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1 Inledning 
1.1 Om uppsatsens problematik 

I en allt mer globaliserad värld har förflyttningar över gränser blivit vanligare och mer 

lättillgängliga. Hela den Europeiska unionen har som syfte och mål att främja den fria 

rörligheten mellan medlemsstaterna, bland annat för personer. Utöver frivilliga 

förflyttningar råder också förhållanden i världen som gör det omöjligt för människor, på 

grund av krig eller förföljelse, att leva i vissa områden. För att familjer i sådana fall inte 

ska behöva splittras finns regler om familjeåterförening. En utgångspunkt i åtminstone 

Europa är att det är av största vikt att kärnfamiljen hålls samman. Problemet är dock att 

det inte finns någon samstämmig syn världen över om hur en kärnfamilj ser ut, särskilt 

med beaktande av synen på äktenskapet. Regler om äktenskaps ingående skiljer sig 

väsentligen åt, dels i förhållande till formen för äktenskapets ingående, men även vad 

gäller vilka personer som har rätt att ingå äktenskap med varandra. Om enbart de 

äktenskap som ingåtts enligt reglerna i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) skulle gälla 

här i Sverige skulle konsekvensen bli att par som ingått äktenskap utomlands enligt där 

gällande regler här skulle leva i så kallade haltande äktenskap. Ett haltande äktenskap är 

ett äktenskap som är giltigt i något eller några länder men inte i andra. Den juridiska 

osäkerhet som paret då träffas av i Sverige kan bli oerhört stor och problemen kvarstår 

under lång tid, inte minst när någon av parterna dör.1  

Äktenskapet utgör också en grund för familjeåterförening i Sverige varför vikten för 

paret att få sitt äktenskap erkänt här i landet är stor. För att minska problem som kan 

uppstå när äkta makar ska återförenas här finns internationellt privat- och 

processrättsliga regler i lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden 

rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) som erbjuder en grund för att trygga ett i 

utlandet ingånget äktenskaps formella giltighet.2 I IÄL är en grundprincip att äktenskap 

som har ingåtts utomlands enligt där gällande lag ska kunna ges giltighet och 

rättsverkningar i Sverige. I familjeåterföreningsfallen är dessa regler av stor vikt 

                                            
 
1 Jänterä-Jareborg, Att inte svika gifta barn är en svår balansgång, s. 197. 
2 Jänterä-Jareborg, Att inte svika gifta barn är en svår balansgång, s. 197. 
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eftersom det utan erkännandereglerna inte skulle finnas något här i landet giltigt 

äktenskap att grunda återförening på, om makarna inte först gifte om sig här.  

Möjligheterna att erkänna utländska äktenskap är dock inte ovillkorade. Den svenska 

äktenskapsrätten genomsyras av vissa grundläggande värden som lagstiftaren vill slå 

vakt om. I 2 kap. ÄktB finns hinder mot att ingå äktenskap här i landet för den som är 

under 18 år, för dem som är släkt med varandra i rätt upp- och nedåtstigande led eller är 

helsyskon, och för den som redan är gift med någon annan. Hindren ska inte kunna 

kringgås genom att paret ingår äktenskap utomlands. Därför säkras äktenskapshindrens 

genomslag även i IÄL. Samtidigt har ofta äktenskap ingåtts utomlands utan beaktande 

av de svenska reglerna då paret inte haft någon anknytning hit vid äktenskapets 

ingående. I vad mån deras äktenskap ändå ska erkännas här, och om äktenskapet 

grundar rätt till familjeåterförening, är beroende av en rad olika faktorer. Det är dessa 

faktorer som undersöks i uppsatsen. 

Familjerätten ses ofta som ett mycket kulturbundet område där värderingar sprungna 

ur religion, tradition och sedvänjor i många kulturer ges stor plats.3 Därför uppstår det 

ofta konflikter när sådana frågor aktualiseras i en internationell kontext när enskildas 

värderingar krockar med de värderingar som förhärskar i det nya bosättningslandet. 

Den internationellt privat- och processrättsliga regleringen har till syfte att genom 

internationellt samförstånd och genom internationell samverkan värna om individens 

rättigheter i gränsöverskridande situationer. Den internationella privaträtten vilar på 

idén om rättsordningarnas likvärdighet och principen om att varje uppkommen situation 

ska bedömas enligt den lag den har närmast anknytning till. Den princip som länge 

förhärskat internationellt när det kommer till äktenskaps giltighet är att ett i vigsellandet 

lagenligt ingånget äktenskap ska erkännas av andra stater.4 Enligt artikel 9 i 

Haagkonventionen av den 14 mars 1978 om ingående av äktenskap och erkännande av 

äktenskaps giltighet gäller principen om vigsellandets lag. Samma princip har gällt i 

Sverige åtminstone sedan tillkomsten av IÄL 1904.5 Från principen om att ett i utlandet 

på ett giltigt sätt ingånget äktenskap ska erkännas finns idag en rad undantag i IÄL.6 

                                            
 
3 Jänterä-Jareborg, Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv, s 206f. 
4 Jänterä-Jareborg, Att inte svika gifta barn är en svår balansgång, s. 197. 
5 Prop. 1973:158, s. 101. 
6 1 kap. 8 a § första stycket IÄL och 7 kap. 4 § IÄL. 
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Dessa undantag syftar till att, trots att ett äktenskap lagenligt ingåtts i utlandet, 

frånkänna det giltighet i Sverige. Främst rör det sig om situationer där ett erkännande 

skulle resultera i ett kringgående av svenska äktenskapshinder och andra fall där ett 

erkännande uppenbart skulle strida mot den svenska rättsordningen. Från dessa 

undantag som nekar erkännande finns ytterligare undantag som syftar till att, trots att 

äktenskapet inte är förenligt med svensk äktenskapsrätt eller grunderna för den svenska 

rättsordningen, ändå erkänna vissa äktenskap som enligt IÄL:s vägransgrunder inte ska 

erkännas, därför att det finns synnerliga skäl som talar för att ett erkännande ändå ska 

ske.7 

En person som har fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller som alternativt 

skyddsbehövande har enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) 

(UtlL) och 6–7 §§ i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige (den s.k. tillfälliga lagen) rätt att återförenas med sin make 

här i Sverige på de villkor som anges i 5 kap. 17–17 b §§ UtlL. Rätten är bland annat 

villkorad av att äktenskapet inte ska ha kommit till stånd enbart för att bereda en part 

uppehållstillstånd, eller att parterna inte har för avsikt att leva tillsammans om 

uppehållstillstånd beviljas. För att erhålla uppehållstillstånd här i landet på grund av 

anknytning till sin make krävs alltså i stora drag att ett giltigt äktenskap har ingåtts 

mellan parterna och att alla villkor i UtlL är uppfyllda. I den här uppsatsen ska 

omfattningen av rätten till uppehållstillstånd i Sverige grundad på äktenskap närmare 

utredas. För att göra det ska det studeras vilka äktenskap som erkänns här i landet och 

vilka krav som ställs på äktenskapen för att de ska grunda rätt till familjeåterförening. 

Det ska även utredas om det finns utrymme i svensk rätt för att ge personer rätt till 

familjeåterförening trots att deras äktenskap inte erkänns i Sverige. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda och bestämma det utrymme i svensk rätt inom vilket 

det finns en rätt till familjeåterförening på grund av ett äktenskap. Utifrån syftet ska 

följande frågeställningar besvaras: 

                                            
 
7 1 kap. 8 a § andra stycket IÄL. 
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• Vad krävs för att ett i utlandet ingånget äktenskap ska erkännas i Sverige? 

Vilka möjliga konsekvenser uppstår när ett äktenskap inte erkänns här? 

• Vad krävs för att ett äktenskap ska grunda rätt till familjeåterförening enligt 

svensk rätt? 

• Hur ser samspelet ut mellan erkännandereglerna i IÄL och reglerna om 

familjeåterförening för makar i UtlL? 

• Hur förhåller sig reglerna om erkännande av utländska äktenskap och 

reglerna om familjeåterförening till rätten till familjeliv i Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (Europakonventionen)? 

1.3 Metod och material 

Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av en rättsdogmatisk metod. Den 

rättsdogmatiska metoden brukar beskrivas som en metod för att fastställa gällande rätt 

genom att tolka och tillämpa rättskällorna. De traditionella rättskällorna utgörs av lag, 

praxis, förarbeten och doktrin.8 Uppsatsen är en studie primärt i gränslandet mellan 

svensk internationell privat- och processrätt och migrationsrätt. Den internationella 

privat- och processrätten aktualiseras när frågor om i vilken mån de aktuella 

äktenskapen erkänns i Sverige studeras. Migrationsrätten behandlar frågor om vem som 

har rätt till familjeåterförening här i landet på grund av äktenskap. Utöver detta 

aktualiseras även den svenska familjerätten i frågor om vad som utgör ett giltigt 

äktenskap enligt svensk rätt. Det kan sägas att ÄktB ger uttryck för de svenska 

värderingarna gällande äktenskapet som institution. De centrala regelverken är alltså 

IÄL, UtlL och ÄktB. I fokus står dels lagstiftarens vilja vid instiftandet av de relevanta 

bestämmelserna, men även domstolarnas tolkning av dessa. Därför studeras såväl 

förarbeten som rättspraxis på den svenska internationella privat- och processrättens 

område och migrationsdomstolarnas praxis. Doktrin kommer att användas i uppsatsen 

på de områden där praxis och förarbeten inte ger ett klart besked om rättsläget. 

                                            
 
8 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Juridisk metodlära, s. 21. 
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I uppsatsen aktualiseras även viss övernationell rätt. De svenska reglerna om 

familjeåterförening i UtlL bygger till största del på EU-rättsliga direktiv. Därför måste 

hänsyn tas till att den EU-rättsliga metoden skiljer sig från den rättsdogmatiska. EU-

rätten är uppbyggd i nivåer där primärrätten står över sekundärrätten. Primärrätten 

består av EU:s fördrag och sekundärrätten består av EU:s förordningar, direktiv och 

beslut. Sekundärrätten är utformad i enlighet med de mål och principer som kommer till 

uttryck i fördragen.9 I uppsatsen aktualiseras främst rådets direktiv 2003/86/EG om rätt 

till familjeåterförening (familjeåterföreningsdirektivet) som utgör grunden för de 

svenska reglerna i UtlL om makars rätt till familjeåterförening. EU-rättsliga direktiv är 

bindande gentemot medlemsstaterna med avseende på de resultat som direktiven är 

tänkta att uppnå. Metoden för genomförande i den nationella rätten överlämnas dock åt 

medlemsstaterna.10 Direktiven blir för svensk del bindande först efter att de har 

införlivats i den nationella rätten.11 Vad som föreskrivs i direktiven påverkar alltså den 

nationella lagstiftningen, och i fallet med familjeåterförening har direktivet stärkt 

reglerna om återförening för makar.12 

När EU-rätten är tillämplig är även den Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (Stadgan) tillämplig.13 Den binder såväl EU som 

medlemsstaterna till att respektera de rättigheter den stadgar och har enligt artikel 6.1 

FEU samma rättsliga ställning som fördragen.14 

Vid frågor som rör familj och äktenskap är rätten till familjeliv enligt artikel 8 i 

Europakonventionen nödvändig att beakta. Europakonventionen utgör svensk lag enligt 

lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den har även getts en särställning i den 

svenska normhierarkin då det stadgas i 2 kap. 19 § Regeringsformen att lag eller annan 

föreskrift inte får meddelas i strid med konventionen. Detta innebär att den innehar en 

                                            
 
9 Se artikel 7 FEUF. 
10 Artikel 288 FEUF. 
11 Sverige tillämpar en dualistisk lagstiftningsmodell när det gäller internationella förpliktelser. 

Modellen gör att konventioner som Sverige tillträtt inte blir bindande förrän de är införlivade i den 
svenska rätten, se t.ex. prop. 2015/17:174 s. 51. 

12 Se t.ex. MIG 2007:60 där det påpekas att genom införlivandet av familjeåterföreningsdirektivet är 
rätt till familjeåterförening för makar numera en rättighet. 

13 Artikel 51 Stadgan. 
14 Derlén, Lindholm och Narttijärvi, Konstitutionell rätt, s. 105f. 
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semi-konstitutionell ställning.15 Det innebär också att reglerna om familjeåterförening 

inte får strida mot artikel 8 Europakonventionen. Ur metodologisk synpunkt innebär det 

att det i uppsatsen görs avsteg från den klassiska rättsdogmatiken, eftersom avvikelser 

från den klassiska rättskälleläran måste göras. Lagstiftningstekniken bakom 

Europakonventionen skiljer sig nämligen från den svenska. Den betydelse som 

förarbeten ges i svensk rätt som tolkningsdatum motsvaras inte när det gäller 

Europakonventionen.16 Istället är det Europadomstolen som har mandat att uttolka 

rättigheternas räckvidd.17 Därför utgör Europadomstolens praxis det centrala underlaget 

när artikel 8 aktualiseras i uppsatsen. Däremot ska här påpekas att det är 

konventionsstaterna som bär det största ansvaret för att se till att enskilda kommer i 

åtnjutande av rättigheterna.18 Därför är även svensk lagstiftning och praxis som rör 

artikel 8 central i uppsatsen. 

Tidigare utgjorde Europakommissionen underinstans till Europadomstolen. 

Europakommissionen avgjorde genom beslut om klagomål skulle få prövas i sak av 

Europadomstolen. Europakommissionens praxis gäller fortfarande i den mån 

Europadomstolen inte senare har avgjort samma fråga.19 Därför används även 

Europakommissionens praxis i uppsatsen när den är aktuell. 

1.4 Avgränsningar 

De problem som undersöks i uppsatsen rör erkännande av i utlandet redan ingångna 

äktenskap. Rätten att ingå äktenskap styrs bland annat av särskilda lagvalsregler i IÄL 

om tillämplig lag för ingående av äktenskap, men de faller utanför uppsatsens 

kärnområde. Frågan om rätten att ingå äktenskap är dock relevant för förståelsen av 

erkännandefrågan, men här görs en påminnelse om att det är skillnad mellan situationen 

där två personer står inför beslutet att ingå äktenskap och frågan om hur man rättsligt 

ska se på ett redan ingånget äktenskap. Dessa frågor skiljer sig väsentligen åt då 

lösningar på problem som kan uppstå inte nödvändigtvis är desamma. Ser man 

                                            
 
15 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 196. 
16 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 50. 
17 Artikel 46 Europakonventionen. 
18 Artikel 1 Europakonventionen och Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 41. 
19 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 43. 
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exempelvis till ambitionen att minska förekomsten av barnäktenskap i Sverige kan en 

god lösning vara att inte tillåta att sådana äktenskap ingås i Sverige. Har dock ett 

äktenskap mellan ett barn och en vuxen, eller två barn, redan ingåtts är situationen 

väsentligen en annan eftersom äktenskapet då är juridiskt giltigt i ursprungsstaten, och 

måste därför hanteras av svenska myndigheter på något sätt. Att fokus ligger på 

äktenskap som är juridiskt giltiga i ursprungsstaten innebär också att samboende som 

grund för familjeåterförening inte är centralt i uppsatsen. Till saken hör att IÄL inte 

skyddar samboende, men samtidigt är inte rätten till familjeliv enligt 

Europakonventionen begränsad till att avse enbart formaliserade äktenskap. Ett 

familjeliv kan uppkomma utanför det civilrättsligt giltiga äktenskapet. På grund av 

vidden av samboproblematiken i aktuellt sammanhang berörs den endast i det 

förbigående i denna uppsats. 

Arrangerade äktenskap som har sin grund i ett annat lands kulturmönster och som 

inte utgör tvångsäktenskap enligt svensk rätt kommer inte att behandlas i uppsatsen. De 

kan hävdas inte utgöra otillåtna äktenskap enligt svensk rätt då de inte utgör ett 

äktenskapshinder enligt ÄktB. Det skulle visserligen vara intressant att studera var 

gränsen egentligen går mellan ett arrangerat äktenskap och ett tvångsäktenskap, men det 

faller utanför uppsatsens syfte. 

Det som står i förgrunden i uppsatsen är hur relationen mellan två gifta personer 

bedöms i en situation där den ena av dem ansöker om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till sin make. Det finns många fall där barns rätt till uppehållstillstånd på 

grund av anknytning är beroende av hur man ser på föräldrarnas äktenskap. Det finns 

även fall där ett barns civilstånd som gift eller ogift påverkar dess rätt till 

familjeåterförening i förhållande till en förälder som bor här. Dessa fall dyker upp i 

uppsatsen, men då med fokus på själva civilståndet och hur det påverkar rätten till 

familjeåterförening. 

De lösningar som studeras för att komma till bukt med problemen som skapas kring 

vissa typer av äktenskap är de civilrättsliga. Det finns straffbestämmelser som 

straffbelägger vissa former av äktenskap, i varje fall när brottet har begåtts inom 

Sverige. Exempelvis är tvegifte straffbelagt enligt 7 kap. 1 § BrB och det är enligt 4 

kap. 4 c-d §§ förbjudet med äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa. 

Straffbestämmelserna kommer inte att studeras närmare i uppsatsen. 



 
 

14 

1.5 Något om det mångfacetterade begreppet anknytning 

Ett återkommande begrepp i uppsatsen är begreppet anknytning. Begreppets innebörd 

måste klargöras eftersom det har olika betydelser i olika sammanhang. I IÄL 

förekommer ett antal så kallade anknytningsfaktorer. De viktigaste 

anknytningsfaktorerna i sammanhanget är hemvist, medborgarskap och vigsellandets 

lag. Anknytningsfaktorerna tillämpas när det ska avgöras hur stark anknytning till 

Sverige en person eller ett rättsförhållande har, se t. ex. 1 kap. 1, 7 och 8 a §§ IÄL. De 

avgör vilket lands lag som ska tillämpas vid avgörandet av rättsfrågan.  

I UtlL benämns rätten till familjeåterförening uppehållstillstånd på grund av 

anknytning. En person till vilken en sökande åberopar rätt till familjeåterförening på 

grund av anknytning till benämns som anknytningsperson. 

1.6 Disposition 

För att få en bättre förståelse för hur reglerna i IÄL är tänkta att tolkas och tillämpas 

idag ska det inledningsvis, i kapitel 2, presenteras en kort historik över de största 

förändringar som skett från 1900-talets början och framåt i IÄL. Förändringarna speglar 

den samhälleliga synen på äktenskapet som institution och hur denna syn successivt har 

förändrats. Detta är centralt med tanke på att familjerätten är ett kulturbundet område 

som till stor del knyter an till ett samhälles värderingar. Därefter studeras i kapitel 3 

erkännandereglerna i IÄL mer ingående. I kapitel 4 studeras rätten till 

familjeåterförening enligt UtlL och kopplingen som den rätten har till 

erkännandereglerna i IÄL. I uppsatsens femte kapitel ska några rättsfall från 

Migrationsöverdomstolen studeras särskilt. Därefter knyts rätten till familjeåterförening 

an till Europakonventionens rätt till familjeliv i kapitel 6. Uppsatsen avslutas i kapitel 7 

med en avslutande kommentar. 
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2 Äktenskapsrättens utveckling i Sverige 
– nationellt och internationellt 

2.1 Något om äktenskapets rättsliga och sociologiska funktion 

Äktenskapet som rättslig konstruktion för med sig långtgående verkningar för parterna. 

Det kan ses som ett avtal mellan makarna där deras inbördes förhållanden i såväl 

personliga som ekonomiska hänseenden regleras.20 Exempel på sanktionerade 

rättsverkningar är underhållsskyldighet och arvsrätt. Äktenskapet är dock inte bara en 

rättslig konstruktion. Det har även ur sociologisk synpunkt andra funktioner i 

förhållande till samhället i stort. Äktenskapet har bland annat en skyddande, vårdande 

och fostrande funktion för familjemedlemmarna.21 I takt med välfärdsstatens framväxt 

har den viktiga ekonomiska funktionen minskat medan exempelvis känslomässiga skäl 

och delande av intressen och värderingar fått ta större plats i valet av äkta make. De 

framsteg som har gjorts i jämställdhetshänseende har gjort så att de flesta kvinnor idag 

förvärvsarbetar, vilket i sin tur har bidragit till ett mer individualiserat synsätt på 

familjebildning i stort. Det individualiserade synsättet syns också i familjerätten. Som 

en konsekvens av de förändringar som skett i samhället under 1900- och 2000-talen går 

det numera inte att tala om att det finns ett enhetligt familjebegrepp i svensk rätt.22 

Exempelvis har ÄktB könsneutraliserats, något som kommit ur en ändrad syn på 

familjen. Dessutom har inte bara äkta makar långtgående rättsverkningar gentemot 

varandra, utan även sambor har det. Partnerskapslagen gäller dessutom fortfarande 

parallellt för vissa samkönade par.23 Gifta par, sammanboende ogifta par och 

registrerade partner utgör alltså alla familjer i rättslig mening.24 Som en konsekvens av 

de olika regelverken och samhällsutvecklingen regleras rättsverkningarna individer 

emellan i svensk rätt. Detta skiljer oss från många andra länder där familjen är den mest 

centrala rättsliga aktören. Min uppfattning är att det är viktigt att ha dessa svenska 

                                            
 
20 Se Agell och Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 52ff för en närmare redogörelse 

för äktenskapets rättsverkningar. 
21 Agell och Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 14f. 
22 Agell och Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 13. 
23 Agell och Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 13f. 
24 Agell och Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 14. 
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samhällsförändringar på välfärds- och familjerättsområdet i bakhuvudet när utländska 

äktenskap i en svensk kontext studeras. Det som i ett samhälle ses som självklarheter är 

i ett annat samhälle otänkbart. Familjen som enhet är ett bra exempel på ett förhållande 

vars syfte kan skilja sig mycket åt beroende på kultur och rättskultur. Det är inte säkert 

att samhället uppfyller vare sig samma sociologiska eller rättsliga funktion som det gör 

här i Sverige. 

2.2 Äktenskapet som huvudfråga eller som prejudiciell fråga 

Äktenskapet som rättslig konstruktion kan prövas som huvudfråga i ett tvistemål. Enligt 

3 kap. 1 § IÄL är ett äktenskapsmål ett mål om äktenskapsskillnad eller ett mål där det 

är tvist om personerna är förenade i äktenskap med varandra. När ett äktenskapsmål 

avgörs fastställs civilståndet för alla rättsliga sammanhang. Äktenskapet kan också 

utgöra en så kallad prejudiciell fråga i mål som huvudsakligen handlar om en annan 

rättsfråga än själva äktenskapet. Äktenskapet som prejudiciell fråga har ofta en central 

betydelse för utgången i målet, men den prejudiciella delen av målet saknar enligt 

svensk processrätt rättskraft för framtida mål.25 När äktenskapsfrågan uppkommer 

prejudiciellt är en myndighets bedömning i fråga om äktenskapets giltighet normalt 

alltså inte bindande för andra myndigheter, utan prövningen sker utifrån det aktuella 

sammanhanget. Det har dock i migrationsrättsliga sammanhang uppgivits att i praktiken 

torde andra myndigheter många gånger förlita sig på det som registrerats i 

folkbokföringen.26 

Som jämförelse kan anges att det i MIG 2008:18 prövades vilken betydelse en 

anteckning i folkbokföringen, om ett somaliskt pars civilstånd som gifta, skulle tillmätas 

i frågan om deras äktenskap var civilrättsligt giltigt vid prövning av rätt till 

familjeåterförening. Migrationsöverdomstolen fann att anteckningen inte kunde 

tillmätas avgörande betydelse, utan det krävdes mer av paret för att visa att de var 

formellt riktigt gifta i Somalia. Med anledning av domen anges i Migrationsverkets 

handläggningsstöd att bevisbördan för att ett civilrättsligt giltigt äktenskap föreligger 

åvilar den sökande. Enbart en uppgift i det svenska folkbokföringsregistret är inte 

                                            
 
25 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 92. 
26 Dir. 2018:68, s. 3. 
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avgörande för om exempelvis ett civilrättsligt giltigt äktenskap föreligger, även om det 

är en omständighet som väger tungt.27 Olika myndigheter kan alltså komma till olika 

slutsatser om äktenskapets civilrättsliga giltighet i ett och samma fall. I de 

migrationsrättsliga fallen torde det utifrån det nyss nämnda fallet gälla att 

Migrationsverket och migrationsdomstolarna först och främst utgår från den sökandes 

bevisning. 

2.3 Äktenskapet i den svenska internationella privat- och 
processrätten 

2.3.1 Förändringar i synen på starkast anknytningsfaktor 

När en situation har internationell karaktär ska den civilrättsliga bedömningen ta 

avstamp i de svenska internationella privat- och processrättsliga reglerna.28 Det 

övergripande syftet med reglerna är att åstadkomma ett lämpligt resultat, beaktat att det 

på grund av situationens internationella karaktär kan finnas fler än en rättsordning som 

aktualiseras. Valet av tillämplig rättsordning får ofta stor betydelse för utfallet i 

situationen. Den förhärskande övergripande ideologin i Sverige när det kommer till att 

välja rättsordning är att de internationella rättsförhållandena ska bedömas enligt den 

rättsordning som de har starkast anknytning till. För att avgöra var den starkaste 

anknytningen finns används ett antal olika anknytningsfaktorer. Vilken 

anknytningsfaktor som ger en viss situation lämpligast resultat beror helt på vad det är 

för slags situation som är för handen. Inom den familjerättsliga delen av den svenska 

internationella privat- och processrätten kombineras dessa anknytningsfaktorer relativt 

fritt.29 En anknytningsfaktor som ofta används är nationalitetsprincipen, enligt vilken de 

tillämpliga reglerna hämtas från den stat där den person vars förhållanden prövas är 

medborgare. I tilltagande grad används dock hemvistprincipen, där det styrande är var 

personen i fråga har sin fasta bosättning. Utöver dessa finns lex fori-principen som 

innebär att det är domstolslandets lag som ska tillämpas. Denna princip används ofta när 

lagstiftaren på grund av starka värderingar vill att svensk lag alltid ska tillämpas i en 

                                            
 
27 Migrationsverket, Rättsenheten: Norrköping, 2008-05-27. 
28 Jänterä-Jareborg, Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv, s. 208. 
29 Jänterä-Jareborg, Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv, s. 211. 
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viss fråga.30 Enligt en annan internationellt privat- och processrättslig princip ska 

parterna själva få välja vilket lands lag som ska gälla. Principen om partsautonomi 

används oftast vad gäller äktenskaps förmögenhetsrättsliga verkningar.31 Till sist 

tillämpas i erkännandefrågor principen om vigselortens lag. Även om det är den 

sistnämnda frågan, alltså erkännandefrågan, som står i fokus i uppsatsen så måste viss 

uppmärksamhet ges till andra närliggande frågor eftersom bilden av hur synen på 

äktenskap med internationell anknytning annars inte blir komplett. Exempel på sådana 

närliggande frågor är rätten att ingå äktenskap inför svensk myndighet och rätten till 

äktenskapsskillnad när det finns internationell anknytning. Dessa frågor är ofta 

sammanlänkade med erkännandefrågan när systemet reformeras eftersom lagstiftaren 

behöver vidta fler åtgärder för att uppnå ett givet resultat. I det följande kommer en 

redogörelse för de i sammanhanget viktigaste reformerna på området att göras. 

2.3.2 IÄL fram till 1973 

Den svenska internationella äktenskapslagstiftningen är ett resultat av de konventioner 

som framarbetades internationellt i Haag år 1894, 1900 och 1904.32 År 1904 ratificerade 

Sverige Haagkonventionen den 12 juni 1902 för lösande av konflikter mellan lagar och 

jurisdiktioner i fråga om skillnad i äktenskap och ständig skillnad till säng och säte, och 

i samband med ratificeringen genomfördes IÄL i Sverige.33 IÄL gjordes generellt 

tillämplig, den gäller alltså inte bara i förhållande till andra konventionsstater, utan i 

förhållande till personer från alla stater.34 Efter förhandlingar mellan de nordiska 

länderna ingicks den 6 februari 1931 en konvention innehållande bland annat 

lagvalsregler för internordiska äktenskap. Konventionerna byggde på en kompromiss 

mellan nationalitets- och hemvistprinciperna där hemvistprincipen oftast gällde om en 

person med ett annat nordiskt medborgarskap ville ingå äktenskap med någon i 

exempelvis Sverige.35 Konventionen införlivades i svensk rätt genom förordningen 

(1931:429) om vissa internationella förhållanden rörande äktenskap, adoption och 

förmynderskap. 
                                            
 
30 Jänterä-Jareborg, Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv, s. 211f. 
31 Jänterä-Jareborg, Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv, s. 212. 
32 Prop. 1973:158, s. 20. 
33 Prop. 1973:158, s. 20. 
34 Prop. 1973:158, s. 20. 
35 Prop. 1973:158, s. 21. 
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Den i Haagkonventionen från 1902 och IÄL förhärskande anknytningsfaktorn vad 

gällde äktenskaps ingående och upplösning utgjordes av nationalitetsprincipen. 

Medborgarskapslandets lag avgjorde alltså om en utlänning med hemvist i Sverige hade 

rätt att ingå eller upplösa ett äktenskap. Bestämmelserna som följde av konventionen 

visade sig i fråga om äktenskapsskillnad medföra vissa olägenheter som ledde till att det 

i vissa fall blev omöjligt eller allvarligt försvårande att upplösa vissa äktenskap, och 

konventionen sades därför upp av Sverige den 1 juni 1934. En ändring genomfördes 

också 1947 då det blev möjligt att göra avsteg från nationalitetsprincipen till fördel för 

hemvistprincipen om en utländsk medborgare sedan minst två år hade hemvist i Sverige 

och ville gifta sig här.36 

År 1956 tillkallades Familjerättskommittén med uppdrag att göra en översyn av 

äktenskapslagstiftningen och därmed sammanhängande frågor. Familjerättskommittén 

avgav den 5 november 1969 betänkandet SOU 1969:60 Internationell äktenskaps- och 

arvsrätt med förslag till ändringar i bland annat IÄL. Dessa ändringar genomfördes i 

samband med prop. 1973:158 med förslag till lag om ändring i lagen (1904:1) om vissa 

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, m.m. Vid det 

laget fördes en diskussion om valet mellan nationalitetsprincipen och hemvistprincipen 

som viktigaste anknytningsfaktor vid frågor om äktenskaps ingående och upplösning. 

Synen på nationalitetsprincipen som viktigaste anknytningsfaktor hade nämligen sedan 

Haagkonventionernas tillkomst förändrats. Det ansågs av vissa att reglerna skulle närma 

sig de internordiska reglerna och övergå mer till hemvistprincipen.37 Andra 

förespråkade en kombinerad lösning, och ingen förespråkade att enbart 

nationalitetsprincipen skulle gälla. Synen på vad som utgjorde starkast anknytning för 

en person hade i takt med tiden luckrats upp från den tidigare starka principen om att 

medborgarskapet styrde vilka regler som var rimligast att tillämpa. Förslaget resulterade 

i en lagändring som gjorde det möjligt för en utlänning att ingå äktenskap i Sverige 

enligt svensk rätt om han eller hon hade hemvist här sedan två år. Nationalitetsprincipen 

behölls dock som huvudregel.38 

                                            
 
36 Prop. 1973:158, s. 21. 
37 Prop. 1973:158, s. 27ff. 
38 Prop. 1973:158, s. 27ff och s. 96. 
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Så sent som 2004 övergavs nationalitetsprincipen som IÄL:s huvudregel vid 

äktenskaps ingående och ersattes med lex fori-principen, det vill säga en tillämpning av 

svensk lag för rätten att ingå äktenskap i Sverige.39 Syftet med ändringen var att 

ytterligare stärka tillämpningen i Sverige av de svenska äktenskapshindren, särskilt i 

fråga om förhindrande av barnäktenskap och tvångsäktenskap.40 Om varken mannen 

eller kvinnan är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige ska det dessutom prövas 

att var och en av dem har rätt att ingå äktenskapet enligt lagen i en efter eget val angiven 

stat där någon av dem är medborgare eller har hemvist. Om båda begär det och det finns 

särskilda skäl får dock prövningen ske med tillämpning av enbart svensk rätt.41 

Vad gäller erkännandefrågan har sedan IÄL:s tillkomst som huvudregel gällt att det 

är lagen vid vigselorten som styr giltigheten av ett i utlandet ingånget äktenskap. Nedan 

beskrivs huvudregeln i erkännandefrågan samt de viktiga reformer som förändrat dess 

tillämpning efter 1973 och framåt. 

2.3.3 Huvudregeln om erkännande av utländska äktenskap 

Huvudregeln i 1 kap. 7 § första stycket IÄL stadgar att ett äktenskap som ingåtts 

utomlands anses giltigt till formen om det är giltigt i den stat där det ingicks. 

Prövningen av giltigheten enligt huvudregeln är oberoende av uppfattningen i den stat 

där kontrahenterna är medborgare.42 Regeln innefattar vigselortens internationella 

privat- och processrätt vilket innebär att den lag som tillämpats kan ha varit en annan än 

den där gällande äktenskapsrätten.43 Det krävs ingen traditionell vigselakt för att ett 

äktenskap ska erkännas enligt huvudregeln. Styrande är helt enkelt vad vigsellandets lag 

föreskriver.44  

Den bakomliggande principen, locus regit actum (the place governs the act), är 

samma princip som gäller för nationella äktenskap i Sverige, nämligen att en vigsel här 

ska förrättas enligt svensk lag och blir därmed giltig om den är giltig enligt svensk lag.45 

Tanken är att ett äktenskap som ingåtts utomlands enligt där gällande regler inte ska 

                                            
 
39 Se prop. 2003/04:48. 
40 Prop. 2003/04:48, s. 1. 
41 1 kap. 1 § IÄL (SFS 2004:144). 
42 Prop. 1973:158, s. 101. 
43 Prop. 1973:158, s. 101. 
44 Prop. 1973:158, s. 101. 
45 Se prop. 1973:158, s. 83. 
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vägras erkännande i Sverige enbart för att makarna har bestämt sig för att bosätta sig 

här.46  

1 kap. 7 § andra stycket IÄL öppnar upp för erkännande även i andra fall, nämligen 

om ett äktenskap inte är giltigt enligt vigselortens lag men är giltigt enligt makarnas 

medborgarskapslands eller hemvistlands lag.47 Förarbetena öppnar upp för att 

giltigförklara äktenskap även i andra situationer än de som nämnts ovan och vilka dessa 

situationer är har överlämnats åt rättstillämparen.48 

Huvudregeln med de olika alternativa lösningarna ger intrycket av att utrymmet för 

att erkänna utländska äktenskap i Sverige är mycket stort. Från huvudregeln görs dock 

ett antal undantag. Därtill kommer ett undantag till undantaget som kommer att 

presenteras i det följande. Utan undantagen hade man enkelt kunnat kringgå de svenska 

äktenskapshindren genom att gifta sig utomlands. Det finns dock situationer då de som 

ingår äktenskap med varandra inte har någon anledning att beakta de svenska 

äktenskapshindren. Förutsättningarna varierar från fall till fall. Det kräver regler som i 

största möjliga mån å ena sidan tar hänsyn till upprätthållandet av svenska normer och å 

andra sidan visar respekt för personers civilstånd. Som kommer att visas nedan är sådan 

balansgång inte en enkel uppgift. 

2.3.4 Ökad betydelse för svenska äktenskapshinder vid utlandsanknutna 
situationer 

Som en del i ett större åtgärdsprogram till skydd för enskilda mot påtvingade och för 

tidiga äktenskap infördes 2004 nya lagvalsregler vid hindersprövning inför svensk 

myndighet och undantag från erkännandereglerna i IÄL. Det hade nämligen riktats mer 

och mer uppmärksamhet mot situationen för ungdomar som levde i Sverige i en vardag 

präglad av ofrihet, tvång, hot och våld.49 Man såg tendenser av att en del flickor och 

pojkar utsattes för extrem kontroll från sina anhöriga, lovades bort i arrangerade 

äktenskap och i vissa fall tvingades att gifta sig.50 En civilrättslig reform som avsåg att 

träffa dessa situationer ansågs kunna förbättra dessa ungdomars chanser till ett friare liv. 

Då rörligheten över gränserna hela tiden ökade och eftersom personers nationalitet 
                                            
 
46 Bergquist och Fayad, Internationell äktenskapsrätt, s. 31. 
47 Prop. 1973:158, s. 102. 
48 Prop. 1973:158, s. 102. 
49 Prop. 2003/04:48, s. 12. 
50 Prop. 2003/04:48, s. 12. 
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därför typiskt sett fick mindre betydelse som anknytningsfaktor till ett visst land, ansågs 

nationalitetsprincipen otidsenlig.51 Det fanns inte längre skäl att särbehandla svenska 

medborgare och utländska medborgare som hade bott i Sverige under en längre tid. Den 

lösning som ansågs bäst tillgodose intresset av att inte särbehandla människor enbart på 

grund av medborgarskap, men även intresset av att minska möjligheterna att kringgå 

svenska äktenskapshinder var en ändring till principen om vigsellandets lag (lex fori) 

som ny huvudregel vid lagvalet vid ingående av äktenskap i Sverige.52 Numera gäller 

enligt 1 kap. 1 § IÄL är alltså att de svenska äktenskapshindren numera alltid ska 

beaktas vid vigsel inför svensk myndighet, oavsett personernas medborgarskap, hemvist 

eller anknytning till Sverige. Lösningen anses ge uttryck för de svenska 

äktenskapshindrens orubblighet.53 Dessa är orubbliga i förhållande till toleransens 

gränser. Tillämpningen av svensk lag gör det även lättare för utländska medborgare att 

gifta sig här i landet, exempelvis när deras medborgarskapslands äktenskapshinder inte 

tillåter samkönade äktenskap.54 Dock gäller enligt 1 kap. 1 § andra stycket IÄL att om 

ingen av parterna är svensk medborgare eller har svenskt hemvist ska även en prövning 

göras av parternas rätt att ingå äktenskapet enligt deras medborgarskaps- eller 

hemvistlands lag. Lösningen motiverades med att det i fall av så svaga svenska 

anknytningar inte finns något intresse för Sverige att bidra till att personer undviker 

andra länders äktenskapshinder. Därutöver ansågs det inte önskvärt att bidra till att fler 

haltande äktenskap uppstod.55  

Vid 2004 års reform ansågs det inte bara angeläget att förändra reglerna om ingående 

av utlandsanknutna äktenskap i Sverige. Med tanke på äktenskapshindrens funktion som 

skydd för enskilda var det befogat att äktenskapshindren enligt ÄktB skulle få betydelse 

för alla som har en nära anknytning till vårt samhälle och därför även vid situationer av 

erkännande av i utlandet redan ingångna äktenskap.56 Genom reformen klargjordes att 

svenska myndigheter inte accepterar äktenskap som utifrån grundläggande värderingar i 

det svenska samhället inte är önskvärda. Från huvudregeln om erkännande av utländska 

                                            
 
51 Prop. 2003/04:48, s. 15. 
52 Se prop. 2003/04:48, s. 16ff. 
53 Prop. 2003/04:48, s. 17. 
54 Prop. 2003/04:48, s. 17. 
55 Prop. 2003/04:48, s. 16f. 
56 Prop. 2003/04:48, s. 26. 
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äktenskap infördes en undantagsregel i 1 kap. 8 a § IÄL där möjligheterna att erkänna 

ett utländskt äktenskap som ingåtts under tvång eller som inte skulle ha tillåtits att ingås 

vid en svensk hindersprövning minskade drastiskt. Syftet bakom införandet av 

undantaget (från huvudregeln om erkännande) i 1 kap. 8 a § IÄL var att förhindra att 

äktenskap som ingåtts i strid med svenska äktenskapshinder, främst i fall där parterna 

försökte undvika de svenska äktenskapsreglerna, skulle erkännas.57 Det framhölls att 

regeln inte skulle omfatta barnäktenskap som ingåtts i enlighet med andra normer än de 

svenska om det vid den tidpunkt då äktenskapet ingicks inte fanns skäl för parterna att 

ta de svenska reglerna i beaktande, eftersom det ansågs föra bestämmelsen för långt.58 

Endast de fall där det funnits en betydande anknytning till Sverige då äktenskapet 

ingicks var avsedda att träffas av erkännandeförbudet.59  

En ventil för att göra undantag från det nya erkännandeförbudet ansågs ändå 

behövas, då ett nekat erkännande i vissa fall kunde leda till orimliga resultat.60 Därför 

infördes även ett andra stycke i 1 kap. 8 a § IÄL som gjorde det möjligt att vid särskilda 

skäl erkänna ett äktenskap som fångades upp av första styckets erkännandeförbud. 

Prövningens systematik består alltså av en huvudregel, ett undantag och ett undantag 

från undantaget. 

För att särskilda skäl skulle föreligga krävdes att ett nekat erkännande kunde antas få 

allvarliga negativa konsekvenser för de gifta.61 Exempelvis kunde den omständighet 

som skulle ha hindrat äktenskapets ingående enligt svensk lag senare ha ändrats så att 

den inte förelåg vid erkännandeprövningen. Eller så ansågs parets anknytning till 

Sverige vara så pass svag att det inte kunde motivera ett nekat erkännande. Hänsyn 

skulle även tas till om mannen och kvinnan hade gemensamma barn och om de hade 

hunnit inrätta sig efter äktenskapet om erkännandeprövningen företogs en lång tid efter 

att äktenskapet ingåtts.62 Däremot kunde särskilda skäl inte anses föreligga bara för att 

den som ingått äktenskap som underårig hade hunnit fylla 18 år vid prövningstillfället 

                                            
 
57 Prop. 2003/04:48, s. 29. 
58 Prop. 2003/04:48, s. 29. 
59 Prop. 2003/04:48, s. 29. 
60 Prop. 2003/04:48, s. 32. 
61 Prop. 2003/04:48, s. 32. 
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eftersom det ansågs motverka de åtgärder man infört i syfte att förhindra 

barnäktenskap.63 

2.3.5 Fullmaktsäktenskap förbjuds och särskilda skäl blir synnerliga skäl 

I juni 2010 tillsattes en utredning med uppdrag att öka kunskaperna om tvångsäktenskap 

och barnäktenskap, överväga en kriminalisering av sådana äktenskap och överväga om 

dispens för att ingå barnäktenskap i Sverige skulle slopas.64 Utredningen fann att 

problemen för de 250–300 unga svenskar som upplevde en akut eller ganska akut risk 

för att bli gifta mot sin vilja var stora.65 Det hade därtill kunnat ses en tydlig koppling 

mellan tvångsäktenskap och barnäktenskap å ena sidan, och hedersrelaterat våld och 

förtryck å andra sidan.66 Samtidigt som våld och förtryck enligt utredningen var tvunget 

att motverkas, lyftes hur juridiskt utmanande det är att lagstifta mot tvångsäktenskap 

och barnäktenskap. Rädslan var den stigmatiserande effekt på samhällets syn på 

minoritetsgrupper och deras traditioner som lagstiftningen ger.67 Det gick trots det inte 

att blunda för de vittnesmål om våld och förtryck mot unga som framkommit, varför 

lagstiftning ansågs helt nödvändig.68 I enlighet med förslaget genomfördes en stor 

reform 2014 som syftade till att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 

ytterligare.69 Reformen gick dock längre än utredningens förslag. Enligt utredningen 

vägde skälen mot lagstiftning tyngre än skälen för i fråga om överväganden att begränsa 

möjligheten att i Sverige erkänna i utlandet lagenligt ingångna så kallade 

fullmaktsäktenskap, och att ytterligare inskränka möjligheten att erkänna barnäktenskap 

som ingåtts i utlandet.70  

Lagstiftarens ståndpunkt var en annan. Ytterligare en punkt infördes i 

undantagsregeln i 1 kap. 8 a § IÄL som förbjuder erkännande av fullmaktsäktenskap. 

Ett fullmaktsäktenskap ingås genom att någon eller båda parterna representeras av 

ombud istället för att själva närvara vid vigseln. Vigselkontraktet undertecknas av någon 

                                            
 
63 Prop. 2003/04:48, s. 32. 
64 SOU 2012:35, s. 22. 
65 SOU 2012:35, s. 24. 
66 SOU 2012:35, s. 25. 
67 SOU 2012:35, s. 22. 
68 SOU 2012:35, s. 22f. 
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70 SOU 2012:35, s. 23. 
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annan. Eftersom parterna själva inte uttryckligen samtycker till äktenskapet vid vigseln 

kan det ifrågasättas om ett samtycke ens har getts. Bristande samtycke kan i sin tur 

kopplas till tvångsäktenskap och barnäktenskap. Ett förbud mot erkännande av 

fullmaktsäktenskap ansågs därför bidra till att stärka skyddet. På straffrättens område 

infördes även två nya brott, äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa 

(4 kap. 4 c och d §§ BrB). Vidare togs möjligheten till dispens för att ingå 

barnäktenskap i Sverige bort från ÄktB, och som en konsekvens av det ansågs det 

motiverat att ytterligare snäva in möjligheten att undantagsvis erkänna utländska 

tvångsäktenskap och barnäktenskap.71 För att ytterligare markera mot tvångsäktenskap 

och barnäktenskap ändrades ventilens ordalydelse från särskilda skäl till ett avsett mer 

restriktivt synnerliga skäl. Ett fall från HFD får illustrera den restriktivitet som åsyftas. 

Redan före ändringen från särskilda till synnerliga skäl prövades om det förhållandet att 

en flicka hade tio dagar kvar till sin 18-årsdag utgjorde särskilda skäl att erkänna hennes 

äktenskap. Svaret blev nekande.72 Genom ändringen till synnerliga skäl var den tänkta 

tillämpningen än mer restriktiv. Enligt lagstiftaren ansågs det förhållandet att lång tid 

förflutit mellan äktenskapets ingående och erkännandeprövningen, och att parterna 

därför hunnit inrätta sig efter äktenskapet, inte alltid kunna utgöra synnerliga skäl. Den 

person som tvingats in i äktenskapet ansågs även efter lång tid vara berättigad till 

upprättelse.73 

2.3.6 Reglerna om barnäktenskap skärps ytterligare 

Regeringen beslutade den 9 mars 2017 att ge i uppdrag åt en särskild utredare att 

undersöka om det fanns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt skydd mot 

barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.74 Den del av uppdraget 

som rörde erkännande av utländska barnäktenskap redovisades i delbetänkandet SOU 

2017:96 Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap. Enligt 

utredningen ansågs det inte motiverat med en ordning som innebar att barn som var 

gifta och saknade anknytning hit genom hemvist eller medborgarskap särbehandlades i 
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förhållande till barn som hade sådan anknytning.75 De sistnämnda barnens äktenskap 

erkändes inte efter de ändringar som genomförts 2004. Omsorgen om alla barns bästa 

och de krav som FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) ställer på 

de konventionsbundna staterna att behandla alla barn under deras jurisdiktion lika 

ansågs överväga de konsekvenser ett nekat erkännande i det enskilda fallet förde med 

sig för makarna.76 Utredningen mynnade därför ut i förslaget att reglerna om hinder mot 

erkännande av äktenskap skulle utvidgas till fall då, oavsett parternas anknytning till 

Sverige, någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.77 Enligt 

utredningen skulle det föra för långt att införa en generell regel mot erkännande, oavsett 

parternas anknytning till Sverige, eftersom det även skulle träffa sådana äktenskap som 

det möjligen inte är lika angeläget att underkänna. Ett exempel på ett sådant fall är om 

ett par, utan tidigare anknytning till Sverige, där en av parterna eller båda visserligen var 

under 18 år vid äktenskapets ingående, men som först långt senare får hemvist här. De 

har då saknat anledning att beakta de svenska normerna och de har dessutom under lång 

tid inrättat sig efter ett liv som gifta. Utredningen påpekade även att ett generellt förbud 

mot erkännande kan komma i konflikt med rätten till familjeliv enligt artikel 8 i 

Europakonventionen.78 

Det förslag till ändring av erkännandereglerna i IÄL som lades fram i prop. 

2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap, och sedermera 

antogs av riksdagen och gäller sedan den 1 januari 2019, stämde inte överens med 

utredningens förslag. Det ansågs motiverat att erkännandeförbudet skulle gälla oavsett 

parternas anknytning till Sverige vid äktenskapets ingående.79 Dessutom föreslogs att 

det faktum att parterna hunnit fylla 18 år vid tidpunkten för erkännandeprövningen inte 

skulle ändra bedömningen eftersom de negativa konsekvenserna av ett för tidigt 

äktenskap inte ansågs upphöra då parterna blivit vuxna. Det generella förbud som i 

                                            
 
75 SOU 2017:96, s. 15f. 
76 SOU 2017:96, s. 15. 
77 SOU 2017:96, s. 16ff. Enligt övergångsbestämmelserna (SFS 2018:1973) gäller dock att 

barnäktenskap som ingåtts innan den 1 januari 2019 ska bedömas enligt de tidigare reglerna. 
Däremot gäller att om någon av parterna vid erkännandeprövningen är under 18 år tillämpas den 
nya lydelsen, oavsett när äktenskapet ingicks. 
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79 Prop. 2017/18:288, s. 11f. 
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utredningen ansågs föra för långt och som dessutom gick längre än direktiven80 är nu 

gällande rätt i Sverige. Förslaget var inte invändningsfritt. 

Den huvudsakliga kritiken låg i om förslaget över huvud taget uppfyllde det tilltänkta 

syftet, att skydda barn. De barn som saknade anknytning till Sverige när de ingick 

äktenskapet skyddas inte från äktenskapet genom att det inte erkänns när de berörda 

personerna kommer till Sverige. Att parterna är vuxna när frågan om deras civilstånd 

aktualiseras förändrar inte det. Som vuxna ges de dessutom en möjlighet att under 

ordnade former ta ställning till om de då vill ingå ett giltigt äktenskap i Sverige.81 Det 

går alltså inte att säga att konsekvenserna av ett nekat erkännande efter det att parterna 

fyller 18 år är desamma med tanke på att de helt legitimt kan ingå ett giltigt äktenskap 

då. Dessutom är argumentet för införandet av det stränga erkännandeförbudet att barn 

ska ha samma skydd och stöd i Sverige.82 De individer som kommer till Sverige efter 18 

års ålder är inte längre barn.  

2.3.7 Nya direktiv i syfte att förhindra utländska månggiften 

I Dir. 2018:68 ges en särskild utredare i uppdrag att undersöka hur en stark och 

ändamålsenlig reglering mot utländska månggiften kan säkerställas.83 Månggifte som 

praktik anses nämligen vara till stor nackdel för kvinnors rättigheter. En kvinnas rätt till 

jämställdhet motverkas och månggiftet kan få allvarliga känslomässiga och ekonomiska 

konsekvenser för henne.84 Eftersom äktenskap som är giltiga till formen i vigsellandet 

erkänns om det ingåtts mellan två personer som saknade anknytning hit vid 

äktenskapets ingående kan, enligt huvudregeln i 1 kap. 7 § IÄL, polygama äktenskap 

erkännas i Sverige, om äktenskapet i det enskilda fallet inte strider mot svensk ordre 

public (7 kap. 4 § IÄL).85  

Kommittén påpekar att hänsyn till kvinnors rättigheter och strävan efter jämställdhet 

i Sverige i synnerhet gör sig gällande när det kommer till att förhindra att polygama 

                                            
 
80 Enligt direktiven ska utredningen, oavsett ställningstagande i sak, lämna förslag till 

författningsändringar som innebär att utländska barnäktenskap inte ska erkännas om någon av 
parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige (dir. 2017:25). 

81 Prop. 2017/18:288, s. 46ff. 
82 Prop. 2017/18:288, s. 11. 
83 Dir. 2018:68, s. 1. 
84 Dir. 2018:68, s. 2. 
85 Dir. 2018:68, s. 2f. 
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äktenskap ingås i Sverige.86 När det kommer till erkännande av i utlandet redan 

ingångna polygama äktenskap som ingåtts när ingen av parterna hade någon anknytning 

till Sverige finns det skäl både för och emot att erkänna äktenskapet. Exempelvis kan 

skälet att stärka kvinnans ställning tala för att ett nekat erkännande tar henne ur ett 

ojämnställt äktenskap, men det kan också hävdas att ett nekat erkännande kan drabba 

henne negativt genom att hennes ekonomiska och juridiska trygghet tas ifrån henne. 

Dessutom kan det uppfattas som kränkande att äktenskapet inte erkänns, eller upplöses 

ofrivilligt.87 

Utredningen, vars förslag ska redovisas den 20 januari 2020, ska analysera och ta 

ställning till hur erkännande av utländska polygama äktenskap i Sverige kan förhindras, 

eller hur det på annat sätt kan förhindras att utländska polygama äktenskap består här. 

Utredaren ska även redogöra för rättsverkningarna av att ett utländskt polygamt 

äktenskap inte erkänns här samt ta ställning till hur konsekvenser som framstår som 

orimliga i förhållande till de berörda personerna ska undvikas.88 

2.4 Möjliga konsekvenser av de svenska reglerna 
2.4.1 Att parterna har inrättat sig efter hemlandets rättssystem 
Det finns skäl både för och emot att utrymmet för att erkänna utländska äktenskap 

snävas in. Som visats ovan finns ett starkt allmänt intresse av att minska sådana 

praktiker som av det svenska allmänna rättsmedvetandet inte är önskvärda, exempelvis 

att ungdomar tvingas leva i en kultur präglad av heder och minskad självständighet eller 

att kvinnor tvingas leva i icke jämställda äktenskap. Det finns dock även andra intressen 

sett ur den enskildes perspektiv i det enskilda fallet som är svåra att bortse ifrån. 

Människor anpassar sitt handlande efter de normativa ramar de känner till och tror sig 

tillhöra och de har ofta inrättat hela sina liv efter de regler de tror gäller för dem.89 När 

myndigheter eller domstolar står inför ett utlandsanknutet fall är det den internationella 

privat- och processrätten som har till uppgift att hjälpa myndigheter och domstolar att se 

till så att hänsyn tas till parternas förväntningar. De internationellt privat- och 
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processrättsliga reglerna vilar på idén om rättsordningarnas likvärdighet och att varje 

internationell situation ska bedömas enligt den lag till vilken den har närmast 

anknytning, något som beskrivningen av utvecklingen mot en strängare syn på fall där 

anknytning helt saknades kan sägas röra sig längre bort ifrån. Principen om den 

starkaste anknytningen genom medborgarskap, hemvist eller vigselort får allt mer ge 

vika till fördel för lex fori-principen, det vill säga en bedömning enligt svensk lag. 

Ett minskat hänsynstagande till starkaste anknytningens princip gör sig extra starkt 

påmint i de fall där anledningen till att någon befinner sig i Sverige är kopplad till att 

den har ansökt om uppehållstillstånd här. Att dessa fall enligt min mening är speciella 

beror på följande. Det är svårt att tänka sig ett system som utgår från att människor ska 

beakta att någon gång behöva fly sitt hemland och därför anpassa sig till en obestämd 

mängd rättssystem. Samtidigt har varje stat en rätt att bestämma omfattningen av 

invandringen till staten. Balansgången däremellan är svår. Vissa förhållanden måste 

redan av praktiska skäl accepteras av staterna och ofta lyfts just erkännande av 

utländska äktenskap som ett typexempel på när den utländska rätten måste ges viss 

giltighet i Sverige.90  

2.4.2 Lagrådets kritik 

Lagrådet har upprepade gånger ställt sig kritiskt till många av de lagändringar som ovan 

presenterats. Det går att se ett mönster i Lagrådets ståndpunkt, nämligen att 

lagändringarna inte uppnår det åsyftade målet, och att regeringen trots kritiken vill 

signalera något med ändringarna. 

Lagrådet motsatte sig redan 2004 införandet av förbudet mot erkännande av 

svenskanknutna barnäktenskap eftersom det pekade på att ett icke-erkännande av ett 

utländskt äktenskap kunde medföra negativa konsekvenser för den underårige och leda 

till oklarheter kring dessa personers civila status.91 De rättsverkningar som ett äktenskap 

medför i form av rätt till underhåll eller rätt att överta makarnas gemensamma bostad 

och bohag vid en separation skulle exempelvis inte inträda annat än vad som följer av 

lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem.92 Lagrådet pekade även på att de 
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äktenskap som ingåtts av en svensk vigselförrättare men i strid mot ålderskravet inte 

blev automatiskt ogiltiga, utan istället kunde upplösas genom omedelbar 

äktenskapsskillnad (5 kap. 5 § ÄktB) vilket för med sig att den underårige inte mister 

sin rätt till ekonomiska rättsverkningar enligt ÄktB. Detta utgör ett exempel på fall där 

svenska barnäktenskap och utländska barnäktenskap inte behandlas lika. 

Efter framförd kritik från Lagrådet redan 2004 togs i 2014 års reform den föreslagna 

möjligheten att vid erkännandeprövningen beakta parets gemensamma barn bort. 

Kritiken bestod i att den intresseavvägning som gjorts mellan gemensamma barns bästa 

å ena sidan och den underåriga makens skydd mot för tidiga äktenskap kunde nå fel. 

Ordningen riskerade nämligen att pressa unga flickor till att bli gravida för att på så sätt 

få äktenskapet erkänt. Trots att barnets bästa är centralt i svensk rättstillämpning ansågs 

det inte kunna väga över denna risk. Dessutom påpekades att barnrätten i Sverige inte 

utgår från att ett barn fötts inom äktenskapet varför dess rätt till omvårdnad ändå kan 

tillgodoses.93 Under avsnitt 3.2.3 lyfts den senaste kritiken mot det numera ännu 

strängare erkännandeförbudet mot barnäktenskap. 

3 Erkännande av utländska äktenskap 
3.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras reglerna i IÄL om erkännande av i utlandet ingångna 

äktenskap mer i detalj. De internationellt privat- och processrättsliga reglerna om 

erkännande ligger till grund för hur man ska se på frågor med internationell anknytning 

på alla områden inom privaträtten. Som klargjorts i kapitel 2 är huvudregeln att ett 

äktenskap som ingåtts utomlands och som uppfyller formkraven i där gällande rätt är 

giltigt till formen även i Sverige, 1 kap. 7 § IÄL. Regelns räckvidd ska i det följande 

bestämmas genom en genomgång av undantagsregeln punkt för punkt. Något ska här 

sägas om erkännandereglernas uppbyggnad. Från huvudregeln finns undantag från då 

erkännande har ansetts lämpligt. Om det bedöms att det, trots att något 

erkännandeförbud är tillämpligt, finns synnerliga skäl som talar emot ett nekat 
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erkännande, ska äktenskapet ändå erkännas. Det finns alltså en huvudregel, ett antal 

undantag och sedan ett undantag från undantaget. 

Undantagsregeln gäller enligt första punkten i övergångsbestämmelserna94 endast de 

äktenskap som ingåtts efter den 1 maj år 2004. Det innebär att alla äktenskap som 

ingåtts utomlands före den 1 maj 2004 enligt där gällande regler erkänns i Sverige 

oavsett parternas anknytning hit. För kategorin barnäktenskap gäller sedan 2019 års 

lagreform att dessa aldrig erkänns här om någon av makarna är under 18 år vid 

prövningstillfället, oavsett om äktenskapet ingicks före lagändringens ikraftträdande.95 

3.2 Barnäktenskap 
3.2.1 Totalförbud mot barnäktenskap 

Undantagsregelns första punkt i lydelsen från och med 1 januari 2019 stadgar att ett 

äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag inte erkänns om någon av parterna var under 

18 år vid tidpunkten för äktenskapets ingående. Sedan den 1 januari 2019 gäller alltså 

ett totalförbud mot att erkänna utländska barnäktenskap i Sverige om äktenskapet har 

ingåtts från och med den 1 januari 2019. Dessutom gäller för äktenskap ingångna före 

den 1 januari 2019 att de nya reglerna tillämpas om någon part vid tidpunkten för 

prövningen är under 18 år.96 I fall där äktenskapet prövas innan båda parter fyllt 18 år 

får alltså den nya lagen retroaktiv verkan. Enligt den tidigare lydelsen gällde att 

barnäktenskap nekades erkännande om minst en av parterna vid tidpunkten för 

äktenskapets ingående var svensk medborgare eller hade hemvist här. Saknades svensk 

anknytning genom medborgarskap eller hemvist vid äktenskapets ingående träffades 

äktenskapen inte av undantaget och erkändes därför enligt huvudregeln, såvida inte 

resultatet av ett erkännande stred mot svensk ordre public.97 

3.2.2 Synen på barnäktenskap har successivt förändrats 

Sedan år 1969 gäller en åldersgräns på 18 år för äktenskaps ingående i Sverige. 

Införandet av åldersgränsen motiverades med att den som är under 18 år i allmänhet inte 

                                            
 
94 SFS 2004:144. 
95 SFS 2018:1973. 
96 SFS 2018:1973. 
97 SFS 2014:379. 
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har nått den mognad som fordras för att självständigt ta ställning till de problem av 

personlig och ekonomisk art som uppkommer i en stadigvarande samlevnad.98 Fram till 

2014 fanns det dock en möjlighet att hos länsstyrelsen få dispens från ålderskravet i 

vissa fall. Den viktigaste faktorn i prövningen var att det var den underåriges egen 

önskan att ingå äktenskapet. Däremot skulle inte den underåriges eller dennes familjs 

vilja att följa traditionerna inom en viss kultur eller religion vara godtagbara skäl för att 

ge dispens.99 I fråga om rätt till uppehållstillstånd grundat på barnäktenskap 

poängterades att ett generellt accepterande av äktenskap med underåriga utländska 

medborgare skulle stå i klar strid mot grundläggande svenska sociala värderingar 

beträffande barns och ungdomars rätt till en självständig utveckling och rätt till 

utbildning, deras rätt att själva träffa livsavgörande beslut samt strävandena mot 

jämställdhet mellan könen.100 FN:s barnrättskommitté menar att tidiga äktenskap är en 

skadlig sedvänja, särskilt för flickor eftersom graviditet i ung ålder kan innebära 

hälsorisker samt att de utgör hinder för flickors skolgång.101 

3.2.3 Ventilen 

I 1 kap. 8 a § andra stycket IÄL finns den så kallade ventilen som möjliggör att i 

undantagsfall erkänna sådana utländska äktenskap som omfattas av något av hindren 

mot erkännande i första stycket. Om det finns synnerliga skäl tillämpas inte första 

stycket och äktenskapet ska då istället erkännas. Synnerliga skäl föreligger om det enligt 

en samlad bedömning utifrån de uppgifter som finns tillgängliga bedöms att ett nekat 

erkännande i det enskilda fallet medför allvarliga konsekvenser för paret eller att det 

annars framstår som orimligt att inte erkänna äktenskapet.102 Uttrycket synnerliga skäl 

används för att tydliggöra den restriktivitet som ska gälla.103 I fråga om barnäktenskap 

gäller ventilen sedan 1 januari 2019 endast i de fall då båda parterna vid tillfället för 

prövningen är över 18 år.  

                                            
 
98 Prop. 1973:32, s. 95. 
99 Prop. 2003/04:48, s. 21f och 45f samt prop. 2013/14:208, s. 21f. 
100 Prop. 1983/84:144, s. 75. 
101 Prop. 2013/14:208, s. 22. 
102 Detta gäller alltjämt enligt såväl prop. 2013/14:208, s. 135 som i prop. 2017/18:288, s. 35. 
103 Prop. 2017/18:288, s. 35. 
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I bedömningen görs en prövning av om ett nekat erkännande uppfyller det krav på 

proportionalitet som finns i rätten till familjeliv i artikel 8 i Europakonventionen och 

unionsrätten, framför allt rätten för EU-medborgare och deras anhöriga att fritt röra sig 

inom unionen.104 Ventilens tillämpningsområde får inte vara snävare än vad 

Europakonventionen och unionsrätten medger.105 Det måste därför göras en avvägning 

utifrån omständigheterna i det enskilda fallet av hur stort ingreppet i den enskildes rätt 

är i förhållande till syftet med erkännandeförbudet, alltså att skydda enskilda mot att 

leva i barnäktenskap och att motverka förekomsten av barnäktenskap i Sverige.106 Som 

utgångspunkt gäller att skälen för erkännandeförbudet väger tyngre än de konsekvenser 

som ett nekat erkännande medför för den enskilde. Om det i det enskilda fallet bedöms 

som orimligt att ändå inte erkänna äktenskapet och dess verkningar finns det synnerliga 

skäl att erkänna det.107 Det fall som lyfts är då ett nekat erkännande i ett ärende om 

uppehållstillstånd grundat på anknytning till make får sådana konsekvenser för parterna 

att den enda lösningen är att erkänna äktenskapet. En förutsättning är att parterna inte är 

att betraktas som sambor, då i fråga om uppehållstillstånd på grund av anknytning 

samma rätt gäller för dem som för makar.108 Det gäller alltså fall där parternas 

civilstånd har en sådan betydelse att det måste erkännas. På denna punkt ska en del av 

Lagrådets kritik lyftas. Trots att ventilen sägs kunna tillämpas så att kraven i 

konventionen och unionsrätten uppfylls, så ger de givna exemplen tillsammans med 

lagtextens utformning intrycket att en utomordentligt restriktiv tillämpning avses. De 

motsägelsefulla och knapphändiga motivuttalandena är inte ägnade att underlätta 

förståelsen av bestämmelsen. Lagrådets kritik har alltså fog för sig.109 

En annan kritik av Lagrådet som bör lyftas är att ett svenskt erkännandeförbud inte 

kan skydda enskilda barn mot barnäktenskap innan de har kommit till Sverige. Inte 

heller är det rimligt att anta att en svensk regel om förbud mot erkännande av 

barnäktenskap kan ha en sådan handlingsdirigerande verkan utomlands att det svenska 

                                            
 
104 Prop. 2017/18:288, s. 35. 
105 Prop. 2017/18:288, s. 35. 
106 Prop. 2017/18:288, s. 35. 
107 Prop. 2017/18:288, s. 35.  
108 Prop. 2017/18:288, s. 35f. 
109 Prop. 2017/18:288, s. 47. 
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förbudet minskar förekomsten av barnäktenskap i andra länder.110 Syftet med regeln 

kan därmed inte anses uppfyllt. Enligt regeringens ståndpunkt kunde man ändå 

åtminstone genom den nya regeln säkerställa att barnäktenskap inte får effekt här, och 

att ett förbud mot erkännande av barnäktenskap motverkar förekomsten av sådana 

äktenskap i Sverige.111 Det kan ifrågasättas om det påståendet verkligen är sant. På 

pappret minskar mängden barnäktenskap i Sverige, men förekomsten av barn som lever 

i haltande äktenskap som är giltiga i andra länder, minskar förmodligen inte.  

3.3 Polygama äktenskap 

Rättsläget för polygama äktenskap är som ovan beskrivits under diskussion. För 

närvarande råder det en del oklarheter kring i vad mån polygama äktenskap erkänns i 

Sverige. Att vara gift utgör enligt 2 kap. 4 § ÄktB ett äktenskapshinder mot ett nytt 

äktenskap. Det innebär att polygama äktenskap fångas upp av 1 kap. 8 a § första stycket 

1 IÄL, där förutsättningen för ett nekat erkännande är att minst en av parterna hade 

svensk anknytning vid äktenskapets ingående. Alltså kan ett utländskt formellt giltigt 

polygamt äktenskap erkännas om det saknade svensk anknytning när det ingicks.  

När det kommer till polygama äktenskap med anknytning till Sverige gör sig 

distinktionen mellan prövning av äktenskapet som huvudfråga eller som prejudiciell 

fråga särskilt gällande. Giltigheten av polygama äktenskap vägras erkännande om de 

kommer upp som en självständig huvudfråga, medan de kan erkännas i exempelvis i 

mål om flera fruars rätt till arv efter samme make.112 Att det skiljer sig åt kan enligt 

Jänterä-Jareborg bero på att det i det senare fallet för den prövande myndigheten 

handlar om att passivt acceptera ett rättsförhållande, medan i det förra blir ett 

ställningstagande att erkänna månggiften.113 

Den negativa inställningen till polygama äktenskap kan bero på att den svenska 

rättsordningen inte är anpassad till polygama äktenskap. Månggifte kan även anses 

strida mot grunderna i de västerländska rättsordningarna.114 I skäl 11 

                                            
 
110 Prop. 2017/18:288, s. 47. 
111 Prop. 2017/18:288, s. 11. 
112 Jänterä-Jareborg, Om polygami i dagens samhälle, s. 401. 
113 Jänterä-Jareborg, Om polygami i dagens samhälle, s. 401f. 
114 Jänterä-Jareborg, Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv, s. 220. 
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familjeåterföreningsdirektivet stadgas att rätten till familjeåterförening bör utövas i 

överensstämmelse med de värden och principer som medlemsstaterna erkänner, i 

synnerhet beträffande kvinnors och barns rättigheter, vilket motiverar att restriktiva 

åtgärder kan införas mot återförening av familjemedlemmar i polygama hushåll. Alltså 

verkar det finnas en relativt enig syn på polygama äktenskap som något icke-önskvärt i 

EU:s medlemsstater. 

Jag vill här lyfta den skillnad jag ser mellan den enligt svensk rätt icke önskvärda 

äktenskapsformen polygama äktenskap å ena sidan, och barn- och tvångsäktenskap å 

andra sidan. Även om det finns mycket som talar för att det, åtminstone enligt vårt sätt 

att se på saken, finns jämställdhetsproblem som gör sig gällande i polygama äktenskap, 

så är det inte enligt min mening jämförbart med de problem som uppstår för underåriga 

om de systematiskt tvingas in i för tidiga äktenskap. Att vara barn har rättsligt sett en 

särställning som kräver ett starkt skydd från samhället eftersom det är svårt för ett barn 

att tillvarata sina rättigheter själv.  

Från och med år 2020 blir Barnkonventionen svensk lag,115 vilket kan leda till att 

barnrätten stärks ytterligare i Sverige. Som Jänterä-Jareborg menar kan frågan om 

polygama äktenskaps vara eller inte vara snarare liknas vid den debatt som förs kring 

rätten att bära slöja, och en symbolfråga kring relationen mellan stat och individ och om 

religionsfriheten och dess gränser.116 Det nuvarande rättsläget återspeglar i viss mån 

denna skillnad genom att den är mer förlåtande mot polygama äktenskap än vad den är 

mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Om den pågående utredningen resulterar i en 

ändring av reglerna återstår att se, men att så sker är sannolikt med hänsyn till EU-

direktivens relativt strikta syn på polygama äktenskap. 

3.4 Tvångsäktenskap 

Enligt 1 kap. 8 a § första stycket 3 IÄL erkänns inte äktenskap som ingåtts enligt 

utländsk lag om det är sannolikt att äktenskapet har ingåtts under tvång och om det inte 

finns synnerliga skäl att erkänna äktenskapet. Med tvång avses i första hand det som 
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116 Jänterä-Jareborg, Om polygami i dagens samhälle, s. 396. 
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enligt BrB utgör olaga tvång, men även andra situationer av tvång inbegrips.117 Inom 

regelns tillämpningsområde faller också äktenskap ingångna genom ombud i de fall då 

det har skett mot någon av parternas vilja. Det kan exempelvis ske på grund av 

vigsellandets regler. I de fallen är tvånget att anse som så allvarligt att äktenskapet inte 

bör godtas. Utanför situationer av det slaget bör dock tillämpningen av regeln vara 

ytterst begränsad och bör komma i fråga endast när det tvång som utövats tveklöst är 

stötande.118 I propositionen som föranledde lagändringen sägs att tvångsäktenskap och 

barnäktenskap inte kan tolereras och att svensk rätt även ger uttryck för att sådana 

äktenskap inte är önskvärda.119  

Sedan 2014 döms den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet 

förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat 

enligt vars lag det ingås eller i en stat där minst en av makarna är medborgare eller har 

hemvist, för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år, 4 kap. 4 c § 1 st. BrB.120 

Detsamma gäller enligt bestämmelsens andra stycke även för äktenskapsliknande 

förbindelse som inom en viss grupp är giltig om det innebär att paret betraktas som 

makar. Enligt 4 kap. 4 d § BrB är även vilseledande till tvångsäktenskapsresa 

straffbelagt. Att tvångsäktenskap är straffrättsligt förbjudna innebär dock inte att 

äktenskapen automatiskt är civilrättsligt ogiltiga. Det betyder inte heller att de inte kan 

erkännas här i landet. För straffbestämmelsens tillämplighet saknar det betydelse 

huruvida äktenskapet har erkänts eller kommer att erkännas i Sverige. Ett erkännande 

får dock betydelse i fallet då äktenskapet har ingåtts i Sverige enligt ett annat lands lag 

och erkänns här eftersom det då är juridiskt giltigt.121 

Ett tvångsäktenskap erkänns inte i Sverige oaktat parternas anknytning hit, vilket 

framgår direkt av 1 kap. 8 a § första stycket 3 IÄL. Tvångsäktenskap tolereras helt 

enkelt inte över huvud taget.122 Vad som enligt min mening skiljer tvångsäktenskap från 

övriga äktenskapsformer som nämns i uppsatsen är att dess definition utgår från att 
                                            
 
117 Prop. 2003/04:48, s. 31. 
118 Prop. 2003/04:48, s. 31. 
119 Prop. 2013/14:208, s. 20. 
120 Noteras bör att det även tidigare var straffbart som olaga tvång att tvinga någon att gifta sig. 

Bestämmelsen infördes för att fylla de luckor som ansågs finnas i lagstiftningen, se prop. 
2013/14:208, s. 20ff. 

121 Prop. 2013/14:208, s. 142. 
122 Prop. 2013/14:208, s. 20. 
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någon eller båda parter inte har velat att äktenskapet ska komma till stånd, men att det 

efter påtryckningar eller hot om våld ändå har gjort det. Att tvångsäktenskap kategoriskt 

frånkänns giltighet även om de ingicks när parterna saknade svensk anknytning, kan på 

ett mer träffande sätt än när det kommer till ett kategoriskt nekande av barnäktenskaps 

giltighet, skydda enskilda från att leva under förtryck när de anländer till Sverige. Jag 

menar att så är fallet eftersom det är parternas subjektiva inställning till samlevnaden 

som då bedöms och inte ett mer objektivt kriterium såsom uppnådd myndighetsålder är. 

3.5 Fullmaktsäktenskap 

Ett fullmaktsäktenskap är ett äktenskap som ingåtts utan att båda parterna var 

närvarande vid vigseln. Det kan ingås antingen genom en vigselceremoni med ett 

ombud eller genom att ett äktenskapskontrakt undertecknas.123 Fullmaktsäktenskap är 

relativt vanligt förekommande i vissa delar av världen, däribland Syd- och 

Centralamerika samt Mellanöstern.124 Som ovan beskrivits tillåts inte vigslar genom 

fullmakt i Sverige vilket framgår av 4 kap. 2 § ÄktB. 

Innan 2014 erkändes utländska fullmaktsäktenskap i Sverige oaktat parternas 

anknytning hit.125 Numera stadgar huvudregeln om fullmaktsäktenskap att dessa inte 

erkänns i Sverige om minst en av parterna vid äktenskapets ingående var svensk 

medborgare eller hade hemvist i Sverige. Det har motiverats med att det stärker skyddet 

mot tvångsäktenskap. Vid regelns tillkomst uttryckte många remissinstanser att 

fullmaktsäktenskap är ett vanligt sätt att gifta bort någon med tvång och vissa menade 

att arbetet med att förhindra tvångsäktenskap och barnäktenskap försvårades genom att 

fullmaktsäktenskap erkändes.126 Exempelvis betonade Migrationsverket svårigheterna 

med att utreda ärenden som rör tvångsäktenskap. Den person som finns här i Sverige 

och som någon i utlandet åberopar anknytning till genom äktenskap är ofta mycket rädd 

för vad familjen eller släkten ska säga om det framkommer att personen har nämnt för 

myndigheten att äktenskapet inte var frivilligt. Personen i fråga vill inte att maken 

kommer till Sverige, men vill samtidigt inte att detta ska framgå av Migrationsverkets 

                                            
 
123 Prop. 2013/14:208, s. 31. 
124 Prop. 2013/14:208, s. 31. 
125 Se t. ex. UN 330-97 (dom den 21 april 1997). 
126 Prop. 2013/14:208, s. 30. 
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beslut. Det innebär att det sannolikt finns ett mörkertal avseende fullmaktsäktenskap 

som också är tvångsäktenskap.127 

Regeln om att utländska fullmaktsäktenskap som huvudregel inte erkänns i Sverige 

skiljer sig något från övriga regler i 1 kap. 8 a § IÄL. Den tar nämligen till synes sikte 

på ett av formkraven i den svenska äktenskapsrätten och alltså inte på en väsentlig 

materiell brist. Denna omständighet påpekades vid regelns tillkomst i SOU 2012:35 

som systematiskt mindre lämplig med tanke på resterande delar av undantagsregelns 

utformning, något som regeringen besvarade med att syftet bakom regeln var ett annat 

än att upprätthålla formkravet. Istället var syftet med regeln alltså att utgöra ett 

ytterligare skydd mot tvångsäktenskap. Det ansågs finnas en så pass nära koppling 

mellan tvångsproblematiken och ÄktB:s regel om krav på båda parters närvaro att den 

nya regeln hjälpte till att säkerställa att personer ingår äktenskap frivilligt.128  

Utredningen som analyserade ändringen i betänkandet SOU 2012:35 var av motsatt 

uppfattning och ansåg att utländska fullmaktsäktenskap fortsättningsvis som huvudregel 

skulle erkännas. I utredningen påpekades att ett fullmaktsäktenskap kan ha ingåtts med 

parternas fulla och fria samtycke, och att det kan finnas många olika mer eller mindre 

godtagbara orsaker till att äktenskap ingås genom ombud. Exempelvis finns situationer 

där en av parterna inte kan närvara vid vigseln på grund av militärtjänstgöring, 

fängelsevistelse eller på grund av att parten har begränsningar i rätten eller möjligheten 

att resa. Vidare kan orsaken vara att någon av parterna, eller båda, lever i ett land där de 

inte lagligen kan gifta sig. Exempelvis tillåts i vissa länder inte äktenskap mellan 

personer som har olika religiös tillhörighet. Utredningen menade att en inskränkning i 

möjligheten att erkänna utländska fullmaktsäktenskap alltså skulle fånga in ett stort 

antal äktenskap som ingåtts av fri vilja och där anledningen till äktenskapsformen var 

fullt legitim.129 Dessutom påpekades att de äktenskap som ingåtts genom tvång eller 

mellan minderåriga parter redan fångades in av vägransgrunderna. Det ansågs viktigt att 

ta ställning till om en person som har ingått ett frivilligt fullmaktsäktenskap verkligen 

ska behöva anföra ytterligare skäl för valet av form för äktenskapets ingående än att det 

inte har ingåtts under tvång, och det ansågs inte rimligt att det skulle ställas sådana krav 
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på den enskilde. Det skulle också innebära att det infördes en presumtion om att alla 

fullmaktsäktenskap utgjorde tvångsäktenskap enbart på den grunden att det ingåtts 

under former som inte godtas här.130 Syftet med regleringen skulle ju vara just att 

motverka tvång och inte att mer allmänt reglera hur personer ingår äktenskap i andra 

länder.131 Utredningen landade i slutsatsen att trots att det fanns goda skäl som kunde 

stärka skyddet mot tvångsäktenskap övervägde ändå skälen emot införandet av regeln 

klart över fördelarna.132  

Regeringen gick i propositionen emot utredningens slutsats. Sedan 2014 gäller att det 

krävs synnerliga skäl för att erkänna ett utländskt fullmaktsäktenskap där någon av 

parterna har anknytning till Sverige genom medborgarskap eller hemvist. Undantaget 

från erkännandeförbudet ska tillämpas mycket restriktivt och det krävs tydliga och 

mycket starka skäl för att erkänna fullmaktsäktenskap. Undantag kan normalt endast 

göras om ett nekat erkännande medför allvarliga konsekvenser för paret eller det annars 

framstår som orimligt att inte erkänna äktenskapet.133 Det ges i propositionen inga 

exempel på andra skäl som kan göra så att ett utländskt fullmaktsäktenskap ska 

erkännas på grund av synnerliga skäl, utan det lämnas till rättstillämpningen att avgöra 

om sådana skäl finns i det enskilda fallet.134 Anmärkningsvärt är dock att möjligheten 

för ett par att hävda att äktenskapet ingåtts med samtycke och att det därför finns 

synnerliga skäl att erkänna äktenskapet uttryckligen underkändes med hänvisning till att 

ett påstående om samtycke inte alltid betyder att det faktiskt förelåg samtycke. Det är ett 

fullt förståeligt argument för att minska risken för tvångsäktenskap, men frågan är om 

det väger upp de stora nackdelar det för med sig. Exempelvis finns det en stor risk för 

att det uppstår haltande äktenskap, framför allt eftersom flertalet länder i Europa 

erkänner fullmaktsäktenskap.135 Om det inte finns något sätt att läka den brist man från 

regeringens sida anser är problemet med fullmaktsäktenskap, att tvång kan ha 

förekommit, så betyder det att i princip alla fullmaktsäktenskap bedöms vara 

tvångsäktenskap. 
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3.6 Svensk ordre public 

Oavsett erkännandereglernas utformning gäller som en allmän förutsättning för 

erkännande att ett äktenskap inte får vara uppenbart oförenligt med grunderna för den 

svenska rättsordningen (så kallad svensk ordre public).136 Vad som tillhör grunderna för 

rättsordningen är inte närmare preciserat i lagregeln, men det följer av sakens natur att 

det ska röra sig om värderingar i principiella frågor av större vikt. Avvikelsen ska vara 

av väsentlig art vilket framgår av kravet på uppenbarhet.137 Det medför att 

tillämpningen av ordre public-förbehållet är restriktiv. Det medför dessutom att vad som 

utgör svensk ordre public kan förändras över tid. I 2004 års proposition till ändringarna 

i IÄL uttalades att förbehållet kunde tillämpas exempelvis på äktenskap som ingåtts av 

någon som var mycket ung eller då någon tvingats att ingå äktenskap.138 Numera finns 

förbud mot erkännande av dessa former av äktenskap i 1 kap. 8 a § IÄL.  

Ordre public-förbehållet har som funktion att i det enskilda fallet erbjuda en 

möjlighet att avböja en rättstillämpning som skulle komma i konflikt med 

grundläggande värderingar inom den egna rättsordningen. Förbehållet tar sikte på om 

resultatet av en viss konkret tillämpning av reglerna i IÄL strider mot grunderna för 

rättsordningen. En följd av det är att bedömningen enligt ordre public-förbehållet kan 

vara mer tillåtande när det gäller att bedöma om ett redan etablerat rättsförhållande ska 

accepteras till skillnad från frågan om en svensk myndighet ska medverka till att skapa 

ett visst rättsförhållande.139 Det kan enligt förarbetena i ett konkret fall framstå som en 

rimlig lösning att, på grund av de negativa effekter ett nekat erkännande skulle få för de 

berörda personerna, godta ett äktenskap som inte hade kunnat ingås för en svensk 

myndighet.140 Under avsnitt 3.3 ovan nämndes att polygama äktenskap inte 

överensstämmer med europeiska värden, och det kan hävdas att just polygami är något 

som ligger på gränsen till att utgöra en del av europeisk ordre public.141 

                                            
 
136 Prop. 2003/04:48, s. 24f. 
137 Prop. 2003/04:48, s. 24. 
138 Prop. 2003/04:48, s. 25. 
139 Prop. 2003/04:48, s. 25. 
140 Prop. 2003/04:48, s. 25. 
141 Se t. ex O´Donoghue m.fl. mot Förenade konungariket (dom den 14 december 2010, 34848/07). 
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4 Rätten till familjeåterförening 
4.1 Inledning 

Detta kapitel handlar om rätten till familjeåterförening enligt UtlL. I fokus är hur 

omfattande denna rätt är för makar och hur IÄL:s regler samspelar med reglerna i UtlL 

om rätt till familjeåterförening. Som kommer att visas i det följande finns det i 

europeisk praxis en syn på kärnfamiljen som en skyddsvärd enhet. Exempelvis stadgas i 

det fjärde skälet till familjeåterföreningsdirektivet att familjeåterförening är ett 

nödvändigt medel för att möjliggöra familjelivet. Familjeåterförening bidrar till att 

skapa en social och kulturell stabilitet som underlättar tredjelandsmedborgarnas 

integrering i medlemsstaterna. Den främjar även den ekonomiska och sociala 

sammanhållningen, vilket är ett av unionens grundläggande mål enligt fördraget.142  

4.2 EU-rättslig reglering 

På EU-rättens område finns två direktiv som är styrande för hur medlemsstaterna kan 

och får utforma sin utlänningsrätt. I rådets direktiv 2004/83/EG om miniminormer för 

när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller 

som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers 

rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (skyddsgrundsdirektivet) 

fastslås främst minimiregler som rör vem som har ett verkligt behov av internationellt 

skydd och därför är att anse som flykting. Syftet är att uppnå en harmonisering av 

reglerna om erkännande och innebörd av flyktingstatus och status som alternativt 

skyddsbehövande för att begränsa att asylsökande förflyttar sig mellan medlemsstater 

enbart därför att reglerna skiljer sig åt.143 Direktivet är i sin tur utformat så att det 

europeiska asylsystemet ska vara grundat på en fullständig och absolut tillämpning av 

Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951 

(Genèvekonventionen), kompletterad av New York protokollet av den 31 januari 1967 

(New York-protokollet), vari en princip om familjens enhet finns.144 Enligt 

                                            
 
142 Skäl 4 familjeåterföreningsdirektivet. 
143 Ingresspunkt 7 skyddsgrundsdirektivet. 
144 Ingresspunkt 2 skyddsgrundsdirektivet. 
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skyddsgrundsdirektivets artikel 23 ska medlemsstaterna se till att familjen hålls samlad, 

samt se till att de som är familjemedlemmar till en tredjelandsmedborgare som innehar 

status som flykting eller alternativt skyddsbehövande har rätt till vissa förmåner på den 

grunden att de är just familjemedlemmar. Exempel på sådana förmåner är tillträde till 

arbetsmarknad och utbildning samt tillgång till bostad. 

Viktigt i sammanhanget är vidare och i synnerhet rådets direktiv 2003/86/EG om rätt 

till familjeåterförening där gemensamma normer för den rätt en tredjelandsmedborgare 

med en mera permanent bosättning i en EU-stat har att återförenas med medlemmar i 

kärnfamiljen.145 Enligt det andra skälet till familjeåterföreningsdirektivet bör åtgärderna 

avseende familjeåterförening antas i överensstämmelse med den skyldighet att skydda 

familjen och att respektera familjelivet som har stadfästs i en rad folkrättsliga 

dokument. Direktivet respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer 

som erkänns särskilt i artikel 8 i Europakonventionen och i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna.146  

Genomförandet av direktivet i svensk rätt föranleddes av en omfattande utredning 

som resulterade i betänkandet SOU 2005:15 Familjeåterförening och fri rörlighet för 

tredjelandsmedborgare. Dagens regler om familjeåterförening i UtlL grundar sig på 

direktivets bestämmelser. Direktivet föreskriver en skyldighet för medlemsstaterna att 

bevilja uppehållstillstånd för en make till den som är varaktigt bosatt i en medlemsstat. 

Genom införlivandet av direktivet är uppehållstillstånd för makar en rättighet.147 På 

grund av detta har den seriositetsprövning som tidigare gjordes samt prövningen i UtlL 

av om det fanns särskilda skäl som talar emot att tillstånd ges tagits bort för makar. 

Direktivets tillkomst kan alltså sägas ha stärkt synen på vikten av att hålla ihop 

äktenskapet och kärnfamiljen. Av MIG 2007:14 framgår att reglerna om 

familjeåterförening i UtlL ska tolkas samstämmigt med familjeåterföreningsdirektivet. 

Enligt artikel 2 d) i familjeåterföreningsdirektivet definieras begreppet 

familjeåterförening som inresa och vistelse i en medlemsstat för familjemedlemmar till 

en tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i den medlemsstaten, för att upprätthålla 

                                            
 
145 SOU 2005:15. 
146 Skäl 2 familjeåterföreningsdirektivet. 
147 MIG 2007:60. 
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familjeenheten, oavsett om familjebanden knutits före eller efter anknytningspersonens 

inresa. 

Nedan följer en övergripande diskussion kring äktenskapet som grund för 

familjeåterförening. Därefter berörs samboskapet som grund för familjeåterförening 

eftersom det är en vanlig form för samlevnad i Sverige och därför är relevant för 

förståelsen av rätten till familjeåterförening för par i vidare mening. Därefter fokuseras 

det på rättsläget i Sverige vad gäller rätten till familjeåterförening för makar på grund av 

anknytning. 

4.3 Rätt till familjeåterförening enligt UtlL 
4.3.1 Uppehållstillstånd grundat på äktenskap enligt den tillfälliga lagen 

Uppehållstillstånd på grund av anknytning regleras i en tvingande och i en fakultativ 

regel, 5 kap. 3 § UtlL respektive 5 kap. 3 a § UtlL. I den tvingande regeln anges att 

makar och sambor ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning, om inte annat 

följer av 17-17 b §§. Enligt den fakultativa regeln får uppehållstillstånd ges till vissa så 

kallade snabba anknytningar. En snabb anknytning utgörs av ett förhållande där en 

utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en 

person som är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. För 

snabba anknytningar finns krav på att förhållandet ska framstå som seriöst och att 

särskilda skäl inte talar emot att tillstånd ges. 

Reglerna i UtlL begränsas av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) under perioden 20 juli 

2016–19 juli 2019. Nyligen (18 juni 2019) beslutade riksdagen att den tillfälliga lagens 

tillämpning ska förlängas med ytterligare två år.148 Under denna period beror sökandens 

rätt till familjeåterförening helt av anknytningspersonens uppehållstillstånd. Sökande 

makar och sambor kan enligt 6 och 7 §§ tillfälliga lagen enbart erhålla uppehållstillstånd 

på grund av anknytning om deras härvarande make är en flykting. Då krävs också att 

flyktingen bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd. 

Den som är alternativt skyddsbehövande och har ansökt om uppehållstillstånd efter den 

                                            
 
148 Riksdagsskrivelse 2018/19:295. 
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24 november 2015 har enligt 7 § tillfälliga lagen inte någon rätt till familjeåterförening. 

En ventil har dock förts in för att undvika att Sverige bryter mot internationella 

konventionsåtaganden att i det enskilda fallet neka en alternativt skyddsbehövande rätt 

att återförenas med sin familj, 13 § tillfälliga lagen. Från och med den 20 juli 2019 

gäller dock att även den som är alternativt skyddsbehövande och har välgrundade 

utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd har rätt till familjeåterförening.149 

Ändringen genomförs i samband med att den tillfälliga lagens tillämpning förlängs med 

två år. Främst görs ändringen eftersom förlängningen av den tillfälliga lagen antas 

resultera i fler fall där en alternativt skyddsbehövande förhindras att återförenas med sin 

familj. Då finns en risk att rätten till familjeliv enligt Europakonventionen och Stadgan 

överträds i många fall.150 

Enligt 6 § första stycket andra momentet tillfälliga lagen gäller att uppehållstillstånd 

får vägras makar som är under 21 år. Enligt UtlL gäller annars en gräns på 18 år. Om ett 

uppehållstillstånd beviljas sambo eller make ska det gälla lika länge som 

anknytningspersonens tillstånd i Sverige, 8 § tillfälliga lagen. I 6 § andra stycket stadgas 

att om anknytningspersonen är en flykting som har beviljats ett tillfälligt 

uppehållstillstånd fråntas möjligheten till snabba anknytningar. Enligt 5 kap. 3 b § andra 

stycket UtlL gäller särskilda regler om försörjningskrav under perioden, och av 9 § i den 

tillfälliga lagen framgår att anknytningspersonen måste kunna försörja sig och sökanden 

samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dem båda. Det gäller dock inte 

vid prövning av en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd. Det är alltså enbart nya 

anknytningsansökningar som försörjningskravet har utvidgats.151  

Rätten till familjeåterförening för makar begränsas av den tillfälliga lagen på det sätt 

som framgår ovan. Fortsättningsvis kommer jag i uppsatsen att utgå från reglerna i UtlL 

med fokus på äktenskapet som civilrättslig status, eftersom bedömningen av 

äktenskapets giltighet inte skiljer sig åt lagarna emellan. 

                                            
 
149 Se prop. 2018/19:128. 
150 Prop. 2018/19:128, s. 42. 
151 Se prop. 2015/16:174, s. 46ff. 
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4.3.2 Presumtionen om rätt till familjeåterförening för makar 

En make (sökanden) till någon som är bosatt152 eller har beviljats uppehållstillstånd för 

bosättning i Sverige153 (anknytningspersonen) har, med några undantag som behandlas 

nedan, rätt till uppehållstillstånd här i landet enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 UtlL. För 

att avgöra vem som är make till anknytningspersonen ska en prövning av äktenskapets 

civilrättsliga giltighet i Sverige göras.154 Som beskrivits ovan avgörs ingångna 

utlandsanknutna äktenskaps giltighet enligt bestämmelserna i IÄL. Om det föreligger ett 

civilrättsligt giltigt äktenskap enligt IÄL erkänns äktenskapet enligt huvudregeln i 

Sverige och därmed råder det enligt Migrationsöverdomstolen en presumtion för att 

sökanden ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make. Det 

ankommer då på Migrationsverket att göra sannolikt att ett civilrättsligt giltigt 

äktenskap har ingåtts uteslutande för att bereda sökanden uppehållstillstånd i Sverige 

genom ett så kallat skenäktenskap,155 och göra sannolikt att makarna inte har för avsikt 

att leva tillsammans.156 Bedömningen ska göras utifrån objektiva grunder och 

Migrationsverket har att påvisa en eller flera konkreta omständigheter som typiskt sett 

är ägnade att ifrågasätta syftet med äktenskapet för att bryta presumtionen.157 Eftersom 

en uttrycklig rätt för makar att få uppehållstillstånd har införts i enlighet med 

familjeåterföreningsdirektivet innebär det att de begränsningar som medger ett avslag 

måste vara av viss betydelse och dessa omständigheter måste vara fastställda. 

Avslagsbeslutet får inte grundas på någon form av subjektivt tyckande, utan grunderna 

ska vara objektiva och fastställbara.158  

                                            
 
152 Rekvisitet ”bosatt” syftar till en person, oavsett medborgarskap, som bor i Sverige. Även svenska 

medborgare har alltså rätt till familjeåterförening som anknytningspersoner. Detta för att 
åstadkomma en icke-diskriminerande lagstiftning, prop. 2005/06:72 s. 32. 
Familjeåterföreningsdirektivets uttryck ”varaktigt bosatt” syftar till personer som bott i en EU-stat i 
fem år och som kan ansöka om denna särskilda status, se. SOU 2005:15, s. 17 för en närmare 
beskrivning. Den svenska lagen går alltså längre än direktivet. 

153 Uppehållstillstånd för bosättning avser permanent uppehållstillstånd, Andersson m.fl., Prövning 
av migrationsärenden, s. 58. 

154 Prop. 2013/14:248, s. 48. 
155 5 kap. 17 a § första stycket 2 UtlL och MIG 2007:60. 
156 MIG 2013:14. 
157 MIG 2007:60. 
158 Se bl.a. MIG 2007:19, MIG 2007:60 och MIG 2013:14. 
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4.3.3 Våld eller allvarlig kränkning som vägransgrund trots förekomsten av ett 
civilrättsligt giltigt äktenskap 

Ärenden om uppehållstillstånd är på olika sätt känsliga och utredningen måste täcka upp 

för många olika typer av problem. Att ett civilrättsligt giltigt äktenskap finns är inte 

alltid en garanti för att det är lämpligt att en familj återförenas. I 17 § första stycket 

andra momentet anges att det vid snabba anknytningar särskilt ska beaktas om 

utlänningen eller utlänningens barn kan antas bli utsatt för våld eller för annan allvarlig 

kränkning av sin frihet eller frid om uppehållstillstånd skulle beviljas. Regeln syftar till 

att skydda sökanden och sökandens barn från en anknytningsperson som upprepade 

gånger inleder förhållanden med utlänningar som den sedan kränker eller 

misshandlar.159 Om anknytningspersonen har gjort sig skyldig till våldsbrott mot 

närstående, eller sexualbrott, kan det i allmänhet antas att sökanden eller sökandens barn 

kan komma att fara illa.160 Då kan uppehållstillstånd efter en bedömning av den 

konkreta situationen nekas. Vid varje prövning av undantag enligt 17 a § måste hänsyn 

tas till tredje stycket. Där stadgas att vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör 

vägras enligt någon av vägransgrunderna ska hänsyn tas till utlänningens övriga 

levnadsomständigheter och familjeförhållanden. Regeln är vagt formulerad men i 

förarbetena framgår att regeln syftar till att tydligt markera den bedömning som enligt 

artikel 17 i familjeåterföreningsdirektivet ska göras inför ett beslut om avslag. Då ska 

vederbörlig hänsyn tas till arten och stabiliteten av den berörda personens familjeband 

och varaktigheten av vistelsen i medlemsstaten samt förekomsten av familjemässig, 

kulturell eller social anknytning till ursprungslandet.161  

4.3.4 Prövningen av makarnas avsikt att leva tillsammans 

Enligt 5 kap. 17 a § andra stycket 1 UtlL får uppehållstillstånd vägras om makarna eller 

samborna inte lever tillsammans och inte har sådan avsikt. Enligt förarbetena utgör 

regeln en kodifiering av redan gällande praxis.162 Regeln innebär att det inte räcker för 

uppehållstillstånd att makarna formellt sett är gifta. Därutöver krävs också att makarna 

sammanlever med varandra och om så inte är fallet krävs att de åtminstone har för 

                                            
 
159 Prop. 2004/05:170, s. 284. 
160 Prop. 2004/05:170, s. 284. 
161 Prop. 2005/06:72, s. 43. 
162 Prop. 2005/06:72 s. 88. 
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avsikt att göra det. Den omständigheten att ett äktenskap inte är formellt upplöst saknar 

självständig betydelse när sammanlevnaden har upplösts.163  

Enligt Migrationsöverdomstolen ska samma principer om bevisbörda som gäller för 

skenäktenskap även gälla när det är fråga om att bedöma parternas avsikt att leva 

tillsammans. Det ställs alltså höga krav på Migrationsverket och migrationsdomstolarna 

i dessa fall att på objektiva grunder visa att paret inte ämnar leva tillsammans i 

Sverige.164 Det krävs att det görs sannolikt genom en eller flera konkreta 

omständigheter som typiskt sett är ägnade att inge tvivel vad beträffar parternas 

avsikt.165 Dock är situationen annorlunda i situationer där makarna levt tillsammans 

tidigare, inte gör det vid tiden för prövningen men påstår att de har för avsikt att i 

Sverige återuppta sitt liv tillsammans. Då har istället utlänningen bevisbördan för att det 

finns en sådan avsikt.166 

I MIG 2007:38 prövades ett äkta pars avsikt att leva tillsammans i Sverige. En man, 

A, åberopade anknytning till sin härvarande maka, B, och deras två barn. Målets 

särskilda karaktär utgjordes av att det uppehållstillstånd som B och barnen fått fyra år 

tidigare grundade sig på att B utsatts för mycket grova övergrepp genom misshandel 

och våldtäkt av sin make i hemlandet och hon hyste en stor fruktan för honom. A hade 

även misshandlat barnen. Under de fyra år som gått sedan B lämnade Turkiet med 

barnen hade paret inte haft någon kontakt till dess att A lyckades söka upp och finna B i 

Sverige. Paret anförde att förhållandet återupptagits, men B angav också att hon 

fortfarande var mycket rädd för A och inte vågade resa tillbaka till Turkiet med barnen 

för att hälsa på eftersom hon fruktade att de skulle tas ifrån henne där. Frågan i målet 

var om det fanns utrymme att neka A uppehållstillstånd på grund av anknytning trots att 

ett civilrättsligt giltigt äktenskap förelåg och trots att parterna uttryckt en avsikt att 

återuppta samlevnaden. Domstolen konstaterade att de uppgifter som framkommit i 

utredningen gav för handen att deras samlevnad måste anses ha upphört med tanke på 

att alla försök att sammanföra familjen kom från A:s sida. Han hade rest till Sverige för 

att söka upp sin familj, B hade inte gjort några försök att kontakta honom och det rådde 

                                            
 
163 UN 100-93 (dom den 15 oktober 2004)  och MIG 2007:38. 
164 MIG 2013:14. 
165 MIG 2013:14. 
166 MIG 2007:38. 
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oklarheter kring om B hade besökt Turkiet eller inte sedan hon kom till Sverige. 

Domstolen konstaterade att rättsläget med tanke på tidigare praxis och förarbeten ledde 

till slutsatsen att även om äktenskapet inte var formellt upplöst får en ansökan om 

familjeåterförening avslås om det kan konstateras att makarna inte lever tillsammans 

eller har sådan avsikt. Utifrån fallet kan det konstateras att en uttrycklig avsikt från 

parterna inte nödvändigtvis räcker för att uppnå lagens krav på avsikt till fortsatt 

samlevnad.  

När avsikten bedöms brukar en omständighet som talar för parternas sak utgöras av 

möjligheten i hemlandet att sammanleva. Exempelvis kan krigsförhållanden eller andra 

påtvingade förhållanden göra det omöjligt för makarna att komma i kontakt med 

varandra. 

Sammanfattningsvis gäller följande. Om ett äkta par vid tidpunkten för prövningen 

lever tillsammans ska sökanden beviljas uppehållstillstånd. Redan här kan frågan ställas 

när en sådan situation kan tänkas uppkomma. Uppehållstillstånd på grund av anknytning 

ska som huvudregel sökas från hemlandet.167 Om paret vid tidpunkten för prövningen 

inte sammanlever ska en prövning av deras avsikt att göra det företas. Har paret tidigare 

sammanlevt i hemlandet ankommer det på dem att visa att samlevnaden ska fortsätta. 

Har paret däremot inte sammanlevt i hemlandet ankommer det på Migrationsverket att 

visa att parternas avsikt inte är att leva tillsammans i Sverige. Bevisbördans placering 

när det kommer till att visa på avsikten är märklig. Rimligen borde det ankomma på ett 

nyetablerat par att påvisa att de ämnar leva tillsammans, medan det borde ankomma på 

Migrationsverket och migrationsdomstolarna att visa på objektiva grunder att ett äkta 

par som levt tillsammans i hemlandet inte planerar att göra det i Sverige. 

4.3.5 Prövningen av anknytningsärenden där en make är gift med fler än en 
person 

Enligt 5 kap. 17 a § andra stycket 2 UtlL får uppehållstillstånd vägras om antingen 

anknytningspersonen eller utlänningen som sökt uppehållstillstånd är gift eller sambo 

med någon annan. Om anknytningspersonen är gift med en annan person och 

sammanlever med den personen i Sverige ska enligt 17 b § uppehållstillstånd till den 

sökande maken vägras. Reglerna har sin grund i artiklarna 4.4 och 16.1 c i 

                                            
 
167 5 kap. 18 § UtlL. 
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familjeåterföreningsdirektivet som på samma sätt vägrar en sökande möjligheten till 

uppehållstillstånd om anknytningspersonen är gift och sammanlever med någon annan, 

samt begränsar möjligheten till uppehållstillstånd för en sökande som är gift med någon 

annan, eller en sökande vars anknytningsperson är gift med någon annan men inte 

sammanlever med denne. Tanken är att det som villkor för avslag i fall då 

anknytningspersonen redan är gift med en annan person än sökanden ska gälla att han 

eller hon också lever tillsammans med sin make här i landet. Den omständigheten att 

anknytningspersonen är gift ska i sig inte vara tillräcklig.168 När det gäller sökandens 

civilstånd ska heller inte den omständigheten att han eller hon redan är gift med en 

annan person automatiskt medföra att ansökan om uppehållstillstånd genom anknytning 

här i landet avslås.169 Det är nämligen tänkbart att orsaken till att anknytningspersonen 

eller sökanden är gift är att det finns svårigheter i hemlandet med att få ut 

äktenskapsskillnad. Om makarna inte planerar att omfattas av fler än ett äktenskap är 

det inte rimligt att neka sökanden uppehållstillstånd.170 

I fallet MIG 2016:26 ansökte två kvinnor som var gifta med samme man, som 

beviljats uppehållstillstånd i Sverige i juni 2014 som alternativt skyddsbehövande, 

samtidigt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken i september samma 

år. Medsökande var också barnen från båda kvinnornas respektive äktenskap med 

mannen. Kvinnorna fick frågan om de samtyckte till att barnen bosatte sig hos fadern, 

och mödrarnas svar blev jakande. Migrationsöverdomstolen gjorde bedömningen att det 

i målet inte framkommit något annat än att båda äktenskapen var civilrättsligt giltiga i 

Sverige. Därmed hade kvinnorna enligt huvudregeln rätt till uppehållstillstånd. 

Migrationsöverdomstolen prövade sedan om något av undantagen var tillämpligt i 

målet. Domstolen konstaterade inledningsvis att den tvingande vägransgrunden i 5 kap. 

17 b § UtlL enligt sin ordalydelse inte var tillämplig i målet eftersom 

anknytningspersonen inte sammanlevde med någon av sina fruar i Sverige. Därmed 

förelåg det inte något förbud mot att bevilja de två sökande uppehållstillstånd enbart på 

den grunden att de var gifta med samme make. Istället prövades om det fanns skäl att 

avslå ansökningarna med stöd av den fakultativa regeln i 5 kap. 17 a § UtlL. 
                                            
 
168 Prop. 2005/06:72, s. 37. 
169 Prop. 2005/06:72, s. 37. 
170 Prop. 2005/06:72, s. 37. 
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Migrationsöverdomstolen påpekade att den situation som var för handen inte var av 

sådant slag som de som uppräknades i förarbetena, nämligen att det var svårt för 

parterna att skilja sig på grund av praktiska hinder. Domstolen tillade att det framgick i 

förarbetena att det därtill skulle gälla att parternas avsikt för att ett erkännande skulle 

vara möjligt är att endast leva tillsammans med en enda make. I det aktuella målet 

framgick visserligen att det fanns svårigheter för parterna att genomföra en 

äktenskapsskillnad eftersom det krävde att mannen återvände till Syrien. Eftersom det 

även framgick att samtliga makars avsikt var att leva tillsammans i Sverige ansågs inte 

situationen vara av ett sådant slag som omnämndes i förarbetena. Istället menade 

domstolen att situationen snarare var mycket närliggande den som förbjuds enligt den 

tvingande vägransgrunden, eftersom den enda skillnaden var att fruarna ansökte om 

uppehållstillstånd samtidigt. Det var utrett att sökandena hade släktingar kvar i Syrien, 

deras kulturella anknytning fanns där, och fruarna som mödrar hade medgett att barnen 

beviljades uppehållstillstånd för att bo med fadern. Dessa omständigheter ansågs 

motivera att uppehållstillstånd skulle vägras dem båda.  

Migrationsöverdomstolen tillade i sin bedömning det mycket starka allmänna 

intresset av att förhindra återförening av polygama hushåll här i landet, ett intresse som 

har sin grund i demokratiska principer och som har till uppgift att skydda både barns 

och kvinnors rättigheter. Dessutom skulle det beaktas vad makarnas polygama 

samlevnad skulle innebära för andra personers fri- och rättigheter. Förhållandena för 

fruarna ansågs därmed inte väga tyngre än intresset av att förhindra månggifte. 

Eftersom det fanns barn inblandade i situationen och då principen om barnets bästa 

enligt 1 kap. 10 § UtlL särskilt ska beaktas i fall som rör barn prövades om det kunde få 

några konsekvenser för kvinnornas rätt till uppehållstillstånd i målet. Domstolen 

upprepade att kvinnorna samtyckt till att barnen skulle beviljas uppehållstillstånd för att 

kunna bo med fadern, och att det här var fråga om två kvinnor som ansökte om 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin gemensamme make, och alltså inte om 

barnen. Därför vägde barnets bästa i fallet mindre tungt än samhällets intresse av att 

motverka månggifte. Det är anmärkningsvärt att domstolen kommer till den slutsatsen, 

dels med tanke på Socialstyrelsens utlåtande i målet där det framgick att barnen 

behövde sina mödrar, men också med tanke på svårigheterna mödrarna skulle få att 

återförenas med sina barn. Det faktum att kvinnornas val stod mellan att ta med barnen 



 
 

51 

till ett krigsdrabbat Syrien, där kvinnor och barn befinner sig i en särskilt utsatt 

situation, och att samtycka till att barnen fick uppehållstillstånd på grund av anknytning 

till sin far beaktades inte vid prövningen. Inte heller beaktades mödrarnas rätt till 

familjeliv i förhållande till barnen. 

Slutligen prövades om ett beslut att inte bevilja kvinnorna uppehållstillstånd skulle 

innebära ett brott mot rätten till familjeliv enligt Europakonventionen. Domstolen 

grundade sin bedömning på Europakommissionens praxis där ett liknande fall avgjorts 

och där Storbritanniens intresse av att förhindra polygami fick väga tyngre än en moders 

rätt till umgänge med sin dotter.171 Detta då polygami varit förbjudet och 

straffsanktionerat i Storbritannien under århundraden. Samma gäller i Sverige varför 

Migrationsöverdomstolen ansåg att ett brott mot artikel 8 inte var för handen. 

Domen väcker många frågor om utfallet av proportionalitetsbedömningen mellan 

barnets bästa å ena sidan och intresset av att motverka månggifte å andra sidan. Som 

Migrationsdomstolen påpekar värdesätts i många internationella instrument barnets 

bästa högt. Det kunde inte rimligen förväntas att barnen inom en överskådlig framtid 

kunde ges möjligheten att återförenas med sina mödrar. Det stod även klart att 

kvinnornas levnadssituation i Syrien var mycket svår. Dessa omständigheter borde 

enligt min mening ha övervägt till de sökandes fördel, särskilt med tanke på att 

Europakonventionen ställer höga krav på att bedömningen av åtgärder som begränsar 

familjelivet ska vara en individuell bedömning med beaktande av de särskilda 

omständigheter som finns i målet.  

På andra sidan finns det allmänna intresset av att motverka månggifte i Sverige. Det 

faktum att båda äktenskapen erkänns enligt IÄL får inget genomslag för kvinnornas rätt 

att återförenas med sin make. Äktenskapens erkännande kan inte heller anses nå upp till 

att vara uppenbart oförenligt med den svenska rättsordningen, eftersom utländska 

månggiften erkänns i andra sammanhang än de migrationsrättsliga.172 Fallet illustrerar 

att reglerna i IÄL och UtlL är två separata regelverk som inte alltid samspelar på ett 

klart och tydligt sätt. Här erkänns äktenskapet enligt IÄL, men det erkänns inte såsom 

dugligt för familjeåterförening enligt UtlL. 

                                            
 
171 R.B. mot Storbritannien (beslut den 29 juni 1992, 19628/92). 
172 Skatteverket, Månggifte i folkbokföringsregistret, 25 januari 2018. 
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4.3.6 Den kritiska tidpunkten för prövningen 

I huvudregeln om erkännande av utländska äktenskap i IÄL gäller att formkraven i den 

utländska rättsordningen ska vara uppfyllda vid den tidpunkt då domstolen i Sverige 

företar prövningen. Om någon av undantagssituationerna däremot är för handen måste 

domstolen ibland beakta förhållandena som rådde då äktenskapet ingicks. Att så är fallet 

kan dels sägas bero på att ett beaktande av förhållandena vid äktenskapets ingående ger 

ett extra skydd mot vissa former av äktenskap. För barnäktenskap gäller att domstolen 

har att förhålla sig till hur gamla parterna var när de ingick äktenskapet. En annan 

anledning till att den kritiska tidpunkten i vissa fall är en annan än prövningstillfället är 

därför att hänsyn tas till parternas anknytning till Sverige vid äktenskapets ingående så 

som exempelvis gäller för prövningen av övriga svenska äktenskapshinder (1 kap. 8 a § 

första stycket 2, 3 och 4 IÄL). 

Den kritiska tidpunkten för prövningen av anknytningsfallen i UtlL är tidpunkten för 

anknytningsprövningen och de då rådande förhållandena. UtlL tar inte hänsyn till 

parternas anknytning vid äktenskapets ingående. 

I MIG 2009:28 ansökte A om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin 

make, B, som var svensk medborgare. Migrationsverket hade avslagit A:s ansökan med 

hänvisning till 1 kap. 8 a § första stycket 2 IÄL eftersom B när han gifte sig med A även 

var gift med en annan person. Enligt Migrationsverket förelåg därför inget giltigt 

äktenskap. Vid tidpunkten för Migrationsverkets prövning var dock B:s första äktenskap 

redan upplöst vilket blev avgörande för Migrationsöverdomstolens bedömning. 

Migrationsöverdomstolen konstaterade att det framgick av förarbetena att förändrade 

omständigheter vid tidpunkten för prövningen kunde anses utgöra sådana särskilda skäl 

som gjorde avsteg från erkännandeförbudet och att sådana skäl förelåg. 

Trots att man beaktar förhållandena vid tidpunkten för äktenskapets ingående 

kommenteras inte den andra delen av samma prövning, nämligen parternas anknytning 

till Sverige. Enligt IÄL är den frågan helt central.  

4.3.7 Prövningen av anknytningen vid tvångsäktenskap 

Det finns ingen regel i UtlL som uttryckligen förbjuder familjeåterförening grundad på 

tvångsäktenskap. Av artikel 4.5 i familjeåterföreningsdirektivet framgår att 

medlemsstaterna, i syfte att garantera en bättre integration och för att förhindra 
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tvångsäktenskap, får kräva att båda makarna har uppnått en viss lägsta ålder innan de får 

återförenas. Denna ålder får sättas till högst 21 år. Den åldersgränsen gäller sedan 2016 i 

Sverige enligt 6 § tillfälliga lagen. De åtgärder som vidtas i UtlL för att förhindra att 

makar i tvångsäktenskap återförenas i Sverige hänför sig alltså till parternas ålder. I 

MIG 2007:19 framgår dock att om ett påstående om tvångsäktenskap är för handen 

prövas påståendet om tvång mot 1 kap. 8 a § första stycket 2 IÄL. Vid ett påstående om 

tvång ska kravet på bevisning enligt domstolen inte ställas alltför högt. Det räcker med 

att tvånget görs sannolikt genom konkreta och preciserade uppgifter lämnade under en 

förundersökning.173 Tvångsäktenskap nekas alltså erkännande kategoriskt, oavsett 

parternas anknytning till Sverige vid äktenskapets ingående, enligt 1 kap. 8 a § IÄL. Det 

får, genom avsaknaden av en särreglering av tvångsäktenskap i UtlL fullt genomslag i 

familjeåterföreningsfallen. 

 

4.3.8 Prövningen av anknytningen vid barnäktenskap 

I 5 kap. 17 a § andra stycket 3 anges att uppehållstillstånd får vägras om någon av 

makarna eller samborna är under 18 år. Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör 

vägras ska hänsyn tas till utlänningens övriga levnadsomständigheter och 

familjeförhållanden. Den svenska regeln anger alltså inte något generellt förbud mot 

uppehållstillstånd, men praxis i Sverige är att äktenskap eller förhållanden mellan 

underåriga som regel inte godtas som anknytning.174 Enligt artikel 4.5 

familjeåterföreningsdirektivet får medlemsstaterna, i syfte att garantera en bättre 

integration och förhindra tvångsäktenskap, kräva att anknytningspersonen och hans eller 

hennes make ska ha uppnått en viss lägsta ålder, högst 21 år, innan den sökande maken 

kan återförenas med anknytningspersonen. Detsamma gäller sedan 2016 i Sverige enligt 

6 § tillfälliga lagen. 

                                            
 
173 Domen, 12 stycket. 
174 Prop. 2005/06:72, s. 38. 



 
 

54 

4.4 Samboende som grund för familjeåterförening 

Om ett äktenskap inte erkänns som civilrättsligt giltigt enligt IÄL, kan två personer ändå 

betraktas som sambor och därför ha rätt till uppehållstillstånd. Sambor har precis som 

makar rätt till uppehållstillstånd, grundat på anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 

UtlL. Vem som är sambo följer av 1 § sambolagen (2003:376) där sambor definieras 

som två personer som stadigvarande bor tillsammans i parförhållande och har ett 

gemensamt hushåll. De som har stadigvarande sammanbott i utlandet anses ha ett så 

kallat etablerat förhållande och har därmed rätt till uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § 

första stycket 1 UtlL.175 Personer som endast har sammanbott under en kortare tid är 

normalt sett inte sambor i sambolagens mening, och dessa omfattas inte av 5 kap. 3 § 

första stycket 1. Dessa personer kan i stället ha rätt till uppehållstillstånd genom de så 

kallade snabba anknytningarna som regleras i 5 kap. 3 a § första stycket 1 UtlL.176 

Med snabba anknytningar avses som ovan nämnts äktenskap eller samboförhållanden 

där makarna eller samborna inte stadigvarande sammanbott utomlands och förhållanden 

där parterna har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande i 

Sverige.177 På fall av snabba anknytningar tillämpas enligt andra stycket så kallad 

uppskjuten invandringsprövning.178 I bedömningen av om dessa personer ska få rätt till 

familjeåterförening ska det göras en seriositetsprövning på förhållandet. Det ska även 

prövas om det föreligger särskilda skäl som talar mot beviljande av uppehållstillstånd. 

En situation som inte regleras i lagen och som klargjordes genom MIG 2008:30 är om 

sammanboendet är stadigvarande men endast skett i Sverige. I ett sådant fall anses det i 

lagens mening inte som ett etablerat förhållande, utan bedöms enligt regeln om snabba 

anknytningar, såsom att parterna har för avsikt att inleda ett samboförhållande i Sverige. 

Det framgår inte av domen om tanken var att längden på sammanboendet i Sverige inte 

spelar någon roll i dessa fall, men det får antas vara fallet eftersom parterna i MIG 

2008:30 hade bott tillsammans i Sverige i drygt ett år och nio månader och hade 

gemensamma barn. Enligt sambolagen kan inte det anses som en alltför kortvarig 

förbindelse. 
                                            
 
175 Prop. 2005/06:72, s. 30. 
176 Prop. 2005/06:72, s. 87. Se även avsnitt 4.3.1. 
177 Prop. 2005/06:72, s. 31. 
178 MIG 2008:30. 
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Samboende som tillståndsgrund i anknytningsärenden gäller alltså för det första 

enbart för de som lever i tvåsamhet, och främst dem som i hemlandet hade ett etablerat 

förhållande. Här kan nämnas att det i många länder inte går att sammanbo med någon 

utan att vara gift. Det skulle alltså kunna tänkas finnas fall där två personer inte rättsligt 

sett är gifta med varandra men som har ett seriöst förhållande som de inte har kunnat 

leva ut i hemlandet. I ett sådant fall finns det en möjlighet för dem att få 

uppehållstillstånd genom en snabb anknytning om de lyckas visa på seriositeten i 

förhållandet, samt att särskilda skäl inte talar emot uppehållstillståndet i det enskilda 

fallet. En annan möjlig och oreglerad situation är om det har förflutit en betydande tid 

mellan att anknytningspersonen kom till Sverige och att sökanden ansöker om 

uppehållstillstånd på grund av samboförhållandet som fanns i tredjelandet. Hur lång tid 

efter den ena personens flytt ett förhållande fortfarande anses vara etablerat är oklart. I 

förarbetena till den tillfälliga lagen sägs att det för ett par som har tvingats dölja sitt 

samboförhållande därför att det inte är accepterat i den kultur de levt i ändå kan anses ha 

förelegat ett samboförhållande.179 

Om ett par ansöker om uppehållstillstånd, grundat på anknytning, som gifta och 

deras äktenskap inte erkänns enligt IÄL eller inte grundar rätt till familjeåterförening 

enligt UtlL uppkommer frågan om Migrationsverket och migrationsdomstolarna har att 

pröva förhållandet enligt regeln om uppehållstillstånd för sambor istället. För det första 

går det att fråga sig om det ens finns någon poäng med en sådan prövning med tanke på 

att de äktenskap som inte erkänns här i landet kan tänkas motsvaras av samboskap som 

inte heller bör ”erkännas”. Frågan är om det kan finnas former av samboende som inte 

erkänns som giltigt i formen äktenskap. Exempelvis tar sambolagen inte ställning till 

om ett samboende är frivilligt eller inte. Samtidigt blir det svårt att se en situation där en 

domstol fastslår att den har ett tvångsäktenskap framför sig och därefter konstaterar att 

det föreligger ett samboende. 

Möjligtvis kan ett samboende anses föreligga om ett äktenskap inte uppfyller 

formkraven enligt den utländska rättsordningen utpekad av 1 kap. 7 § IÄL, men 

däremot uppfyller sambolagens krav.  

                                            
 
179 Prop. 2015/16:174, s. 40. 
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5 Migrationsöverdomstolens hantering av 
frågan om äktenskapets giltighet 

5.1.1 Inledning 

Ovan har det konstaterats att uppehållstillstånd på grund av anknytning till make är 

villkorat på en rad olika punkter. För det första ska ett civilrättsligt giltigt äktenskap 

vara för handen, och äktenskapet ska inte vara ett skenäktenskap. Om det äkta paret inte 

sammanlevt i hemlandet ska deras avsikt att leva tillsammans i Sverige prövas. För att 

få uppehållstillstånd ska paret avse att leva tillsammans här. Vidare kan, om 

anknytningspersonen är gift med fler än en person, enbart en make få uppehållstillstånd. 

Om anknytningspersonen är gift och sammanlever med den personen här i Sverige ska 

ansökan av anknytningspersons andra make avslås. Slutligen kan barnäktenskap och 

tvångsäktenskap inte grunda rätt till familjeåterförening. 

Av att studera Migrationsöverdomstolens domar, där frågan om familjeåterförening 

på grund av anknytning till make uppkommer, kan det konstateras att om parterna i ett 

anknytningsärende är överens om att ett civilrättsligt giltigt äktenskap har ingåtts i 

utlandet så brukar det godtas av domstolen. En prövning av giltigheten enligt 1 kap. 7 § 

IÄL mot formkraven i den utländska lagen görs inte i de studerade fallen.180 Vidare 

finns fall där IÄL inte nämns, detta trots att begreppet civilrättsligt giltigt äktenskap 

används,181 medan IÄL nämns uttryckligen i några andra fall.182 I några fall 

kommenteras inte äktenskapets civilrättsliga giltighet över huvud taget även om det rör 

sig om en prövning av uppehållstillstånd på grund av anknytning till make.183 Nedan 

ska två fall från Migrationsöverdomstolen belysas särskilt.  

5.1.2 MIG 2012:4 

En flicka, A, sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin i Sverige bosatte 

far. Som medsökande hade hon sin dotter B. Migrationsverket hade avslagit A:s och B:s 

ansökningar eftersom A ansågs vara giltigt gift med en man i hemlandet. Därför ansågs 

                                            
 
180 Se MIG 2007:60, MIG 2009:28, MIG 2012:4, MIG 2013:14, MIG 2014:5, MIG 2016:26. 
181 MIG 2013:14, MIG 2014:5. 
182 MIG 2009:28, MIG 2007:19, MIG 2008:18. 
183 MIG 2007:38. 
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hon inte tillhöra sin fars kärnfamilj. Förutsättningarna för uppehållstillstånd grundat på 

anknytning till andra än kärnfamiljen ansågs inte uppfyllda och det förelåg inte heller 

synnerliga skäl att bevilja A och B uppehållstillstånd. I Migrationsöverdomstolen 

uppkom frågan om A:s äktenskap skulle betraktas som ogiltigt vid tillämpningen av 

UtlL, trots att det var ostridigt i målet att hon var formellt korrekt gift enligt irakisk lag. 

Frågan var om något av undantagen från erkännande i 1 kap. 8 a § IÄL gjorde att 

äktenskapet skulle betraktas som ogiltigt och att A skulle ses som ett ogift barn. Först 

prövades om äktenskapet ingåtts under tvång. Enligt A hade hennes far och manliga 

släktingar bestämt att hon skulle gifta sig med sin kusin då hon var 15 år gammal. 

Hennes uppfattning ansågs ovidkommande och efterfrågades inte. Vigselkontraktet 

undertecknades av hennes far trots att hon själv var närvarande. Fadern framhöll att det 

skulle uppstå allvarliga konsekvenser för henne och familjen om hon inte gick med på 

att gifta sig med kusinen. Hon påstod sig därför sakna reellt inflytande över situationen 

och hade inte beslutanderätten i frågan om hon skulle gifta sig. A pekade på att det i 

Irak saknades regler som krävde kvinnans samtycke vid ett äktenskap, och att 

bestämmelsen i 1 kap. 8 a § IÄL var tänkt att fånga upp situationer där något egentligt 

tvång inte var för handen men där skyddsmekanismer mot äktenskap utan samtycke 

saknades. A åberopade också att äktenskapet, på grund av hennes låga ålder, stred mot 

svensk ordre public. Migrationsöverdomstolen fann att A:s uppgifter om att hon gifts 

bort utan sitt samtycke och inte hade någon reell möjlighet att påverka beslutet, var för 

opreciserade och icke konkreta för att nå upp till beviskravet för att ett tvångsäktenskap 

skulle anses föreligga.  

Sedan prövades om äktenskapet på grund av svensk ordre public skulle frånkännas 

giltighet på grund av A:s låga ålder vid äktenskapets ingående. Med tanke på att ordre 

public-förbehållet ska tillämpas restriktivt, eftersom äktenskapet enligt irakisk rätt har 

ingåtts på sätt som är giltigt där och då avvikelserna i den främmande lagen inte ansågs 

som så väsentliga att de motiverade ett undantag kunde äktenskapet inte underkännas på 

grund av svensk ordre public. Äktenskapet ansågs sålunda som giltigt vid tillämpningen 

av UtlL. Migrationsöverdomstolen uttalade vidare att även om A själv fortfarande var 

ett barn och barnets bästa alltid ska iakttas inom utlänningsrätten fann domstolen att det 

inte förelåg förutsättningar att bevilja A uppehållstillstånd. 
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Fallet aktualiserar många intressanta frågor. När det kommer till frågan om ett 

tvångsäktenskap förelåg avgjordes den av att A inte hade uppnått beviskravet, nämligen 

att göra sannolikt att tvång förekommit. Detta trots att domstolen påpekar att 

beviskravet inte ska ställas alltför högt när det uppkommer en fråga om ett äktenskap 

har ingåtts under tvång. Som ovan beskrivits är den situation som A åberopar precis den 

situation som lagstiftaren har tänkt att erkännandeförbudet ska fånga upp. Inom regelns 

tillämpningsområde faller äktenskap ingångna genom ombud i de fall då det har skett 

mot någon av parternas vilja. Det kan exempelvis ske på grund av vigsellandets regler. I 

de fallen är tvånget att anse som så allvarligt att äktenskapet inte bör godtas.184 Det bör 

även beaktas att många som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning ofta 

inte har någon skriftlig bevisning till sitt förfogande. Dessutom beaktar inte domstolen 

flickans låga ålder och ålderns påverkan på risken för att bli utsatt för tvång. I artikel 4.5 

familjeåterföreningsdirektivet kopplas låg ålder och tvång samman.  

Framförallt påvisar fallet att bedömningen av barnets bästa varierar till stor grad från 

fall till fall. I MIG 2012:4 fick äktenskapet som sådant avgöra flickan A:s rätt till 

uppehållstillstånd. Principen om barnets bästa påverkade inte bedömningen. Barnets 

bästa brukar snarare motivera varför barnäktenskap inte ska erkännas.185 Syftet bakom 

det restriktiva undantaget från erkännandeförbudet är att läka den brist som uppstår då 

det i det enskilda fallet framstår som orimligt att inte erkänna äktenskapet då 

konsekvenserna av ett icke-erkännande blir stora för den enskilde. Ett exempel på en 

sådan situation är att den enskildes rätt till uppehållstillstånd påverkas av ett icke-

erkännande. Här har Migrationsöverdomstolen gjort tvärtom. Domstolen har använt 

äktenskapet som ett argument emot att flickan A ska få uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till sin far. Det är anmärkningsvärt att reglerna används på detta sätt, särskilt 

med beaktande av att A vid prövningstillfället var under 18 år och kanske till och med 

betraktade sin far som sin kärnfamilj. A gjorde ju gällande att äktenskapet hade ingåtts 

genom tvång, och hon har inte på något sätt kunnat påverka släktingarnas beslut att gifta 

bort henne till sin kusin. 

                                            
 
184 Prop. 2003/04:48, s. 31. 
185 Se t. ex. prop. 2003/04:48, s. 26. 
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5.1.3 MIG 2008:18 

Målet gällde frågan om vilken tyngd en uppgift i folkbokföringen om att ett par var gifta 

med varandra hade för bedömningen av om ett civilrättsligt giltigt äktenskap förelåg i 

Sverige. Omständigheterna var följande. A, en somalisk man, ansökte om 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till B, en somalisk kvinna med permanent 

uppehållstillstånd i Sverige. Redan hos Migrationsverket uppkom frågan om 

äktenskapet utgjorde ett skenäktenskap. De omständigheter som fick Migrationsverket 

att tvivla på avsikten bakom äktenskapet var det vigselbevis som inlämnats av parterna 

till stöd för att de gift sig i Somalia. Nämnda vigselbevis innehöll uppgifter som inte 

stämde överens med parets berättelse. Migrationsverket misstänkte att vigselbeviset inte 

var äkta. Det påstådda äktenskapet kunde på grund av handlingen inte enligt 

Migrationsverket anses som giltigt i Sverige. Migrationsverket avslog A:s begäran. A 

överklagade beslutet och prövningen i migrationsdomstolen kom att handla om 

betydelsen av en anteckning som Skatteverket infört i folkbokföringsregistret om att 

paret var gifta med varandra. Denna anteckning om civilstånd hade enligt 

migrationsdomstolen ingen konstruktiv verkan men förutsattes motsvara de verkliga 

förhållandena, vilket ger anteckningen betydelse i många rättsliga sammanhang. För att 

en anteckning av detta slag i folkbokföringsregistret skulle kunna frånkännas betydelse 

av en svensk myndighet eller domstol måste det krävas att det rör sig om en uppenbar 

felaktighet och det torde dessutom kunna krävas att ett rättelseförfarande har inletts. 

Inom ramen för detta ansåg sig Migrationsdomstolen oförmögen att göra bedömningen 

att A och B inte var gifta med varandra. Därför ansåg domstolen att utgångspunkten för 

den fortsatta prövningen var att det förelåg ett civilrättsligt giltigt äktenskap mellan A 

och B. Eftersom äktenskapet ingåtts innan någon av parterna hade lämnat Somalia hade 

Migrationsdomstolen svårt att se att det kunde röra sig om ett skenäktenskap. A:s 

överklagan bifölls därför. 

Migrationsöverdomstolens prövning inleddes med ett konstaterande att ett äktenskap 

enligt 1 kap. 7 § IÄL anses giltigt till formen om det är giltigt i den stat där det ingicks 

och att rätt till uppehållstillstånd förutsätter ett civilrättsligt giltigt äktenskap i Sverige, 

varvid det föreligger en presumtion för tillstånd. Därefter anförde domstolen att det 
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ankommer på den som ansöker om uppehållstillstånd att styrka att ett giltigt äktenskap 

föreligger.186 Anteckningen i folkbokföringen kunde enligt domstolen inte tillmätas 

avgörande betydelse. Vid en sammanvägd bedömning av vad som hade framkommit i 

utredningen ansåg Migrationsöverdomstolen att A inte hade styrkt att ett civilrättsligt 

giltigt äktenskap förelåg mellan honom och B. Uppehållstillstånd kunde därför inte 

beviljas på den grunden. 

Enligt Migrationsöverdomstolen ankommer det på den sökande att genom skriftlig 

bevisning styrka att ett civilrättsligt giltigt äktenskap är ingånget mellan parterna. Enligt 

huvudregeln om civilrättslig giltighet i 1 kap. 7 § IÄL är det istället domstolen som ska 

pröva de omständigheter som framkommit om vigseln mot de formkrav som uppställs i 

den utländska rättsordningen för att på så sätt utröna om ett civilrättsligt giltigt 

äktenskap har ingåtts mellan parterna. Det bör även här framhållas att somaliska 

handlingar enligt MIG 2011:11 inte godtas i Sverige över huvud taget.187 Det innebär 

att ingen somalisk handling åtminstone i dagsläget kan styrka att ett par från Somalia är 

civilrättsligt giltigt gifta. 

6 Skyddet enligt Europakonventionen 
6.1 Rätten till familjeliv 

Europakonventionen innehåller inte någon uttrycklig rätt till familjeåterförening, men 

dess artikel 8 har av Europadomstolen tolkats så att den innehåller en rätt till 

familjeåterförening i vissa fall.188 Enligt artikel 8 har var och en rätt till respekt för sitt 

privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. För att komma i åtnjutande av 

rätten till familjeliv i äktenskap över gränserna krävs det ofta att den ena maken får rätt 

att bosätta sig i den andra makens bosättningsland.189 De familjerelationer som åtnjuter 

skydd enligt Europakonventionen är makar, föräldrar och minderåriga barn och i vissa 

                                            
 
186 Jfr. Migrationsöverdomstolens avgörande den 18 december 2007 i mål UM 2082-07. 

Förhållandet skall vara vederbörligen styrkt genom skriftliga bevis för familjebandet, t.ex. 
vigselbevis. 

187 Se även prop. 2005/06:72, s. 68f. 
188 Se t.ex. SOU 2005:15 s. 96. 
189 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 425. 
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speciella fall föräldrar och vuxna barn där det uppstått ett särskilt 

beroendeförhållande.190 Rätten är inte absolut eller ovillkorlig, utan undantag får göras 

bland annat med hänsyn till den allmänna säkerheten och landets ekonomiska välstånd. 

Därför strider det exempelvis inte mot Europakonventionen att ställa krav på tryggad 

försörjning som villkor för familjeåterförening.191 Det framgår av andra punkten i 

artikel 8 att offentlig myndighet inte får inskränka åtnjutandet av rätten till familj annat 

än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till 

statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till 

förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra 

personers fri- och rättigheter. Det innebär att när ett statligt beslut leder till att en familj 

splittras och frågan om rätten till respekt för familjelivet har överträtts ska det bedömas 

om splittringen i familjen i det enskilda fallet står i proportion till de konsekvenser den 

innebär för den enskilda individen och därmed kan anses nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle. Vid bedömningen är det alltså statens intresse av att skydda sig mot 

brottslighet eller begränsa invandringen som ska vägas mot de enskilda personernas 

intresse av att leva tillsammans i en familjegemenskap.192 Det ska påpekas att stater inte 

har någon skyldighet enligt konventionen att medge utlänningar vistelse eller inresa i 

landet, detta står det staterna helt fritt att reglera.193 Men ett beslut kan trots det leda till 

att familjeenheter splittras, och det är just det som skyddas. 

Generellt sett brukar det tillmätas betydelse om makarna har ett gemensamt 

alternativt bosättningsland att välja, om exempelvis deras äktenskap inte erkänns här. 

Detta gäller om alternativet är reellt sett möjligt för dem.194 Dessutom är det viktigt för 

staterna att det inte rör sig om ett äktenskap som ingåtts i syfte att bereda en person 

uppehållstillstånd i ett för denne attraktivt bosättningsland. Skenäktenskap skyddas 

därför inte av Europakonventionen.195 

                                            
 
190 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 415. 
191 SOU 2005:15, s. 97. 
192 SOU 2005:15, s. 97. 
193 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 415, se även Jeunesse mot Nederländerna 

(dom den 3 oktober 2014, 12738/10). 
194 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 425, se även Z.H. och R.H. mot Schweiz 

(dom den 8 december 2015, slutlig dom den 8 mars 2016, 60119/19). 
195 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 425. 
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6.2 Rätten att ingå äktenskap 

Enligt artikel 12 i Europakonventionen har giftasvuxna män och kvinnor rätt att ingå 

äktenskap och bilda familj i enlighet med de nationella lagar som reglerar utövandet av 

denna rättighet. Rätten kan begränsas genom lag utan några särskilda krav på särskilda 

ändamål, vilket framgår direkt av artikelns ordalydelse.196 Europadomstolen har prövat 

begränsningar av rättigheten utifrån proportionalitetsprincipen och en princip om att 

reglerna inte får vara godtyckliga, och om syftet bakom statens åtgärder eller regler 

emot äktenskapet står i proportion till inskränkningen.197 Inom det proportionerliga 

området har staterna en stor frihet att reglera villkor och former för ingående av 

äktenskap.198 Av ordalydelsen i artikel 12 kan dock utläsas att den som skyddas är 

olikkönade äktenskap där parterna uppnått en viss lägsta ålder.199 Dock öppnar uttrycket 

giftasvuxna upp för en tolkning där det inte är myndighetsålder som avses, utan 

möjligtvis en lägre ålder.200  

I O’Donoghue m.fl. mot Förenade kungariket har Europadomstolen bedömt att ett 

förbud mot månggifte är ett godtagbart och proportionerligt förbud.201 Men i fråga om 

äktenskap mellan styvföräldrar och deras styvbarn har dock domstolen i ett fall funnit 

en kränkning av artikel 12 när tillämpningen av ett allmänt förbud mot sådana 

äktenskap utifrån omständigheterna inte gått att motivera i det enskilda fallet, trots att 

domstolen fann att de generella ändamålen bakom förbudet var legitima.202 Den 

individuella bedömningen verkar alltså i vissa fall vara av största vikt, medan 

förhindrandet av polygama hushåll väger tyngre än vikten av den individuella 

bedömningen. 

                                            
 
196 Derlén, Lindholm och Naarttijärvi, Konstitutionell rätt, s. 331. 
197 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 535. 
198 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 535. 
199 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 534. 
200 Jänterä-Jareborg, Att inte svika gifta barn är en svår balansgång, s. 205. 
201 Derlén, Lindholm och Naarttijärvi, Konstitutionell rätt, s. 331, om målet O´Donoghue m.fl. mot 

Förenade konungariket (dom den 14 december 2010, 34848/07). 
202 Derlén, Lindholm och Naarttijärvi, Konstitutionell rätt, s. 331f, om målet B och L mot Förenade 

konungariket (dom den 13 september 2005, 36536/02), 13 september 2005. 
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6.3 Europadomstolens avgöranden 

Fallet Z.H. och R.H. mot Schweiz illustrerar Europadomstolens syn på hur 

konventionsstaterna ska hantera situationen där ett barnäktenskap ingåtts men inte 

erkänns, och hur detta påverkar det asylsökande barnets rätt till familjeliv.203 Fallet 

rörde ett ungt afghanskt par som under religiösa former gift sig i Iran där de bodde 

illegalt. Flickan var vid äktenskapets ingående 14 år och mannen var 18 år. Äktenskapet 

hade inte registrerats i Iran och det var dessutom förbjudet enligt afghansk lag med 

tanke på flickans låga ålder. Paret var, när de kom till Schweiz, redan registrerade som 

asylsökande i Italien. Därför var enligt Dublinregler Italien ansvarigt för paret, och de 

schweiziska myndigheterna avslog deras ansökan. Flickan fick dock stanna som 

asylsökande i Schweiz, men myndigheterna kunde inte erkänna parets äktenskap, varför 

mannen skickades till Italien. Anledningen till den schweiziska domstolens bedömning 

att äktenskapet inte kunde erkännas var för det första att det inte hade registrerat i Iran, 

alltså vigsellandet, vilket enligt iransk lag krävdes för ett äktenskaps giltighet. Det var 

inte heller giltigt enligt afghansk lag på grund av flickans låga ålder. Under alla 

omständigheter stred äktenskapet mot schweizisk ordre public. Europadomstolen 

uttalade inledningsvis att artikel 8 skyddar olika former av de facto-förhållanden, även 

sådana som inte är lagenliga äktenskap. De omständigheter som är relevanta vid 

bedömningen av om ett förhållande inryms i begreppet familjeliv är enligt domstolen 

om paret sammanlever, hur länge förhållandet har varat och om paret genom att skaffa 

gemensamma barn eller på annat sätt har visat att de är seriösa med förhållandet.204 

Trots att begreppet familjeliv definieras brett kan artikeln inte påtvinga stater att 

erkänna äktenskap, religiösa eller andra, som ingåtts av någon så ung som 14 år. 

Europadomstolen ansåg sig inte, på grund av de känsliga moraliska frågorna som 

uppkommer i dessa fall, kunna påtvinga sin åsikt på myndigheter som är bäst lämpade 

att bedöma vad samhället behöver.205 Med tanke på detta hade de schweiziska 

myndigheterna inte gjort fel när de enligt Dublinregler sänt mannen tillbaka till Italien. 

Dessutom hade Schweiz de facto kompenserat paret genom att dels låta mannen, som 

                                            
 
203 Z.H. och R.H mot Schweiz (dom den 8 december 2015, slutlig dom den 8 mars 2016, 60119/19). 

Fallet kommenteras av Jänterä-Jareborg i Att inte svika gifta barn är en svår balansgång, s. 193ff. 
204 Domen, punkt 42. 
205 Domen, punkt 44. 
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kom tillbaka illegalt redan tre dagar senare, stanna kvar i Schweiz och därefter, när 

flickan uppnått en ålder av 17 år, beviljat båda parter uppehållstillstånd. 

I fallet Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Förenade kungariket206 uppkom 

frågan om tre kvinnor som var bosatta i Storbritannien berövades sin rätt till familjeliv 

enligt konventionen därför att deras makar hade vägrats uppehållstillstånd på grund av 

anknytning. Europadomstolen uttalade att staters skyldighet att släppa in anhöriga till 

bosatta invandrare varierar beroende på de berörda personernas speciella förhållanden. 

Vidare menade domstolen att det i fall som detta inte går att bortse från att det inte bara 

gäller familjeliv utan även invandring vilket ger staterna den folkrättsliga rättigheten att 

kontrollera utlänningars tillträde till statens territorium. I detta fall handlade det om 

äktenskap ingångna efter att fruarna redan bosatt sig i Storbritannien och domstolen 

konstaterade därför att något familjeliv i ursprungslandet inte hade funnits. Enligt 

domstolen kan inte skyldigheten enligt artikel 8 anses så vidsträckt att den innefattar en 

allmän skyldighet för en konventionsstat att respektera äkta makars val av 

bosättningsland, och i detta fall hade klagandena inte visat att det förelåg hinder för dem 

att inrätta sitt familjeliv i sina egna eller sina makars hemländer. Dessa omständigheter 

tillsammans med att makarna redan när de gifte sig visste att det skulle bli svårt för 

männen att få uppehållstillstånd i Storbritannien gjorde enligt Europadomstolen att det 

inte förelåg någon brist för respekt för deras familjeliv. 

Fallen påvisar att Europakonventionen och Europadomstolen inte gör anspråk på att 

på något sätt tvinga stater till att generellt sett öka sin invandringskvot, men att rätten att 

få leva tillsammans med sin familj är ett så pass starkt intresse att det alltid måste finnas 

en balans mellan statens intresse och familjens intresse i det enskilda fallet. Det 

viktigaste enligt domstolen är att familjer har en reell möjlighet att återförenas, och att 

det alternativ som ska väljas är det som är mest rimligt och naturligt. Att domstolen inte 

utesluter att det skulle ha kunnat uppkomma ett skyddsgrundande familjeliv i Z.H. mot 

R.H. trots att parets äktenskap inte erkändes enligt schweizisk rätt påvisar att 

Europadomstolen är beredd att även beakta familjeliv som uppkommer inom ett 

barnäktenskap. 
                                            
 
206 Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Förenade Konungariket (dom den 28 maj 1985, 9214/80, 

9473/81 och 9474/81. Fallet kommenteras av Danelius i Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 
s. 425f. 
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6.4 Rätten till familjeåterförening i svensk kontext 

När rätten till familjeåterförening begränsades kraftigt genom den tillfälliga lagen 

förklarades det med de stora påfrestningar som det svenska asylsystemet genomgick 

2015, då ett rekordhögt antal asylsökande kom till Sverige. Syftet med den tillfälliga 

lagen var att kraftigt minska antalet asylsökande, samtidigt som kapaciteten i 

mottagandet och etableringen skulle förbättras.207 Beslutet att ta bort alternativt 

skyddsbehövandes rätt till familjeåterförening gjordes för att tillfälligt anpassa de 

svenska reglerna efter EU:s miniminivå enligt familjeåterföreningsdirektivet.208 

Begränsningen ansågs förenlig med Europakonventionen eftersom den enbart skulle 

bestå under en tidsperiod på tre år.209 Det kunde dock enligt regeringen finnas fall på 

individnivå där det kunde förekomma ett brott mot Europakonventionen om den 

enskilde i det enskilda fallet fick vänta i tre år på att återförenas med sin familj. Genom 

att införa en ventil i den tillfälliga lagen skulle bristen läkas och möjliggöra en möjlighet 

till individuell prövning i varje enskilt fall. En regel infördes i 13 § tillfälliga lagen där, 

om uppehållstillstånd på grund av anknytning inte kan ges på någon annan grund, ska 

tillstånd beviljas om ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt 

konventionsåtagande. Bestämmelsen gör det därmed möjligt att även ge alternativt 

skyddsbehövande uppehållstillstånd på grund av anknytning, om ett avslag innebär en 

kränkning av artikel 8. Det gäller alltså om det i det enskilda fallet på grund av att en 

fördröjning på tre år skulle strida mot konventionen att vägra ansökan.210 För att avgöra 

om en kränkning av artikel 8 är för handen ska det enligt förarbetena till den tillfälliga 

lagen beaktas hur Europadomstolen har tolkat rättigheterna. Ett uppehållstillstånd får 

endast ges i sådana undantagsfall då det är nödvändigt för att Sverige ska leva upp till 

sina konventionsåtaganden.211 

I MIG 2018:20 prövades om ett beslut att neka familjeåterförening skulle strida mot 

ett svenskt konventionsåtagande. Målet gällde en åttaårig syrisk pojke som hade kommit 

till Sverige tillsammans med sin morbror och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 

                                            
 
207 Prop. 2015/16:174, s. 1. 
208 Prop. 2015/16:174, s. 39. 
209 Prop. 2015/16:174, s. 54f. 
210 Prop. 2015/16:174, s. 79. 
211 Prop. 2015/16:174, s. 79. 
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som alternativt skyddsbehövande. På grund av omständigheterna i pojkens flykt hade 

han separerats från sina föräldrar och sin bror. Efter att pojkens tidsbegränsade 

uppehållstillstånd förlängts ansökte föräldrarna och brodern om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning till pojken. Migrationsverket nekade familjen återförening 

eftersom alternativt skyddsbehövande saknade rätt till återförening enligt den tillfälliga 

lagen och det i fallet inte fanns sådana, som Migrationsverket uttryckte det, tvingande 

skäl som enligt 13 § tillfälliga lagen kunde anses stå över statens intresse av att begränsa 

invandringen. Familjemedlemmarna överklagade beslutet och i 

Migrationsöverdomstolens prövning blev Barnkonventionen avgörande. Även den utgör 

ett svenskt konventionsåtagande, och får ökad tyngd i och med att lagen (2018:1197) 

om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 

2020. Domstolen betonade att barnets bästa ska beaktas inom ramen för varje prövning 

enligt UtlL och artikel 8 Europakonventionen. Det påtalades att vuxna i större 

utsträckning bättre klarar av att vara ifrån varandra under en längre tid, medan det har 

en allvarligare effekt på barn. Med tanke på pojkens låga ålder och psykiska 

hälsotillstånd med anledning av separationen från föräldrarna kunde det en nekad 

återförening vid en sammantagen bedömning inte anses stå i proportion till det av 

regeringen angivna målet att under en begränsad tid minska antalet asylsökande. Det 

förelåg ett brott mot rätten till familjeliv i artikel 8 Europakonventionen på grund av att 

det inte var barnets bästa enligt Barnkonventionen att låta familjen leva separerad i 

åtminstone tre år, varför återförening beviljades.  

Målet gällde förhållandet mellan föräldrar, syskon och anknytningsperson. Därför 

går det inte med säkerhet att säga mer i förhållande till makars rätt att artikel 8 

Europakonventionen ska beaktas inom ramen för prövningen av 13 § tillfälliga lagen. 

Frågan är hur ett fall där ett barn är anknytningsperson till en vuxen make, eller ansöker 

om uppehållstillstånd på anknytning till en vuxen make här i landet. Enligt artikel 3 

Barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet. Det finns ingen regel i 

Barnkonventionen som nämner barnäktenskap. Som ovan nämnts ska ett uppkommet 

familjeliv respekteras även om äktenskapet inte erkänns. Möjligen bör det finnas ett 

utrymme för att det i det enskilda fallet skulle strida mot svenska konventionsåtaganden 

att neka uppehållstillstånd i ett sådant fall trots att det rör sig om ett barnäktenskap, 

eftersom samma skäl kring vad det innebär att vara ett barn gör sig gällande. 
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 Om makar vars äktenskap inte erkänns inte väljer att utnyttja en befintlig möjlighet 

att ingå ett äktenskap som staten i fråga skulle erkänna, torde utrymmet att hävda att det 

förhållandet att parterna inte omfattas av de rättsverkningar som följer av ett äktenskap 

innebär en kränkning av artikel 8 vara mycket begränsat.212 Enligt uttalandet ska alltså 

vägen runt systemet vara att ingå ett nytt äktenskap i Sverige. Då är dock paret inte att 

anse som makar vid en prövning av anknytning i UtlL, och möjligheten till 

uppehållstillstånd på grund av anknytning finns då inte i de fallen. Möjligheten att 

erhålla uppehållstillstånd på grund av snabba anknytningar har dessutom tagits bort i 

den tillfälliga lagen. 

Dessutom måste det beaktas att tiden för när den tillfälliga lagen ska gälla enligt 

övergångsbestämmelserna har förlängts till år 2021. Om den tillfälliga lagen fortsätter 

att förlängas eller blir permanent måste den nuvarande ordningen, där det är centralt i 

bedömningen hur länge en familj får tåla att vänta på att återförenas, ändras för att de 

svenska reglerna inte ska hamna i konflikt mot Europakonventionen. Farhågorna kring 

att den generella begränsningen av alternativa skyddsbehövandes rätt till 

familjeåterförening kan leda till ett brott mot Europakonventionen, har hörsammats av 

regeringen, som den 18 juni 2019 röstade igenom den ändring av reglerna. Från och 

med den 20 juli 2019 ges som nämnts alternativt skyddsbehövande samma rätt till 

familjeåterförening som flyktingar har enligt den tillfälliga lagen. 

7 Avslutande kommentar 
För det enskilda paret som skilts åt på grund av att den ena parten har behövt lämna sitt 

hemland finns en möjlighet att genom familjeåterförening fortsätta leva tillsammans i 

ett nytt land. Den sökande parten ska i regel söka uppehållstillståndet från hemlandet 

och det kan ha gått en tid sedan paret sammanlevde i hemlandet. Parets rätt till 

återförening i Sverige är beroende av att deras äktenskap erkänns i Sverige. Utöver ett 

erkännande krävs att det aktuella äktenskapet grundar en rätt till familjeåterförening. 

Det kan vid en första anblick tyckas märkligt att ett äktenskap som bedöms som giltigt 

sedan ska genomgå en ytterligare prövning innan det kan konstateras att det grundar rätt 

                                            
 
212 Prop. 2017/18:288, s. 22. 
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till familjeåterförening. Det finner en förklaring i de helt olika syften som 

bestämmelserna i IÄL respektive i UtlL har. Syftet med en uppsättning internationellt 

privaträttsliga regler är att underlätta prövningen av ett rättsförhållande som är knutet 

till fler än en rättsordning genom att se till så att den rättsordning dit rättsförhållandet 

har starkast anknytning tillämpas. Genom bestämmelserna om erkännande av äktenskap 

underlättar IÄL för parter att komma i åtnjutande av de rättigheter och skyldigheter som 

ett erkänt äktenskap för med sig. En sådan rättsverkning är rätten till 

familjeåterförening. Syftet med familjeåterförening är att se till att familjer som vill leva 

tillsammans också har en möjlighet att göra det när någon i familjen har tvingats fly till 

en annan stat. Det är därför naturligt att det enligt UtlL krävs att makarna kan visa att 

deras avsikt faktiskt är att återförenas och att leva tillsammans. Äktenskapet ska, för att 

grunda rätt till återförening, inte enbart utgöra ett dokument för att uppnå rätten att 

vistas i ett annat land. Mot detta går det dock att invända att den svenska 

äktenskapslagstiftningen i ÄktB över huvud taget inte bedömer avsikten bakom varför 

två personer beslutar att gifta sig med varandra. Det finns inget krav på att makarna ska 

leva tillsammans eller ha sådan avsikt. Det följer att utlandsanknutna äktenskap och 

svenska äktenskap inte behandlas lika här i landet. 

En annan sak är att reglerna i IÄL som nekar till formen giltigt ingångna utländska 

äktenskap giltighet här i landet ger uttryck för samma principer som de hänsyn som 

hindrar att äktenskap ingås enligt ÄktB. Det gäller även för UtlL och undantagen från 

makars rätt till uppehållstillstånd på grund av äktenskapet. Enligt den svenska 

rättsuppfattningen ska inte barn kunna ingå äktenskap, inte heller ska månggiften 

underlättas. Tvång ska inte få förekomma och därför ska båda parter också närvara vid 

vigseln, i vart fall om svensk anknytning finns vid vigseltillfället. 

Även om ett äktenskap inte erkänns kan dock en rätt till familjeliv enligt 

Europakonventionen ha uppstått. Denna rätt står i många fall över staters rätt att 

förhindra att vissa enligt deras mening förkastliga äktenskap motverkas. Europarättens 

inträde kan för svensk del sägas ha förändrat synen på vikten av kärnfamiljens enhet. De 

flesta rättigheter i Europakonventionen och i RF tangerar varandra, vilket ger uttryck för 

att stor vikt läggs nationellt på samma frågor som i Europa. Just rätten till familjeliv 

skyddas dock inte uttryckligen i RF, vilket kan tala för att det ur svensk nationell 
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synpunkt inte har ansetts att familjen som enhet står lika högt. Europakonventionen 

utgör dock även i denna del svensk lag genom 2 kap. 19 § RF. 

Klart är att äktenskapet aktualiserar svåra juridiska avvägningar mellan intresset för 

enskilda att gifta sig och genom äktenskapet åtnjuta de rättsverkningar som medföljer, 

och samhällets intresse av att motverka vissa former av levnadssätt som på grund av 

moraliska eller andra hänsyn ses som förkastliga. Äktenskapet är i grund och botten ett 

avtal men har ur enskildas synpunkt även icke-juridiska värden som är svåra att bortse 

ifrån. Syftet med att gifta sig skiljer sig åt i olika delar av världen. I vissa länder ses 

äktenskapet som en uppgörelse mellan familjer utan att det för den sakens skull behöver 

vara fråga om ett tvångsäktenskap. För vissa är det ett uttryck för religion och kultur, för 

andra handlar det om kärlek. Att översätta dessa olikheter till juridik är ingen lätt 

uppgift, och de valda reglerna bör därför ständigt omprövas och anpassas. 
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