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Förkortningar 

 

EU    Europeiska unionen 

 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna 

 

Europakonventionen Europeiska konventionen 1950 

angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna  

 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol 

 

EU-stadgan Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande 

rättigheterna 

 

Den tidsbegränsande lagen Lag (2016:752) om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten 

att få uppehållstillstånd i 

Sverige 

 

Familjeåterföreningsdirektivet  Rådets direktiv 2003/86/EG av 

den 22 september 2003 om rätt 

till familjeåterförening  

 

FEU Fördraget om europeiska 

unionen 

 

FEUF Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt 

 

Kommissionens riktlinjer Meddelande från 

kommissionen till rådet och 

Europaparlamentet, Riktlinjer 

för tillämpningen av direktivet 

2003/86/EG om rätt till 

familjeåterförening, 3.4.2014, 

COM/2014. 

 

Prop. Proposition 

 

SOU Statens offentliga utredningar  
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Skyddsgrundsdirektivet  Rådets direktiv 200/83/EG av 

den 29 april 2004 om 

miniminormer för när 

tredjelandsmedborgare eller 

statslösa personer ska betraktas 

som flyktingar eller som 

personer av andra skäl behöver 

internationellt skydd samt om 

dessa personers rättsliga 

ställning och om innehållet i 

det beviljade skyddet 

 

Skyddsgrundsdirektivet (omarbetat) Europaparlamentet och rådets 

direktiv 2011/95/EU av den 13 

december 2011 om normer för 

när tredjelandsmedborgare 

eller statslösa personer ska 

anges berättigade till 

internationellt skydd, för en 

enhetlig status för flyktingar 

eller personer som uppfyller 

kraven för att betecknas som 

subsidiärt skyddsbehövande, 

och för innehållet i det 

beviljade skyddet 

 

SvJT Svensk juristtidning 

 

UtlL Utlänningslagen (2005:716) 

 

VCLT Wienkonventionen om 

traktaträtten 
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Definitioner 
 

Alternativt skyddsbehövande  

Med alternativt skyddsbehövande avses enligt 4 kap. 2 § UtlL en utländsk person 

som befinner sig utanför det land som den är medborgare i när det finns grundad 

anledning att anta att personen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa 

risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson 

löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld 

med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt, och utlänningen inte kan, 

eller på grund av sådan risk inte vill, begagna sig av hemlandets skydd. 

 

Asyl  

Med asyl avses enligt 1 kap. 3 § UtlL ett uppehållstillstånd som beviljas en 

utländsk person därför att han eller hon är flykting eller alternativt 

skyddsbehövande. 

 

Flykting 

Med flykting avses enligt 4 kap. 1 § UtlL en utländsk person som befinner sig 

utanför det land som den är medborgare i, därför att han eller hon känner 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller 

politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan 

inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

 

År 2015 översteg antalet människor på flykt för första gången någonsin 65 

miljoner.
1
 Under år 2015 sökte 1 255 600 personer asyl i Europa 

2
 och närmare 

163 000 personer sökte asyl i Sverige.
3
 Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap slog larm om att viktiga samhällsfunktioner inte klarade av 

påfrestningen och att Sverige inte längre kunde garantera tak över huvudet för de 

asylsökande.
4

 I syfte att kraftigt minska antalet asylsökande presenterade 

regeringen den 24 november 2015 en rad åtgärder menade att uppnå detta.
5
 En av 

åtgärderna var regeringens förslag att den svenska lagstiftningen tillfälligt skulle 

anpassas till miniminivån enligt internationella konventioner och EU-rätt.
6
 Den 

28 april 2016 presenterade regeringen ett förslag om att tillfälligt begränsa 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
7
 Den tidsbegränsade lagen, lag om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 

(2016:752), trädde ikraft den 20 juli 2016 och gäller tre år framåt från det 

datumet. Huvudregeln är numera tidsbegränsade uppehållstillstånd och inte 

permanenta. Möjligheten att återförenas med anhöriga har begränsats och 

försörjningskravet har skärpts. Det har därtill blivit svårare att få 

uppehållstillstånd på grund av andra skäl än skyddsbehov.
8
 

 

  

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

2
 European Commission, Eurostat, Product press Releases, Senast uppdaterad 2017-01-01 [senast besökt 

2017-03-21] 
3
 Migrationsverkets, inkomna ansökningar om asyl, 2016, Senast uppdaterad 2017-01-01 [senast besökt 

2017-01-21] 
4
 Prop. 2015/16/174, Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, s.21. 

5
 A.prop. s. 21. 

6
 Regeringskansliet, Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum i svenskt flyktingmottagande, 

Publicerad, 2015-11-24 [senast besökt 2017-01-20] 
7
 Prop. 2015/16/174. 

8
 Migrationsverket, Nu börjar den tidsbegränsade lagen att gälla, senast uppdaterad 2017-01-01, senast 

besökt 2017-03-20. 



 9 

 

1.2 Problemformulering  

 

Enligt 7 § i den tidsbegränsade lagen har personer som klassats som alternativt 

skyddsbehövande som huvudregel inte rätt till familjeåterförening. Detta innebär 

att alternativt skyddsbehövande inte har möjlighet att återförenas med sina 

familjer under tiden som den tidsbegränsade lagen är i kraft. Begränsningen i 

möjligheten till familjeåterförening ifrågasattes av ett flertal remissinstanser 

innan lagen trädde ikraft.
9
 Huvudsakligen framförde remissinstanserna att det 

saknades en analys om huruvida begränsningen var förenlig med EU-rätt och 

Europakonventionen.
 10

 Särskilt det som gällde begränsningens förenlighet med 

rätten till familjeliv som återfinns i Europakonventionen.    

 

Regeringen framförde i propositionen till den tidsbegränsade lagen att det inte 

kan uteslutas att det i vissa fall kan finnas sådana omständigheter där ett nekande 

av rätten till familjeåterförening kan strida mot svenska konventionsåtaganden.
11

 

Därför infördes en bestämmelse som ska användas som en ventil för 

familjeåterförening.
12

 Bestämmelsen föreskriver att uppehållstillstånd på grund 

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

mot svenska konventionsåtaganden, se 13 § i den tidsbegränsadelagen.  

 

I propositionen saknas vägledning om hur ventilen ska tolkas och tillämpas i 

praktiken. Istället överlåter regeringen till rättstillämparen att bedöma om det 

skulle strida mot svenska konventionsåtaganden att neka en person 

uppehållstillstånd. Att begränsa rätten till familjeåterförening för alternativt 

skyddsbehövande anser regeringen i de flesta fall vara förenligt med 

miniminivån som följer av EU-rätten och Europakonventionen.
13

 Vad en sådan 

miniminivå innebär analyseras dock inte närmare i propositionen.  Mot bakgrund 

                                                        
9
 Prop. 2015/16:174, s. 54. 

10
 A.prop. s .54. 

11
 A.prop. s. 55. 

12
 A.prop. s. 54. 

13
 A.prop. s. 54. 
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av detta är det nödvändigt att utreda miniminivån som följer av EU-rätten och 

Europakonventionen, vad EU-rätten och Europakonventionen föreskriver 

gällande rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande samt om 

den tidsbegränsade lagen är förenlig därmed. 

 

1.3  Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsens övergripande syfte är att analysera den tidsbegränsade lagens 

förenlighet med EU-rätten samt Europakonventionen, med fokus på rätten till 

familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande. För att uppnå syftet utgår 

uppsatsen från följande frågeställningar: 

 

- Hur är svensk rätt utformad avseende rätten till familjeåterförening för 

alternativt skyddsbehövande? 

- Vad föreskriver EU-rätten gällande rätten till familjeåterförening för 

alternativt skyddsbehövande?  

- Vad föreskriver Europakonvention gällande rätten till familjeåterförening 

för alternativt skyddsbehövande? 

 

1.4 Metod och Material 

 

För att fastställa gällande rätt kommer den rättdogmatiska metoden att tillämpas. 

Detta innebär att källor som förarbeten i form av propositioner, relevant praxis 

och juridisk doktrin, ska användas.
14

 Fokus i denna uppsats ligger på den 

tidsbegränsade lagen som nyligen trätt ikraft.
15

 Således finns det ännu inte någon 

etablerad rättspraxis eller doktrin avseende tillämpningen av lagen. På grund av 

detta kommer endast lagtext och förarbeten ligga till grund för att fastställa 

gällande svensk rätt. Den rättsdogmatiska metoden har som uppgift att fastställa 

gällande rätt, vilket innebär att den är beroende av auktoritativa källor.
16

 För att 

                                                        
14

 Sandgren, s. 43. 
15

 Lagen trädde ikraft den 20 juli 2016 och gäller tre år framåt. 
16

 Sandgren, s. 45. 
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ha ett större utrymme för analysen kommer även den rättsanalytiska metoden att 

användas.  Den rättsanalytiska metoden syftar inte till att bara fastställa gällande 

rätt utan även att analysera rätten. Vid ett rättsanalytiskt arbete kan även analysen 

grunda sig på typer av material som inte skapar gällande rätt.
17

 Därför kommer 

remissinstansernas uttalanden gällande den tidsbegränsade lagen att användas.  

 

För att fastställa vad som föreskrivs enligt EU-rätten kommer den EU-rättsliga 

metoden att tillämpas. Den EU-rättsliga metoden skiljer sig från den svenska 

juridiska metoden eftersom den bygger på andra tolkningsprinciper och baserar 

sig på en annan rättskällelära.
18

 EU-rättens källor består av primärrätt, 

sekundärrätt, allmänna rättsprinciper samt EU-domstolens praxis. Samtliga är 

bindande rättskällor som rättstillämparen är skyldig att följa. Berörda rättskällor 

kommer att tolkas med hänsyn till de tolkningsmetoder som EU-domstolen har 

utvecklat. Den tolkningsmetod som EU-domstolen tillämpar är relativt fri och 

starkt ändamålsorienterad.
19

 Detta liknar svensk rättstradition, då man i stor 

utsträckning även i denna tar hänsyn till bestämmelsernas ändamål. Skillnaden är 

dock att i Sverige har svenska förarbeten utgjort utgångspunkten i detta 

avseende, vilket skiljer sig från EU-rätten.
20

 En ytterligare skillnad mellan EU-

domstolens metod och den svenska juridiska metoden är förhållandet till 

allmänna rättsprinciper.
21

 För att fastställa en regels innebörd bedömer EU-

domstolen vilka bakomliggande principer som använts på andra rättsområden 

och tar hänsyn till dessa vid tolkningen. De allmänna rättsprinciperna har således 

en central roll vid tolkningen och tillämpningen av EU-rättsliga bestämmelser. I 

svensk rättstradition, som inkluderar tydliga lagar och förarbeten, är behovet av 

att använda allmänna rättsprinciper således inte lika påkallat.  

 

 

 

                                                        
17

 Sandgren, s. 46. 
18

 Hettne & Otken Eriksson, s. 38. 
19

 A.a. s. 36. 
20

 A.a. s. 36. 
21

 A.a. s. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Gällande EU-rätten utreds några av de mest relevanta rättskällorna med fokus på  

sekundärrättsliga akter så som familjeåterföreningsdirektivet, skyddsgrundsdirekt

ivet och det omarbetade skyddsgrundsdirektivet. För att få en bättre förståelse 

hur direktiven ska tolkas och tillämpas i nationell rätt kommer EU-domstolens 

rättspraxis användas som vägledning. Det EU-rättsliga materialet kommer även 

inkludera icke bindande rättsakter. Kommissionens riktlinjer för tillämpning av 

familjeåterföreningsdirektivet kommer därför att användas.
22

Trots att 

kommissionens riktlinjer saknar bindande verkan har den ändå en rättslig 

betydelse särskilt när det gäller tolkningen och tillämpningen av 

familjeåterföreningsdirektivet. 

 

Eftersom sekundärrätten bygger på primärrätten ska den tolkas så att den är 

förenlig med vad som följer av primärrätten.
23

 Således måste direktiv som ovan 

nämnts även tolkas i ljuset av EU:s rättighetsstadga som är en del av 

primärrätten. I artikel 52.3 i EU-stadgan fastställs det att EU-stadgan omfattar 

rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av Europakonventionen. I 

artikel 53 fastställs vidare att ingen bestämmelse i EU-stadgan får tolkas så att 

den inskränker eller inkräktar på de rättigheter som följer av 

Europakonventionen. Tolkningen av sekundärrätten är därför beroende av en 

tolkning av Europakonventionen. För att fastställa vad som följer av EU-stadgan 

gällande rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande kommer 

Europakonventionen och Europadomstolens praxis behandlas i kapitel 4.  

 

Inom ramen för denna uppsats kommer en utredning att göras gällande den 

tidsbegränsade lagens förenlighet med Europakonventionen, vilket innebär att det 

är av intresse hur Europakonventionen ska tolkas enligt folkrättsliga regler. 

Allmänna principer för tolkningen av internationella konventioner återfinns i 

Wienkonventionen om traktaträtten, VCLT. 
24

 VCLT innehåller bestämmelser 

                                                        
22

 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet, Riktlinjer för tillämpningen av 

direktivet 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening. 
23

 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 55. 
24

 Ehrenkrona, s. 17. 



 13 

som ska vara vägledande vid tolkning och tillämpning av olika konventioner. Av 

artikel 31 i VCLT framgår det att tolkningen ska vara lojal och ärlig mot 

traktaten, dess ordalydelse, ändamål och syfte.
25

  Vid en tolkning av 

Europakonventions bestämmelser är det av betydelse att se den som en helhet så 

att en konventionsförpliktelse inte kommer i konflikt med en annan. Av artikel 

32 VCLT framgår det att förarbeten till traktat är en sekundärrättslig källa och 

tolkningen av dessa ska ske med återhållsamhet. Europadomstolens praxis 

kommer även ha en central roll i framställningen för att få förståelse för hur 

konventionens artiklar ska tolkas.  

 

1.5 Avgränsning 

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i alternativt skyddsbehövandes rätt till 

familjeåterförening. Flyktingars rätt till familjeåterförening kommer inte att 

utredas närmare i denna uppsats. Personer som klassats som alternativt 

skyddsbehövande kan både vara vuxna och barn. Uppsatsens syfte kommer dock 

inte analyseras ur ett barnrättsligt perspektiv. Uppsatsen avser att behandla 

anhöriginvandring och i synnerhet familjeåterförening. Detta innebär att all 

invandring som grundas på exempelvis besök, studier och arbete faller utanför 

studiens analysområde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Syftet med denna uppsats är att utreda om begränsningen som införts i den 

tidsbegränsade lagen är förenlig med vad som följer av EU-rätten och 

Europakonventionen gällande rätten till familjeåterförening för alternativt 

skyddsbehövande. Begränsning har även medfört en särskiljning av rätten till 

familjeåterförening på grund av skyddsstatus. En fråga som då uppkommer är om 

särskiljningen utgör diskriminering? Denna särskiljning kommer att beröras 

eftersom det tillför ett ytterligare perspektiv som belyser den tidsbegränsade 

lagens förenlighet i stort med EU-rätten och Europakonventionen.  

 

 

                                                        
25

 Ehrenkrona, s. 17.  
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1.6  Disposition 

 

Uppsatsen är fortsättningsvis strukturerad på följande sätt: Kapitel 2 redogör för 

gällande svensk rätt. I kapitlet görs en systematisk genomgång av den 

tidsbegränsade lagen, som inkluderar en presentation av utkast till 

lagrådsremissen, remissinstansernas kritik, lagrådets yttrande och regeringens 

proposition. Därefter följer kapitel 3 som redogör för EU-rättens regelverk och 

dess relation till nationell rätt. I detta kapitel behandlas de mest relevanta 

rättskällorna med fokus på familjeåterföreningsdirektivet, skyddsgrundsdirektivet 

och det omarbetade skyddsgrundsdirektivet. EU-domstolens praxis tas även upp 

för att ge vägledning huruvida ovan nämnda direktiv ska tolkas. I kapitel 4 

behandlas Europakonventionen med fokus på rätten till familjeliv, som stadgas i 

artikel 8. Även artikel 14 tas upp, men inte i lika stor omfattning. I detta kapitel 

redogörs även för relevant praxis från Europadomstolen för att få en förståelse 

för hur konventionens artiklar ska tolkas. Uppsatsens avslutande kapitel består av 

en syntes av de slutsatser som dragits för att besvara huvudsyftet i uppsatsen, 

samt avslutande reflektioner. Kapitlet innehåller även ett avsnitt med reflektioner 

ur ett bredare perspektiv gällande den tidsbegränsade lagens konsekvenser. 
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2 Lagen om tillfälliga begränsningar av 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 
 

2.1 Inledning 

Detta kapitel innehåller en redogörelse av lagstiftningsprocessen som lett fram 

till den tidsbegränsade lagen. Vanligtvis när regeringen vill införa en ny lag 

tillsätts en statlig utredning för att utreda frågan. Det vill säga, de får i uppgift att 

utreda förutsättningarna för det regeringen vill genomföra.
26

 När utredningen är 

slutförd skickas ett betänkande ut som berörda instanser får lämna synpunkter på, 

så kallade remissvar.
27

 Därefter skriver regeringen ett utkast till lag, en så kallad 

lagrådsremiss.
28

 Gällande den tidsbegränsade lagen inledde regeringen processen 

med att skicka ut ett utkast till lag utan att närmare utreda huruvida detta var 

genomförbart. Samtliga remissinstanser kritiserade utkastet för att det 

presenterade underlaget var ofullständigt. Det betonades bland annat att det 

saknades en analys av den tidsbegränsade lagens rättsliga konsekvenser. I den 

situation där ett lagförslag mottar många negativa remissvar beslutas vanligtvis 

om att inte gå vidare i frågan eller att hitta andra lösningar. 
29

 Istället valde 

regeringen att lägga fram en proposition kort efter att lagförslagets skickats ut på 

remiss. Lagstiftningsprocessen till den tidsbegränsade lagen gick ovanligt snabbt. 

I syfte att synliggöra problematiken med detta kommer nedan en systematisk 

presentation göras av processen. Detta inkluderar utkast till lagrådsremissen, 

remissinstansernas kritik, lagrådets yttrande och regeringens proposition. 

 

2.2 Utkast till lagrådsremiss 

 

Utkastet till lagrådsremiss innehållande förslag till en tidsbegränsad lag 

publicerades den 11 februari 2016.  Den tidsbegränsade lagen ska enligt utkastet 

innefatta bestämmelser som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd enligt 

                                                        
26

 Strömberg & Lundell, s.79 
27

 Eka, A, m.fl. s.258 
28

 Warnling Nerp m.fl. s.106  
29

 Regeringskansliet, lagstiftningsprocessen, publicerad 2014-11-04 [senast besökt 2017-03-07] 
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utlänningslagen i vissa fall.
30

 I utkastet framförde regeringen att syftet med den 

tidsbegränsade lagen var att minska antalet asylsökande till Sverige vilket kräver 

en anpassning av det svenska regelverket till EU:s miniminivå.
31

  

 

I utkastet till den tidsbegränsade lagen föreslås bestämmelser som begränsar 

rätten till familjeåterförening för personer som klassats som alternativt 

skyddsbehövande. Enligt 8 § i den föreslagna lagen ska ”uppehållstillstånd enligt 

5 kap. 3 § st.1 p.4 UtlL inte beviljas om den person som utlänningen åberopar 

anknytning till är en alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett 

uppehållstillstånd som har tidsbegränsat enligt 5 § ”.
32

 I tidigare bestämmelser i 

UtlL hade en alternativt skyddsbehövande som beviljats permanent 

uppehållstillstånd rätt till familjeåterförening.
33

 

 

Regeringen framförde i utkastet att de begränsade möjligheterna till 

familjeåterförening kommer att resultera i lägre förutsägbarhet jämfört med 

tidigare bestämmelser gällande villkoren för att etablera sig och sin familj i 

Sverige.
34

 Regeringen uppmärksammade även att det kommer ta längre tid att 

återförenas med sin familj som kan leda till ökad osäkerhet och kan försvåra 

integrationen.
35

 Regeringen ansåg dock att det är nödvändigt att införa sådana 

åtgärder som kan resultera i att ett mindre antal personer söker asyl i Sverige.
36

 

Regeringen föreslog även en bestämmelse som möjliggör uppehållstillstånd i 

vissa fall. Enligt 13 § i den förslagna lagen får uppehållstillstånd beviljas om ett 

beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot Sveriges internationella 

åtaganden. Vad detta innebär berördes dock inte närmare i utkastet.  

 

 

                                                        
30

 Utkast till lagrådsremiss, i Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd Sverige, s.1. 
31

 A.a. s. 1.  
32

 A.a. s. 5. 
33

 Wikrén & Sandesjö, s. 231. 
34

 Utkast till lagrådsremiss, 40. 
35

 A.a. s. 40. 
36

 A.a. s .40. 
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2.3 Kritiken mot den tidsbegränsade lagen 

 

Efter att utkastet till lagrådsremissen publicerats bemöttes utkastet av kritik från 

samtliga remissinstanser. Rädda barnen, tjänstemännens centralorganisation 

(TCO) och UNICEF avstyrkte förslaget i sin helhet.
37

 TCO framförde att 

begräsningen i rätten till familjeåterförening som införts skulle komma att ha en 

negativ inverkan på etableringen. Vidare menade TCO att flyktingar och 

alternativt skyddsbehövande bör ha samma rätt till familjeåterförening.
38

 Rädda 

barnen instämde och ansåg att det inte är motiverat eller moraliskt försvarbart att 

göra skillnad på människor som får uppehållstillstånd mot bakgrund av att de har 

olika skyddsstatus.
39

  Ett flertal remissinstanser framförde att denna åtskillnad 

inte är förenlig med kommissionens riktlinjer för tillämpningen av 

familjeåterföreningsdirektivet som föreskriver att personer med subsidiär 

skyddsstatus bör ges samma rättigheter som flyktingar. Detta bekräftas även i det 

omarbetade skyddsgrundsdirektivet.
40

  

 

Förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö, Göteborg, Justitiekanslern, 

Migrationsverket, barnombudsmannen, Sveriges advokatsamfund och Röda 

korset anförde att det saknades en analys av förslagets förenlighet med rätten till 

familjeliv enligt EU-rätten och Sveriges konventionsåtaganden.
41

 

Förvaltningsrätten i Göteborg, Uppsala universitet och Sveriges advokatsamfund 

ifrågasatte det faktum att man inte skulle göra en individuell prövning i varje 

enskilt fall kunde innebära en inskränkning av rätten till familjeliv enligt 

Europakonventionen.
42

 Gällande 13 § i den förslagna lagen ansåg ett flertal 

remissinstanser att bestämmelsen var otydlig utformad och att det var 

försvårande att den har utformats som en fakultativ bestämmelse.
43

   

 

                                                        
37

 Prop. 2015/16:174, s.37. 
38

 TCO:s remissvar, s. 2. 
39

 Rädda barnens remissvar, s. 3. 
40

 Se, TCO remissvar, s. 9. Uppsala universitets remissvar, s. 12. Lunds universitet remissvar, s.5. 
41

 Prop. 2015/16:174, s. 37. 
42

 A.prop. s .38. 
43

 Lagrådsremiss, Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, s. 51. 
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Kritiken medförde att regeringen i sin efterföljande och reviderade lagrådsremiss 

föreslog att det svenska regelverket skulle anpassas till miniminivå enligt EU-

rätten såväl som internationella konventioner. Tidigare anförde regeringen att 

regelverket endast skulle anpassas till EU:s miniminivå.
44

  

 

2.4 Lagrådets yttrande  

 

Inledningsvis ifrågasatte lagrådet om den tidsbegränsade lagen skulle uppnå det 

syfte som regeringen framfört, det vill säga minska antalet asylsökande och 

omfördela om asylsökningar till andra medlemsstater. Lagrådet framförde i sitt 

yttrande att någon utredning som stödjer en sådan bedömning inte återfanns i 

remissen.
45

 Utifrån det underlag som presenterades var det inte möjligt att avgöra 

hur den tidsbegränsade lagen skulle uppfylla syftet och därför borde underlaget 

förbättras.
46

 

 

Lagrådet framförde att det är en brist från regeringens sida att anpassa den 

svenska lagstiftningen till miniminivån utan att analysera vad en sådan 

miniminivå innebär.
47

 Lagrådet menade att de tidigare bestämmelserna i UtlL 

som var generösare än vad EU-rätten kräver skapade en viss marginal som 

minskade risken för att tillämpningen kommer i konflikt med andra åtaganden.
48

 

När regeringen nu infört en tidsbegränsad lag som har som mål att anpassas så 

nära miniminivån som möjligt kommer riskerna öka.
49

 Lagrådet ansåg att 

anpassa enstaka regler till miniminivå enligt olika rättsakter kan resultera i 

oklarheter kring reglernas relation till varandra och förenligheten med andra 

åtaganden.
50

  

 

                                                        
44

 Lagrådsremiss, s. 1. 
45

 Lagrådets yttrande, s 3. 
46

 A.a. s. 3. 
47

 A.a. s. 4. 
48

 A.a. s. 4. 
49

 A.a. s. 5. 
50

 A.a. s. 5. 
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Som ovan nämnts har regeringen infört en bestämmelse som möjliggör 

uppehållstillstånd om ett beslut att neka skulle strida mot en svenskt 

konventionsåtagande, se 13 § i den tidsbegränsade lagen. Lagrådet anförde att en 

bestämmelse av sådant slag är problematisk, eftersom det generellt innebär att 

rättstillämpare direkt ska tillämpa EU-rätt och konventioner när de bedömer att 

det underskrider miniminivån i den tidsbegränsade lagen.
51

 Kritiken riktar sig 

huvudsakligen mot det faktum att fastställandet av hur långt svenska 

konventionsåtaganden går är besvärligt vid lagstiftningssammanhang och torde 

vara ännu svårare för Migrationsverket och migrationsdomstolar.
52

 Utformningen 

av bestämmelsen är sett ur ett traditionellt perspektiv unikt, i tidigare 

lagstiftningssammanhang återfinns inga bestämmelser av sådant slag.
53

 I 

propositionen saknas dessutom vägledning gällande tolkningen och 

tillämpningen av bestämmelsen. Enligt lagrådet skapar den införda bestämmelsen 

bristande förutsägbarhet och de menar att andra lösningar bör eftersträvas trots 

att den tidsbegränsade lagen är tillfällig.
54

  

 

2.5 Regeringens proposition och svar på kritiken 

 

Den 28 april 2016 publicerade regeringen det slutliga lagförslaget. I 

propositionen framförde regeringen att rätten till familjeåterförening för 

alternativt skyddsbehövande kommer att begränsas. Uppehållstillstånd på grund 

av anknytning kommer inte beviljas om den personen som utlänningen åberopar 

anknytning till är alternativt skyddsbehövande.
55

 Regeringen framförde i skälen 

till den nya bestämmelsen att tidigare har uppehållstillstånd enligt UtlL 

bestämmelser beviljats på grund av anknytning till en alternativt skyddsbehövand

e i fler fall än vad som krävs enligt familjeåterföreningsdirektivet.
56

 Enligt artikel 

3.2  c i familjeåterföreningsdirektivet undantas personer med alternativta 

                                                        
51

 Lagrådets yttrande, s 11. 
52

 A.a. s. 11. 
53

 A.a. s. 11. 
54

 A.a. s. 11. 
55

 Prop. 2015/16:174, s. 37. 
56

 A.prop. s .39. 
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skyddsformer från direktivets tillämpningsområde, direktivet är således inte 

tillämpligt på alternativt skyddsbehövande
57

 Eftersom utgångspunkter i den 

tidsbegränsade lagen är att anpassa de svenska reglerna till EU-rättens 

miniminivå ansåg regeringen att det är i rimlig ordning att även tillfälligt 

begränsa möjligheten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande.
58

 

 

Vad gäller 7 § i den tidsbegränsade lagens förenlighet med Europakonventionen, 

ger regeringen en utförligare analys i propositionen för att bemöta kritiken som 

framförts av ett flertal remissinstanser. Regeringen anförde att rätten till 

familjeliv som stadgas i artikel 8 i Europakonventionen kan inskränkas i vissa 

fall om åtgärden står i rimlig proportionen till det intresse som staten avser att 

skydda. Inskränkningen måste ha stöd i lag, vara ägnat att tillgodose ett legitimt 

intresse och vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle.
59

 Regeringen framförde 

vidare att den tidsbegränsade lagen enbart ska gälla i tre år varför det med 

beaktande av den belastning det svenska asylsystemet har utsatts för får anses 

vara förenligt med artikel 8 att låta familjeåterförening vänta under denna tid.
60

 

Vad gäller förenligheten med artikel 14 framförde regeringen att den åtskillnad 

som införts beroende på skyddsstatus är förenlig med artikel 14. Denna 

bedömning grundar sig på att skillnaden mellan flyktingar och alternativt 

skyddsbehövande är att flyktingar har individuella skyddsskäl som varar under 

längre tid. Därför bedömdes begränsningen i rätten till familjeåterförening för 

alternativt skyddsbehövande inte diskriminerande.
61

 

 

Trots att regeringens uppfattning är att de begränsningar i rätten till 

familjeåterförening som införts i de allra flesta fall är i överensstämmelse med 

vad som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden kan det finnas 

undantagsfall som kan strida mot svenska konventionsåtaganden. Regeringen har 

därför infört en ventil för familjeåterförening som möjliggör att uppehållstillstån

                                                        
57

 Prop. 2015/16:174, s. 42. 
58

 A.prop. s. 39. 
59

 A.prop. s. 43. 
60

 A.prop. s. 43. 
61

 A.prop. s. 43. 



 21 

d kan beviljas i sådana undantagsfall.
62

 Bestämmelsen medför en möjlighet till en 

individuell prövning av rätten till familjeåterförening i varje enskilt fall.
63

 

Regeringen betonade att det inte ska finnas något utrymme att neka 

uppehållstillstånd om det skulle bedömas strida mot ett svenskt 

konventionsåtagande.
64

 Därför har ventilen utformats som en ska bestämmelse 

det vill säga en obligatorisk bestämmelse istället för en fakultativ bestämmelse så 

som först presenterades i utkastet.  

 

2.6 Vad innebär ventilen för familjeåterförening i praktiken? 

 

I praktiken innebär ventilen för familjeåterförening att lagstiftaren har 

överlämnat åt rättstillämparen att göra en bedömning i varje enskilt fall om det 

kan strida mot svenskt konventionsåtagande. Lagrådet ifrågasätter 

bestämmelsens lämplighet i sitt yttrande.
65

 Regeringen framförde i propositionen 

att de har förståelse för oron att bestämmelsen kan resultera i 

tillämpningsproblem dock är det av betydelse att bestämmelsen i lagtexten knyter 

an till den miniminivå som följer av EU-rätten och svenska 

konventionsåtaganden.
66

  Regeringen menar att en sådan bestämmelse tydliggör 

att den tidsbegränsade lagen och dess tillämpning inte strider mot vad som följer 

av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden.
67

 

 

Att anpassa det svenska regelverket till miniminivå och inte säkerställa att den 

tidsbegränsade lagen strider mot EU-rätten eller svenska konventionsåtaganden 

är unikt i svensk lagstiftning.
68

 Tidigare har denna uppgift legat på lagstiftaren 

och detta har även varit tydligt i svenska förarbeten. Inför inkorporeringen av 

Europakonventionen i svensk rätt gjordes genomgångar av den svenska 
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 Prop. 2015/16:174, s. 55. 
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 A.prop. s. 55. 
64

 A.prop. s. 55. 
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lagstiftningen för att säkerställa att den var förenlig med konventionen.
69

 Därefter 

har Sverige vid nya lagförslag kontinuerligt anpassat sin lagstiftning till de regler 

som återfinns i konventionen och avgöranden från Europadomstolen.
70

 I 

regeringens proposition 1993/94:117 som behandlade inkorporeringen av 

Europakonventionen betonades det att lagstiftaren i första hand bör tillse att den 

svenska rätten är förenlig med konventionens bestämmelser.
71

 Svenska 

rättstillämpares tolkning av konventionen bör göras med försiktighet därför ska 

det ankomma på lagstiftaren att anpassa den svenska lagstiftningen till 

konventionens regler och praxis.
72

 Traditionellt sett har uppfattningen i svenska 

förarbeten varit att balansen mellan den lagstiftande och dömande makten inte 

ska ändras.
73

 Det har varit lagstiftarens och inte rättstillämparens uppgift att 

bedöma vilka förändringar av den nationella rätten som kan vara påkallade.
74

 

Med hänsyn till den tidsbegränsade lagen har det således skett en ändring i 

inställning gällande lagstiftarens primära ansvar, istället har rättstillämparen fått 

ett ansvar som tidigare ankommit på lagstiftaren.    

 

Tidigare har konventionerna utgjort ett subsidiärt skydd i förhållande till tidigare 

bestämmelser i UtlL men i och med införandet av den tidsbegränsade lagen utgör 

nu konventionerna det primära skyddet. Lagrådet betonar i sitt yttrande att 

bedömningen av att veta hur långt de svenska konventionsåtagandena går i 

lagstiftningssammanhang kan vara besvärligt och ännu svårare för asylsökande, 

Migrationsverket och migrationsdomstolarna.
75

 Regeringen har inte på förhand 

säkerställt att den tidsbegränsade lagen inte strider mot vad som följer enligt EU-

rätten och Europakonventionen således är det av betydelse att utreda vad dessa 

föreskriver om rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande 

samt om den tidsbegränsade lagen är förenlig därmed. 

 

                                                        
69
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3 EU-rätt 
 

3.1 Inledning  

 

I följande kapitel redogörs för EU:s rättsordning och relationen till nationell rätt. 

Inledningsvis presenteras skyddsgrundsdirektivet, det omarbetade 

skyddsgrundsdirektivet och familjeåterföreningsdirektivet. Detta är tänkt att visa 

vilka rättigheter alternativt skyddsbehövande har gällande familjeåterförening 

och tydliggöra de regler som återfinns i skyddsgrundsdirektivet och det 

omarbetade skyddsgrundsdirektivet, som fastställer grunderna för internationellt 

skydd och skyddets innebörd. I kapitlet görs en genomgående analys av den 

tidsbegränsade lagen och dess förenlighet med vad som följer av EU-rätten. 

 

3.2 EU:s rättsordning och relationen till nationell rätt 

 

Europeiska unionen är en egen juridisk person
76

 och därmed en egen rättsordning 

som tillkommit mot bakgrund av att självständiga stater beslutat sig för att 

samverka inom vissa områden.
77

 Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995. 

EU-rätten indelas i primärrätt, sekundärlagstiftning och allmänna rättsprinciper. 

Primärrätten består av unionsfördraget, funktionsfördraget och rättighetsstadgan, 

samtliga har samma rättsliga värde. På grundval av fördragen har unionens 

institutioner befogenhet att utforma unionens lagstiftning.
78

 Den lagstiftning som 

unionen stiftar benämns sekundärrätt som består av förordningar, direktiv och 

beslut.
79

 De rättsakter som har inrättats av de olika institutionerna har varierande 

juridisk status vilket föranleder att det krävs olika typer av åtgärder för att få en 

sådan status i medlemsstaternas nationella rätt.
80
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Specifika regler för vilken effekt EU:s rättsakter ska ha i medlemsstaternas 

rättsordning framgår inte av fördraget utan det har genom EU-domstolens praxis 

kodifierats normer av mer abstrakt karaktär, så kallade allmänna rättsprinciper, 

som haft en betydande roll i unionsrättens utveckling.
 81

 De allmänna 

rättsprinciperna betraktas som en utfyllnad av den unionsrättsliga lagstiftningen 

och ska användas vid tolkningen av rättsregler.
82

  

 

När en konflikt uppstår mellan nationella och unionsrättsliga bestämmelser har 

EU-domstolen slagit fast att EU:s regler har företräde och att de nationella 

reglerna får vika undan vid en konflikt.
83

  För att säkra EU-rättens genomslag 

och företräde är medlemsstaterna förpliktade att lojalt tillämpa och ge effekt åt 

EU-rättens regler och principer.
84

 För att säkerställa att lag och rätt följs vid 

tillämpning av fördragen finns Europeiska unionens domstol som ska tillförsäkra 

att fördragsbestämmelserna, sekundärrätten och allmänna rättsprinciper följs.
85

 

 

3.2 Familjeåterföreningsdirektivet  

 

År 1999 hölls ett möte i Tammerfors av Europeiska rådet. På mötet erkändes 

behovet av harmonisering av nationell lagstiftning angående villkoren för rätt till 

inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare.
86

 För att uppnå harmonisering 

konstaterade Europeiska rådet att EU bör garantera en rättvis behandling av 

tredjelandsmedborgare som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium.
87

 

Vidare bör tredjelandsmedborgare tilldelas rättigheter och skyldigheter likställda 

med EU-medborgarnas.
88

 Detta har sin grund i artikel 79 p.1 FEUF som 

föreskriver att unionen ska tillförsäkra en rättvis behandling av 

tredjelandsmedborgare som vistas inom medlemsstaternas territorium. Vidare ska 
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Europaparlamentet och rådet med stöd av p. 1 besluta om åtgärder om villkor för 

inresa och vistelse som avser familjeåterförening.
89

 För att uppnå de mål som 

fastställdes på mötet uppmanade Europeiska rådet antagandet av rättsliga 

instrument som möjliggör detta.
90

 Till följd av mötet upprättades 

familjeåterföreningsdirektivet som antogs den 22 september 2003 av Europeiska 

rådet.
91

 

 

Familjeåterföreningsdirektivets övergripande syfte är att ”fastställa villkor för 

utövande av rätten till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som vistas 

lagligen på medlemsstaternas territorier.”
92

 Familjeåterföreningsdirektivet 

behandlar tredjelandsmedborgare och deras rätt att återförenas med 

familjemedlemmar som befinner sig utanför en medlemsstat. Direktivet 

innehåller en uppsättning av fakultativa och obligatoriska bestämmelser och är 

ett så kallat minimidirektiv, men det ska inte påverka medlemsstaterna till att anta 

eller bibehålla förmånligare bestämmelser.
93

 

 

För att tredjelandsmedborgare ska ha rätt till familjeåterförening ska en person 

uppfylla kriterierna för referensperson som stadgas i familjeåterföreningsdirektiv

et. Grundförutsättningarna för att betraktas som en referensperson är att en 

tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i en medlemsstat innehar ett 

uppehållstillstånd som gäller minst ett år, samt har välgrundade utsikter till att få 

ett varaktigt uppehållstillstånd.
94

 Familjeåterföreningsdirektivet ska inte tillämpas 

när referenspersonen har tillstånd att vistas i en medlemsstat på grundval av 

alternativa skyddsformer.
95
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3.3 Skyddsgrundsdirektivet och det omarbetade 

skyddsgrundsdirektivet 

 

Traditionellt sett har utformningen av regelverk gällande personer med subsidiär 

skyddsstatus varit en angelägenhet för varje enskilt land. Medlemsstaterna har 

infört någon form av rättsregler gällande subsidiärt skydd i den nationella 

lagstiftningen även om rättsreglernas utformning och innebörd har varierat 

mellan länderna. Detta har ändrats med tiden mot bakgrund av EU:s påverkan på 

de europeiska ländernas migrationsrättsliga regler. För att harmonisera 

medlemsstaternas regelverk gällande personer med subsidiär skyddsstatus lade 

EU fram ett förslag fram om införande av ett skyddsgrundsdirektiv,
96

 som hade 

som mål att minska skillnaderna mellan flyktingar och subsidiära skyddsformer. 

Skyddsgrundsdirektivet trädde i kraft 2004 och införlivades av Sverige i januari 

2010.  

 

Direktivets syfte är att säkerställa att medlemsstaterna inför miniminormer för 

när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska bedömas som flyktingar 

eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd.
97

 Hänsyn ska 

även tas till att säkerställa full respekt till de asylsökandes och deras medföljande 

familjemedlemmar.
98

  

 

Europaparlamentet och rådet antog i december 2011 det omarbetade 

skyddsgrundsdirektivet som trädde ikraft år 2012.
99

 Orsaken till att ett nytt 

omarbetat skyddsgrundsdirektiv infördes var för att skapa ett mer effektivt 

asylsystem. I förbindelse till det första skyddsgrundsdirektivet var syftet att 

åstadkomma en ökad harmonisering samt att tydliggöra de regler inom EU som 

fastställer grunderna för internationellt skydd och skyddets innebörd.
100

 Det kan 

även tilläggas att ett av skälen till omarbetningen var att personer med subsidiära 
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skyddsformer bör tilldelas samma rättigheter och förmåner som de som 

flyktingar tilldelats enligt direktivet.
101

 I skälen till det omarbetade 

skyddsgrundsdirektivet betonas även att beaktande ska tas till 

Stockholmsprogrammets uppmaning att inrätta en enhetlig status för flyktingar 

och personer med subsidiära skyddsformer.
102

 Enligt artikel 23.1 framhålls även 

att medlemsstaterna ska se till att familjer hålls samman.  

 

3.4 Genomförande av direktiven i svensk rätt 

 

År 2005 införlivades familjeåterföreningsdirektivet i svensk rätt. Vid 

införlivande av familjeåterföreningsdirektivet införde Sverige förmånligare 

bestämmelser än de minimikrav som fastställs i direktivet och medgav rätt till 

familjeåterförening för personer som fått alternativ skyddsform i Sverige. För att 

åstadkomma en enhetlig, ändamålsenlig och icke diskriminerande lagstiftning 

ansåg regeringen att samma bestämmelser för uppehållstillstånd på grund av 

anknytning bör gälla för alla som är bosatta i Sverige, oberoende av 

medborgarskap.
103

 Detta innefattade således även skyddsbehövande i övrigt som 

beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.
 104

 Ett flertal remissinstanser 

delade regeringens mening och betonande att lagstiftningen bör vara enhetlig.
105

  

Flyktingar och övrigt skyddsbehövande jämställdes i princip i dåvarande 

utlänningslag. Med hänsyn till att flyktingar kan vara anknytningsperson enligt 

direktivet ansåg regeringen att även övrigt skyddsbehövande fortsättningsvis 

skall kunna utgöra anknytningsperson.
106

  

 

I prop. 2009/10:31 konstaterade regeringen att ”det finns behov av att kunna 

särskilja skyddsbehövande som omfattas av skyddsgrundsdirektivet från andra 

skyddsbehövande. Andra skyddsbehövande bör därför utgöra en egen nationell 

kategori av skyddsbehövande. UtlL bör anpassas till direktivets statusreglering”.
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107
 Detta ledde till att en ny kategori infördes i UtlL, alternativt 

skyddsbehövande, som anpassades till skyddsgrundsdirektivets statusreglering 

beträffande subsidiärt skyddsbehövande.
108

 Vid genomförandet av det första 

skyddsgrundsdirektivet ansåg regeringen att några författningsändringar inte 

behövde göras eftersom de bestämmelser som återfanns i direktivet gällande 

uppehållstillstånd för familjemedlemmar var uppfyllda i svensk rätt.
109

 Vid 

införlivandet av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet infördes bestämmelser 

som minskade skillnaden ytterligare mellan flyktingar och alternativt 

skyddsbehövande, bland annat vad gäller uppehållstillståndets längd. Eftersom 

det omarbetade skyddsgrundsdirektivet tillåter att medlemsstater har 

förmånligare regler än de som återfinns i direktivet finns inget hinder mot en 

sådan åtgärd.
110

  

 

3.4.1 Sammanfattande kommentar  

 

Det går att konstatera att Sveriges inställning genom åren har varit att flyktingar 

och alternativt skyddsbehövande bör tilldelas samma rättigheter. Således har det 

införts förmånligare bestämmelser än de minimikrav som fastställts i direktiven. 

I den tidsbegränsade lagen tar Sverige ett avsteg från tidigare hållning och inför 

en tydlig distinktion mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande vad 

gäller rätt till familjeåterförening. Detta är anmärkningsvärt då skillnaderna 

mellan de olika grupperna anses alltmer oväsentliga sen det omarbetade 

skyddsdirektivet antagits. Att motivera distinktionen med hänvisning till 

familjeåterföreningsdirektivet bestämmelser är sannolikt inte tillräckligt.  Vid en 

sådan genomgripande förändring kan inte rättigheterna som aktualiseras i det 

omarbetade skyddsgrundsdirektivet utelämnas. I skälen till det omarbetade 

skyddsdirektivet framhålls det att hänsyn bör tas till Stockholmsprogrammets 

uppmaning att inrätta en enhetlig status för flyktingar och personer med 
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subsidiärt skydd.
111

 Det framförs även i skälen att personer med subsidiärt skydd 

bör beviljas samma rättigheter som flyktingar enligt vad som föreskrivs i 

direktivet.
112

 Undantag får göras om de är nödvändiga och objektivt 

motiverade.
113

 En motivering som stöder distinktionen saknas från regeringens 

sida. Det enda argument som framförts är att det är förenligt med 

familjeåterföreningsdirektivet. I nästföljande avsnitt redogörs för hur direktiv bör 

tolkas av medlemsstaterna för att anses förenliga med vad som följer av EU-

rätten.  

 

3.5 Tolkning av direktiv  

 

Unionens rättsakter har olika rättsverkningar beroende på om det är en 

förordning, ett direktiv eller ett beslut. Ett direktiv är bindande för varje 

medlemsstat till vilket det är riktat.
114

 Medlemsstater ska vidta alla nationella 

lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra unionens bindande 

rättsakter.
115

 Den väsentliga skillnaden mellan förordningar och direktiv är att de 

sistnämnda inte är direkt tillämpliga i en medlemsstat. Avsikten med 

direktivformen är att varje medlemsstat ska avgöra tillvägagångsättet för 

genomförandet av ett direktiv som passar strukturen i den nationella 

lagstiftningen
116

. Förutsatt att det säkerställer direktivets avsedda syfte. Detta har 

även fastställts i EU-domstolens praxis. I målet Royer
117

 framför domstolen att 

även om medlemsstaterna har ett handlingsutrymme att själva välja 

tillvägagångssätt för genomförande av ett direktiv, ska detta inte påverka deras 

förpliktelser att välja det tillvägagångssätt som är lämpligast för att säkerställa 

direktivets syfte. Vid genomförande av direktiv i nationell rätt ställer EU-

domstolen krav på att det ska ske på ett lojalt och komplett sätt.
118
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Vid de fall en medlemsstat ska tolka ett direktiv räcker det således inte med att 

utläsa enskilda bestämmelser i ett direktiv. I vissa fall krävs det att gå utöver EU-

rätten för att veta hur ett direktiv ska tolkas. När ett direktiv bygger på en 

internationell konvention kan denna vara relevant som tolkningsunderlag i 

relation till nationell rätt.
119

 Den nationella rätten utvecklas ständigt och blir 

alltmer sammanflätat med internationell rätt.
 120

  Därför är det av betydelse att 

känna till bakgrunden och syftet till direktivet för att fullgöra direktivets korrekta 

och enhetliga tillämpning. Det fastställs i 296 FEUF att rättsakter ska motiveras 

vilket görs i form av skäl inledningsvis i varje direktiv. Syftet är att föreskriva de 

skäl som beaktas vid direktivets utfärdande. Skälen anses inte juridisk bindande 

men det kan finnas viktig information om hur rättsakten bör tolkas.  

 

I skälen till familjeåterföreningsdirektivet framhålls vikten av familjeåterförening 

som ett nödvändigt medel för att möjliggöra familjelivet vilket även ska 

underlätta integreringen i medlemsstaterna.
121

 De åtgärder som antas i relation till 

familjeåterförening bör vara förenliga med de skyldigheter som återfinns i en rad 

folkrättsliga instrument, det vill säga skyldigheten att skydda familjen och 

respekten för familjelivet.
122

 Rätten till familjeåterförening ska även utövas i 

överensstämmelse med de värden och principer som medlemsstaterna 

erkänner.
123

 I skälen till det omarbetade skyddsgrundsdirektivet framhålls det att 

vid behandlingen av personer som omfattas av direktivet är medlemsstaterna 

bundna av sina skyldigheter som fastställts i de internationella rättsliga 

instrument som de är parter till, särskilt de instrument som förbjuder 

diskriminering.
124

 Det framgår även av skälen att direktivet står i 

överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns, 

särskilt i EU:s stadga.
125

 Skyddet av de grundläggande rättigheterna återfinns 

även i artikel 6 FEU som utgörs av, rättighetsstadgan, Europakonventionen och 
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medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner
126

. De allmänna 

rättsprinciperna betraktas som en utfyllnad av den unionsrättsliga lagstiftningen 

och ska användas vid tolkningen av rättsregler.
127

 

 

I propositionen till den tidsbegränsade lagen bedömer regeringen att det är 

förenligt med familjeåterföreningsdirektivet att inte bevilja familjeåterförening 

till alternativ skyddsbehövande, denna bedömning grundar sig på artikel 3.2c i 

familjeåterföreningsdirektivet. Det kan således ifrågasättas huruvida lagstiftaren 

har genomfört en korrekt tolkning av direktivet mot bakgrund av det som ovan 

presenterats gällande att tolkning av direktiv inte kan ske utifrån en enskild 

bestämmelse. Genom att enbart grunda bedömningen på artikel 3.2c riskerar 

regeringen således att frångå förväntningarna på medlemsstaterna att säkerställa 

direktivets avsedda syfte genom att läsa direktivet i sin helhet.  

 

För att fastställa vad som är förenligt med EU-rätten måste direktiv tolkas i en 

riktning som överensstämmer med de allmänna principerna och giltigheten av 

sekundärlagstiftningen måste prövas mot dessa principer.
128

 Det kan även 

påpekas att de allmänna principerna har högt normhierarkiskt värde och att 

Europadomstolen har fastslagit i sin rättspraxis att de har konstitutionell status.
129

  

 

3.6 Vägledning  

 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis två rättsfall. Skälet till att dessa två 

rättsfall beaktas är för att det endast är i dessa fall som EU-domstolen ger 

vägledning om hur familjeåterföreningsdirektivet och det omarbetade direktivet 

ska tolkas av medlemsstaterna. Dels gällande familjeåterförening samt huruvida 

personer som beviljats internationellt skydd ska tilldelas samma rättigheter som 

flyktingar. I avsnittet görs även en redogörelse gällande kommissionens 
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riktlinjer, eftersom dessa har betydelse för hur tillämpningen och tolkningen av 

familjeåterföreningsdirektivet ska genomföras i nationell rätt.  

 

3.6.1 Parlamentet mot rådet  

 

Familjeåterföreningsdirektivet är endast en sekundärrättslig akt det vill säga 

underordnad primärrätten. EU-domstolen har som uppgift att granska 

lagenligheten av sådana lagstiftningsakter som antas av exempelvis rådet och 

kommissionen detta inkluderar familjeåterföreningsdirektivet som antagits av 

rådet.
130

 Vid en välgrundad talan kan EU-domstolen ogiltigförklara berörda 

rättsakter.
131

 

 

I parlamentet mot rådet
132

 prövade EU-domstolen familjeåterföreningsdirektivet 

lagenlighet mot Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. I målet 

framhävdes Europakonventionens och rättighetsstadgans inverkan på EU-

domstolens tolkning av familjeåterföreningsdirektivet. Europarlamentet hade i 

sin ansökan begärt ogiltigförklaring av ett antal artiklar i 

familjeåterföreningsdirektivet eftersom de ansågs strida mot de grundläggande 

rättigheterna. Särskilt strider artiklarna i direktivet mot rätten till familjeliv och 

rätten till icke-diskriminering som återfinns i artiklarna 8 och 14 i 

Europakonventionen och rätten till familjeliv i art 7 som fastställs i EU:s 

stadga.
133

 Vidare anförde parlamentet att direktivet i sig strider mot de 

grundläggande rättigheterna på grund av att det tillåter sådana nationella 

lagstiftningar.
134

  

 

Talan ogillades av EU-domstolen men domstolen uttalade sig generellt om rätten 

till familjeliv som följer av artikel 8 i Europakonventionen.  Hänvisning gjordes 
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till tidigare avgöranden
135

 och EU-domstolen konstaterade att rätten till familjeliv 

som följer av artikel 8 i Europakonventionen är en grundläggande rättighet som 

inom EU:s rättsordning är skyddad. I vissa fall åläggs medlemsstaterna negativa 

skyldigheter som medför att medlemsstaterna är skyldiga att inte utvisa en 

person.
136

 Vidare kan medlemsstater även åläggas positiva skyldigheter att tillåta 

inresa och vistelse för en person på dess territorium.
137

  Domstolen uttalade att 

det förvisso inte följer av artikel 8 i Europakonventionen en rätt för utlänningar 

att resa in till eller uppehålla sig på ett visst lands territorium. Dock kan det strida 

mot artikel 8 att utestänga en person från ett land där hans anhöriga bor.
138

  

 

Som ovan nämnts ogillades talan men EU-domstolen fastställde att skyddet av de 

grundläggande rättsprinciperna är bindande för medlemsstaterna. Vid tolkning 

och tillämpning av familjeåterföreningsdirektivet bör det ske i enlighet med de 

krav som följer av skyddet för mänskliga rättigheter och framförallt vad gäller 

skyddet för familjelivet. 

 

3.6.2 Alo och Amira Osso mot Region Hannover 

 

De allmänna principerna om likabehandling och icke-diskriminering kräver att 

jämförbara situationer inte får behandlas olika och att olika situationer inte får 

behandlas på samma sätt, såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan 

behandling.
139

 I Alo och Osso mot Region Hannover, som gällde begränsningen 

av rörelsefrihet i en medlemsstat, tolkade EU-domstolen det omarbetade 

skyddsgrundsdirektivet så att personer som beviljats internationellt skydd ska ha 

samma rättigheter och förmåner som flyktingar.
140

 Bedömningen grundade sig på 

EU lagstiftarens avsikt att införa en enhetlig status för personer som beviljats 
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internationellt skydd,
141

 generaladvokaten lyfte också fram principen om lika 

behandling.
142

 EU-domstolen framförde att nationella rättsregler som gör skillnad 

mellan personer med subsidiär skyddsstatus och flyktingar, bara skulle vara 

berättigat om dessa grupper inte var i objektivt jämförbara situationer.
143

 

 

3.6.3 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av familjeåterföreningsdirektivet  

 

Kommissionen har framhållit i sina riktlinjer gällande tillämpningen av 

familjeåterföreningsdirektivet rörande personer med subsidiärt skyddsstatus att 

”direktivet inte bör tolkas så att medlemsstaterna måste neka 

tredjelandsmedborgare med tillfälligt eller subsidiärt skydd rätten till 

familjeåterförening”.
144

 Kommissionen framför ”att personer som beviljats 

subsidiärt skydd anses ha samma behov av internationellt skydd som 

flyktingar”.
145

 Därför uppmanar kommissionen medlemsstaterna att införa 

bestämmelser i den nationella rättsordningen som ger liknade rättigheter för båda 

grupper.
146

  

 

Kommissionen framför vidare att ” eftersom den allmänna regeln är att 

familjeåterförening ska beviljas, måste undantag från denna regel tolkas 

strikt”.
147

 Syftet med familjeåterföreningsdirektivet är att möjliggöra 

familjeåterförening och därför ska den handlingsmarginal som getts till 

medlemsstaterna inte utnyttjas på ett sätt som undergräver syftet med 

direktivet.
148

 När medlemsstaterna tolkar och tillämpar direktivet i nationell 

lagstiftning ska det genomföras på ett sätt som är i överensstämmelse med de 

grundläggande fri- och rättigheterna särskilt respekten för privatlivet och 
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familjelivet.
149

 Oavsett om det uppstår situationer där enskilda fall inte innefattas 

av unionslagstiftningen har medlemsstaterna en förpliktelse att ta hänsyn till 

artiklarna 8 och 14 i Europakonventionen.
150

  

 

Kommissionens riktlinjer är en form av normbildning som består av EU-rättsligt 

material som är icke bindande rättsakter. Trots att denna normbildning inte är 

juridisk bindande har EU-domstolen framhållit att sådana normer ska kasta ljus 

över tolkningen av bindande unionsrättsliga bestämmelser.
151

  I vissa fall har 

även EU-domstolen hänvisat till dessa vid sin tolkning av en rättsakt.
152

 

 

3.8 Regeringens tolkning av EU-rättens miniminivå 

 

Regeringens tolkning av EU:s miniminivå grundar sig på artikel 3.2 c i 

familjeåterföreningsdirektivet som stadgar att personer med subsidiär 

skyddsstatus kan undantas från tillämpningsområdet. Regeringens bedömning 

strider inte mot ordalydelsen i direktivet. Däremot finns det andra aspekter som 

bör vägas in vid en tolkning av ett direktiv. 

 

Inledningsvis kan det ifrågasättas om det är rimligt att alternativt 

skyddsbehövande undantas från direktivets tillämpningsområde? Vid en 

ordalydelsetolkning är sannolikt denna bedömning korrekt. Som tidigare nämnts 

kan dock inte en bestämmelse tolkas isolerat från sitt sammanhang utan måste 

även tolkas i bakgrund av sitt syfte, det vill säga en teleologisk tolkning.
153

 

Därför måste hänsyn tas till syften som framförs i familjeåterföreningsdirektivet. 

I skälen till direktivet stadgas det att familjeåterförening är ett nödvändigt medel 

för att möjliggöra familjelivet.
154

Samt att flyktingar som tvingats fly sina 

hemländer bör ges särskild uppmärksamhet eftersom de inte har möjlighet att 
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leva ett normalt liv i hemlandet.
155

 Trots att det sistnämnda skälet huvudsakligen 

riktar sig till flyktingar bör det även gälla för personer som klassats som 

alternativt skyddsbehövande. Alternativt skyddsbehövande som beviljats 

internationellt skydd antas heller inte kunna återvända till sina hemländer 

eftersom de bland annat riskerar att skadas på grund av exempelvis väpnade 

konflikter. Detta framhåller även kommissionen i sina riktlinjer gällande 

tillämpningen av familjeåterföreningsdirektivet; ”personer som beviljats 

subsidiärt skydd har samma behov av internationellt skydd som flyktingar”.
156

  

I det omarbetade skyddsgrundsdirektivet bekräftas även likheten mellan 

flyktingar och personer med alternativa skyddsformer.
157

 Detta har även fastställs 

i EU-domstolens praxis som nämnts ovan. I Alo och Osso tolkade EU-domstolen 

det omarbetade skyddsgrundsdirektivet som att personer som beviljats 

internationellt skydd ska ha samma rättigheter och förmåner som flyktingar.
158

 

 

En ytterligare aspekt är att de så kallade miniminivåer som asylsökande har i 

olika direktiv utvecklas genom åren när nya direktiv antas. Därför måste 

direktiven tolkas dynamiskt. En tolkning kan inte utföras utifrån ett enskilt 

direktiv som antagits för flera år sen. Andra direktiv kan ha tillkommit som ett 

komplement med syfte att utveckla rättigheterna. Familjeåterföreningsdirektivet 

antogs år 2003 och det omarbetade skyddsgrundsdirektivet år 2011. Regeringen 

kan inte enbart utgå från vad som föreskrivs i familjeåterföreningsdirektivet, 

hänsyn måste även tas till de rättigheter som personer med subsidiär skyddsstatus 

har i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet.  

 

Vad gäller de allmänna rättsprinciperna så har de en stor betydelse vid tolkning 

av EU-rättsliga bestämmelser.
159

 Domstolen har fastställt att vid en tolkning av 

sekundärrätten ska den tolkas så att den är förenlig med EU:s allmänna 
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rättsprinciper.
160

I både familjeåterföreningsdirektivet och skyddsgrundsdirektivet 

framgår det av skälen att direktiven ska respektera de grundläggande 

rättigheterna och de allmänna rättsprinciperna. I parlamentet mot rådet framförde 

även domstolen att skyddet av de grundläggande rättsprinciperna i unionens 

rättsordning är bindande för medlemsstaterna.  Familjeåterföreningsdirektivets 

bestämmelser måste tolkas i enlighet med de krav som följer av skyddet för 

mänskliga rättigheter och framförallt vad gäller skyddet för familjelivet. 

Familjeåterföreningsdirektivet antogs dessutom innan EU:s rättighetsstadga blev 

en del av primärrätten. EU:s rättighetsstadga ligger på den högsta nivån i EU:s 

normhierarki och detta medför att medlemsstaterna måste tillförsäkra att 

tillämpningen och tolkningen av direktiv är i linje med rättighetsstadgan.
161

 

 

Regeringen väljer att jämställa EU:s miniminivå med 

familjeåterföreningsdirektivet. Enligt min mening är detta en förenklad 

bedömning av EU-rättens miniminivå. Om man vill lägga sig på en miniminivå 

som följer av EU-rätten måste allt som nämnts ovan beaktas vid bedömningen. 

Detta har dock regeringen bortsett ifrån, vilket leder till att den tidsbegränsade 

lagen riskerar att underskrida miniminivån. Regeringen har tagit för lite hänsyn 

till rättspraxis och allmänna rättsprinciper. Det är av betydelse att beakta dessa 

när EU-rättsliga bestämmelser ska tillämpas, då det annars finns en risk att EU-

rätten inte tillämpas korrekt i nationell lagstiftning.
162

 För att fastställa vad som 

följer av EU-rättens miniminivå måste en tolkning av Europakonventionen göras 

för att bedöma om alternativt skyddsbehövande har rätt till familjeåterförening. 

Med hänsyn till detta behandlas Europakonventionen i nästa kapitel.  
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4 Europakonventionen 
 

4.1 Kontext 

 

I den tidsbegränsade lagen har rättigheterna för personer som klassats som 

alternativt skyddsbehövande kraftigt begränsats gällande rätten till 

familjeåterförening. Den fråga som uppkommer, som även ett antal 

remissinstanser har ställt, är om regeringens begränsning är förenlig med 

Europakonventionen.
163

 Specifikt vad gäller begränsningens förenlighet med 

rätten till familjeliv som stadgas i artikel 8 Europakonventionen, samt förbud mot 

diskriminering som stadgas i artikel 14 i Europakonventionen. Regeringens 

uppfattning är att den begränsningen i rätten till familjeåterförening som införts 

är förenlig med Europakonventionen.
164

 Vidare anför regeringen att den 

tidsbegränsade lagen endast ska tillämpas i tre år och med hänsyn till rådande 

omständigheter måste det anses förenligt med konventionen att låta 

familjeåterförening vänta.
165

 Det kan emellertid inte uteslutas att det i 

undantagsfall kan finnas sådana omständigheter att en sådan fördröjning av rätten 

till familjeåterförening skulle strida mot svenska konventionsåtaganden. 

Regeringen har därför infört en bestämmelse som möjliggör att uppehållstillstånd 

kan beviljas i sådana undantagsfall men överlämnat till rättstillämparen att 

avgöra detta.
166

 Mot denna kontext görs nedan en utredning beträffande huruvida 

begränsningen i rätten till familjeliv för alternativt behövande är förenlig med 

Europakonventionen. 

 

4.2 Europadomstolens allmänna tolkningsprinciper  

 

De bestämmelser som stadgas i Europakonventionen är formulerade på ett 

allmängiltigt sätt och kan resultera i skilda tolkningar. Av den anledningen är det 
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av betydelse att redogöra för vilka principer som ska vara vägledande vid 

tolkningen.  

 

Europadomstolen har i sin rättspraxis utvecklat olika tolkningsprinciper, en av 

dem är den dynamiska tolkningsprincipen. Det vill säga att konventioner ska ses 

som ett levande instrument eftersom de ständigt utvecklas i takt med 

Europadomstolens rättspraxis. Därför måste konventionen tolkas i ljuset av den 

utveckling som sker i samhället och med hänsyn till ändringar i 

rättsuppfattningen i konventionsstaterna.
167

  

 

Margin of appreciation är en annan betydande tolkningsprincip som kodifierats i 

Europadomstolens praxis.
168

 Vad gäller tillämpningen av konventionernas 

rättigheter har konventionsstaterna det primära ansvaret för att dessa 

respekteras.
169

 Enligt denna tolkningsprincip ges medlemsstaterna och de 

nationella rättstillämparna inom ramen för konventionen ett visst utrymme att 

göra de avvägningar som krävs för att tillgodose tillämpningen inom den 

nationella rättsordningen.
170

 Handlingsutrymmet grundar sig dock på sakens 

karaktär och vilka rättigheter som är avsedda att skyddas.  

 

Proportionalitetsprincipen är en princip som anses genomsyra hela 

konventionen. I vissa artiklar i Europakonventionen är det tillåtet att göra en 

inskränkning i en rättighet om det anses nödvändigt för att skydda vissa 

intressen. Vid tillämpningen av proportionalitetsprincipen görs en avvägning 

mellan inskränkningen i den enskildes rättighet och vikten av det allmänintresse 

som staten önskar tillgodose.
171
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4.3 Europakonventionens ställning i svensk rätt  

 

Sverige undertecknade Europakonventionen år 1950 och ratificerade den två år 

senare. När en medlemsstat ratificerar en internationell överenskommelse blir 

den ratificerade staten folkrättsligt bunden.
172

 Konventioners ställning i 

medlemsstater skiljer sig åt beroende på om länderna har ett företrädelsevis 

monistiskt eller dualistiskt rättssystem.
173

 I Sverige tillämpas den dualistiska 

principen som innebär att internationella överenskommelser inte automatiskt blir 

en del av den nationella rätten. Detta sker normalt genom inkorporation eller 

transformation. Sverige inkorporerade Europakonventionen genom lag 

(1994:1219) vilket ledde till att konventionstexten och dess tilläggsprotokoll ska 

gälla som svensk lag.
174

 Samtidigt infördes i 2 kap. 23 § regeringsformen, en 

bestämmelse som fastslog att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid 

med Europakonventionen.
175

 Genom denna bestämmelse markerades 

konventionens särskilda ställning i svensk rätt.
176

  Europakonventionen har inte 

grundlagsstatus, vilket medför att i de fall det uppstår en konflikt mellan 

konventionen och annan lag ska konflikten lösas genom att svenska domstolar 

och myndigheter tillämpar konventionskonform tolkning, också kallad 

fördragskonform tolkning. Detta innebär att ska svenska bestämmelser så det 

långt det är möjligt ska tolkas så att de överensstämmer med Sveriges 

fördragsenliga skyldigheter.
177

 

 

4.4 Artikel 8 - Rätten till familj- och privatliv 

 

I artikel 8 p.1 i Europakonventionen stadgas att var och en har rätt till respekt för 

sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Vidare stadgas det i 
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p.2 samma artikel att en offentlig myndighet inte får inskränka denna rättighet 

annat än med stöd av lag om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt. Med 

hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska 

välstånd, till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller 

moral eller för andra personers fri- och rättigheter.
178

  Utgångspunkten i artikel 8 

är att staten ska avstå från att inskränka enskildas rättigheter. Detta innebär att 

staten inte ska ingripa i privat- och familjelivet såvida det inte i konventionen 

finns stöd för en sådan inskränkning.  

 

Medlemsstater ska förutom att avstå från inskränkningar i den mån det är möjligt 

även vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes privatsfär.
179

 De 

skyddsåtgärder som förväntas vidtas av medlemsstaterna måste emellertid vara 

rimliga. Huvudsakligen kan det krävas att medlemsstaterna stiftar lagar som ger 

ett grundläggande skydd åt exempelvis enskildas privatliv och familjeliv.
180

 När 

medlemsstaterna inskränker en rättighet i artikel 8 ska en bedömning göras om 

inskränkningen innefattas av undantagsbestämmelserna i artikel 8.2.
181

 För att 

inskränkningen skall vara förenlig med artikeln ska tre kriterier vara uppfyllda. 

Inskränkningen måste vara laglig, ämnad att tillgodose de allmänna eller 

enskilda intressen som uppräknas i artikeln och inskränkningen måste vara 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.
182

  

 

4.4.1 Proportionalitetsprincipen  

 

När en prövning av rätten till familjeliv ska göras måste det i första hand göras en 

bedömning av om ett familjeliv existerar. Föreligger det inte ett familjeliv 

behöver man inte gå vidare och göra en proportionalitetsbedömning. Vad som 

krävs för att uppfylla kriterierna för att ha ett familjeliv enligt artikeln kommer 

inte att utredas närmare inom ramen för denna analys. Istället kommer att 

förutsättas att den sökande har ett sådant familjeliv som skyddas av artikel 8.1. 
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Enligt konventionens bestämmelse åläggs inte medlemsstaterna att medge 

utlänningar inresa eller vistelse på dess territorium. Utgångspunkten är att staten 

själv kan reglera villkoren för att utlänningar skall få vistas på statens 

territorium.
183

 Vid de fall statens beslut leder till att familjer splittras och tvingas 

leva åtskilda kan en fråga uppkomma om brott mot rätten till respekt för 

familjeliv.
184

  

 

Vid tillämpning av artikel 8 får bedömas om behandlingen av familjen är 

proportionerlig och därmed kan anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.  

Vid denna bedömning är det statens intresse av att begränsa invandringen som 

bör avvägas mot de enskilda personernas intresse av att leva tillsammans i en 

familjegemenskap.
185

 I en situation där en person flyttat till ett land för att arbeta 

eller flytt från ett land i krig kan det efter en tid framstå som angeläget att 

familjemedlemmar som är kvar i hemlandet vill återförenas med personen som 

befinner sig i bosättningslandet. Detta förutsätter att familjemedlemmar beviljas 

uppehållstillstånd för att kunna återförenas. I en sådan situation kan artikel 8 ge 

en rätt till att bevilja inrese- och uppehållstillstånd. Det är dock ingen absolut rätt 

utan bedömningen måste göras i varje enskilt fall. Konventionen innehåller inte 

något uttryckligt stadgande om rätten till familjeåterförening. Artikel 8 har 

emellertid av Europadomstolen tolkats så att den också innefattar rätt till 

familjeåterförening i vissa fall.
186

  För att få en närmare förståelse för var 

gränserna för proportionalitetsbedömningen görs i följande stycke en redogörelse 

av Europadomstolens praxis. Rättsfallen har valts ut i syfte att belysa vilka 

omständigheter Europadomstolen tar hänsyn till vid de fall familjeåterförening 

beviljas eller inte.  
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4.4.2 Europadomstolens praxis 

 

I Abdualaziz, Cbales och Balkandi mot Storbritannien
187

 bodde tre kvinnor i 

Storbritannien, men deras män beviljades inte uppehållstillstånd av de brittiska 

myndigheterna. Äktenskapen ingicks efter att de klagande hade fått beviljat 

uppehållstillstånd. Domstolen bedömde att detta inte rörde sig om ett sådant fall 

där en utlänning redan hade en familj och hade lämnat kvar dem i 

hemlandet.
188

Vidare framförde domstolen att de klagande inte påvisat att det 

återfanns hinder för de klagande att etablera ett familjeliv i makarnas 

hemländer.
189

 Den skyldighet som följer av artikel 8 ska inte tolkas så vidsträckt 

att den ger äkta makar rätt att välja bosättningsland. Sammantaget ansåg 

domstolen att det inte förelåg en kränkning av artikel 8.
190

  

 

I Gül mot Schweiz
191

 rörde målet en turkisk medborgare som var bosatt i Schweiz 

och önskade att återförenas med sin son som bodde i Turkiet. Det kan tilläggas 

att Güls hustru befann sig i Schweiz och fått stanna. De Schweiziska 

myndigheterna beviljade inte uppehållstillstånd för sonen. Makarna ansåg att 

beslutet stred mot artikel 8 Europakonventionen.
192

 Europadomstolen ansåg att 

det inte stred mot artikeln och grundade sin bedömning på det faktum att 

makarna förorsakat separationen själva genom att flytta till Schweiz.
193

 Det fanns 

dessutom inte förhinder för makarna att återvända och återförenas med sonen i 

Turkiet. Domstolen anmärkte vidare att sonen hade starkare anknytning till 

Turkiet eftersom han vuxit upp där.
194

 Ett liknande fall var Ahmut mot 

Nederländerna,
195

 det gällde en marockansk medborgare som var bosatt i 

Nederländerna som önskade återförenas med sin minderåriga son som var kvar i 
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Marocko.
196

 Nederländska myndigheterna beviljade inte uppehållstillstånd för 

sonen. Europadomstolen bedömde att beslutet inte stred mot artikel 8 på samma 

grunder som framfördes i fallet Gul mot Schweiz
197

. Det vill säga att sonen hade 

starkare anknytning till Marocko och det inte återfanns några hinder för fadern 

att återförenas i hemlandet. 

 

I Sen mot Nederländerna gällde fallet en turkisk familj som beviljats 

uppehållstillstånd i Nederländerna. Deras dotter bodde i Turkiet och föräldrarna 

önskade återförenas med sin dotter i Nederländerna. Domstolen fann att det var 

nödvändigt att utreda omständigheterna i fallet mot bakgrund av gällande 

principer som fastställdes i Ahmut mot Nederländerna. I detta sammanhang har 

domstolen tagit hänsyn till dotterns ålder, hennes livssituation i Turkiet och 

hennes relation till föräldrarna. 
198

 Domstolen betonade att dottern i det aktuella 

fallet liknade sökandes omständigheter i målet Ahmut mot Nederländerna och en 

kränkning av artikel 8 ansågs inte föreligga i det fallet.
199

 Dottern i Sen mot 

Nederländerna hade bott hela sitt liv i Turkiet och ansågs ha starkare band till sitt 

lands språkliga och kulturella miljö.
200

 I motsats till domslutet i fallet Ahmut mot 

Nederländerna bedömde domstolen att det förelåg ett stort hinder att låta hela 

familjen i Nederländerna att flytta till Turkiet för att återförenas med sin dotter. 

Makarna hade bott i Nederländerna flera år och även fött två barn under den 

tiden. Dessa barn ansågs ha starkare anknytning till Nederländerna och ingen 

anknytning till Turkiet. Därför bedömde domstolen att det var lämpligare att 

dottern beviljades uppehållstillstånd i Nederländerna.
201

 Det kan konstateras att 

domstolen i Sen mot Nederländerna hade en mer generösare bedömning gällande 

familjeåterförening till skillnad från tidigare praxis fastän omständigheterna varit 

liknande.    
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I Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna hade en kvinna från Eritrea bott i 

Nederländerna sen flera år tillbaka och hade nederländskt medborgarskap. Hon 

bodde med sin familj som bestod av en make och två barn.
202

 I Eritrea bodde 

hennes dotter som hade blivit kvar i landet när modern flytt på grund av krig och 

nu önskade modern att återförenas med sin dotter och att hon skulle beviljas 

uppehållstillstånd i Nederländerna.
203

 Domstolen utgick från att bedöma huruvida 

artikel 8 Europakonventionen ålägger staten en positiv skyldighet att bevilja 

uppehållstillstånd till dottern.
204

 Utifrån tidigare rättspraxis konstaterade 

domstolen att det faktum att föräldrar lämnar sina barn i ursprungslandet och 

bosätter sig utomlands inte behöver betyda att det inte föreligger en tanke om att 

man i framtiden vill återförenas.
205

 Vad gäller det aktuella fallet hade modern 

som avsikt att förenas med dottern men hon hade inte haft förståelse för kraven 

för ansökan om familjeåterförening och därför inte kunnat söka tidigare.
206

 

Domstolen bedömde att för att säkerställa familjesammanhållning vore det 

rimligt att bevilja dottern uppehållstillstånd, eftersom moderns två barn som 

redan bodde i Nederländerna inte hade tillräckligt starka band till föräldrarnas 

ursprungsland.
207

 Domstolen ansåg att staten hade kränkt artikel 8 genom att 

neka dottern uppehållstillstånd i Nederländerna.
208

 

 

4.5 Sammanfattande kommentarer 

 

Det går att utläsa utifrån Europadomstolens praxis att det inte finns en absolut 

rätt till familjeåterförening i en konventionsstat. I enskilda fall kan emellertid ett 

nekande av familjeåterförening innebära en kränkning av artikel 8 i 

Europakonventionen. En proportionalitetsbedömning måste göras i varje enskilt 

fall och beroende på omständigheterna i fallet kan en familjeåterförening 

beviljas.  
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Utifrån den praxis som presenteras i avsnitt 4.5 fastställs att staten har rätt att 

förvägra familjeåterförening i en konventionsstat när klagande inte påvisat att det 

återfinns hinder för att etablera ett familjeliv i hemlandet. I Abdualaziz, Cbales 

och Balkandi mot Storbritannien, ansåg domstolen att det inte förelåg några 

hinder att bosätta sig i hemlandet. Därför ansågs nekande till 

familjeåterföreningen inte strida mot artikel 8. Europadomstolen fastställer att 

artikel 8 inte ska tolkas på ett sådant sätt som innefattar en allmän skyldighet för 

konventionsstaten att respektera familjers val av bosättningsland. I vissa fall har 

det förekommit möjlighet att återförenas i hemlandet men då har även domstolen 

bedömt vilket land sökande har mest anknytning till och om det vore rimligt att 

återföreningen ska ske i hemlandet. I Gül mot Schweiz och Ahmut mot 

Nederländerna hade sökande starkast språklig och kulturell anknytning till 

hemlandet, varför familjeåterförening nekades.  

 

Sen mot Nederländerna och Tuquabo- Tekle m.fl. mot Nederländerna är som 

ovan nämnts de fall där Europadomstolen beviljat familjeåterförening. 

Inledningsvis går det att utläsa ur fallen att det förekom möjligheter att 

återförenas i hemlandet samt att sökande hade starkare anknytning till hemlandet.  

Dock vägde Europadomstolen in andra omständigheter i fallet som talade för att 

nekande av familjeåterförening skulle anses vara oproportionerligt. I Sen mot 

Nederländerna går det att urskilja en förändring i Europadomstolens inställning. 

Domstolen fastslog att de nederländska myndigheterna hade en positiv skyldighet 

att bevilja uppehållstillstånd till makarnas dotter eftersom det inte kan förväntas 

att hela familjen som befann sig i konventionsstaten skulle flytta till 

hemlandet.
209

 Det lämpligaste alternativet var att dottern flyttade till 

konventionsstaten för att återförenas med sin familj. Denna formulering är ett 

avsteg från tidigare praxis gällande familjeåterförening. Tidigare har 

Europadomstolen fastställt att konventionsstater är skyldiga att bevilja 
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familjeåterförening om det är det enda sättet att skydda familjelivet.
210

 I detta fall 

sänktes kraven och familjeåterförening beviljades i konventionsstaten då 

domstolen ansåg att det var det lämpligaste alternativet.
211

 Europadomstolen 

bekräftade detta ytterligare i Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna där 

domstolen fann att anknytningspersonen och dennes familj hade starkare band till 

konventionsstaten och det kan inte förväntas att hela familjen skulle flytta till 

hemlandet för att återförenas med sökande. Således var det lämpligaste 

alternativet att sökande som befann sig i hemlandet fick uppehållstillstånd i 

konventionsstaten.
212

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att när det 

föreligger hinder eller anses orimligt för en person att återförenas med sin familj i 

hemlandet har medlemsstaterna en positiv skyldighet att tillåta en 

familjeåterförening på statens territorium.  

 

Personer som klassats som alternativt skyddsbehövande har erhållit denna 

skyddsstatus för att de är i behov av internationellt skydd. Därför kan det 

presumeras att dessa personer inte kan återvända till sitt hemland för att 

återförenas med sin familj. Vid en proportionalitetsbedömning kommer 

rättstillämpare troligtvis att komma fram till att det inte finns en möjlighet att 

återförenas i hemlandet. Därför kommer en korrekt tillämpning av 

Europakonventionens praxis sannolikt att innebära att alternativ 

skyddsbehövande kommer att ha rätt till familjeåterförening. Det finns således 

utifrån praxis mycket som talar för att nekande av familjeåterförening för 

alternativt skyddsbehövande kommer vara en oproportionerlig inskränkning i 

rätten till familjeliv som följer av artikel 8.  

 

I sammanhanget kan det betonas att den tidsbegränsade lagen helt utesluter rätten 

till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande innan en 

proportionalitetsbedömning gjorts, vilket inte är förenligt med vad som krävs 
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enligt Europakonventionen. Att neka alternativt skyddsbehövande på det 

kategoriska sättet som den tidsbegränsade lagen gör kan innebära brott mot 

konventionen. Regeringen framför att den begränsning som införts är förenligt 

med vad som följer enligt Europakonventionen. Det kan dock inte fastställas i 

förhand vad som är förenligt med Europakonventionen om det inte först görs en 

proportionalitetsbedömning i varje enskilt fall.  

 

4.8 Artikel 14 - Förbud mot diskriminering  

 

Förbudet mot diskriminering stadgas i artikel 14 Europakonventionen där det 

framgår att lika fall ska behandlas lika.
213

 Bestämmelsen innefattar inte ett 

allmänt förbud mot diskriminering utan omfattar endast diskriminering med 

avseende på de rättigheter som behandlas i konventionen.
214

 För att artikel 14 ska 

tillämpas behöver inte en kränkning begås av en artikel i konventionen utan det 

räcker således med att det går att härleda till ett område som behandlas i en annan 

artikel.
215

 Som tidigare nämnts innehåller artikel 8 en andra punkt som tillåter 

stater att inskränka artikeln under vissa förutsättningar. En sådan inskränkning 

måste göras på ett icke diskriminerande sätt av staterna för att det ska vara 

förenligt med artikel 14. För att artikeln ska kunna tillämpas och för att det ska 

anses gälla diskriminering måste de personer som jämförs med varandra befinna 

sig i en likartad situation. Alla fall av olikbehandling bedöms dock inte som 

diskriminering, för att det ska anses vara diskriminerade måste behandling sakna 

en objektiv och godtagbar grund.
216

 

 

4.8.1 Europakonventionens praxis  

 

Europadomstolen har i olika fall fått ta ställning till om det skett en 

diskriminerad behandling i fråga om åtnjutandet av rättigheten enligt artikel 8 i 

konventionen. Domstolen har bedömt att artikel 14 kan kränkas vid situationer då 
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det förekommit olikbehandling av personer som befinner sig i likartade 

situationer och det har saknats objektiva och rimliga skäl för en sådan skillnad.
217

  

 

I målet Niedzwiecki mot Tyskland ifrågasattes en skillnad som gjorts i fråga om 

utlänningars rätt till barnbidrag. För att vara berättigad barnbidrag förutsattes det 

att föräldrarna har permanenta uppehållstillstånd och att klagande inte hade ett 

sådant.
218

 Europadomstolen framförde att de inte ville göra ett allmänt uttalande 

om sambandet mellan sociala förmåner och olika kategorier av 

uppehållstillstånd, men den skillnad som gjorts ansågs diskriminerande med 

hänsyn till rätten till familjeliv i artikel 8.
219

 I ett flertal fall har domstolen ansett 

att utlänningars status ingår som en av de förbjudna diskrimineringsgrunderna 

inom det icke-uttömmande begreppet ställning i övrigt som stadgas i artikel 

14.
220

 

 

 I Anatoliy Ponomaryov och Viyaly mot Bulgarien gällde det två ryska bröder 

som bodde med sin mamma i Bulgarien. Bröderna hade inga permanenta 

uppehållstillstånd och i Bulgarien måste man då betala avgifter för 

skolundervisningen. Domstolen kom fram till att bröderna bodde lagligt i 

Bulgarien, hade integrerats i samhället och lärt sig språket. Domstolen fann att 

brödernas skyldighet att betala avgifter var diskriminerande med hänsyn till de 

omständigheter som ovan nämnts.
221

  

 

I Hode och Abdi mot Förenande kungariket gällde målet en somalisk 

medborgare som beviljats asyl i Förenande kungariket och beviljades tillstånd att 

vistas där.
222

 I juni 2016 träffade han Hawa Abdi som var medborgare i Dijbouti 
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och gifte sig med henne. Därefter återvände han till Förenande kungariket.
223

 

Paret fick två barn som bodde tillsammans med sin moder i Djibouti. Hawa 

ansökte om tillstånd att få flytta till och bosätta sig i Förenande Kungariket men 

ansökan avslogs.
224

 Europadomstolen konstaterade att flyktingar som ingått 

äktenskap innan de lämnat sitt ursprungsland enligt nationell lagstiftning hade 

rätt till familjeåterförening i Förenande kungariket. Studenter och arbetstagare 

med tidsbegränsade uppehållstillstånd hade också rätt att återförenas med sina 

familjer enligt nationell lagstiftning oavsett när äktenskapet ägt rum.
225

 

Domstolen ansåg att några övertygande skäl för olikbehandlingen av flyktingar 

inte hade åberopats.
 226

 Domstolen ansåg därmed att det saknades en objektiv och 

rimlig grund för att göra skillnad mellan flyktingar som gift sig före eller efter 

ankomsten till asyllandet.
227

 Europadomstolen fastslog att det skett en kränkning 

av artikel 14 i konventionen med avseende på sin rätt enligt artikel 8 i 

Europakonventionen.
228

 

 

4.10 Regeringens tolkning av artikel 14 Europakonventionen  

 

Regeringen framför i propositionen till den tidsbegränsade lagen att ”enligt 

artikel 14 i Europakonvention finns som utgångspunkt ett förbud mot 

diskriminering av vissa grupper när det gäller åtnjutande av fri- och rättigheter 

enligt konventionen och skillnad mellan grupper får inte göras utan objektiv och 

godtagbar grund”.
 229

  Regeringen framför vidare att de är medvetna om att den 

tidsbegränsade lagen kommer leda till att rätten till familjeåterförening för 

alternativt skyddsbehövande kommer begränsas i större omfattning än för 

flyktingar.
230

  Regeringen anser dock att ”flyktingar har i allmänhet skyddsskäl 

som varar under längre tid än alternativt skyddsbehövande eftersom de har 

individuella skyddsskäl och regeringen anser därför att förslaget inte kan anses 
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diskriminerande.”
231

 Vid genomförandet av familjeåterföreningsdirektivet i 

svensk rätt ansåg däremot regeringen att det för att uppnå en icke-

diskriminerande lagstiftning var nödvändigt att samma regler för 

uppehållstillstånd på grund av anknytning bör gälla alla som är bosatta i Sverige. 

Detta inkluderade även personer med alternativa skyddsformer.
232

 Vid 

genomförandet av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet i svensk rätt ansåg 

regeringen att det är i rimlig ordning att inte göra skillnad i fråga om 

familjemedlemmar till flyktingar respektive alternativt skyddsbehövande. Denna 

totalomvändning från tidigare principer i svenska förarbeten väljer regeringen att 

inte motivera närmare även om det är en betydande förändring.  

 

I Hode och Abdi mot Förenade Kungariket likställdes flyktingar med studenter 

och arbetstagare. I ljuset av denna praxis går det således att argumentera för att 

det inte heller bör göras en skillnad mellan flyktingar och alternativt 

skyddsbehövande. Personer med subsidiärt skydd har förts inom ramen för 

skyddsgrundsdirektivets tillämpningsområde. Åtgärder som gör skillnad mellan 

personer med olika skyddsstatus som är berättigade till internationellt skydd 

anses vara diskriminerande.
233

 Medlemsstaterna måste ge en objektiv och rimlig 

motivering om en sådan åtgärd ska genomföras. Det är osannolikt att en 

bedömning som bygger på att skillnaden görs för att personen har en annan 

skyddsstatus kommer vara tillräckligt. Regeringens argument om att flyktingar i 

allmänhet har skyddsskäl som varar under längre tid än alternativt 

skyddsbehövande är förmodligen inte en tillräckligt objektiv och rimlig 

motivering för att den ska anses förenlig med artikel 14. Mot denna kontext kan 

det även påpekas att alternativt skyddsbehövande och flyktingar rimligen kan 

sägas befinna sig i en liknande situation eftersom båda grupper bedömts ha ett 

behov av internationellt skydd. Även om den praxis som presenterats ovan inte är 

omfattande kan det utläsas att domstolens bedömningar tyder på att det kan vara 

                                                        
231

 Prop. 2015/16:174, s. 49 
232

 A.prop. s. 28. 
233

 Se Bah mot Förenade kungariket, dom av den 27 september 2011, ans.nr.56328/07; Hode och Abdi 

mot förenade kungariket, dom av den 6 november 2012, ans.22341/09. 



 52 

oförenligt med artikel 14 att göra en åtskillnad när personer har olika typer av 

uppehållstillstånd eller olika skyddsstatus.  
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5 Analys och sammanfattande slutsatser  
 

5.1 Introduktion 

 

Uppsatsens övergripande syfte har varit att analysera den tidsbegränsade lagens  

förenlighet med EU-rätten och Europakonventionen med fokus på rätten till 

familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande. I detta kapitel görs en 

sammanfattning av de slutsatser och reflektioner tänkta att besvara huvudsyftet i 

uppsatsen.  

 

5.2 Den tidsbegränsade lagens förenlighet med EU-rätten 

 

Regeringen anser att begränsningen som införts i den tidsbegränsade lagen är 

förenlig med familjeåterföreningsdirektivet eftersom alternativt 

skyddsbehövande undantas från direktivets tillämpningsområde enligt artikel 

3.2.c. Som tidigare framförts strider inte regeringens bedömning mot 

ordalydelsen i artikeln. Däremot finns det andra aspekter som bör vägas in vid en 

tolkning av EU-rätten. 

 

5.2.2 Särskiljning på grund av skyddsstatus 

 

Begränsningen har medfört en särskiljning av rätten till familjeåterförening 

beroende på skyddsstatus. I propositionen har inte detta diskuterats ur ett EU-

rättsligt perspektiv. I föreliggande uppsats kan det konstaterats att enligt svenska 

förarbeten har lagstiftaren inte tidigare gjort någon åtskillnad avseende rätten till 

familjeåterförening beroende på skyddsstatus. Sverige har infört förmånligare 

bestämmelser än vad som fastställt i familjeåterföreningsdirektivet. Visserligen 

följer det ingen absolut rätt till familjeåterförening för alternativt 

skyddsbehövande i familjeåterföreningsdirektivet. Det är dock av betydelse att 

betona att det omarbetade skyddsgrundsdirektivet antogs efter 

familjeåterföreningsdirektivet. Därför måste direktiv tolkas dynamiskt då andra 

direktiv kan ha tillkommit som ett komplement i syfte att utveckla rättigheterna. 
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Personer med subsidiärt skydd har förts inom ramen för skyddsgrundsdirektivets 

tillämpningsområde. De har bedömts vara i behov av internationellt skydd och 

bör därför tilldelas samma rättigheter som de personer som klassats som 

flyktingar. Detta betonar även kommissionen i sina riktlinjer; personer som 

beviljats subsidiärt skydd har samma behov av internationellt skydd som 

flyktingar.
234

 Likheten mellan de båda skyddsformerna bekräftades även vid 

omarbetningen av skyddsgrundsdirektivet.
235

 För att den nationella lagstiftningen 

ska vara förenlig med EU-rätten måste även hänsyn tas till vad som fastställts i 

det omarbetade skyddsgrundsdirektivet.  

 

Enligt min mening är det anmärkningsvärt att regeringen inte tagit hänsyn till 

ovan nämnda aspekter. Eftersom det kan leda till den bedömningen att alternativt 

skyddsbehövande kan ha en rätt till familjeåterförening liknande den som 

flyktingar har. I Stockholmsprogrammet uppmanades även medlemsstaterna att 

inrätta en enhetlig status för flyktingar och personer med subsidiära 

skyddsformer samt tilldela dem samma rättigheter som flyktingar. Mot bakgrund 

av det som ovan nämnts kan det ifrågasättas huruvida det är förenligt med EU-

rätt att bevilja familjeåterförening för flyktingar med inte för alternativt 

skyddsbehövande. EU har framfört att det finns betydande skillnader mellan 

medlemsstaterna gällande vilken typ av skydd som ges till personer som beviljats 

internationell skydd.
236

 Kommissionen betonar dock att det fortfarande finns ett 

stort behov av harmonisering gällande nivån på de rättigheterna i de nationella 

asylsystem som är bundna till berörd skyddsstatus.
237

 Således är ett av målen i 

EU:s gemensamma asylpaket att harmonisera begreppen flyktingstatus och 

subsidiärt skydd som föranleder till att dessa skyddsgrupper tilldelas samma 

rättigheter. Som tidigare nämnts har Sveriges inställning genom åren varit i linje 

med EU:s mål, och alternativt skyddsbehövande har tilldelats samma rättigheter 

som flyktingar. Begränsningen i rätten till alternativt skyddsbehövande som 
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införts har lett till att Sverige blivit ett av de länderna som har de allra mest 

restriktiva regler för anhöriginvandring i EU. Enligt min mening bör de principer 

och mål som ovan nämnts vägleda svenska lagstiftare vid tillämpningen av EU-

rätt och inte utelämnas helt som den svenska lagstiftaren gjort vid stiftandet av 

den tidsbegränsade lagen. Det är av betydelse att Sverige strävar efter att 

upprätthålla sina EU-rättsliga åtaganden för att garantera en ansvarsfull och 

human asylpolitik. Den svenska rättsutveckligen börjar emellertid gå i mottsats 

riktning för vad EU vill uppnå. 

 

5.2.1 Familjeåterföreningsdirektivet 

 

Gällande regeringens tolkning av familjeåterföreningsdirektivet kan det 

ifrågasättas om en tolkning endast kan göras utifrån en enskild bestämmelse i ett 

direktiv. Som framgått tidigare kan en bestämmelse inte tolkas isolerat från sitt 

sammanhang utan måste även tolkas i bakgrund av direktivets syfte. I vissa fall 

krävs det att gå utöver EU-rätten för att veta hur ett direktiv ska tolkas. När ett 

direktiv bygger på en internationell konvention kan denna vara relevant som 

tolkningsunderlag i relation till nationell rätt.
238

 I familjeåterföreningsdirektivet 

framgår det av skälen att direktiven ska respektera de grundläggande 

rättigheterna och de allmänna rättsprinciperna.
239

 Skyddet av de grundläggande 

rättigheterna återfinns även i artikel 6 FEU som utgörs av, rättighetsstadgan, 

Europakonventionen och medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 

traditioner
240

. De allmänna rättsprinciperna betraktas som en utfyllnad av den 

unionsrättsliga lagstiftningen och ska användas vid tolkningen av rättsregler.
241

 

Detta har även fastställts i EU-domstolens praxis, i exempelvis parlamentet mot 

rådet. Familjeåterföreningsdirektivet bestämmelser måste därtill tolkas i enlighet 

med de krav som följer av skyddet för mänskliga rättigheter och framförallt vad 

gäller skyddet för familjelivet som stadgas i en rad folkrättsliga dokument.
242

 

Mot den bakgrunden kan inte regeringen dra likhetstecken mellan 
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familjeåterföreningsdirektivet och EU:s miniminivå. EU-rätten måste vara 

förenlig med vad som stadgas i EU-stadgan samt Europakonventionen.  

 

Regeringen har lagt lite vikt till att ta hänsyn till rättspraxis och allmänna 

rättsprinciper. Det är av betydelse att beakta dessa när EU-rättsliga bestämmelser 

ska tillämpas. Det kan således ifrågasättas huruvida lagstiftaren har gjort en 

korrekt tolkning av direktivet mot bakgrund av det som ovan presenterats, det 

vill säga att tolkning av direktiv inte kan ske utifrån en enskild bestämmelse. 

Genom att enbart grunda sin bedömning på artikel 3.2.c riskerar regeringen 

således att frångå förväntningen på medlemsstaterna att säkerställa direktivets 

avsedda syfte genom att läsa direktivet i sin helhet. Samt riskeras det att EU-

rätten inte tillämpas korrekt i nationell lagstiftning. Den slutsats som kan dras 

gällande regeringens resonemang om att familjeåterföreningsdirektivet utgör 

EU:s miniminivå är troligen inte helt korrekt. För att avgöra om alternativt 

skyddsbehövande har rätt till familjeåterförening måste en prövning göras av 

EU-rätten i sin helhet. Som tidigare nämnts är EU-rätten beroende av en tolkning 

av Europakonventionen. Eftersom det kan finnas en rätt till familjeåterförening 

för alternativt skyddsbehövande enligt artikel 8 i Europakonventionen kan det 

således vara oförenligt med EU-rätten att inte bevilja familjeåterförening. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att från regeringens sida har det inte 

gjorts en tillräcklig utredning för att med säkerhet kunna fastställa vad som utgör 

EU:s miniminivå.  

 

5.3 Den tidsbegränsade lagens förenlighet med Europakonventionen 

 

5.3.1 Artikel 8 - Rätten till familj- och privatliv 

 

I denna uppsats har det gjorts en utredning om det finns en rätt till 

familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande enligt artikel 8 i 

Europakonventionen. Det kan konstateras att det inte finns en absolut rätt till 

familjeåterförening enligt vad som följer av Europakonventionen. I enskilda fall 

kan emellertid ett nekande av familjeåterförening innebära en kränkning av 
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artikel 8 i Europakonventionen. En proportionalitetsbedömning måste göras i 

varje enskilt fall där en avvägning görs mellan statens intresse av att begränsa 

invandringen mot de enskilda personernas intresse av att leva tillsammans i en 

familjegemenskap. Det går det att urskilja några principer som har utvecklats 

genom Europadomstolens praxis som kan vara vägledande i bedömningen.  

 

För det första kan det utläsas från Europadomstolens praxis att staten har rätt att 

förvägra familjeåterförening i en konventionsstat när klagande inte påvisat att det 

återfinns hinder för att etablera ett familjeliv i hemlandet. Vid det fall det 

föreligger hinder eller anses orimligt för en person att återförenas med sin familj i  

hemlandet, har medlemsstaterna en positiv skyldighet att tillåta en 

familjeåterförening på statens territorium. En annan princip som kodifierats i 

Europadomstolens praxis är ett anknytningskriterium. Vid de fall det finns 

möjlighet att återförenas i hemlandet har även domstolen bedömt vilket land 

sökande har mest anknytning till, hänsyn har tagits till den språkliga och 

kulturella anknytningen. Personer som klassats som alternativt skyddsbehövande 

har erhållit denna skyddsstatus för att de är i behov av internationellt skydd. 

Därför kan det presumeras att dessa personer inte kan återvända till sitt hemland 

för att återförenas med sin familj. Vad gäller en bedömning vilket land sökande 

har mest anknytning till kommer det troligtvis denne ha starkare anknytning till 

hemlandet. Dock kan det inte förväntas att en familjeåterförening sker i 

hemlandet av samma skäl som ovan nämnts. Vid en proportionalitetsbedömning 

kommer svenska rättstillämpare troligtvis komma fram till att alternativt 

skyddsbehövande kommer ha en rätt till familjeåterförening. 

 

Vad gäller regeringens resonemang att den begränsning som införts är förenlig 

med vad som följer av Europakonventionen kan det ifrågasättas. Eftersom detta 

inte kan fastställas i förhand då en proportionalitetsbedömning måste göras i 

varje enskilt fall innan den slutsatsen kan dras. Några säkra slutsatser om att den 

tidsbegränsade lagen är förenlig med internationell rätt kan inte heller dras. 

Regeringen har infört en säkerhetsventil, 13 § i den tidsbegränsade lagen som 
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föreskriver att uppehållstillstånd på grund av anknytning kan beviljas om ett 

beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt 

konventionsåtagande. För att den tidsbegränsade lagen inte ska riskera att 

underskrida miniminivån som följer av EU-rätten och Europakonventionen måste 

rättstillämparen göra en proportionalitetsbedömning i varje enskilt fall. Annars är 

det inte förenligt med vad som följer av Europakonventionen.  

 

5.3.2 Artikel 14- Förbud mot diskriminering 

 

En ytterligare aspekt som är värd att belysa är begränsningens förenlighet med 

artikel 14 i Europakonventionen. Även om det inte har varit det huvudsakliga 

syftet att utreda kan det tillföra ett ytterligare perspektiv som belyser den 

tidsbegränsade lagens förenlighet i stort med Europakonventionen. I ljuset av den 

praxis som presenterats i avsnitt 4.9 kan det argumenteras för att särskiljningen 

av rätten till familjeåterförening beroende på skyddsstatus kan strida mot artikel 

14 i Europakonventionen. Eftersom domstolen har bedömt att artikel 14 kan 

kränkas vid situationer då det har förekommit olikbehandling av personer som 

befinner sig i likartade situationer. Alternativ skyddsbehövande och flyktingar 

kan rimligen sägas befinna sig i jämförbara situationer eftersom att båda grupper 

bedömts ha ett behov av internationellt skydd och inte kan återvända till sitt 

hemland. 

 

 En person som klassats som alternativt skyddsbehövande har fått denna 

skyddsstatus för att personen ifråga ”vid ett återvändande till hemlandet skulle 

löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller 

annan omänsklig eller förnedrande handling eller bestraffning, eller som 

civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av 

urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt.”
243

 

Utifrån de skyddsgrunder som återfinns i bestämmelsen är det svårt att avgöra 

när alternativt skyddsbehövandes skyddsskäl kommer att upphöra. Specifikt för 
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de personer som flyr väpnade konflikter på grund av urskillningslöst våld är att 

dessa personer kommer sannolikt inte kunna återvända inom en överskådlig 

framtid och det går heller inte att säkerställa hur länge den väpnande konflikten 

kommer att fortgå. Således går det inte att dra säkra slutsatser om hur länge 

alternativt skyddsbehövande kommer vara i behov av internationellt skydd. Mot 

den bakgrunden finner jag regeringens resonemang om att flyktingar har 

individuella skyddsskäl som varar längre än alternativt skyddsbehövande inte 

vara en tillräcklig och objektivt välgrundad motivering. Även om den praxis som 

behandlas i avsnitt 4.9 inte är av omfattande karaktär kan det således urskiljas 

från domstolens bedömningar att den åtskillnad som införts i den tidsbegränsade 

lagen kan anses oförenlig med artikel 14 i Europakonventionen. 

 

5.4 Avslutande reflektioner ur ett bredare perspektiv 

 

5.4.1. Samhälleligt perspektiv 

 

Ur ett samhälleligt perspektiv kan det ifrågasättas vilka konsekvenser den 

tidsbegränsade lagen har på dessa personers etablering och integration i ett 

samhälle. När personer har flytt ett land på grund av olika faktorer resulterar det i 

att familjer tvingats splittras. Därför har anhöriginvandring varit ett nödvändigt 

medel som möjliggör ett familjeliv. Begränsningen av rätten till 

familjeåterförening kommer leda till att integrationsprocessen blir svårare och 

försenas så länge familjer lever åtskilda. Några av anledningarna till detta kan 

vara att personen ifråga är orolig för familjemedlemmar som är kvar i hemlandet 

samt att det skapas både en otrygghet och en osäkerhet gällande frågan när en 

återförening kan komma att ske. Röda korset, som har lång erfarenhet av att 

arbeta med familjeåterförening, har betonat att familjeåterförening är en 

förutsättning för hälsa, integration och rehabilitering.
244

 TCO framför även i sitt 

remissvar att fråntagandet av rätten till familjeåterförening kan leda till att det 

blir svårare för personer att tillgodogöra sig utbildning eller andra 
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etableringsinsatser.
245

 Arbetsförmedlingen delar TCO uppfattning och menar att 

deltagare i etableringsuppdraget kommer ha svårt att fokusera på sina aktiviteter 

på grund av stress och oro för familjemedlemmar som är kvar i hemlandet.
246

  

 

Regeringen framför i propositionen att ett av målen med den tidsbegränsade 

lagen är att etableringen ska förbättras. Jag ser dock inte hur detta resonemang 

överensstämmer med den tidsbegränsade lagen eftersom den istället försvårar 

etableringen för alternativt skyddsbehövande när de tvingas leva i ständig oro 

huruvida de kommer att återförenas med sin familj eller inte.  Eftersom 

anhöriginvandring har varit ett sätt att ta sig till Sverige på ett lagligt sätt kan 

begränsningen leda till att familjer istället väljer att ta sig till Sverige på mer 

farliga vägar. En ytterligare aspekt är att regeringen den 28 januari 2016 

presenterade ett kommittédirektiv som innehöll ett beslut om att tillsätta en 

särskild utredare som ska analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar 

för att söka asyl.
247

 I sammanhanget kan detta anses motsägelsefullt då 

regeringen samtidigt har stiftat en lag som begränsar anhöriga till alternativt 

skyddsbehövande att ta sig till Sverige på ett lagligt sätt. 

 

5.4.2 Överklagan av skyddsstatus 

 

För att få en bättre överblick över antalet personer som klassas som alternativt 

skyddsbehövande jämfört med personer som klassas som flyktingar är det av 

betydelse att titta närmare på Migrationsverkets statistik. År 2016 beviljades 48 

355 uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och 17 913 personer 

beviljades uppehållstillstånd som flyktingar.
248

 Endast en liten andel av de 

personer som åberopade skyddsbehov får uppehållstillstånd som 

konventionsflykting i Sverige.
249

 Detta påvisar att det är en stor andel som 

drabbas av den nya bestämmelsen. Innan den tidsbegränsade lagen trädde ikraft 
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var detta inte ett problem då båda skyddsformerna hade samma rättigheter 

gällande rätten till familjeåterförening. Detta kommer sannolikt leda till att fler 

personer överklagar sin skyddsstatus eftersom det nu görs en åtskillnad beroende 

på vilken skyddsstatus du erhåller. Kammarrätten i Stockholm betonar även detta 

och menar att denna målgrupp antas komma att öka kraftigt vad gäller mål om 

flyktingstatusförklaring, särskilt personer som klassats som alternativt 

skyddsbehövande förutsätts överklaga för att få flyktingstatus.
250

 

5.4.3 Ventilen för familjeåterförening  

 

Som tidigare framförts saknas det vägledning i propositionen om hur ventilen ska 

tolkas och tillämpas i praktiken. Istället har regeringen överlåtit till 

rättstillämparen att bedöma om det skulle strida mot svenska 

konventionsåtaganden att neka en person uppehållstillstånd. Lagrådet har även 

betonat i sitt yttrande att bestämmelsen kan leda till tillämpningsproblem, 

framförallt vad gäller bedömningen av förenlighet med svenska 

konventionsåtaganden. Lagrådet menar att bedömandet av hur långt de svenska 

konventionsåtagandena går i lagstiftningssammanhang kan vara besvärligt och 

ännu svårare för asylsökande, Migrationsverket och migrationsdomstolarna.
251

 

Kammarrätten i Stockholm framför även att det lämnar ett stort utrymme för 

skilda tolkningar.
252

 Eftersom rättstillämparen på grund av den nya 

bestämmelsen har fått ett stort ansvar som tidigare legat på lagstiftaren kan det 

anses lämpligt med mer vägledning. Framförallt med anledning av det 

förvaltningsrätten betonar att det finns ett intresse av att det svenska regelverket 

ska vara förutsebart och enhetligt i rättstillämpningen.
253

 

 

Den nya bestämmelsen öppnar samtidigt upp möjligheter för advokatbyråer som 

företräder asylsökande att på ett helt nytt sätt argumentera utifrån internationella 

förpliktelser. Om detta sker på ett effektivt och framgångsrikt sätt kan det leda 

till att många negativa aspekter som begränsar rätten till familjeåterförening 
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undviks. Migrationsverkets nya roll kräver även att de gör självständiga analyser 

utifrån generella principer som fastslagits av Europadomstolen och av EU-

domstolen, samt att de vågar göra en egen juridisk bedömning av just de här 

frågorna. I nuläget är inte detta givet eftersom Sverige har haft en rättstradition 

som inkluderat tydliga lagar och förarbeten där lagarna förklaras för domstolar 

som inte är vana vid att själva avgöra om en lag strider mot internationella 

förpliktelser. Utgångspunkten har varit att rättstillämpare förutsätter att alla lagar 

som stiftas i riksdagen uppfyller de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. 

Den tidsbegränsade lagen gör inte det, utan istället tilldelas domstolar, 

myndigheter och advokater en helt ny roll, vilket lämnar frågan öppen huruvida 

rättstillämparna kommer att lyckas ta detta ansvar.  
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