                                                 
54 

Prop. 2015/16:174, s. 37. 

55 
Regeringens utkast till lagrådsremiss, Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 

Sverige, Dnr Ju2016/01307/L7. 

56
 Prop. 2015/16: 174, s. 37. 
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annars skulle vara fallet.
57

  

 

3.4 Suveränitetsprincipen vs. mänskliga rättigheter 

Skillnaderna mellan begränsningslagen och UtlL vad gäller möjligheter till 

familjeåterförening återspeglar också hur olika folkrättsliga principer fått olika 

genomslag i respektive lag. Principerna kan ibland också ge uttryck för motstående 

intressen, å ena sidan när stater åberopar suveränitetsprincipen i syfte att legitimera 

invandringsreglering, å andra sidan när enskilda människor åberopar sina mänskliga 

rättigheter, i syfte att få återförenas med sin familj. 

 

Till de mest fundamentala grundreglerna inom folkrätten hör principen om staters 

suveränitet.
58

 En suverän stat presumeras ha total och exklusiv kontroll över sitt 

territorium. Statssuveräniteten innebär att staten har rätt att bevaka sina gränser och 

kontrollera vilka människor som släpps in i landet.
59

 Stater har i huvudsak rätt att vägra 

en utlänning bosättning i landet. Som tidigare nämnts finns i art. 14 i FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna en rätt till asyl. Enligt EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna finns en rätt för tredjelandsmedborgare att söka asyl. Rätten 

att söka asyl är inte detsamma som en rätt att få asyl. Det är suveränitetsprincipen som 

ger ett visst utrymme för stater att reglera invandring för att tillgodose statens intressen.  

 

På senare år har folkrätten utvecklats mot att begränsa staters totala suveränitet.
60

 

EKMR är ett folkrättsligt exempel på när medlemsstaternas handlingsfrihet begränsas 

eftersom hänsyn ska tas till den enskilda individens rättigheter. Framväxten av de 

mänskliga rättigheterna har alltså medfört att staters maktutövning begränsats gentemot 

de människor som befinner sig inom statens jurisdiktion.
61

 Numera föreskriver flertalet 

rättsakter att en proportionalitetsbedömning ska ske där avvägning görs mellan 
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skyddsbehövande människors intresse av familjeåterförening och statens rätt att reglera 

invandring samt värna ordning och säkerhet.  

 

När nuvarande regering hävdar att syftet med begränsningslagen varit att kraftigt 

minska antalet asylsökande och förbättra kapaciteten i mottagandet och etableringen av 

asylsökande hämtas stöd för sådana åtgärder ur suveränitetsprincipen. Regeringen har 

ansett, trots de negativa konsekvenser som kan uppkomma, att åtgärderna varit 

nödvändiga för att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande.
62

 Jag menar att 

ovanstående visar fragment av en proportionalitetsbedömning, det framgår nämligen att 

olika överväganden gjorts men inte hur man kommit fram till att statens intressen väger 

över. Det står dock klart att Sverige erkänner den folkrättsliga rättsordningen som 

parallellt gällande och samverkande med vår nationella rättsordning. Därför ska 

följande kapitel redogöra för hur stater blir bundna av folkrätt och hur folkrättsliga 

regler blir nationell rätt. 

 

4 Från folkrätt till nationell rätt 

4.1 Konventionstillträde 

Stater kan lämna samtycke och tillträda konventioner genom att underteckna och/eller 

ratificera en konvention. I detta sammanhang bör påpekas att undertecknande kan ha 

dubbel betydelse. Ett undertecknande kan uttrycka samtycke av staten att bli bunden till 

konventionen, vilket vanligtvis gäller vid konventioner av mindre politisk betydelse.
63

 

Oftast är undertecknandet dock ett första steg mot att konventionen ratificeras vilket 

signalerar att överenskommelse om innehållet i en konventionstext nåtts, utan att staten 

samtyckt till att bli bunden ännu. Internationella domstolen (ICJ) har uttalat att om en 

konvention föreskriver att ratifikation krävs har detta en avgörande betydelse för att 

konventionen ska anses vara bindande. Om inte ett sådant krav har ställts upp bör 

standardregeln vara att ett undertecknande räcker.
64

 Med ratifikation menas en 
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inrikespolitisk process där riksdagen godkänner ett avtal som regeringen därefter fattar 

ett formellt beslut om att ratificera. Sverige lämnar sedan in, deponerar, sitt 

ratifikationsinstrument enligt bestämmelser som finns i avtalet och blir därmed bunden 

av konventionen, förutsatt att den träder i kraft.
65

 Ratifikationsinstrumentet är ett 

dokument där den svenska regeringen formellt bekräftar att Sverige kommer att hålla 

det avtal som tecknas. Vad som sagts om ratifikation gäller även för anslutning, vilket 

innebär att Sverige tillträder en överenskommelse som redan är i kraft.  

 

Wienkonventionen om traktaträtten från 1969 innehåller grundläggande bestämmelser 

om bl.a. ingående och ikraftträdande av internationella traktat, reservationer, ändringar, 

tolkning och tillämpning, ogiltighet och upphörande. Denna konvention har ratificerats 

av Sverige och trädde i kraft den 27 januari 1980. Sedermera uppstod även 

Wienkonventionen om traktaträtt från 1986 för att inkludera traktat som ingås med 

internationella organisationer. Sverige har ratificerat 1986 års konvention och i våra 

förarbeten nämns att båda Wienkonventionerna tillsammans utgör en kodifiering av 

sedvanerätt.
66

  

 

4.2 Inkorporering och transformering  

Hur folkrätten implementeras i nationell rätt har historiskt sett berott på om staten har 

en monistisk eller dualistisk tradition. Stater väljer själva hur man säkerställer att 

folkrättsliga förpliktelser respekteras och efterlevs. Exempel på monistiska stater är 

Belgien och Spanien medan Italien, Tyskland och de nordiska länderna är dualistiska 

stater.
67

 När en monistisk stat tillträtt en konvention blir denna automatiskt en del av 

den nationella rätten och är ibland även överordnad vanliga lagar. Vad avser 

implementeringen av våra internationella förpliktelser tillämpar Sverige alltså en 

dualistisk modell. Det innebär att de konventioner som Sverige har tillträtt inte 

automatiskt blir en del av den nationella rätten. Härmed ska understrykas att det 

fortfarande handlar om gällande rätt, om än inte svensk rätt eftersom det existerar två 
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parallellt gällande rättssystem.
68

 Förutom ratificering krävs särskild lagstiftning som 

innebär att det sker en inkorporering eller transformering av konventioner för att de ska 

anses utgöra en del av den svenska rätten.
69

  

 

Genom inkorporering stiftas en lag som fastslår att en konvention gäller direkt som lag i 

landet. Konventionen gäller då i sin helhet och utifrån sina autentiska texter, vilka har 

tolkningsföreträde gentemot andra översatta versioner. Ett sådant exempel är EKMR 

som genom inkorporering år 1995 blev svensk lag.
70

 Med transformering menas istället 

att konventionsförpliktelser inarbetas i en särskild lagstiftning eller i en redan befintlig 

lag. Härvid används vanligtvis samma systematik och språkbruk som när intern lag-

stiftning sker.
71

 Om regler inte hunnit bli transformerade faller de utanför den svenska 

rättsordningen. Efter transformering, där konventionsrättigheterna kommit till uttryck i 

vår egna svenska lagstiftning, kan dessa tillämpas av myndigheterna och åberopas i 

nationell domstol.
72

 Det pågår dock fortfarande en diskussion om vad som sker i de fall 

konflikt uppstår mellan en konvention och den nationella rätt som transformerats.
73

 

Problemet kan t.ex. vara att omedvetna förändringar skett under 

transformationsprocessen vilket resulterar i att konventionsbestämmelsernas omfattning 

inskränkts. Utlänningslagen (2005:716) och Lag (1988:695) om vissa internationella 

åtaganden mot tortyr m.m. är exempel på internationella förpliktelser som 

transformerats till svensk lag. Överensstämmer de materiella bestämmelserna i en 

konvention med innehållet i svensk rätt krävs inte ny lagstiftning utan ett konstaterande 

om normharmoni räcker.
74

 Dock är det en viktig uppgift för den svenska lagstiftaren att 

undersöka om fullständig normharmoni verkligen råder och därutöver se till så att 
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senare ändringar i svensk rätt inte kommer i konflikt med innehållet i tillträdda 

konventioner.
75

 

 

4.3 Monism och dualism 

Det har länge pågått en debatt om vilket tillvägagångssätt som bäst råder bot på klyftan 

mellan nationell och internationell rätt. I Ove Brings artikel Monism och dualism igår 

och idag presenteras historiken och bakomliggande tankar till respektive system. 

Monism innebär att folkrätt och nationell rätt ses som två delar i en enda enhetlig 

rättsordning och användes till en början som förklaringsmodell av de som förnekade 

folkrätten som självständig regim.
76

 När folkrätten sedermera erkändes som egen 

rättsordning uppstod frågan hur dess normer skulle få genomslag i den nationella rätten 

vilket gav upphov till det dualistiska synsättet. 
77

  

 

Efter andra världskriget dominerade monism i ett antal västeuropeiska länder men på 

1950-talet vände trenden, dels p.g.a. folkrättens framryckningar där mångfalden av 

antagna traktater ständigt ökade.
78

 Den praktiskt betydelsefulla effekten av ett 

monistiskt synsätt är att folkrättsliga konventioner kan tillämpas direkt av domstolar 

m.fl. och behöver inte omsättas till intern lagstiftning. Ove Bring menar å andra sidan 

att dualismen står för en verklighetsanknytning och anpassning till det praktiska 

rättslivets arbetsförhållanden där myndigheter arbetar under tidspress och i första hand 

tillämpar den rätt som är lättåtkomlig i lagböcker eller i traktatsamlingar.
79

 Således 

svarar dualismen mot ett behov av tillgänglighet eftersom folkrätten införlivas i 

nationell rätt genom transformation eller inkorporering. En strikt rättsvetenskaplig 

uppdelning av monism och dualism anses idag av många varken vara aktuell eller 

ändamålsenlig, särskilt med beaktande av EU-rättens inträde.
80
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4.4 EU-rättens förhållande till svensk rätt 

Eftersom EU inte är en internationell organisation i traditionell folkrättslig bemärkelse 

utgör EU-rätten en relativt ny och autonom rättsordning.
81

 Särskilt karaktäristiskt är att 

medlemsstaterna har begränsat sina suveräna rättigheter inom olika områden till förmån 

för EU-rätten. Istället råder principer som EU-rättens företräde och principen om direkt 

effekt när det kommer till en rad olika bestämmelser.
82

 De konventioner som EU ingår 

blir alltså direkt bindande för medlemsstaterna. Folkrättsliga principer om införlivande 

av traktat, så som inkorporering och transformering, är därmed inte aktuella för 

överenskommelser som antas inom ramen för EU-samarbetet.
83

 Även om Sverige tillhör 

den dualistiska traditionen har gränsen mellan monism och dualism tekniskt sett aldrig 

varit knivskarp och med EU-rättens inträde har gränsen mellan monism och dualism än 

mer suddats ut. Därtill har inkorporering blivit allt vanligare och det har i förarbeten 

påtalats att det vore enklare, mer praktiskt och framförallt med största sannolikhet mer 

konkret att inkorporera vissa konventioner.
84

 Detta eftersom Sveriges inträde i EU 

skapat en situation där olika myndigheter dagligen måste tillämpa icke-nationell rätt. 

Hur Sverige måste ta hänsyn till EU:s överstatliga natur ska beskrivas närmare i avsnitt 

6.2 EU:s rättsakter.  
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Del II 

5 Familjeåterförening i omnämnda konventioner 

5.1 Rätten till familjeliv fastslås i ett stort antal konventioner  

Förebilden till internationella rättsakter som stadgar rätten till familjeliv anses vara 

artikel 16.3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
85

 Här fastslås att 

familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till 

samhällets och statens skydd. Detta är förankrat i både universella och regionala 

människorättsinstrument samt i internationell humanitär rätt och ska omfatta alla 

människor och således även skyddsbehövande.
86

 I propositionen till begränsningslagen 

sker en uppräkning av de konventioner som anses vara införlivade i svensk rätt och 

därmed omfattas av rekvisitet svenska konventionsåtaganden i 13 § 

begränsningslagen.
87

 Nedan ska därför undersökas hur de omnämnda konventionerna är 

införlivade och rättsligt bindande i Sverige samt vad olika expert- och 

övervakningsorgan anser gällande skyddsområdet. Andra konventioner och rättsakter 

som direkt eller indirekt befäster en rätt till familjeåterförening kommer att presenteras i 

nästföljande kapitel eftersom de alltjämt tillhör Sveriges internationella förpliktelser 

men inte omnämns i propositionen till begränsningslagen.  

 

5.2 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning  

Genèvekonventionen ratificerades av Sverige den 16 augusti 1954. Enligt artikel 78 

FEUF ska unionens gemensamma asylpolitik utformas i överensstämmelse med 

Genèvekonventionen, 1967 års tilläggsprotokoll och med andra tillämpliga fördrag. I 

Genèvekonventionens definition av begreppet flykting ingår inte en rätt till 

familjeåterförening. Rättigheten har istället bekräftats genom tillhörande rättsakter till 

Genèvekonventionen och av expertorgan. I de sammanfattande slutsatserna som hölls 
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som rundabordssamtal i Genève 2001 och som bl.a. anordnades av UNHCR 

rekommenderades starkt att familjeenheten bevaras och att stater, oavsett om de är 

parter till Genèvekonventionen eller inte, ska respektera flyktingars rätt till 

familjeåterförening vilket ska ses som en grundläggande mänsklig rättighet.
88

 Det 

underströks att respekten för familjens enhet även innefattar att stater vidtar åtgärder för 

att bevara familjens enhet och återförenar familjemedlemmar som skilts åt.
89

 Denna 

punkt fick en generell formulering och avser alla kategorier av skyddsbehövande.  

 

I förarbetena till Sveriges nuvarande utlänningslag erkänns Genèvekonventionen som 

den viktigaste internationella överenskommelsen inom flyktingområdet och att denna 

såväl som en rad andra internationella rättsakter har betydelse vid prövningen av 

asylärenden och andra utlänningsärenden.
90

 I förarbetena har sagts att vid tolkningen av 

flyktingbestämmelsen bör vägledning kunna hämtas från UNHCR:s Exekutivkommitté 

eller handboken.
91

 Även Migrationsöverdomstolen har i avgörandet MIG 2006:1 

bekräftat att handboken tillsammans med Exekutivkommitténs slutsatser utgör viktiga 

rättskällor. Vad avser tolkningen av 13 § begränsningslagen framhåller propositionen att 

Genèvekonventionen är en sådan konvention som är införlivad i svensk rätt genom 

bestämmelserna om skyddsbehövande i UtlL.
92

 Eftersom Genèvekonventionen inte 

inkorporerats i svensk rätt torde införlivande i detta sammanhang därför avse 

transformering och/eller konstaterande av normharmoni. 

 

Handboken och Exekutivkommittén 

Principen om familjens enhet är ett vedertaget begrepp inom asylrätten och syftar till att 

hålla samman familjer. Den har länge utgjort en grundprincip i den svenska 

utlänningsrätten.
93

 Principen har framhävts i UNHCR:s handbok, p. 181–188. Punkt 

182 hänvisar till slutdokumentet från konferensen som antog Genèvekonventionen där 

staterna rekommenderades att säkerställa att flyktingfamiljers enhet bibehålls. I punkt 
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186 framgår att principen om familjens enhet även gäller när en familj tillfälligt har 

skingrats genom att en eller flera medlemmar har flytt. 

 

UNHCR:s exekutivkommitté har i flera slutsatser uttalat sig om familjens enhet på 

liknande sätt som ovan.
94

 I slutsats nummer 88 läggs återigen emfas på att familjens 

enhet bör bevaras och att stater ska medverka till familjeåterförening.
95

 Även om 

exekutivkommitténs slutsatser i huvudsak rör flyktingar framgår det av det europeiska 

omarbetade skyddsgrundsdirektivet att personer som innehar status som subsidiärt 

skyddsbehövande bör beviljas samma rättigheter och förmåner som flyktingar.
96

 Detta 

ställningstagande valde den svenska regeringen under 2014 att återge och stödja i 

propositionen gällande genomförandet av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet.
97

  

 

5.3 FN:s tortyrkonvention  

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling 

ratificerades av Sverige den 12 november 1985 och trädde i kraft 1987.
98

 Sverige 

spelade en väsentlig roll vid konventionens tillkomst.
99

 Som tidigare nämnts är 

konventionens förbud mot tortyr absolut, och inga undantag tillåts. Därmed ska ingen 

proportionalitetsbedömning ske utan individens skydd mot tortyr och annan, omänsklig 

behandling eller bestraffning går alltid före statens intressen. 

 

Kommittén mot tortyr (CAT) är det expertorgan som övervakar genomförandet av 

konventionen. Kommittén granskar staternas rapporter och presenterar 

rekommendationer i form av avslutande iakttagelser.
100

 Senast Sverige genomgick en 

granskning och mottog rekommendationer av CAT var år 2014. Utvärderingen innehöll 
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kritik av Sverige på flera punkter.
101

 Bland annat ifrågasatte CAT Sveriges luckor i 

policy och hinder mot familjeåterförening.
102

 Sverige rekommenderades att införa bättre 

juridisk granskning på nämnda områden och se över de procedurmässiga krav som 

hänför sig till familjeåterförening.
103

 

 

I propositionen till begränsningslagen hävdas även att FN:s tortyrkonvention är 

införlivad i svensk rätt genom bestämmelserna om verkställighetshinder i UtlL.
104

 Även 

i detta fall måste transformering och/eller konstaterande av normharmoni varit det som 

åsyftats med termen införlivande. 

 

5.4 FN:s barnkonvention 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och trädde i kraft den 2 

september 1990. Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och 

var ett av de första länderna att ratificera den.
105

 Barnkonventionen uppställer många 

viktiga grundprinciper som exempelvis barnets bästa (artikel 3), barnets rätt att slippa 

olikbehandling (artikel 2), barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) och barnets rätt 

att komma till tals (artikel 12). I Barnkonventionens artikel 9 och 10 uttrycks principen 

om familjens enhet när det stadgas att barn inte ska hållas åtskilda från sina föräldrar; att 

barn ska ha rätt att träffa båda föräldrar regelbundet; att ansökningar från familjer som 

vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt. 

Barnkonventionen har haft en betydande påverkan på svensk rätt och har bl.a. medfört 

att bestämmelser som lyfter fram barnrättsperspektivet införts i 1 kap. 10–11 §§ UtlL. I 

10 § fastslås att i fall som rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa 

och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. 

 

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) behandlade Sveriges femte 
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periodiska rapport i början av 2015 och framförde ett antal sammanfattande slutsatser 

och rekommendationer.
106

 Diskriminering av utsatta grupper och asylsökande barn 

lyftes fram som bekymmersamma områden vad avsåg Sverige. Barnrättskommittén 

framhöll återigen vikten av att barnkonventionen ges ett formellt erkännande som 

svensk lag.
107

 Barnrättskommittén har även anfört i sina allmänna kommentarer om 

implementering av Barnkonventionen att inkorporering av konventionen är den metod 

som rekommenderas.
108

 

 

Sverige har både använt transformering och konstaterande av normharmoni vad avser 

barnkonventionen.
109

 Det har dock länge pågått en diskussion om att inkorporera 

konventionen i svensk rätt. Detta eftersom konventionstexten inte är direkt tillämplig i 

svensk rätt eller svenska domstolar.
110

 När nuvarande regering tillträdde framhölls i 

regeringsförklaringen att arbetet med att göra FN:s barnkonvention till svensk lag skulle 

påbörjas.
111

 Den barnrättighetsutredning som tillsattes 2013 lämnade i mars 2016 sitt 

betänkande SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag. I huvudsak innefattar 

utredningen förslag till lag om inkorporering av barnkonventionen, men det understryks 

också att det behövs en tydligare koppling till barnkonventionen i UtlL.
112

  

 

5.5 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna  

Genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna blev EKMR en del av svensk 

rätt. När det talas om svenska konventionsåtaganden och Sveriges internationella 
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förpliktelser är det sällan som den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) inte omnämns och beaktas. 

EKMR är ett tydligt exempel på en konvention som i sin helhet har inkorporerats till att 

bli svensk lag och därför är direkt tillämplig för svenska domstolar och myndigheter.
113

 

Europadomstolen har högsta tolkningsrätt vad avser EKMR.
114

 Konventionens tyngd 

och status har bekräftats i regeringsformen 2 kap. 19 § som stadgar att ingen lag eller 

föreskrift får meddelas i strid med EKMR, vilket betyder att konventionen är 

överordnad vanliga svenska lagar men underordnad våra grundlagar. Artikel 1 EKMR 

fastslår en skyldighet för staterna att respektera de mänskliga rättigheterna och att 

samtliga fri- och rättigheter under konventionen ska garanteras alla människor som 

befinner sig under staternas jurisdiktion.  

 

Till svenska konventionsåtaganden som ska beaktas enligt 13 § begränsningslagen hör 

t.ex. artikel 8 EKMR som fastslår människors rätt till skydd för privat- och familjeliv, 

artikel 13 som fastställer rätten till effektivt rättsmedel och artikel 14 som ställer upp ett 

förbud mot diskriminering. När Sverige skulle genomföra familjeåterföreningsdirektivet 

uttrycktes i förarbetena att samma regler för uppehållstillstånd på grund av anknytning 

borde gälla alla för att uppnå en enhetlig, ändamålsenlig och icke diskriminerande 

lagstiftning.
115

 I och med begränsningslagens ikraftträdande har rättigheterna för 

människor som anses vara alternativt skyddsbehövande kraftigt begränsats, färre 

individuella bedömningar görs och skillnaderna mellan att vara statusförklarad som 

flykting eller alternativt skyddsbehövande har blivit större.
116

 I flera remissvar har förts 

en intressant diskussion om huruvida ett antal bestämmelser i begränsningslagen strider 

mot artiklarna i EKMR, vilket med anledning av 2 kap. 19 § RF skulle innebära att det 

egentligen förelegat ett konstitutionellt hinder mot att införa begränsningslagens 

bestämmelser. Denna uppsats ska dock inte utreda om begränsningslagens olika regler 

gällande familjeåterförening strider mot EKMR eller andra tillträdda konventioner, den 
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intresserade hänvisas istället till bl.a. Advokatsamfundets remissvar som diskuterar de 

materiella reglernas överensstämmelse med olika konventioner.
117

 

 

Den 7 juli 2016 presenterade Migrationsverkets rättsavdelning det vägledande 

dokumentet: Rättsligt ställningstagande angående innebörden av svenskt 

konventionsåtagande och artikel 8 i Europakonventionen vid tillämpningen av 11 och 

13 §§ i den tillfälliga lagen (begränsningslagen). Det ska betonas att detta dokument 

inte utgör en rättskälla utan är ett av Migrationsverkets interna styrdokument. I det 

rättsliga ställningstagandet konstateras att det är proportionalitetsbedömningen som blir 

själva knäckefrågan i domstolarnas bedömning där samtliga omständigheter i det 

enskilda ärendet ska vägas in.
118

 Därefter räknas två exempelsituationer upp där 

säkerhetsventilen i 13 § begränsningslagen kan komma att aktualiseras för alternativt 

skyddsbehövande. Det ena gäller barn som vill återförenas med en förälder i Sverige där 

barnet befinner sig i en utsatt situation i hemlandet och inte har någon vuxen som kan ta 

hand om det.
119

 Därtill kan det också finnas fall där föräldrar vill återförenas med ett 

ensamkommande barn som befinner sig i Sverige och där det utifrån barnets ålder, 

psykiska mående och sociala situation gör att familjeåterförening bör beviljas.
120

  

 

6 Familjeåterförening i andra internationella rättsakter  

6.1 ICCPR och ICESCR 

Utöver vad som hittills nämnts finns rätten till familjesammanhållning även stadgad i 

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, ICCPR samt i artikel 10 i 

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ICESCR.
121
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International Bill of Human Rights är namnet på FN:s generalförsamlings resolution 

217 A (III) och två internationella traktat som fastställts av FN. Närmare bestämt består 

den av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, ICCPR och ICESCR 

och dess två fakultativa protokoll.
122

 ICCPR reglerar också rättigheter rörande familjer: 

familjens enhet och barnets rätt till familj och icke-diskriminering stadgas i artikel 23 

och 24. Konventionen har sammanlagt 162 medlemsstater, sju stater har signerat 

konventionen medan endast 22 stater inte vidtagit några åtgärder till att ansluta sig.
123

 I 

ICESCR fastslås skydd och rättigheter för familjen i bland annat artikel 7, 10 och 11. 

Sammanlagt har konventionen 164 medlemsstater, sex stater har signerat konventionen 

och 27 stater har inte vidtagit några åtgärder för att ansluta sig.
124

 Med detta sagt har en 

övervägande del av världens stater anslutit sig till ICCPR och ICESCR som båda trädde 

i kraft 1976. Konventionerna har därmed stor betydelse och hög juridisk status som 

människorättsinstrument.  

 

Det är oklart varför vissa men inte andra konventioner har lyfts fram i förarbetena till 

begränsningslagen över vad som avses med svenska konventionsåtaganden.
125

 Inte 

minst ifrågasätter jag varför exempelvis ICCPR och ICESCR utelämnats. En förklaring 

skulle kunna vara att begränsningslagen arbetats fram så pass skyndsamt att inte 

tillräckligt noggrann analys hunnit göras över vad svenska konventionsåtaganden och 

internationella förpliktelser innebär. Samtliga konventioner som presenterats i denna 

uppsats är internationella konventioner med hög dignitet som på olika sätt påverkat vår 

svenska rättsordning. Advokatsamfundet har i sitt remissvar avstyrkt 13 § begräns-

ningslagen och hänvisat till den problematik som uppstår när domstolarna uppmanas att 

bevilja uppehållstillstånd om de internationella förpliktelserna kräver det, samtidigt som 

många internationella förpliktelser inte är tillämpliga i det nationella regelverket p.g.a. 

vårt dualistiska system.
126

 Advokatsamfundet menar att det är högst oklart vilka 

internationella förpliktelser som avses, vilket bidrar till otydlighet avseende 

tillämpningsområdet och leder till bristande enhetlighet, förutsebarhet och 
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rättssäkerhet.
127

 Jag anser därför att man både kan göra en extensiv men framför allt 

fördragskonform tolkning av 13 § begränsningslagen vilket innebär att fler 

konventioner ska tas i beaktande vid tolkning och tillämpning av lagen, trots att 

propositionen endast nämner vissa.  

 

6.2 EU:s rättsakter 

I följande kapitel ska också något sägas om EU:s rättsordning och de rättsakter som 

Sverige är förpliktad att följa. Eftersom regeringen menar att det svenska regelverket 

genom begränsningslagen har anpassats till EU:s miniminivå och internationella 

konventioner torde det vara av intresse att få en fingervisning om var EU:s miniminivå 

ligger. 

 

6.2.1 Primärrätten 

Sverige blev medlem i EU 1995. Den svenska rättstillämparen måste därför ta hänsyn 

till hur rättsakter antagna på europeisk nivå bör tolkas och tillämpas i Sverige. Genom 

fördragen har det inrättats institutioner med kompetens att anta bindande rättsakter 

samtidigt som EU-domstolen fått en exklusiv kompetens att tolka rättsakterna, artikel 

19 FEU. Eftersom EU-rätten består av primärrätt, sekundärrätt och flertalet allmänna 

rättsprinciper som främst tillkommit genom EU-domstolens praxis har EU-rättsliga 

källor olika juridisk status i förhållande till medlemsländernas nationella 

rättsordningar.
128

 Exakt vilken effekt EU:s rättsakter har i Sverige får därmed uttolkas 

från de principer som EU-domstolen har utvecklat.
129

 Normhierarkiskt sett har EU:s 

primärrätt (FEU, FEUF och Stadgan) sinsemellan samma rättsliga värde
130

, de är dock 

överordnade den svenska nationella rätten och ska ha företräde vid normkonflikt.
131
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I artikel 6 FEU framgår att skyddet för de mänskliga rättigheterna och friheterna inom 

EU utgörs av Stadgan, EKMR och de principer som återfinns i medlemstaternas 

gemensamma konstitutionella traditioner. I Stadgan återfinns bestämmelser om respekt 

för privat- och familjelivet i artikel 7, icke-diskriminering i artikel 21, barnets 

rättigheter i artikel 24, äldres rättigheter i artikel 25 och skyddet för familjeliv i artikel 

33. I Stadgans artikel 52.1 framgår att begränsningar ska iaktta 

proportionalitetsprincipen och får endast göras om de är nödvändiga och faktiskt svarar 

mot de mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen. Artikelns andra punkt 

föreskriver att rättigheterna i Stadgan ska ha samma innebörd och räckvidd som i 

EKMR och i punkt 6 understryks att nationell lagstiftning och praxis ska beaktas fullt ut 

i enlighet med Stadgan. Ingen bestämmelse i Stadgan får heller tolkas som att den 

inskränker de mänskliga rättigheter som erkänns i unionsrätten, internationell rätt och 

de internationella konventioner i vilka EU eller medlemsstaterna är parter, artikel 53. 

 

6.2.2 Familjeåterföreningsdirektivet 

Familjeåterföreningsdirektivet är ett EU-direktiv som reglerar tredjelandsmedborgares 

rätt till återförening med sina familjemedlemmar. Enligt artikel 3.2 c i 

familjeåterföringsdirektivet ska direktivet inte tillämpas när referenspersonen 

(anknytningspersonen) har tillstånd att vistas i en medlemsstat på grundval av 

alternativa skyddsformer, t.ex. de som i Sverige beviljas skyddsstatus som alternativt 

skyddsbehövande. Familjeåterföreningsdirektivet är ett minimidirektiv som inte hindrar 

stater ifrån att ha en mer generös lagstiftning. Vid införandet av direktivet angavs i 

förarbetena att även personer som erhållit alternativa skyddsformer skulle kunna utgöra 

anknytningspersoner.
132

 Dock krävs att en utländsk medborgare har ett permanent 

uppehållstillstånd i Sverige för att kunna vara anknytningsperson i direktivets 

mening.
133

 Familjeåterföreningsdirektivet är därför inte tillämpligt för de alternativt 

skyddsbehövande som numera får tidsbegränsade uppehållstillstånd.  

 

Olyckligtvis drar ofta propositionen till begränsningslagen likhetstecken mellan EU:s 

miniminivå och familjeåterföreningsdirektivet.
134

 Det bör dock betonas att 
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familjeåterföreningsdirektivet är just ett direktiv vilket är underordnat EU:s primärrätt. 

Därtill har EU-domstolen rätt att granska lagligheten av ett antal rättsakter, bl.a. 

familjeåterföreningsdirektivet som antagits av rådet, och behörighet att ogiltigförklara 

hela eller delar av ett antal rättsakter.
135

 Ett enskilt direktiv fastställer således inte EU:s 

miniminivå, utan måste även uttolkas från bestämmelserna i FEU, FEUF, Stadgan och 

sålunda också i EKMR. Begränsningslagen står inte i strid med ordalydelsen i 

familjeåterföreningsdirektivet men många remissinstanser menar att det saknas en 

analys av begränsningslagens överensstämmelse med EKMR och Europadomstolens 

praxis.
136

 På ett ställe i propositionen uttrycks dock att familjeåterföreningsdirektivet 

ska tolkas i ljuset av Europakonventionen och stadgan.
137

 Jag anser att ett sådant 

förhållningssätt stämmer bättre överens med EU-kommissionens riktlinjer för 

tillämpning av familjeåterföreningsdirektivet.  

 

Kommissionen betonar att direktivet inte bör tolkas så att subsidiärt skyddsbehövande 

nekas rätten till familjeåterförening.
138

 Kommissionen anser också att flyktingar och 

subsidiärt skyddsbehövande har samma behov av internationellt skydd, och uppmanar 

därför medlemsstaterna att anta bestämmelser som beviljar liknande rättigheter för båda 

skyddskategorier.
139

 Det understryks att även i situationer som inte omfattas av 

unionslagstiftningen är medlemsstaterna skyldiga att rätta sig efter artikel 8 och 14 i 

EKMR.
140

 Därtill framhävs att det måste göras en individuell prövning av alla relevanta 

omständigheter i ett familjeåterföreningsärende och att staterna förvisso tillåts en bred 

handlingsmarginal, men begränsas av principerna i artikel 8 i EKMR, artikel 7 i stadgan 

samt relevant rättspraxis från Europadomstolen och EU-domstolen.
141

 Jag anser därför 

att det tydligt framgår att EU:s miniminivå ligger högre än vad som återges i 

familjeåterföreningsdirektivet. 
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Del III 

7 Tolkning av begreppet svenskt konventionsåtagande 

7.1 Lojalitet och fördragskonform tolkning 

I de kommande kapitlen ska jag tolka vad man i propositionen åsyftat när det uttrycks 

att 13 § begränsningslagen endast avser svenska konventionsåtaganden som införlivats i 

svensk rätt. Kapitlet tar först avstamp i hur folkrätten ser på konventionsåtaganden och 

internationella förpliktelser som stater åtagit sig men som ännu inte införlivats i den 

nationella rätten. 

 

Som tidigare nämnts innehåller Wienkonventionen regler om traktattolkning, ingående 

av traktat, reservationer, ogiltighet och upphörande m.m. I artikel 18 finns den viktiga 

regeln om att en stat som har undertecknat ett traktat, i avvaktan på ratifikation inte får 

agera på ett sätt som omintetgör ändamålet och syftet med traktatet. Således ska stater 

handla lojalt och i god tro fastän fullständig bundenhet ännu inte uppnåtts. I 

Wienkonventionens tredje avsnitt regleras hur traktat ska tolkas. Det framgår att traktat 

ska tolkas lojalt, ärligt och mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte, artikel 31.1. 

Dessutom ingår vid tolkningen även traktatets preambel, bilagor, överenskommelser 

och dokument sammanhörande traktatet som upprättats i samband med traktatets 

ingående och godtagits av berörda parter, artikel 31.2 Hänsyn ska även tas till 

efterföljande överenskommelser, efterföljande praxis och relevanta internationella 

rättsregler, artikel 31.3.  

 

7.2 Svensk rätt och folkrätt  – två rådande rättsordningar 

Utifrån genomgången av ett antal internationella konventioner som reglerar en rätt till 

familjeåterförening har det framkommit att endast EKMR i sin helhet gäller som svensk 

lag, och att vi därtill är vi skyldiga att beakta EU:s primärrätt som har företräde vid 

normkonflikt. Genèvekonventionen, Tortyrkonventionen, Barnkonventionen, ICCPR, 

ICESCR och andra i uppsatsen nämnda konventioner är inte svensk lag. Den avgörande 

skillnaden är därför att dessa konventioner inte kan utgöra grund för ett domslut i 
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svensk domstol. Normalt sett tillämpar inte heller svenska myndigheter konventioner 

utan att inkorporering eller transformering av reglerna skett. Det är dock viktigt att ta i 

beaktande att det i Sverige råder två parallellt gällande rättsordningar. Även om 

bestämmelserna i en konvention inte hunnit bli en del av den svenska rättsordningen 

tillhör den alltjämt den folkrättsliga rättsordningen och är därigenom bindande, inte 

minst utifrån de principer som fastslagits i Wienkonventionen.
142

  

 

Ett resonemang likt det ovan saknas i förarbetena till begränsningslagen, särskilt 

avseende 13 § som innehåller rekvisitet svenskt konventionsåtagande. Enligt principen 

om fördragskonform tolkning ska Sveriges lagstiftning förstås i ljuset av våra 

folkrättsliga åtaganden. Rättstillämparen ska därför tillämpa bestämmelser på ett sätt 

som inte strider mot våra bindande folkrättsliga förpliktelser.
143

 Detta framgår också i 

propositionen till begränsningslagen som anger att ”svenska rättsregler ska tolkas 

fördragskonformt”.
144

 Vad som blir besvärligt och motsägelsefullt är att det direkt i 

anslutning till detta också poängteras att med ett svenskt konventionsåtagande ”så 

åsyftas således endast sådana konventioner som är införlivade i svensk rätt”. Enligt 

min mening har ett sådant förhållningssätt inte rättsligt stöd i den folkrättsliga 

rättsordningen. I följande avsnitt ska jag därför resonera kring varför dessa två citerade 

meningar framstår som motsägelsefulla och vad som egentligen kan ha åsyftats. 

 

7.3 Folkrättens inverkan på lagstiftningen och rättstillämpningen 

Folkrättsliga förpliktelser, däribland konventionsåtaganden, är bindande och stater kan 

inte själva välja att förbise konventionsbestämmelser genom en hänvisning till att de 

inte införlivats och blivit nationell rätt. En annan fråga är vilka lagar som en svensk 

domstol får lägga till grund för ett domslut. Enligt min uppfattning har dessa två 

aspekter sammanblandats i propositionen. Så som Jänterä-Jareborg och Singer 

diskuterar i en redogörelse för hur folkrätten inverkar på familjen och vice versa, 

handlar det ofta om två olika beaktanden – å ena sidan folkrättens inverkan på 
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lagstiftningsprocessen och å andra sidan folkrättens inverkan på rättskipningen.
145

 En 

sådan distinktion har inte gjorts vilket leder till att texten i propositionen framstår som 

motsägelsefull och otydlig när avsikten varit den motsatta. Den olyckliga formuleringen 

i propositionen kan bl.a. bero på att Justitiekanslern (JK) i sitt remissyttrande påpekat att 

lagrummet skulle kunna tolkas mycket extensivt. I 13 § begränsningslagen stadgas: 

 

Om uppehållstillstånd på grund av anknytning inte kan ges på någon annan grund, 

ska ett sådant tillstånd beviljas en utlänning som inte befinner sig i Sverige om ett 

beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande.  

 

Lagens ordalydelse anger att samtliga svenska konventionsåtaganden, inklusive de som 

endast är folkrättsligt bindande, skulle kunna utgöra grund för uppehållstillstånd.
146

 

Fortsatt anser JK att en ordning, som innebär att Sveriges samtliga internationella 

åtaganden ska beaktas vid prövningen av ärenden om uppehållstillstånd och tillämpas 

som gällande rätt, onekligen är en utmaning för de rättstillämpande myndigheterna och 

domstolarna.
147

 Anförandet sammanfattas av att föreslagen bestämmelse framstår som 

ytterst svår om ens möjlig att tillämpa.
148

 I propositionen beaktas just JK:s synpunkter 

och det framförs att Sverige fortsättningsvis bör tillämpa en dualistisk modell när det 

gäller internationella förpliktelser. Det är i ljuset av denna diskussion som det i 

propositionen formuleras att med svenska konventionsåtaganden avses endast sådana 

som införlivats i svensk rätt. Avsikten bör alltså ha varit att samtliga av Sveriges 

internationella förpliktelser inte ska kunna vara direkt tillämpliga och utgöra grund för 

uppehållstillstånd, så som vid en monistisk tradition. 

 

Tolkningen av vad som avses med ett svensk konventionsåtagande skulle kunna ha 

kommit till ett slut här. Dock sätter regeringen i propositionen inte punkt efter 

ovanstående slutsats utan hänvisar till konventioner som regeringen själva anser vara 

införlivade i svensk rätt. Förutom EKMR nämns konventioner så som 
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Genèvekonventionen, Tortyrkonventionen, Barnkonventionen m.fl. Samtliga av dessa 

konventioner har införlivats på olika sätt och till olika grad i svensk rätt. Ordalydelsen 

har inte ändrats i 13 § begränsningslagen trots JK:s synpunkter vilket innebär att en 

strikt ordalydelsetolkning fortfarande ger för handen att samtliga svenska 

konventionsåtaganden ska vara direkt tillämpliga och kunna utgöra grund för ett 

uppehållstillstånd p.g.a. anknytning. Fastän förarbetena dels haft som avsikt att 

förhindra en sådan extensiv tolkning har regeringen samtidigt uttryckt att flertalet 

konventioner ska beaktas. Vad som egentligen åsyftats framgår kanske tydligare vid 

fortsatt läsning där regeringen framhäver att begränsningslagen inte ska strida mot 

konventionsåtaganden eller EU-rätten. Enligt regeringen är det dock angeläget att det av 

lagtexten uttryckligen framgår att svensk rätt ska anpassas till miniminivåerna både 

enligt EU-rätten och svenska konventionsåtaganden.
149

 Detta betyder inte att somliga 

svenska konventionsåtaganden åsidosätts. Sveriges konventionsåtaganden ska 

uppehållas men vikt läggs vid att vår lagstiftning inte är mer generös, t.ex. vad gäller 

familjeåterförening, än vad som erkänns i de konventioner som Sverige tillträtt.  

 

En slutsats är därför att lagrummet i vart fall avser flertalet konventioner utan att 

propositionen tillräckligt konsekvent och tydligt redogjort vilka konventioner som 

aktualiseras, med följden att var och en kan göra relativt fria tolkningar vad gäller 

lagens omfattning. En fördragskonform tolkning leder till slutsatsen att de konventioner 

som räknas upp i propositionen inte kan anses vara uttömmande eftersom flera 

konventioner som inte omnämns också fastslår en rätt till familjeåterförening. På grund 

av att lagstiftaren velat försäkra sig om att 13 § begränsningslagen inte leder till någon 

rättsstridig tillämpning av folkrätten men samtidigt inte avsett att samtliga svenska 

konventionsåtaganden ska vara direkt tillämpliga hamnar rättstillämparen i en situation 

där 13 § begränsningslagen tycks omfatta ”mycket men inte allt” – det är uppenbart att 

en sådan lagstiftning medför tillämpningsproblem vilket ska exemplifieras nedan. 
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8 Tillämpning av begreppet svenskt konventionsåtagande  

8.1 Att balansera på en miniminivå 

En kompromisslösning kan många gånger leda till en oklar lagtext och oklara 

förarbetsuttalanden. I begränsningslagens fall har avsikten varit att Sverige ska lägga sig 

på en internationell miniminivå men samtidigt inte hamna under lägsta nivå och därmed 

bryta mot våra förpliktelser. En sådan målsättning är i realiteten mycket svår att uppnå 

om man ser miniminivån som just en dragen linje där rättstillämparen förväntas 

”balansera på linan”. Ett snedsteg åt något håll leder sannolikt till en folkrättsstridig 

tillämpning eller i annat fall till en alltför generös tillämpning av begränsningslagen.  

 

I denna framställning har betonats att det för olika konventioner på fri- och 

rättighetsområdet finns övervakningskommittéer vars tolkningar och rekommendationer 

inte är rättsligt bindande. Ibland förespråkas även att utlåtanden från 

övervakningskommittéerna ska tydas med försiktighet eftersom att dessa också innehar 

en rättspolitisk roll som strävar till att flytta fram positionerna för konventionen i fråga, 

vilket i många fall leder till en extensiv konventionstolkning.
150

 Intressant i detta 

sammanhang är dock att det i propositionen till begränsningslagen uttalas att gällande 

svenska konventionsåtaganden ”måste givetvis beaktas hur dessa åtaganden […] 

tolkats av relevanta internationella och nationella domstolar, så som Europadomstolen 

samt i förekommande fall konventionskommittéer”.
151

 Jag anser att ställningstagandet 

stämmer överens med Ehrencronas bedömning om att Sverige historiskt sett hållit en 

hög profil på det folkrättsliga området och alltid är snabba med att uppmana andra stater 

till konventionstillträde och till respekt för folkrätten och ingångna konventioner.
152

 När 

förarbetena hänvisar till att övervakningskommittéernas tolkningar ska beaktas ställer 

jag mig frågande till vilken juridisk status dessa får i svensk rätt. Vilken rättsverkan 

övervakningskommittéernas uttalanden ska ha vid tillämpningen av 13 § 

begränsningslagen är i dagsläget oklart.  
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Det förblir otydligt var miniminivån ligger enligt EU-rätten och internationella 

konventioner vilket gissningsvis är ett resultat av en alltför snabb lagstiftningsprocess. 

Det är nämligen en sak att i lagstiftningssammanhang klargöra att folkrätt ska följas och 

en annan sak att beskriva hur den ska följas. Lagrådet har yttrat att när 

begränsningslagen syftar till att komma så nära de bedömda miniminivåerna som 

möjligt ökar också riskerna för att tillämpningen kommer i konflikt med internationella 

åtaganden.
153

 Oavsett var miniminivån ligger håller jag med de remissinstanser som 

framhållit att det vore mer rättssäkert att ha en lagstiftning som tillåter viss marginal 

över miniminivån. 

 

8.2 Vem ger egentligen vägledning? 

Många remissinstanser har också uttryckt oro över att det kommer att dröja länge innan 

det finns vägledande avgöranden och att tillämpningsproblem kommer att uppstå med 

tanke på de oklarheter som råder över var miniminivån ligger. Kammarrätten i 

Stockholm har bl.a. påpekat att det finns en uppenbar risk att Migrationsöverdomstolen 

inte kommer att hinna skapa någon vägledande praxis beträffande 13 § 

begränsningslagen och att det vid sådana förhållanden är extra viktigt att utförlig 

vägledning ges i förarbetena om vilka konventioner som avses.
154

 Regeringens svar på 

kritiken av aktuellt slag är att Migrationsverket hanterar dessa problem genom att 

utfärda rättsliga ställningstaganden.
155

 Migrationsverkets vägledande dokument 

Rättsligt ställningstagande angående innebörden av svenskt konventionsåtagande och 

artikel 8 Europakonventionen vid tillämpningen av 11 och 13 §§ i den tillfälliga lagen 

har tidigare nämnts.
156

 Här sägs att begränsningslagen i de allra flesta fall är förenlig 

med EU-rätten och konventionsåtaganden men att det i enskilda undantagsfall kan strida 

mot EKMR att inte bevilja familjeåterförening då det handlar om sådana tvingande 

individuella omständigheter att familjeåterförening inte kan anstå under några år.
157

 

Uttalandet är inte Migrationsverkets fristående rättsliga bedömning utan refererar till 
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regeringens ordalag i propositionen till begränsningslagen.
158

 Jag vill härmed 

åskådliggöra de intressanta överlämningar som görs där propositionen hänvisar till att 

tillämpningsproblem löses genom bl.a. Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden 

medan det aktuella rättsliga ställningstagandet till mångt och mycket återger vad som 

framlagts i propositionen. Jag anser det också vara problematiskt när det rättsliga 

ställningstagandet endast utreder 13 § begränsningslagens förhållande till artikel 8 

EKMR. Läsaren kan nämligen stirra sig blind på texten och vilseledas till att tro att det 

endast är artikel 8 i EKMR som utgör de svenska konventionsåtaganden som ska 

beaktas. Om rättstillämparen då inte känner till att det existerar annan tillämplig folkrätt 

kommer folkrätten i ifråga inte heller att tas i anspråk.
159

 

 

8.3 Lagstiftningskonstruktionen 

I Justitiekanslerns (JK) remissvar framgår att det vore näst intill omöjligt att tillämpa en 

lag som fastslår att samtliga av Sveriges konventionsåtaganden ska beaktas av 

rättstillämparen. Advokatsamfundet anser att lagstiftaren i detta fall delegerat till 

domstolarna sitt folkrättsliga ansvar att avgöra om/när begränsningslagen strider mot de 

internationella förpliktelserna. Vidare anförs att Sverige alltjämt huvudsakligen är ett 

dualistiskt land vilket förutsätter att staten noga analyserar om ny nationell lagstiftning 

strider mot de internationella förpliktelserna varför kritik riktas mot att svenska 

regeringen underlåtit att ta tydlig ställning i dessa avseenden.
160

  

 

När det kommer till efterlevnaden av traktat som väl ingåtts anges i Wienkonventionens 

artikel 26 att traktat är bindande för dess parter och ska ärligt fullgöras av dem enligt 

rättsprincipen pacta sunt servanda. I artikel 27 stadgas att en part inte kan åberopa 

bestämmelser i nationell rätt för att rättfärdiga en underlåtenhet att fullgöra en traktat. 

Ehrenkrona går så långt som att hävda att nämnda bestämmelser ger traktaten företräde 

framför nationell rätt oavsett vilken metod som staten valt för att säkerställa att 

                                                 
158 

Se prop. 2015/16:174, s. 43. 

159
 Stern, R & Österdahl, I, Folkrätten i svensk rätt, 2012, s. 305. 

160
Sveriges Advokatsamfund, Utkast till lagrådsremiss – begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige, s. 4. 



 48 

förpliktelserna respekteras.
161

 Enligt min mening kan det ifrågasättas om svenska 

konventionsåtaganden fullgörs i enlighet med nämnda artiklar i Wienkonventionen om 

vi idag har en lagteknisk konstruktion där rättstillämparen åläggs en uppgift som 

framstår som ytterst svår om ens möjlig enligt JK.  

 

Lagrådet har påpekat att ”säkerhetsventilen” i 13 § begränsningslagen behövs om 

regelverkets anpassning till bedömda miniminivåer skulle visa sig vara bristfällig, d.v.s. 

om det visar sig att lagstiftaren instiftat en lag som underskrider internationellt satta 

miniminivåer.
162

 Vidare anfördes att det inte torde vara lättare för asylsökanden, för 

Migrationsverket och för migrationsdomstolarna att i enskilda ärenden bedöma om den 

miniminivå som lagts fast i den tillfälliga lagen ska tillämpas, eller om säkerhetsventiler 

istället aktualiseras. Lagrådet har starkt ifrågasatt lämpligheten i utformningen av 13 § 

begränsningslagen och framhävt att det i befintlig svensk lagstiftningstradition torde 

saknas närliggande förebilder till regler som utformats på aktuellt sätt, därför föreslogs 

istället följande lydelse:
163

  

 

Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en 

utlänning om det av omständigheterna klart framgår att hans eller hennes 

anknytning till Sverige eller personliga omständigheter i övrigt nödvändiggör detta.  

 

Även en sådan undantagsbestämmelse skulle behöva förtydliganden i förarbetena. 

Enligt Lagrådet torde föreslagna bestämmelse kunna komma till användning om det 

uppkommer situationer där de generella reglerna om uppehållstillstånd inte kan 

tillämpas, men där det ändå framstår som klart att Europadomstolen eller en av FN:s 

övervakningskommittéer i en motsvarande situation skulle anse att uppehållstillstånd 

eller motsvarande skydd måste ges.  

 

Om det inte varit avsikten att rättstillämparen ska beakta samtliga svenska 

konventionsåtaganden måste en rimlig slutsats vara att sådana beaktanden görs under 
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lagstiftningsprocessen. Jag anser därför att uppgiften att beakta att Sverige lever upp till 

våra folkrättsliga förpliktelser, i första hand hör till lagstiftningsprocessen och ytterst 

lagstiftaren. 

 

Vad händer då om/när en alternativt skyddsbehövande person nekas familjeåterförening 

i Sverige och ärendet tas upp i domstol? Vilka konventioner ska domstolen välja att 

tillämpa och vilka konventioner behöver inte beaktas? Vilka urvalskriterier gäller? 

Propositionen ger här ingen vägledning eftersom urvalet av vilka konventioner som ska 

beaktas vid en tillämpning av 13 § begränsningslagen skett på ett, enligt min åsikt, 

inkonsekvent och märkligt sätt. I förevarande situation förväntas rättstillämparen 

alltjämt beakta svenska konventionsåtaganden och internationella förpliktelser vilket 

öppnar upp för en mycket stor mängd folkrätt. Rättstillämparen lämnas därmed en stor 

uppgift utan vägledning - vilket leder till oförutsägbarhet och rättsosäkerhet. 
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9 Avslutande reflektioner och slutsats 

Som bekant är det utmärkande för svensk rätt att förarbetena tillmäts stor betydelse vid 

tolkningen av lagtext. Traditionellt sett brukar ett omfattande utredningsarbete ligga till 

grund för riksdagens beslut att anta en ny lag. Inte minst eftersom lagarna förväntas leda 

till samhällseffekter som bör föregås av noga överväganden, förutseende och stor 

kunskap.
164

 Begränsningslagen har arbetats fram och röstats igenom i en hastig 

lagstiftningsprocess vilket nästintill alla remissinstanser påpekat och kritiserat. Det 

framhålls att beredningen av lagen varit alltför kort och att remisstiden också varit kort 

vilket föranlett att grundliga överväganden inte hunnit göras och att konsekvensanalyser 

saknas. Både förvaltningsrätten i Stockholm och Malmö har även ställt sig frågande till 

om beredningskravet i 7 kap. 2 § RF kan anses vara uppfyllt.
165

  

 

Under begränsningslagens snabba lagstiftningsprocess har 13 § arbetats fram. När 

bestämmelsen hänvisar till att familjeåterförening ska beviljas om ett nekande skulle 

strida mot ett svenskt konventionsåtagande blir det upp till rättstillämparen att orientera 

sig bland rättskällorna för att avgöra vilka bestämmelser som är aktuella i förevarande 

fall. Enligt ordalydelsen i 13 § förväntas varje rättstillämpare, allt ifrån en timanställd 

handläggare på Migrationsverket till de mest erfarna domarna i Migrations-

överdomstolen, känna till samtliga av Sveriges internationella förpliktelser och besitta 

nödvändig kunskap för att kunna tillämpa konventionsbestämmelser på ett korrekt sätt. 

Eftersom 13 § hänvisar till en omfattande mängd rättsregler är en sådan uppgift svår. 

Bestämmelsen lämnar också utrymme för olika tolkningar och skönsmässiga 

bedömningar vilket riskerar en oförutsägbar rättstillämpning och således en fara för 

rättssäkerheten.  

 

Frågan är dock om lagstiftaren verkligen avsett en så vid tolkning av 13 § 

begränsningslagen. I förarbetena framgår nämligen att med svenska 

konventionsåtaganden åsyftas endast konventioner som är införlivade i svensk rätt 
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eftersom att Sverige är ett dualistiskt land. Därefter sker en uppräkning av konventioner 

som anses vara införlivade i svensk rätt, dock är de införlivade på olika sätt och till 

olika grad. Jag anser att termen införlivande inte är ett tillräckligt tydligt begrepp. 

Folkrättsligt sett kan införlivande innebära inkorporering, transformering, konstaterande 

av normharmoni eller en kombination av dessa. Vad propositionen avser med 

införlivande förklaras inte och det förblir oklart vad som åsyftas. Allteftersom monism 

och dualism flätas samman eftersträvas idag ett praktiskt förhållningssätt till 

internationell normgivning och det diskuteras hur folkrätten ska efterlevas på bästa sätt.  

När 13 § begränsningslagens ordalydelse indikerar ett monistiskt förhållningssätt till 

internationell rätt medan förarbetena vidhåller ett dualistiskt förhållningssätt blir det 

mycket svårt för rättstillämparen att veta vilka konventioner som ska tillämpas och inte. 

 

Denna uppsats har åskådliggjort att en fördragskonform tolkning av 13 § 

begränsningslagen innebär att alla internationella bestämmelser som direkt eller indirekt 

stadgar en rätt till familjeåterförening, även konventioner som inte omnämns i 

förarbetena, ska beaktas. Det krävs alltså inte åtgärder som gör 

konventionsbestämmelser till nationella lagar för att konventioner ska anses vara 

folkrättsligt bindande. Redan då Sverige lämnat samtycke att tillträda en konvention 

genom t.ex. signatur eller ratifikation uppstår alltså bundenhet och avtalsrättsliga 

principer inträder vilka närmare återges i Wienkonventionen. Däribland finns den 

grundläggande principen, pacta sunt servanda, att avtal skall hållas eftersom de 

frivilligt har ingåtts.  

 

Det har framförts att 13 § begränsningslagen har karaktären av en 

upplysningsbestämmelse, en upplysning om att det enligt folkrätten kan finnas en 

skyldighet att bevilja familjeåterförening.
166

 Det positiva med 13 § begränsningslagen 

anser jag vara att den påminner om att det existerar två parallellt gällande rättssystem, 

nämligen nationell rätt och folkrätt. Bestämmelsen avspeglar därmed en verklighet där 

vår nationella rätt samexisterar och samverkar med folkrätten eftersom Sverige inom 

världssamfundet samverkar med andra stater och internationella organisationer. 

Beaktandet av folkrätten och införandet av en bestämmelse som är tänkt att fungera som 
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en brygga mellan den nationella rätten och folkrätten är alltså enligt min mening en i 

grunden god idé. Det är genomförandet jag ställer mig frågande till eftersom nuvarande 

lagtekniska konstruktion innebär att hela det folkrättsliga rättssystemet sammanförts, 

koncentrerats och slutligen reducerats ner till vad som stadgas i 13 § begränsningslagen. 

Härvid är risken stor att relevanta bestämmelser och rättigheter skalas bort.  

 

Redogörelsen har utgått från 13 § men under arbetets gång har nya frågor väckts som 

förhoppningsvis kan diskuteras vidare utanför denna uppsats. Folkrätten ställer inte krav 

på hur den ska införlivas men Sverige kan inte heller åberopa nationell rätt som skäl till 

att inte fullfölja våra internationella förpliktelser. Ur detta perspektiv står folkrätt över 

nationell rätt.
167

 Då begränsningslagen enligt förarbetena syftar till att Sveriges 

regelverk ska ligga på en internationell miniminivå föreligger en betydande risk att 

lagstiftaren lagt den svenska regleringen under miniminivån. En fortsatt intressant 

diskussion är därför huruvida begränsningslagen överensstämmer med Sveriges 

folkrättsliga åtaganden och internationella förpliktelser, d.v.s. en undersökning om 

rätten till familjeåterförening i begränsningslagen är helt förenligt med exempelvis 

Genèvekonventionen, EKMR, Barnkonventionen eller EU-rätt. I propositionen saknas 

det bl.a. en analys av om den strama regleringen kan leda till att anhöriga väljer att 

försöka ta sig till Sverige för att söka asyl och i vilken utsträckning detta kan ske på 

legal väg eller om det kommer att öka marknaden för människosmuggling och den 

kriminalitet som kan vara kopplad till sådan verksamhet.
168

 Risken finns också att 

rättstillämparens egen tolkning av svenska konventionsåtagande är alltför strikt och 

därmed förbiser det omfattande internationella skyddet som skapats för människor på 

flykt sedan andra världskriget. 

 

Slutligen kommer det att dröja länge innan det finns vägledande praxis kring 13 § 

begränsningslagen. Under tiden fortsätter utdragna väpnade konflikter i Syrien, Irak, 

Jemen, Afghanistan, Sydsudan, Somalia och Demokratiska republiken Kongo att skörda 
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människoliv och orsaka mänskligt lidande för miljontals kvinnor, män och barn och 

driva många av dem på flykt.
169

  

 

Jag anser att det är viktigt att folkrätten efterlevs eftersom jag delar naturrättens 

rättsfilosofiska tankar om att folkrätten till mångt och mycket innehåller grundläggande 

moraliska värderingar. Bland dessa värderingar finns idén om odelbara mänskliga 

rättigheter och därför torde rätten till familjeåterförening vara djupare förankrad än att 

det skulle gå att begränsa denna rättighet genom en tillfällig nationell lagstiftning. 

Förutom sin normativa funktion måste dock folkrätten också vara rättspositivistisk, 

d.v.s. spegla en rättslig konstruktion som skapats av människor.
170

 Folkrätt består 

således inte bara av moral utan även juridik, vilket bör föranleda en respekt för lagen 

och ett erkännande av dess auktoritet. Denna uppsats har visat ett urplock av de lege 

lata vad gäller svenska konventionsåtaganden. Det har framgått att Sverige är skyldiga 

att efterleva samtliga av våra konventionsåtaganden och internationella förpliktelser – 

eftersom de utgör gällande rätt. Slutligen anser jag att lagstiftaren har en avgörande roll 

i att tillförsäkra folkrättens genomslag i svensk rätt. Hit hör den viktiga uppgiften att ge 

tillräcklig och utförlig vägledning i förarbetena.  
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