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«La famille est un asile et un abri, un petit nid où l'on se sent en sécurité, protégé et 

aimé.»1 

- Maxalexis; Solidarité familiale (1992) 

  

                                                        
1 ”Familjen är en fristad och ett skydd, ett litet bo där man känner sig trygg, skyddad och älskad.” 
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Förkortningar  

Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter 

Barnrättskommittén FN-kommittén för barnets rättigheter 

CRC  Convention on the Rights of the Child 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

Familjeåterförenings- Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 

direktivet  om rätt till familjeåterförening 

FN  Förenta Nationerna 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

IÄL Lag (1904 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden 

avseende äktenskap och förmyndarskap 

MIG  Migrationsöverdomstolens prejudikatsamling 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop.  Proposition 

SOU  Statens offentliga utredningar 

UM  Utlänningsmål 

UN  Utlänningsnämnden eller United Nations 

UNICEF  United Nations Children’s Fund 

UtlL  Utlänningslag (2005:716) 

ÄktB  Äktenskapsbalk (1987:230) 
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1 Inledning 

1.1 Presentation av ämnet 

Att rätten till skydd för familjeliv är en grundläggande rättighet framkommer i 

flera internationella dokument. I art. 16.3 i FN:s allmänna förklaring om de mänsk-

liga rättigheterna stadgas att ”familjen är den naturliga och grundläggande enhet-

en i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd”. Även i art. 8 i Europa-

konventionen2 (EKMR) framkommer att familjelivet ska respekteras. För att återe-

tablera familjelivet utanför hemlandet när familjemedlemmar befinner sig i olika 

länder måste uppehållstillstånd på grund av anknytning sökas. De svenska be-

stämmelserna som aktualiseras finns i 5 kap. utlänningslagen (2005:716, UtlL) och 

har sin grund i direktiv 2003/863  (familjeåterföreningsdirektivet), enligt vilket 

medlemmar i kärnfamiljen har en stark rätt till uppehållstillstånd. Till kärnfamiljen 

räknas i sammanhanget makar och underåriga barn.4 I art. 4.1 i direktivet framgår 

att det förutsätts att barnet är ogift. 

 

Vid förekomsten av ett barnäktenskap i ärenden om familjeåterförening ställer 

utlänningslagen upp vissa begränsningar i rätten till uppehållstillstånd. Det är 

därmed av central betydelse om äktenskapet erkänns eller inte. För att ett barn ska 

beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till förälder krävs det, enligt 5 

kap. 3 § 1 st. 2 p. UtlL, att barnet är ogift. Situationen kan illustreras av Migrat-

ionsöverdomstolens avgörande MIG 2012:4, i vilket en gift 17 årig flicka från Irak 

hade ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin pappa. Flickans 

äktenskap erkändes av Migrationsöverdomstolen, med följden att hon inte längre 

ansågs tillhöra sin pappas kärnfamilj och att uppehållstillstånd vägrades. Det 

framhölls vidare att det faktum att hon var ett barn och att barnets bästa ska beak-

tas, inte heller kunde leda till att uppehållstillstånd beviljades. Rätten till uppe-

hållstillstånd begränsas även när ett gift barn ansöker om att återförenas med 

make5 enligt 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL. Ett äktenskap som erkänns som civilrättsligt 

giltigt medför en presumtion och därmed en mycket stark rätt för att make ska 
                                                        
2 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihet-
erna (1950). 
3 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening. 
4 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening, skäl 9 och 
art. 4.1 
5 Med ”make” avses i uppsatsen både make och maka. 
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beviljas uppehållstillstånd.6 Även om ett barnäktenskap erkänns som giltigt och 

barnet ses som gift vid tillämpningen av utlänningslagen begränsas, enligt 5 kap. 

17 a § 3 p., rätten till uppehållstillstånd när någon av makarna är under 18 år. 

Sammantaget kan det konstateras att barnäktenskap försvagar barns rätt till up-

pehållstillstånd och därmed möjligheten att återförenas med en förälder respek-

tive make. 

 

Barnäktenskap definieras som ett äktenskap där minst en av makarna är under 18 

år.7 Det uppskattas att en av tre flickor i utvecklingsländer gifter sig innan 18 års 

ålder och en av nio innan 15 års ålder. Vidare uppskattas att 14.2 miljoner flickor 

kommer att gifta sig varje år under de närmaste tio åren, vilket motsvarar ungefär 

39 000 barnäktenskap per dag.8 Enligt Europarådets parlamentariska församling 

kränker barnäktenskap barns rättigheter som barn. Församlingen menar att 

barnäktenskap är skadligt för det fysiska och psykiska välbefinnandet och ofta blir 

ett hinder för skolgång samt intellektuell och social utveckling.9 

 

År 1990 undertecknade och ratificerade Sverige FN:s konvention om barnets rät-

tigheter (barnkonventionen).10 Enligt art. 1 räknas varje människa under 18 år 

som ett barn vid tillämpning av konventionen, om inte barnet blir myndigt tidigare 

enligt den lag som gäller barnet. Även i 1 kap. 2 § UtlL föreskrivs att ett barn är en 

person under 18 år. I samtliga ärenden som rör barn ska barnets bästa beaktas, 

vilket framgår i art. 3 i barnkonventionen och i 1 kap. 10 § UtlL. I barnkonvention-

en stadgas vidare i art. 9 en rätt för barn att inte skiljas från sina föräldrar samt i 

art. 10 en skyldighet att behandla ansökningar om familjeåterförening på ett posi-

tivt, humant och snabbt sätt. År 2016 redovisades ett betänkande vari föreslås att 

barnkonventionen ska bli svensk lag.11 

                                                        
6 MIG 2007:19 och MIG 2007:60. 
7 Prop. 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Euro-
parådets konvention om våld mot kvinnor s. 20 och Europarådets parlamentariska församling, 
resolution 1468 (2005). Forced marriages and child marriages, p. 7. 
8 United Nations Population Fund (UNFPA), Marrying Too Young: End Child Marriage, s. 6. 
9 Europarådets parlamentariska församling, resolution 1468 (2005), Forced marriages and child 
marriages, p. 8. 
10 Prop. 1989/90:107 Om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter. 
11 Se SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur barns rätt till uppehållstill-

stånd och därmed rätten till familjeåterförening begränsas av att barnet är gift. 

Därmed utreds situationerna då ett gift barn har ansökt om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning till förälder respektive make. Eftersom rätten till uppehålls-

tillstånd som tillkommer kärnfamiljens medlemmar begränsas då sökanden är ett 

gift barn, undersöks om det finns några alternativa grunder för att bevilja uppe-

hållstillstånd i sådana fall. 

 

Vidare är syftet att utvärdera huruvida det är förenligt med rätten till familjeliv och 

familjeåterförening att begränsa rätten till uppehållstillstånd med anledning av att 

barnet är gift. Principen om barnets bästa diskuteras i förhållande till tillämpning-

en av utlänningslagen, med målet att undersöka vad principen innebär och vilket 

genomslag den har i bedömningen av om uppehållstillstånd på grund av anknyt-

ning ska beviljas. Med hänsyn till förslaget att barnkonventionen ska införas som 

lag i Sverige, utreds slutligen om gifta barns rätt till uppehållstillstånd och därmed 

familjeåterförening kan komma att stärkas av en sådan åtgärd. 

 

1.3 Avgränsningar 

Med anledning av den stora flyktingströmmen till Sverige år 2015 har regeringen 

föreslagit en tidsbegränsad lag som bland annat begränsar rätten till anhörigin-

vandring. Lagen föreslås träda i kraft 20 juli 2016 och är avsedd att gälla i tre år.12 

Fokus i uppsatsen ligger på de befintliga reglerna, eftersom de åter kommer att 

gälla efter treårsperiodens slut. De tidsbegränsade reglerna uppmärksammas dock 

där de avviker från gällande rätt.   

 

Uppsatsen behandlar inte reglerna om EU-medborgares och deras familjemed-

lemmars uppehållsrätt enligt 3 a kap. UtlL. I 5 kap. 17-17 b §§ finns det flera be-

gränsningar i familjemedlemmars rätt till uppehållstillstånd. I uppsatsen upp-

märksammas dock endast de begränsningar som är aktuella med särskild anled-

ning av att det föreligger ett barnäktenskap. Bestämmelserna om krav på anknyt-

                                                        
12 Prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, s. 1 
f. 
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ningspersonens13 försörjningsförmåga och bostad i 5 kap. 3 b-d §§ kommer inte 

heller att behandlas. 

 

I många fall kan det vara svårt att avgöra om ett barnäktenskap även är ett tvångs-

äktenskap. Med tvångsäktenskap avses äktenskap som har ingåtts genom straff-

bart tvång eller allvarliga påtryckningar.14 Uppsatsen utgår från att det inte före-

ligger ett tvångsäktenskap, utan att båda makar frivilligt har samtyckt till att ingå 

äktenskap. Därutöver diskuteras inte de fall då sökanden även har ett skyddsbe-

hov, vilket skulle aktualisera bestämmelserna i 4 kap. UtlL. 

 

1.4 Metod och material 

Vid författandet av uppsatsen har utgångspunkten för svensk rätt varit den rätts-

dogmatiska metoden. Det innebär att frågeställningarna besvaras med hjälp av 

lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin.15 Egna reflektioner och resone-

mang förs löpande genom texten för att återknyta till och besvara frågeställning-

arna. Målet med den rättsdogmatiska metoden är att utreda vad som är gällande 

rätt genom att analysera de olika rättskällorna, vilket i denna uppsats görs i förhål-

lande till gifta barns rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning till förälder 

eller make.16 

 

Det finns endast ett avgörande från Migrationsöverdomstolen som specifikt be-

handlar gifta barns rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning, vilket är 

MIG 2012:4. I sökandet efter alternativa grunder att bevilja gifta barn uppehålls-

tillstånd används därför annan praxis från Migrationsöverdomstolen för att visa 

vad som krävs för uppehållstillstånd med stöd av en viss bestämmelse.  

 

Eftersom den svenska utlänningslagen grundas på familjeåterföreningsdirektivet, 

har direktivet en naturlig plats och betydelse i uppsatsen. Vidare används olika 

internationella dokument för att besvara frågeställningarna. Rätten till skydd för 

familjeliv erkänns i EKMR och avgöranden från Europadomstolen ligger till grund 

                                                        
13 Med ”anknytningsperson” avses den person till vilken anknytning åberopas. 
14 Prop. 2013/14:208 s. 20. 
15 Kleineman, J, Rättsdogmatisk metod. I: Juridisk metodlära, Korling, F & Zamboni, M (red.) s. 21 ff. 
16 Kleineman, a. a. s. 26. 
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för en diskussion om ett nekat uppehållstillstånd kan utgöra en kränkning av kon-

ventionen. I övrigt berörs FN:s konventioner, särskilt barnkonventionen, i stor ut-

sträckning. Där finns artiklar om rätten till familj och vikten av att beakta barnets 

bästa. Därutöver presenteras kommentarer från olika internationella kommittéer, 

särskilt från FN:s barnrättskommitté (Barnrättskommittén). Det finns ingen inter-

nationell domstol eller liknande som kan fälla en stat som inte uppfyller sina åta-

ganden enligt barnkonventionen. Enligt art. 43 och art. 45 i barnkonventionen 

granskar däremot Barnrättskommittén hur staterna fullföljer sina skyldigheter 

enligt konventionen och utfärdar rekommendationer om den finner att det förelig-

ger brister. Därför är deras uttalanden av värde vid tolkningen av barnkonvention-

ens artiklar. 
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2 Ålderskrav för ingående av äktenskap  

2.1 Rätten att ingå äktenskap enligt internationell rätt 

Rätten att ingå äktenskap är erkänd världen över som en grundläggande mänsklig 

rättighet. Det finns däremot flera olika idéer och uppfattningar om vad äktenskap-

et innebär, vilket gör det svårt att fastställa en globalt accepterad definition av äkt-

enskap. Äktenskapet som rättsinstitut har genom historien påverkats av olika re-

ligioner samt kulturella och sociala faktorer.17 Rätten att gifta sig framkommer i 

flera internationella dokument, med olika formuleringar och begränsningar. Ex-

empelvis stadgas i art. 12 i EKMR att rätten att gifta sig är beroende av nationella 

lagar.18 Angående möjligheterna att inskränka rättigheterna i EKMR i nationell rätt 

anför Rainey, Wicks och Ovey att en förutsättning är att det görs med ett legitimt 

syfte, såsom att förhindra incest eller polygami, samt att det inte går utöver vad 

som är nödvändigt.19 Att även ålder är en legitim inskränkning av rätten att gifta 

sig visas och motiveras i detta kapitel. 

 

2.2 Ålderskrav i olika internationella dokument 

De flesta internationella dokument som innehåller en rätt att ingå äktenskap anger 

att rätten är förbehållen män och kvinnor som är fullvuxna eller giftasvuxna. Enligt 

Kirilova Eriksson kan dessa uttryck tolkas som att en viss ålder ska ha uppnåtts 

och att det därmed finns ett krav på att vara fysiskt och mentalt redo. I olika länder 

finns det olika syn på vilken ålder som anses vara tillräcklig för att gifta sig, vilket 

har bidragit till att innebörden av begreppen fullvuxen och giftasvuxen är oklar.20  

 

Ett av de viktigaste dokumenten om mänskliga rättigheter är FN:s allmänna förkla-

ring om mänskliga rättigheter (1948).21 Den är inte juridiskt bindande, men kan 

betraktas som en rekommendation till FN:s medlemsländer.22 I art. 16.1 stadgas 

att fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende 

                                                        
17 Kirilova Eriksson, M, The Right to Marry and to Found a Family: A World-Wide Human Right, s. 
25. 
18 Kirilova Eriksson, a. a. s. 30 f. 
19 Rainey, B, Wicks, E & Ovey, C, Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights, 
s. 357.  
20 Kirilova Eriksson, a. a. s. 32 f. 
21 Kirilova Eriksson, a. a. s. 32. 
22 Fisher, D I., Mänskliga rättigheter: en introduktion, s. 17. 
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på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Vidare fastslås att 

män och kvinnor ska ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, men 

även under äktenskapet och vid dess upplösning. Trots att det inte framkommer 

någon minimiålder för att ingå äktenskap menar Kirilova Eriksson att formulering-

en ”fullvuxna” tyder på att barnäktenskap inte ska tillåtas, vilket förstärks genom 

skrivningen ”män och kvinnor” som antyder att rätten att ingå äktenskap är förbe-

hållen vuxna personer.23 Det har diskuterats om begreppet ”fullvuxen” ska tolkas 

som den tid då puberteten inträder, vilket skulle innebära att ålderskravet är 

mycket lågt och osäkert då puberteten nås vid olika åldrar i olika delar av värl-

den.24 Det finns fler och viktigare faktorer att ta hänsyn till, såsom att unga ofta 

saknar förutsättningar att ta sig an ansvaret som äktenskap medför.25 

 

FN har tagit fram flera konventioner för att skydda de mänskliga rättigheterna och 

genom ratifikation förbinder sig länder att agera i enlighet med dess innehåll.26 

FN:s konvention om samtycke till äktenskap, minimiålder för äktenskap och regi-

strering av äktenskap (1962) anger ingen minimiålder för att gifta sig, men däre-

mot anges i art. 2 en skyldighet för staterna att införa en lagstadgad minimiålder.27 

FN har även utfärdat en rekommendation om samtyckte till äktenskap, minimiål-

der för äktenskap och registrering av äktenskap (1965), vilken främst är riktad till 

de stater som inte har ratificerat konventionen.28 Princip II i rekommendationen 

stadgar att staterna ska lagstifta om en minimiålder för att ingå äktenskap och att 

den aldrig får vara under 15 år. Det anges dock att myndigheterna i undantagsfall 

får ge dispens då det är i den blivande makens intresse. Genom åldersgränsen ut-

gör rekommendationen en förstärkning och ett komplement till konventionen.29 

 

Art. 23.2  i FN:s konvention om civila och politiska rättigheter (1966) grundas på 

art. 16 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och föreskriver 

att rätten för giftasvuxna män och kvinnor att ingå äktenskap ska erkännas. Anled-

                                                        
23 Kirilova Eriksson, a. a. s. 33. 
24 UN Doc.E/CN.6/510/Add.2 p. 18 genom Kirilova Eriksson, a. a. s. 33. 
25 Kirilova Eriksson, a. a. s. 33. 
26 Fisher, s. 18 f. 
27 Kirilova Eriksson, a. a. s. 39. 
28 Kirilova Eriksson, a. a. s. 33 f. 
29 Kirilova Eriksson, a. a. s. 34. 
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ningen till att begreppet ”giftasvuxen” valdes istället för ”fullvuxen” som i den all-

männa förklaringen framgår inte av förarbetena. Kirilova Eriksson anför att ”full-

vuxen” semantiskt sett ska tolkas som en fysisk mognad, medan ”giftasvuxen” kan 

tänkas syfta på en mental mognad att fatta egna beslut.30 

 

FN:s konvention om avskaffande av all sorts diskriminering mot kvinnor (1979) 

fastställer i art. 16.2 att förlovning och giftermål med barn ska vara utan rättslig 

verkan. I art. 1 i FN:s barnkonvention (1989) anges att varje människa under 18 år 

är ett barn, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. 

Den legala myndighetsåldern varierar mellan olika länder från 12 år till 21 år och 

kan skilja sig i civila, straffrättsliga och politiska frågor. I de flesta stater får med-

borgarna fulla politiska rättigheter vid 18 års ålder, med motivet att de innan dess 

inte anses vara tillräckligt mogna för att vara med och påverka landets styrning. 

Utifrån ett sådant synsätt ifrågasätter Kirilova Eriksson om ett barn vid en tidigare 

ålder kan anses mogen att ingå äktenskap. Hon menar att skillnaden mellan ål-

dersgränserna knappast rättfärdigas.31 

 

Barnkonventionen innehåller ingen uttrycklig artikel om barnäktenskap eller mi-

nimiålder för ingående av äktenskap. FN-kommittén för barnets rättigheter (Barn-

rättskommittén) uttalar sig däremot i en allmän kommentar om sin syn på 

barnäktenskap. Barnrättskommittén konstaterar att en del länder betraktar gifta 

barn som vuxna, vilket utesluter dem från barnkonventionens rättigheter. Därför 

rekommenderas konventionsstaterna starkt att se över sin lagstiftning och genom-

föra lagändringar så att minimiåldern för att ingå äktenskap höjs till 18 år.32 Även 

Europarådets parlamentariska församling anser att barnäktenskap inte ska ges 

något utrymme i våra samhällen, som istället ska verka för att upprätthålla barns 

rättigheter. Församlingen påpekar behovet av att länder lagstiftar för att barn un-

der 18 år inte ska tillåtas att ingå äktenskap.33 Med hänsyn till barnkonventionens 

definition av ett barn som en person under 18 år, anser Kommittén för avskaffande 

av diskriminering av kvinnor att minimiåldern för att ingå äktenskap bör vara 18 

                                                        
30 Kirilova Eriksson, a. a. s. 40. 
31 Kirilova Eriksson, a. a. s. 43. 
32 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 4 (2003), Ungdomars hälsa och utveckling inom 
ramen för konventionen om barnets rättigheter, CRC/GC/2003/4 p. 20. 
33 Europarådets parlamentariska församling, resolution 1468 (2005) p. 10 och p. 12. 
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år. Barn anses inte vara redo att ta på sig de rättsverkningar som äktenskap med-

för. Därutöver beaktar kommittén även hälsorisker framför allt för flickor som gif-

ter sig och får barn.34 

 

2.3 Ålder som äktenskapshinder enligt svensk rätt 

Ett äktenskapshinder innebär att det finns ett förbud att ingå äktenskap för par 

som lever i vissa relationer. Även om äktenskapshinder inte kan hindra relationer-

na i sig, anför Agell och Brattström att syftet är att markera vilka relationer som 

anses oönskade av samhället. Tanken bakom ett äktenskapshinder kan även vara 

att uppmärksamma risken för avvikelser hos eventuella barn.35 

 

I 2 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) framgår att båda makar måste vara minst 18 

år för att ingå äktenskap. Inställningen i svensk rätt är att den som är under 18 år 

inte har en tillräcklig mognad för att självständigt ta ställning i personliga och eko-

nomiska frågor som uppstår i ett äktenskap.36 I förarbetena anges att den svenska 

lagstiftningen ligger i linje med den internationella uppfattningen,37 där en lägsta 

åldersgräns på 18 år för ingående av äktenskap förespråkas av Barnrättskommit-

tén, Europarådets parlamentariska församling och Kommittén för avskaffande av 

diskriminering av kvinnor.38 

 

Fram till år 2014 var det enligt svensk rätt möjligt att beviljas dispens för att ingå 

äktenskap innan 18 års ålder.39 Lagstiftningen skärptes dock redan år 2004 genom 

ett krav på att det skulle föreligga särskilda skäl för att dispens skulle beviljas.40 I 

förarbetena betonades att den underårige genom dispens inte enbart erhöll en rätt 

att ingå äktenskap, utan även fråntogs skyddet som åldersgränsen innebär.41 Vi-

dare angavs att utgångspunkten var, liksom framhölls i förarbetena från år 1973 

angående ålderskravet för att ingå äktenskap, att den som är under 18 år oftast 

                                                        
34 Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor, allmän rekommendation nr. 21 (1994), 
Equality in Marriage and Family Relations, p. 36. 
35 Agell, A & Brattström, M, Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 28 f. 
36 Prop. 1973:32 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m.m., 
s. 95. 
37 Prop. 2013/14:208 s. 23. 
38 Se ovan avsnitt 2.2.  
39 Prop. 2013/14:208 s. 22. 
40 Prop. 2003/04:48 Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap, s. 20. 
41 Prop. 2003/04:48 s. 21. 
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inte är tillräckligt mogen för att fatta beslut i de personliga och ekonomiska frågor 

som kan uppkomma under äktenskapet. I bedömningen av om särskilda skäl fö-

relåg skulle därför inledningsvis prövas om den unge hade den särskilda mognad 

som krävs för att ta ett självständigt beslut att ingå äktenskap. Hur en sådan pröv-

ning skulle genomföras förklarades inte av lagstiftaren. Med hänsyn till ålders-

gränsens skyddskaraktär krävdes det även att det förelåg andra särskilda omstän-

digheter för att dispens skulle vara motiverat. En helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter och av barnets bästa skulle göras i varje enskilt fall och vara avgö-

rande för dispensfrågan. Dispens beviljades endast om omständigheterna medför-

de att det framstod som mycket angeläget för den underårige att ingå äktenskap. I 

förarbetena angavs vidare att faktorer som hur äktenskapet skulle påverka per-

sonlig utveckling, familjeliv, utbildning och andra sociala förhållanden kunde beak-

tas.42 Om äktenskapet medförde en risk att den grundläggande utbildningen, in-

klusive gymnasieutbildning, inte fullföljdes ansågs det föreligga skäl som talade för 

ett avslag av ansökan om dispens.43 Därutöver kunde även ålder, vårdnadshavar-

nas åsikt, graviditet och föräldraskap ha betydelse.44 

 

Viljan att ingå äktenskap enligt normer och traditioner inom en viss kultur eller 

religion kunde inte utgöra sådana särskilda skäl att en underårig beviljades dis-

pens från 18 årskravet.45 Enligt förarbetena skulle det ha inneburit att ungdomar 

tillhörande vissa minoriteter i allmänhet inte skyddades av åldersgränsen. Det an-

sågs även viktigt att utreda att önskan att ingå äktenskap grundades i den unges 

egen vilja och inte i påtryckningar från omgivningen.46  

 

Någon lägsta ålder för att beviljas dispens angavs inte i förarbetena. Det diskutera-

des en absolut 15 årsgräns för att kunna beviljas dispens, men det ansågs slutligen 

inte vara lämpligt med hänsyn till risken att det kunde tolkas som ett generellt ac-

cepterande av tidiga äktenskap. Däremot uttalades att dispens till 15 åringar skulle 

vara ”utomordentligt sällsynta”.47 

                                                        
42 Prop. 2003/04:48 s. 21. 
43 Prop. 2003/04:48 s. 45. 
44 Prop. 2003/04:48 s. 21. 
45 Prop. 2003/04:48 s. 21 och s. 45 f. 
46 Prop. 2003/04:48 s. 22. 
47 Prop. 2003/04:48 s. 21 ff. 
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Dispensmöjligheten avskaffades helt år 2014 med anledning av att 18 årsgränsen 

ska skydda barn mot äktenskapets omfattande personliga och rättsliga verkning-

ar.48 Dessutom beviljades mycket få ansökningar och det fanns ingen enhetlig 

praxis i hela landet, vilket gjorde att det inte fanns skäl att behålla möjligheten till 

dispens. En granskning av de ärenden där dispens hade beviljats visade att det 

hade haft en avgörande betydelse att en eller båda parter riskerade att mötas av 

utstötning eller våld från sin omgivning om äktenskap inte ingicks, trots att det 

tidigare hade betonats att omgivningens påtryckningar inte fick påverka utgången 

i dispensfrågan. Att ett barn av egen vilja önskar ingå äktenskap anses inte heller 

tillräckligt för att göra undantag från ålderskravets skydd. Enligt förarbetena kan 

det i många fall antas att det förekommer mer eller mindre uttalade påtryckningar 

från omgivningen. Genom att aldrig tillåta barn att ingå äktenskap kommer barn 

inte mötas av familjens krav att söka dispens och vidta åtgärder för att öka sina 

chanser att ansökan beviljas. Det anses vara till barnets bästa att barnäktenskap 

under inga omständigheter kan ingås enligt svensk lag.49 

 

2.4 Sammanfattning av kapitel 2 

I flera dokument från FN framkommer ett ålderskrav för ingående av äktenskap 

genom skrivningen ”giftasvuxen” eller ”fullvuxen”. Vad ålderskravet konkret inne-

bär är mer oklart, då uppfattningen av lämplig äktenskapsålder skiljer sig åt i olika 

länder. FN:s barnrättskommitté, Europarådets parlamentariska församling och 

Kommittén för avskaffande av diskriminering mot kvinnor förespråkar samtliga en 

minimiålder på 18 år för ingående av äktenskap. Den svenska inställningen i frå-

gan stämmer väl överens med de nämnda internationella organens uppfattningar. 

Sedan år 2014 föreskriver 2 kap. 1 § ÄktB ett absolut krav på 18 år för att ingå äkt-

enskap, vilket innebär att det inte längre är möjligt att beviljas dispens från ålders-

kravet. Syftet är särskilt att skydda barn från negativa konsekvenser som äkten-

skapet kan medföra för någon som inte anses mogen att självständigt fatta beslut 

om giftermål. Det anses därför ligga i linje med barnets bästa att aldrig tillåta barn 

ingå äktenskap enligt svensk rätt. 

  

                                                        
48 Prop. 2013/14:208 s. 23 f. 
49 Prop. 2013/14:208 s. 24 f. 



20 
 

3 Erkännande av utländska barnäktenskap 

3.1 Innebörden av ett erkännande 

När ett gift barn ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till förälder 

eller make måste det först bedömas om äktenskapet ska erkännas. I övrigt aktuali-

seras erkännandefrågan i första hand när äktenskapet ska noteras i folkbokfö-

ringsregistret. I Sverige hanteras det enligt 1 § 3 st. folkbokföringslagen 

(1991:481) av Skatteverket. Bedömningen görs utifrån det underlag som är till-

gängligt för myndigheten, som därmed inte förväntas genomföra en djupare ut-

redning i frågan. Skatteverkets bedömning i erkännandefrågan är inte bindande 

för andra myndigheter som ställs inför en bedömning om erkännande av ett ut-

ländskt äktenskap.50 I MIG 2008:18 om uppehållstillstånd på grund av anknytning 

till make bedömde Migrationsöverdomstolen att ett äktenskap inte skulle erkän-

nas som civilrättsligt giltigt trots att det registrerats i folkbokföringsregistret. 

Domstolen uttalade att omständigheten att en uppgift förekommer i folkbokfö-

ringsregistret ska ges stor vikt, men är inte avgörande för bedömningen av ett äkt-

enskaps civilrättsliga giltighet. Även andra omständigheter som framkommer ska 

beaktas i bedömningen. Anledningen till myndigheternas olika bedömningar var 

enligt Migrationsöverdomstolen att Skatteverket inte hade kontrollerat riktigheten 

i anknytningspersons uppgift om äktenskap. 

 

Ett erkännande av ett utländskt äktenskap innebär att det ses som giltigt enligt 

svensk rätt och därmed ges äktenskapet fulla rättsverkningar. Ett nekat erkän-

nande får följden att ett par kan anses vara gifta enligt ett främmande lands lag 

samtidigt som äktenskapet ses som ogiltigt i Sverige.51 När ett gift barn har ansökt 

om uppehållstillstånd på grund av anknytning blir konsekvensen av att äktenskap-

et erkänns att barnet ses som gift vid tillämpningen av utlänningslagen. Motsatsvis 

blir följden av att äktenskapet inte erkänns att barnet ses som ogift vid tillämpning 

av utlänningslagen.52 Vilka konsekvenser det får för familjeåterförening att ett äkt-

enskap erkänns eller inte framgår närmare i kapitel 4 och 5. Nedan utreds förut-

sättningarna för att erkänna ett utländskt barnäktenskap. 

                                                        
50 Prop. 2003/04:48 s. 55. 
51 Prop. 2013/14:208 s. 25. 
52 Se MIG 2012:4. 
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3.2 Erkännande som huvudregel  

Enligt 1 kap. 7 § 1 st. i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållan-

den rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL) är huvudregeln att ett äktenskap 

som har ingåtts utanför Sverige enligt utländsk lag ska betraktas som giltigt, om 

det är giltigt i den stat där det ingicks. Det gäller även om vigseln har förrättats av 

vigselmyndighet som tillhör ett främmande land i enlighet med det landets lag.53  

 

Även i annat fall än som avses i 1 st. ska, enligt 1 kap. 7 § 2 st. IÄL, ett äktenskap 

som har ingåtts utomlands erkännas om det är giltigt i den eller de stater där ma-

karna var medborgare eller hade hemvist. Om makarna är medborgare i olika län-

der krävs det att äktenskapet är giltigt i båda dessa länder för att det ska erkännas 

i Sverige. När en make har dubbelt medborgarskap räcker det för den makens del 

att äktenskapet är giltigt i ett av medborgarskapsländerna.54 

 

Från huvudregeln att utländska äktenskap ska erkännas finns det några undantag. 

Förekomsten av barnäktenskap kan föranleda att avsteg görs från huvudregeln. 

Nedan redogörs för förutsättningarna att neka erkännande med anledning av att 

någon av makarna var under 18 år vid äktenskapets ingående. 

 

3.3 När utländska barnäktenskap inte ska erkännas 

3.3.1 Underårig make är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige 

Under vissa förutsättningar enligt 1 kap. 8 a § IÄL erkänner inte svensk rätt äkten-

skap som har ingåtts enligt utländsk lag. I 1 p. framgår att ett äktenskap inte ska 

erkännas om det fanns äktenskapshinder enligt svensk lag och minst en av makar-

na var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige när det ingicks. Såsom har 

framgått ovan i avsnitt 2.3 utgör det ett äktenskapshinder enligt 2 kap. 1 § ÄktB att 

en av de blivande makarna är under 18 år. Med hemvist avses enligt 7 kap. 2 § IÄL 

den stat där någon är bosatt om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktig-

het och omständigheterna i övrigt måste anses vara stadigvarande. Avsikten att 

stanna i Sverige under en längre tid ska beaktas, men alla omständigheter kopp-

                                                        
53 Prop. 1973:158 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) 
om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, m.m., s. 101. 
54 Prop. 1973:158 s. 102. 
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lade till vistelsen är av relevans vid hemvistbedömningen. Därvid ska även beaktas 

hur stark anknytning som finns till ett annat land.55 Uppgifter i det svenska eller i 

utländska folkbokföringsregister är av relevans, men sådana uppgifter är varken 

nödvändiga eller tillräckliga för fastställandet av hemvist och har därmed inte av-

görande betydelse i frågan. Vidare är det inte heller avgörande huruvida en person 

innehar uppehållstillstånd, även om ett sådant ofta är en förutsättning för en 

längre vistelse i Sverige.56 

 

Bestämmelsens syfte är enligt förarbetena att hindra att personer med svensk an-

knytning kringgår de svenska reglerna om hindersprövning genom att ingå äkten-

skap utomlands. Att bestämmelsen endast är tillämplig om det finns en stark an-

knytning till Sverige genom medborgarskap eller hemvist motiveras av att det 

skulle vara för långtgående att inkludera äktenskap som ingåtts i enlighet med ut-

ländsk lag av makar som inte har haft anledning att beakta de svenska reglerna.57  

 

Ett nekat erkännande kan få långtgående konsekvenser för rätten till familjeåter-

förening.58 När äktenskapet inte ska erkännas på grund av att det förelegat ett äkt-

enskapshinder och minst en av makarna är svensk medborgare eller har hemvist i 

Sverige finns det trots allt en begränsad möjlighet att ändå erkänna det. Om det 

finns synnerliga skäl är det enligt 1 kap. 8 a § 2 st. IÄL möjligt att erkänna ett 

barnäktenskap som enligt 1 st. 1 p. inte ska erkännas på grund av att någon av ma-

karna är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige. Bestämmelsen infördes år 

2004 och avsåg i sin ursprungliga lydelse situationer när det fanns särskilda skäl.  

 

När 1 kap. 8 a § 2 st. IÄL infördes år 2004 angavs att den ska tillämpas på situat-

ioner där det i det enskilda fallet skulle vara orimligt att inte erkänna ett äkten-

skap. Det kan vara att ett hinder som förelåg vid äktenskapets ingående inte längre 

består. Exempelvis nämns situationen att ett äktenskap har ingåtts trots att den 

ena maken redan var gift, men att det tidigare äktenskapet sedermera har upp-

lösts. Vidare anfördes att bestämmelsen även kan tillämpas för att erkänna äkten-

                                                        
55 NJA II 1973 s. 575.  
56 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 136. 
57 Prop. 2003/04:48 s. 29. 
58 Prop. 2013/14:208 s. 26. 
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skap i vissa situationer då anknytningen till Sverige är svag. Det kan vara på grund 

av ett dubbelt medborgarskap eller då frågan om ett äktenskaps erkännande blir 

aktuell lång tid efter vigseln. Det angavs att det ska göras en bedömning av hur 

allvarliga de negativa konsekvenserna är för makarna om äktenskapet inte er-

känns. Om paret hade gemensamma barn ansågs det kunna föreligga särskilda skäl 

och därmed leda till tillämpning av 2 st. Omständigheten att en make som var un-

derårig vid tidpunkten för giftermålet har blivit vuxen kan däremot inte ensamt 

utgöra särskilda skäl. Motiveringen var att en underårig inte är tillräckligt mogen 

för att fatta beslut om att ingå äktenskap och att denna brist inte kan läkas enbart 

av stigande ålder.59 Högsta förvaltningsdomstolen visade i HFD 2012 ref. 17 tydligt 

vikten av 18 årsgränsen genom att neka registrering av ett äktenskap som hade 

ingåtts tio dagar innan kvinnans 18 årsdag. Domstolen anförde kort att omstän-

digheterna att äktenskapet ingicks strax innan kvinnan blev 18 år och att hon är 

gravid inte utgör särskilda skäl att erkänna äktenskapet. 

 

När lydelsen ändrades från särskilda till synnerliga skäl bekräftade lagstiftaren att 

en sådan restriktiv ordning som tillämpats av Högsta förvaltningsdomstolen ska 

gälla. Endast omständigheten att det har förflutit en lång tid sedan äktenskapets 

ingående ska inte heller vara tillräckligt för att utgöra synnerliga skäl, utan det 

krävs därutöver att det framstår som orimligt att inte erkänna äktenskapet.60 Att 

makarna har barn tillsammans är inte längre en omständighet som medför att det 

föreligger synnerliga skäl att erkänna äktenskapet. Motiveringen är att makarna 

istället betraktas som sambor om äktenskapet inte erkänns, vilket inte påverkar 

deras barns ställning på ett sådant sätt att det ska ges avgörande betydelse i frågan 

om äktenskapet ska erkännas.61 I övrigt anger förarbetena att det är rättstillämpa-

rens uppgift att slutligt ta ställning till om det föreligger synnerliga skäl med hän-

syn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet.62 

 

                                                        
59 Prop. 2003/04:48 s. 32. 
60 Prop. 2013/14:208 s. 27. 
61 Prop. 2013/14:208 s. 28 f. 
62 Prop. 2013/14:208 s. 30. 
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3.3.2 Erkännande som strider mot ordre public 

Om ingen av makarna vid äktenskapets ingående var svensk medborgare eller 

hade hemvist i Sverige erkänns äktenskapet enligt huvudregeln, om det är giltigt i 

den stat där det ingicks. I en sådan situation ska erkännande endast vägras om det 

strider mot grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna äktenskapet.63 

 

I 7 kap. 4 § IÄL framgår att en bestämmelse i utländsk lag eller ett beslut som med-

delats av utländsk myndighet inte får tillämpas om det skulle vara uppenbart oför-

enligt med grunderna för den svenska rättsordningen. Det så kallade ordre public-

förbehållet används när tillämpning av utländsk lag eller ett utländskt beslut skulle 

medföra ett stötande resultat i det enskilda fallet. Om det finns en stark anknytning 

till ett annat land i ett enskilt fall kan tillämpning av det landets lag ges ett generö-

sare utrymme.64 För att något ska vara uppenbart oförenligt med grunderna för 

den svenska rättsordningen krävs att det handlar om värderingar i principiella 

frågor. Enligt förarbetena innebär kravet på uppenbar oförenlighet att resultatet 

av en tillämpning av utländsk lag eller utländskt beslut ska vara väsentligt avvi-

kande. Därav följer att ordre public-förbehållet ska tillämpas restriktivt. Som ex-

empel ges att förbehållet kan aktualiseras då någon som är ”mycket ung” har ingått 

äktenskap.65    

 

Enligt Kammarrätten i Jönköping strider det mot ordre public att i folkbokförings-

registret registrera en man som gift eftersom hustrun endast var 14 år gammal vid 

äktenskapets ingående. Kammarrätten inledde med att konstatera att barnäkten-

skap normalt inte godtas av svensk rätt. Det aktuella paret hade gift sig i Irak i en-

lighet med irakisk lag tio år tidigare och hade sedan dess fått tre barn tillsammans. 

Kammarrätten ansåg att de skyddsaspekter som ligger bakom det svenska ålders-

kravet för att ingå äktenskap likväl måste beaktas och vägas mot omständigheter-

na i fallet. Hustrun och barnen bodde fortfarande kvar i Irak och det ansågs inte 

finnas någon risk för allvarliga ekonomiska eller sociala konsekvenser om äkten-

skapet inte erkändes. Efter en sammantagen bedömning menade kammarrätten att 

                                                        
63 Jänterä-Jareborg, M, The Child in the Intersections Between Society, Family, Faith and Culture. I: 
The Child’s Interest in Conflict, Jänterä-Jareborg, M (red.), s. 21. 
64 Prop. 1973:158 s. 123. 
65 Prop. 2003/04:48 s. 25. 
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det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordning-

en att erkänna äktenskapet. Det hade inte heller framkommit några särskilda skäl 

att erkänna äktenskapet.66 Ur kammarrättens resonemang kan slutsatsen dras att 

utgångspunkten var att äktenskapet inte skulle erkännas med hänsyn till hustruns 

ålder. Genom att ställa skyddsaspekterna mot omständigheterna i det enskilda fal-

let lämnas dock ett visst utrymme för att erkänna äktenskap trots en så låg ålder 

som 14 år. Även uttalandet att det inte har framkommit några särskilda skäl för att 

erkänna äktenskapet talar för att det finns en sådan möjlighet. 

 

I Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2012:4, där en irakisk flicka som hade 

gift sig vid 15 års ålder hade ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning 

till sin pappa, ansågs det inte strida mot ordre public att erkänna äktenskapet. 

Trots att flickan enligt dåvarande gällande svensk rätt endast hade kunnat ingå 

äktenskap med dispens, menade Migrationsöverdomstolen att avvikelserna i den 

irakiska lagen inte var så väsentliga att det fanns skäl att tillämpa det restriktiva 

ordre public-förbehållet i 7 kap. 4 § IÄL. Därmed betraktades äktenskapet som gil-

tigt vid tillämpning av utlänningslagen, med följen att uppehållstillstånd vägrades. 

 

En slutsats som kan dras av rättsfallen är att utgångspunkten för gränsen för vem 

som anses vara ”mycket ung”, såsom uttrycks i förarbetena till IÄL, dras vid 15 års 

ålder. Vid förekomsten av speciella omständigheter torde det dock inte vara ute-

slutet att erkänna ett äktenskap som ingåtts när någon av makarna var under 15 

år. När förarbetena till ordre public-förbehållet skrevs och ovan rättsfall avgjordes, 

fanns fortfarande möjligheten i svensk rätt att beviljas dispens från ålderskravet 

för att ingå äktenskap. Med hänsyn till lagändringen i äktenskapsbalken, genom 

vilken dispensmöjligheten avskaffades, anser jag inte att det är självklart att 

samma utgångspunkt angående åldern fortfarande bör gälla. Numera är det ett 

absolut krav enligt 2 kap. 1 § ÄktB att båda makar är minst 18 år. Det kan däremot 

ifrågasättas om något som för bara några år sedan accepterades i svensk rätt, om 

än i mycket begränsad omfattning, kan vara uppenbart oförenligt med grunderna i 

den svenska rättsordningen. I varje fall kan konstateras att makarnas ålder spelar 

                                                        
66 Kammarrätten i Jönköping, 2009-02-17, mål nr 934-08. 
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en stor roll för frågan om äktenskapet ska erkännas eller inte, vilket i sin tur avgör 

om barnet ska anses vara gift vid tillämpning av utlänningslagen. 

 

3.4 Sammanfattning av kapitel 3 

I ärenden om uppehållstillstånd, där sökanden är ett gift barn, måste det bedömas 

om äktenskapet ska erkännas eller inte. Anledningen är att utgången i frågan om 

uppehållstillstånd kan vara beroende av om barnet anses vara gift eller ogift vid 

tillämpningen av utlänningslagen. Huvudregeln är att ett äktenskap som har in-

gåtts utanför Sverige enligt utländsk lag ska betraktas som giltigt, om det är giltigt i 

den stat där det ingicks. Om någon av makarna, vid tidpunkten för äktenskapets 

ingående, var under 18 år och svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige ska 

äktenskapet dock inte erkännas. Undantag får göras om det föreligger synnerliga 

skäl. Med hänsyn till skyddsaspekterna bakom 18 årsgränsen för att ingå äkten-

skap, kan inte enbart omständigheten att makarna har blivit vuxna utgöra synner-

liga skäl att erkänna äktenskapet.  

 

Oberoende av makarnas koppling till Sverige, ska ett äktenskap inte erkännas om 

det är uppenbart oförenligt grunderna för den svenska rättsordningen. Det så kal-

lade ordre public-förbehållet kan exempelvis tillämpas då någon av makarna är 

”mycket ung”. Utgångspunkten måste vara, utifrån de två angivna rättsfallen, att 

gränsen för erkännande dras vid 15 års ålder. Samtliga omständigheter i det en-

skilda fallet ska dock beaktas, vilket skulle kunna medföra att även äktenskap där 

någon av makarna var under 15 år vid äktenskapets ingående erkänns. Med tanke 

på att det inte länge är möjligt i Sverige att beviljas dispens för att ingå äktenskap 

innan 18 års ålder är det, enligt min uppfattning, dock inte självklart gränsen för 

ordre public fortfarande ska dras vid 15 år. Att det för bara några år sedan fanns 

en möjlighet att beviljas dispens enligt svensk rätt, kan däremot utgöra ett argu-

ment för att det inte strider mot grunderna för den svenska rättsordningen att er-

känna äktenskap enbart på grund av att en av makarna var under 18 år vid äkten-

skapets ingående.   
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4 Uppehållstillstånd på grund av anknytning till förälder 

4.1 Stark rätt till uppehållstillstånd för ogift barn 

I 5 kap. 3 § 1 st. 2 p. a) UtlL stadgas att ett ogift barn som har en förälder som är 

bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige ska beviljas uppehållstillstånd, om inte 

annat framkommer i 17-17 b §§. Vidare följer av b) att samma sak gäller om bar-

nets förälder är gift eller sambo med en person som är bosatt eller har uppehålls-

tillstånd i Sverige. Enligt förarbetena ska inte förälderns rättsliga status vara avgö-

rande, vilket har medfört att bestämmelsen även inbegriper fall då föräldern är 

partner i ett registrerat partnerskap.67 Medgivande från förälder, som har del i 

vårdnaden och är kvar i hemlandet, krävs enligt 5 kap. 17 § 2 st. för att uppehålls-

tillstånd ska beviljas ett barn på grund av anknytning till den andra föräldern.  

 

De svenska reglerna motsvarar i stora drag vad som stadgas i familjeåterföre-

ningsdirektivet. I art. 4.1 1 st. b) i direktivet föreskrivs en rätt till uppehållstillstånd 

för anknytningspersonens och dennes makes gemensamma barn. Barn till anknyt-

ningspersonen eller till dennes make ska även beviljas uppehållstillstånd enligt art. 

4.1 1 st. c-d) om föräldern har ensam vårdnad och barnet är beroende av denne för 

sin försörjning. Där framgår vidare att när ett barn är under sina föräldrars ge-

mensamma vårdnad krävs den andra vårdnadshavarens samtycke till att barnet 

beviljas uppehållstillstånd. Enligt art. 4.1 2 st. krävs vidare att barnet, i samtliga fall 

som avses i 1 st. b-d), inte är myndigt enligt den berörda medlemsstatens lagstift-

ning och inte heller är gift. Vid införlivandet av familjeåterföreningsdirektivet i 

svensk rätt uttryckte lagstiftaren inga reflektioner angående kravet på att barnet 

ska vara ogift för att beviljas uppehållstillstånd.68 Även dessförinnan gällde i 

svensk rätt att barnet skulle vara ogift för att ha rätt till uppehållstillstånd på 

grund av anknytning till förälder.69 Vid tidpunkten för direktivets införlivande 

fanns fortfarande möjligheten, om än begränsad, att beviljas dispens för att ingå 

äktenskap före 18 års ålder. Skärpningen av de svenska reglerna angående erkän-

nande av utländska äktenskap med svensk anknytning hade heller inte ännu ge-

nomförts. Möjligtvis hade det nu stärkta skyddet mot barnäktenskap genom 

                                                        
67 Prop. 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa 
frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening, s. 35. 
68 Se prop. 2005/06:72 s. 33 ff. 
69 Prop. 1983/84:144 Om invandrings- och flyktingpolitiken, s. 137. 
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nämnda lagändringar, om de gjorts före direktivets införlivande, kunnat föranleda 

en diskussion kring reglerna om uppehållstillstånd för gifta barn. I 1 kap 10 § UtlL 

framgår att barnets bästa ska beaktas i alla ärenden som rör barn. Eftersom svensk 

rätt i dagsläget har en mycket negativ syn på barnäktenskap anser jag att det är 

märkligt att barnets civilstånd får en så stor betydelse för frågan om uppehållstill-

stånd på grund av anknytning till förälder ska beviljas. Resonemanget utvecklas i 

kapitel 7 om principen om barnets bästa. 

 

Kravet på att ett barn måste vara ogift för att beviljas uppehållstillstånd på grund 

av anknytning till en förälder enligt 5 kap. 3 § 1 st. 2 p. UtlL innebär att erkännan-

defrågan är av central betydelse. För att illustrera följden av att ett barnäktenskap 

erkänns och att barnet därmed ses som gift vid tillämpningen av utlänningslagen 

kan MIG 2012:4 åter användas. I målet ansökte A om uppehållstillstånd i Sverige 

på grund av anknytning till sin pappa. Hennes dotter B var medsökande. A var 17 

år och kom från Irak där hon vid 15 års ålder hade gift sig med sin kusin. Hon 

kunde inte göra sannolikt att äktenskapet hade ingåtts under tvång, vilket enligt 1 

kap. 8 a § 1 st. 2 p. IÄL skulle ha fått konsekvensen att äktenskapet inte erkänts. 

Såsom framgick i avsnitt 3.3.2, ansågs det inte vara uppenbart oförenligt med 

grunderna i den svenska rättsordningen att erkänna äktenskapet som giltigt. Att 

hon var gift och hade en egen familj innebar att hon inte längre ansågs tillhöra sin 

pappas kärnfamilj. Därmed ansågs det inte vara möjligt att enligt 5 kap. 3 § 1 st. 2 

p. bevilja A och hennes dotter B uppehållstillstånd. Även om det konstaterades att 

A var ett barn och att barnets bästa ska beaktas ansågs det inte leda till en annan 

bedömning. Slutligen anförde Migrationsöverdomstolen att det inte heller finns 

någon annan grund att bevilja A och B uppehållstillstånd. 

 

En fråga som kan ställas är om ett gift barn istället kan beviljas uppehållstillstånd 

med stöd av någon annan bestämmelse i utlänningslagen. Utan något närmare re-

sonemang ger Migrationsöverdomstolen i MIG 2012:4 ingen vägledning i frågan, 

utan konstaterar kort att det inte finns någon annan tillämplig grund i målet. Ne-

dan diskuteras ett par alternativa grunder i utlänningslagen som skulle kunna vara 

aktuella för att bevilja ett gift barn uppehållstillstånd på grund av anknytning till 

förälder. 
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4.2 Alternativa grunder för uppehållstillstånd till gift barn 

4.2.1  Hushållsgemenskap och särskilt beroendeförhållande 

Enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p. UtlL får uppehållstillstånd ges till någon, som på annat 

sätt än i 3 och 3 a §§, är nära anhörig till någon som är bosatt eller har uppehålls-

tillstånd i Sverige. Som har framkommit ovan avser 3 § 1 st. 2 p. relationen mellan 

ett ogift barn och en förälder.  Eftersom bestämmelsen förutsätter att barnet är 

ogift, är den därmed inte tillämplig när barnet är gift. Därmed anser jag att en för-

älder och ett gift barn kan ses som nära anhöriga på annat sätt än som avses i 3 §, 

vilket öppnar upp för tillämpning av 3 a § 1 st. 2 p.  

 

För att beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p. UtlL krävs vi-

dare att sökanden och anknytningspersonen har ingått i samma hushåll och det 

finns ett särskilt beroendeförhållande som redan fanns i hemlandet. Förarbetena 

nämner att bestämmelsen exempelvis är avsedd att tillämpas när det rör sig om 

hemmavarande ogifta barn över 18 år. Med hänsyn till kravet på hushållsgemen-

skap och särskilt beroendeförhållande krävs att det ska vara svårt för släktingarna 

att leva åtskilda. Det förutsätter att de har levt tillsammans omedelbart före an-

knytningspersonens avfärd från hemlandet och att ansökan om uppehållstillstånd 

görs strax efter att anknytningspersonen har bosatt sig i Sverige.70 Även omstän-

digheter såsom släktskap, sökandens civilstånd och ålder kan beaktas i bedöm-

ningen av om ett särskilt beroendeförhållande föreligger.71 

 

Migrationsöverdomstolen har i MIG 2009:29 uttalat att det krävs mer än det natur-

liga band som föreligger mellan nära släktingar för att det ska anses finnas ett sär-

skilt beroendeförhållande. Målet gällde en 20 årig ogift kvinna som hade ansökt 

om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin pappa. Eftersom hon var 

vuxen antogs det att hon kunde leva självständigt. Det ansågs inte tillräckligt att 

det fanns ett känslomässigt och ekonomiskt beroende till pappan. Efter att även 

hennes mamma och syskon hade åkt till Sverige hade hon levt ensam i hemlandet. 

Det fanns några andra släktingar kvar i hemlandet och pappan hade besökt henne 

två gånger under ärendets gång hos Migrationsverket. Det ansågs även finnas för-
                                                        
70 Prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv, s. 113. 
71 Prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden, s. 
181. 
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utsättningar för resten av familjen i Sverige att besöka henne. Efter en samlad be-

dömning av omständigheterna fann Migrationsöverdomstolen att det inte förelåg 

ett sådant särskilt beroendeförhållande som krävs enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p. Av 

Migrationsöverdomstolens resonemang framgår att även existensen av familjelivet 

i hemlandet kan beaktas.  

 

I MIG 2007:2 ansåg Migrationsöverdomstolen att det förelåg ett särskilt beroende-

förhållande mellan en mormor och hennes sexåriga barnbarn. Mormodern hade, 

tillsammans med sin make, ansvarat för barnet ända sedan födseln då den biolo-

giska mamman hade gått bort. 

 

I ett tredje mål från Migrationsöverdomstolen, MIG 2014:7, ansökte föräldrar till-

sammans med två barn om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin son 

som två månader tidigare hade beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

Familjen hade levt i hushållsgemenskap och det ansågs ha förelegat ett beroende-

förhållande i hemlandet. Med anledning av att sonens resa till Sverige var beslutad 

och noggrant planerad av föräldrarna ansågs dock beroendeförhållandet ha bru-

tits. Migrationsöverdomstolen menade att föräldrarnas agerande talade emot att 

familjemedlemmarna svårligen kunde leva åtskilda och ansåg att det inte längre 

fanns ett särskilt beroendeförhållande. Av rättsfallet framgår att omständigheterna 

kring familjemedlemmarnas åtskiljande är av stor relevans för bedömningen om 

det ska anses föreligga ett beroendeförhållande. 

 

Mig veterligen har det inte prövats om ett gift barn kan beviljas uppehållstillstånd 

på grund av att det finns ett särskilt beroendeförhållande till en förälder. Om ma-

karna bor hos en av deras familjer ingår de i samma hushåll som familjen. Det är 

inte omöjligt att de även står i beroendeförhållande till den familjen. Med utgångs-

punkt i förarbetena, där det framgår att civilstånd ska beaktas och att bestämmel-

sen kan tillämpas till fördel för ogifta vuxna barn, måste äktenskapet i sig dock tala 

emot att det föreligger ett särskilt beroendeförhållande till någon av makarnas för-

äldrar. Barnäktenskapets särskilda karaktär, med tanke på makarnas ålder, kan 

ändå vara en omständighet som talar för att det finns ett särskilt beroendeförhål-

lande. I rättsfallen ovan beaktas om det finns ett ovanligt starkt band mellan famil-
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jemedlemmarna, omständigheterna kring deras åtskiljande och om sökanden har 

kvar familj i hemlandet. Det framgår vidare att det ska göras en sammanvägd be-

dömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Jag ser det därmed inte 

som uteslutet att det kan finnas situationer där det bedöms föreligga ett särskilt 

beroendeförhållande mellan ett gift barn och dennes förälder. Med stöd av 5 kap. 3 

a § 1 st. 2 p. kan det därför finnas en alternativ grund för uppehållstillstånd till ett 

gift barn som vill återförenas med en förälder. 

 

4.2.2 Anhörig till skyddsbehövande om det föreligger synnerliga skäl 

I andra fall än som avses i 5 kap. 3 a § 1-2 st.72, får uppehållstillstånd beviljas under 

vissa förutsättningar och om det föreligger synnerliga skäl. Detta stadgas i 5 kap. 3 

a § 3 st. UtlL, som i 1-3 p. föreskriver de situationer som kan föranleda tillämpning 

av bestämmelsen. Bestämmelsen är tänkt att vara av undantagskaraktär och har 

därmed ett snävt tillämpningsområde.73 Rekvisitet ”synnerliga skäl” medför att det 

krävs ömmande och udda omständigheter för att uppehållstillstånd ska beviljas.74  

 

I 5 kap. 3 a § 3 st. 2 p. UtlL framkommer att den som är anhörig till en flykting eller 

annan skyddsbehövande kan beviljas uppehållstillstånd om det föreligger synner-

liga skäl. Enligt förarbetena är tanken bakom bestämmelsen att skyddsbehövande i 

praktiken inte kan besöka sitt hemland, vilket kan göra saknaden och oron för en 

nära släkting i hemlandet särskilt stor. Ett exempel på när synnerliga skäl förelig-

ger är då den härvarande och sökanden tidigare har bott nära varandra och haft en 

mycket stark kontakt. Förarbetena nämner särskilt att det kan handla om en faster, 

farbror eller annan släkting som har varit viktig för den skyddsbehövande. Vidare 

ska beaktas om den härvarande personen redan har andra familjemedlemmar i 

Sverige och vilka som finns kvar i hemlandet. Om den skyddsbehövande redan har 

andra familjemedlemmar här anses behovet av att få hit en nära anhörig från hem-

landet vara mindre än för den som befinner sig ensam i Sverige. Därutöver ska fa-

                                                        
72 I 5 kap. 3 a § 1-2 st. UtlL regleras exempelvis uppehållstillstånd till den som har avsikt att gifta sig 
eller inleda samboförhållande med någon i Sverige och till den som är nära anhörig till någon i Sve-
rige om de har levt i samma hushållsgemenskap och det finns ett beroendeförhållande mellan dem. 
73 Prop. 2004/05:170 s. 183. 
74 Prop. 2004/05:170 s. 277. 
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miljemedlemmen som önskar komma till Sverige i regel vara ensamstående och 

inte i sin tur ge upphov till invandring av fler anhöriga.75 

 

Av uttalandena i förarbetena kan slutsatsen dras att bestämmelsen fokuserar på 

den i Sverige skyddsbehövande personens behov av kontakt med nära anhörig 

som befinner sig i hemlandet. När ett barn ansöker om uppehållstillstånd på grund 

av anknytning till förälder torde det naturliga vara att det grundas i barnets in-

tresse att återförenas med föräldern. Därmed begränsas ett gift barns möjlighet att 

beviljas uppehållstillstånd med stöd av 2 p. redan här. Vidare anförs att den sö-

kande ska vara ensamstående för att undvika att denne sedan fungerar som an-

knytningsperson till fler släktingar. Det talar ytterligare för att bestämmelsen inte 

kan tillämpas för att bevilja ett gift barn uppehållstillstånd, även om, som kommer 

förklaras ingående i kapitel 5, det finns begränsningar i rätten till uppehållstill-

stånd på grund av anknytning till make när någon av makarna är under 18 år. 

 

4.2.3 Särskild anknytning till Sverige om det föreligger synnerliga skäl 

För den som har en särskild anknytning till Sverige finns det, om det föreligger 

synnerliga skäl, även en möjlighet att beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a § 

3 st. 3 p. UtlL. Den är tänkt att fungera som en säkerhetsventil och kräver, precis 

som 2 p. om anhöriga till skyddsbehövande, att det föreligger ömmande och udda 

omständigheter. Bestämmelsen är även subsidiär i förhållande till 3 a § 1 st.76  

 

I förarbetena nämns att bestämmelsen kan tillämpas till förmån för en förälder 

som vill återförenas med sitt barn som bor i Sverige och de inte tidigare har ingått i 

samma hushållsgemenskap. I sådana fall ska förälderns ålder, boende, möjlighet 

att försörja sig och humanitära omständigheter beaktas i beslutet.77 Av uttalandet 

drar jag slutsatsen att relationen till en familjemedlem som befinner sig här kan 

utgöra en särskild anknytning till Sverige. Jag har inte funnit någon rättskälla som 

särskilt behandlar ett gift barns möjligheter att återförenas med en förälder på 

grund av att det föreligger synnerliga skäl. Nedan diskuteras därför tre rättsfall, 

                                                        
75 Prop. 2004/05:170 s. 277. 
76 Prop. 2004/05:170 s. 183 f. och s. 277. 
77 Prop. 2004/05:170 s. 277 f. 
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som illustrerar tillämpningen av 5 kap. 3 a § 3 st. 3 p., i syfte att bedöma ett gift 

barns möjligheter till uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen.  

 

I MIG 2009:26 anförde Migrationsöverdomstolen att en sammantagen bedömning 

av sociala, säkerhetsmässiga och humanitära omständigheter avgör om sökandens 

situation framstår som ömmande och udda. Det aktuella målet rörde en statslös 

palestinsk 67 årig kvinna som hade ansökt om uppehållstillstånd på grund av an-

knytning till sin son i Sverige. Kvinnan hade flytt från Irak till Syrien och hade se-

dan blivit utvisad till ett flyktingläger på gränsen mellan länderna. Det ansågs vara 

klarlagt att hon inte kunde återvända till Irak och att förhållandena i lägret var 

mycket svåra. Efter en sammantagen bedömning, med hänsyn till kvinnans ålder, 

avsaknad av bostad, oförmåga att försörja sig samt säkerhetsmässiga och humani-

tära omständigheter, ansågs hennes situation i lägret vara särskilt utsatt. Migrat-

ionsöverdomstolen beslutade därmed att bevilja kvinnan uppehållstillstånd med 

stöd av att det fanns synnerliga skäl enligt 5 kap. 3 a § 3 st. 3 p. 

 

Ett annat mål hos Migrationsöverdomstolen, MIG 2008:13, handlade om två sys-

kon från Thailand som ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till 

sin mormor i Sverige. Barnens föräldrar var fortfarande i hemlandet men tog inte 

hand om dem, utan barnens mormor skickade pengar till andra personer som se-

dan skötte om dem. I målet var ostridigt att barnen, förutom sina föräldrar, även 

hade andra släktingar i hemlandet och därför ansågs de inte vara helt utlämnade. 

Därutöver fanns det fungerande sociala myndigheter med uppgiften att ta hand om 

barn vid behov. De omständigheter som åberopats ansågs främst utgöra sociala 

problem, vilka bör hanteras av hemlandets myndigheter. Sociala problem ska där-

med inte innebära att synnerliga skäl för att bevilja uppehållstillstånd föreligger. 

Vad som i övrigt kan anses utgöra sociala problem är oklart. Av rättsfallet tycks det 

i varje fall omfatta vissa problem inom familjen. Beroende på omständigheterna i 

det enskilda fallet anser jag därför att ett barns situation inom ett äktenskap skulle 

kunna ses som sociala problem. Om så är fallet, kan risken dock vara att det inte 

ses som sociala problem i hemlandet och att det därför inte finns någon hjälp att 

finna där. Vid bedömningen bör därför, såsom görs av Migrationsöverdomstolen i 

MIG 2008:13, möjligheten att få hjälp i hemlandet utredas.  
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I ett tredje rättsfall, MIG 2007:1, hade en 16 årig ogift flicka ansökt om uppehålls-

tillstånd på grund av anknytning till sin äldre halvsyster. Flickan hade tidigare bott 

hos halvsystern men flyttade in hos deras faster när halvsystern reste till Sverige. 

Fastern hade sedermera gått bort. Inledningsvis bedömdes att uppehållstillstånd 

inte kunde beviljas med stöd av att det förelåg en hushållsgemenskap och ett sär-

skilt beroendeförhållande enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p. Därefter prövades om det 

fanns en särskild anknytning till Sverige och om det förelåg synnerliga skäl för up-

pehållstillstånd. I domskälen anfördes att barnets bästa måste beaktas, men om så 

sker och vilka överväganden som i så fall görs framkommer inte. Migrationsöver-

domstolen angav endast att det normalt sett är barnets bästa att stanna kvar i sin 

hemmiljö. Det konstaterades sedan att flickan hade bostad och försörjning i hem-

landet. Sammantaget fann Migrationsöverdomstolen att det inte förelåg några om-

ständigheter som var så ömmande och udda att de utgjorde synnerliga skäl för att 

bevilja uppehållstillstånd. En lagman var skiljaktig och menade att det förelåg syn-

nerliga skäl. I sitt resonemang tar lagmannen särskilt hänsyn till den sökandens 

låga ålder och utsatta situation, med tanke på att hon efter fasterns frånfälle inte 

längre hade någon familj kvar i hemlandet och att halvsystern hjälpte till med hen-

nes försörjning. 

 

Mot bakgrund av de tre rättsfallen kan det konstateras att det måste göras en be-

dömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet för att bedöma om det 

föreligger synnerliga skäl att bevilja uppehållstillstånd. En stor del av bedömning-

en tycks gå ut på att utreda omständigheterna i sökandens hemland, såsom utsatt-

het och familjesituation. Som alltid i ärenden som rör barn ska barnets bästa beak-

tas enligt 1 kap. 10 § UtlL, vilket, enligt min mening och i likhet med den skiljaktige 

lagmannens resonemang i MIG 2007:1, rimligtvis borde medföra att sökandens 

ålder beaktas. Ingenting har framkommit som hindrar att 5 kap. 3 a § 3 st. 3 p. UtlL 

tillämpas för att möjliggöra en återförening mellan ett gift barn och en förälder, 

som därför kan utgöra en tillämplig grund för uppehållstillstånd. Det ska dock be-

tonas att bestämmelsen är avsedd att utgöra en säkerhetsventil. Det innebär, vilket 

också avspeglas i rättsfallen, att tillämpningen ska vara restriktiv. I praktiken ska 

därför 5 kap. 3 a § 3 st. 3 p. endast tillämpas i mycket begränsad omfattning. 
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4.3 Sammanfattning av kapitel 4 

Utlänningslagen och familjeåterföreningsdirektivet ger ogifta barn en stark rätt att 

återförenas med en förälder genom att det föreskrivs att uppehållstillstånd ska 

beviljas. För ett gift barn är situationen annorlunda, vilket illustreras av MIG 

2012:4, där en gift flicka inte längre ansågs tillhöra sin pappas kärnfamilj och där-

för vägrades uppehållstillstånd. Att barnets bästa ska beaktas ansågs inte föran-

leda någon annan bedömning. Frågan är därmed om det finns någon annan grund i 

utlänningslagen för att bevilja ett gift barn uppehållstillstånd på grund av anknyt-

ning till en förälder. 

 

Uppehållstillstånd får beviljas en nära anhörig till någon som är bosatt eller har 

uppehållstillstånd i Sverige, om sökanden och anknytningspersonen har levt i 

samma hushåll och det finns ett särskilt beroendeförhållande dem emellan som 

redan fanns i hemlandet. Därmed krävs att det ska vara svårt för släktingarna att 

leva åtskilda. För att avgöra om det finns ett särskilt beroendeförhållande till per-

sonen i Sverige ska exempelvis släktskap, civilstånd, ålder och sökandens familjeliv 

i hemlandet beaktas. Eftersom civilstånd beaktas kan äktenskapet i sig tala emot 

att det föreligger ett beroendeförhållande till föräldern. Barnets ålder är däremot 

en omständighet som kan tala för att uppehållstillstånd ska beviljas. Beroende på 

omständigheterna i det enskilda fallet, bör det inte vara uteslutet att ett gift barn 

har levt i samma hushåll och är i ett särskilt beroendeförhållande till en förälder 

som befinner sig i Sverige. Bestämmelsen kan därmed utgöra en grund för ett gift 

barn att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en förälder. 

 

Under vissa förutsättningar och om det föreligger synnerliga skäl finns det ytterli-

gare en möjlighet att beviljas uppehållstillstånd. Det kan vara med hänsyn till att 

en skyddsbehövande, som befinner sig i Sverige, har behov av kontakt med en nära 

anhörig. Vidare kan det aktualiseras när sökanden har en särskild anknytning till 

Sverige. En sådan anknytning kan vara att en nära anhörig bor här. Av kravet på 

synnerliga skäl följer att bestämmelsen är avsedd att vara en säkerhetsventil, vil-

ket gör tillämpningsområdet mycket begränsat. Migrationsöverdomstolen har sär-

skilt beaktat sökandens situation i hemlandet, men det måste göras en sammanta-

gen bedömning av alla omständigheter för att avgöra om det föreligger synnerliga 
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skäl. Att barnets bästa ska beaktas anser jag bör medföra att hänsyn tas till sökan-

dens ålder i bedömningen om det föreligger synnerliga skäl. Inget har framkommit 

som hindrar att det kan föreligga synnerliga skäl när ett gift barn ansöker om up-

pehållstillstånd på grund av anknytning till en förälder i Sverige. Därmed drar jag 

slutsatsen att det finns ytterligare en möjlig grund för uppehållstillstånd, om än 

mycket begränsad, för ett gift barn som vill återförenas med en förälder. 
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5 Uppehållstillstånd på grund av anknytning till make 

5.1 Presumtion för uppehållstillstånd 

Av 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL följer att uppehållstillstånd ska beviljas en utlänning 

som är make till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för 

bosättning i Sverige, om inte annat anges i 17-17 b §§. Migrationsöverdomstolen 

uttalade i MIG 2007:19 att bestämmelsen innebär att det föreligger en presumtion 

för att en make ska beviljas uppehållstillstånd när det finns ett civilrättsligt giltigt 

äktenskap. Därmed aktualiseras bestämmelserna om erkännande av utländska 

äktenskap i IÄL. Hänvisningen till 17-17 b §§ innebär att presumtionen kan brytas 

om någon av de uppräknade omständigheterna föreligger, exempelvis att det är 

fråga om ett barnäktenskap. Migrationsöverdomstolen anförde, med tanke på ma-

kes starka rätt till uppehållstillstånd enligt familjeåterföreningsdirektivet, att ett 

avslagsbeslut måste föregås av en objektiv bedömning och ha stöd i någon av de 

angivna bestämmelserna. 

 

I MIG 2008:18 klargörs att det är den som ansöker om uppehållstillstånd som har 

bevisbördan för att det föreligger ett civilrättsligt giltigt äktenskap. Migrationsö-

verdomstolen har vidare uttalat i MIG 2007:38 att familjebanden måste styrkas 

genom skriftliga bevis, vilket exempelvis kan göras med vigselbevis. Det överens-

stämmer med familjeåterföreningsdirektivet som i art. 5.2 1 st. anger att familje-

banden ska bekräftas med skriftliga bevis. Om det är lämpligt får medlemsstaterna 

enligt art. 5.2 2 st. även hålla samtal med anknytningspersonen och dennes famil-

jemedlemmar och vidta andra åtgärder för att utreda familjebanden. I MIG 

2008:18 anförde Migrationsöverdomstolen att det inte är av avgörande betydelse 

för bedömningen av om ett äktenskap ska anses vara civilrättsligt giltigt att det har 

registrerats i det svenska folkbokföringsregistret. Det är en omständighet som ska 

ges tyngd, men även annat som framkommer i utredningen ska beaktas. I det aktu-

ella målet hade ett äktenskap mellan sökanden A och maken B registrerats av Skat-

teverket, trots att vigselbeviset innehöll vissa uppgifter som inte stämde angående 

B. I vigselbeviset angavs B:s namn med en mindre avvikelse och födelseåret upp-

gavs vara år 1953 istället för år 1979. Enligt Migrationsöverdomstolen bevisade 

därför inte vigselbeviset att A och B var gifta. Efter en sammanvägd bedömning 

ansågs A inte kunna beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. 
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UtlL. Som nämnts ovan medför ett erkännande av ett äktenskap som civilrättsligt 

giltigt en presumtion för att maken ska beviljas uppehållstillstånd. Om en av ma-

karna är under 18 år kan dock presumtionen brytas, vilket utvecklas närmare ne-

dan.  

 

5.2 Make som är under 18 år 

I 5 kap. 17 a § 2 st. 3 p. UtlL anges att uppehållstillstånd får vägras om någon av 

makarna är under 18 år.78 I syfte att främja integration och förhindra tvångsäkten-

skap tillåter art. 4.5 i familjeåterföreningsdirektivet att medlemsstaterna ställer 

upp ett ålderskrav, upp till 21 år, för makar som vill återförenas. Även innan direk-

tivet införlivades var praxis att äktenskap mellan underåriga inte godtogs som an-

knytning.79 Vid införlivandet hänvisade lagstiftaren till de äldre förarbetena från år 

1984, då en översyn av riktlinjer för flykting- och invandringspolitiken redovisa-

des.80 Där anges att ett utländskt äktenskap som har erkänts som giltigt, trots att 

någon av makarna vid äktenskapets ingående var under 18 år, inte medför en oin-

skränkt rätt att återförenas med sin make i Sverige. Enligt förarbetena väger nack-

delarna med att gifta sig som underårig, som särskilt drabbar unga flickor, så tungt 

att barnäktenskap inte generellt kan accepteras som grund för uppehållstillstånd. 

Det anses vidare inte vara förenligt med grundläggande sociala värderingar, såsom 

barns rätt till utveckling och utbildning, rätt att fatta egna viktiga beslut och jäm-

ställdhet mellan könen. Uppehållstillstånd ska därför i regel vägras om någon av 

makarna är under 18 år.81 

 

Att det stadgas i 5 kap. 17 a § 2 st. UtlL att uppehållstillstånd ”får” vägras om någon 

av de uppräknade omständigheterna föreligger innebär att bestämmelsen är fakul-

tativ. En bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall måste göras för att 

avgöra om uppehållstillstånd ska beviljas eller vägras.82 I 5 kap. 17 a § 3 st. anges 

att utlänningens övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden ska beak-

tas i bedömningen om uppehållstillstånd bör vägras. Bestämmelsen infördes för att 

                                                        
78 I förslaget till den nya tidsbegränsade lagen anges att uppehållstillstånd ska kunna vägras om 
någon av makarna är under 21 år. Prop. 2015/16:174 s. 40.  
79 Prop. 2005/06:72 s. 38. 
80 Prop. 2005/06:72 s. 38 och prop. 1983/84:144 s. 1. 
81 Prop. 1983/84:144 s. 74 f. 
82 Prop. 2005/06:72 s. 36. 
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motsvara art. 17 i familjeåterföreningsdirektivet,83 som föreskriver att arten och 

stabiliteten av sökandens familjeband och förekomsten av familjemässig, kulturell 

och social anknytning till hemlandet ska beaktas innan en ansökan om uppehålls-

tillstånd avslås. I de svenska förarbetena anges, utan närmare förklaring, att även 

religiösa och kulturella faktorer kan beaktas utöver de humanitära hänsyn som 

anges i direktivet.84 Även barnets bästa ska beaktas, enligt vad som föreskrivs i 1 

kap. 10 §. Hur regleringen förhåller sig till principen om barnets bästa diskuteras i 

kapitel 7. 

 

I fall där uppehållstillstånd inte kan beviljas enligt 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL på grund 

av att någon av makarna är under 18 år anser jag inte det vara självklart att det går 

att söka efter en alternativ grund. Skillnaden mellan denna situation och en situat-

ion då uppehållstillstånd inte kan beviljas på grund av att ett gift barn inte längre 

tillhör sin förälders kärnfamilj är att det i fallet med underåriga makar finns en 

bestämmelse som tillämpas särskilt för att hindra att ett barnäktenskap ligger till 

grund för uppehållstillstånd. I fall med ett gift barns anknytning till sin förälder är 

grunden för uppehållstillstånd i 5 kap. 3 § 1 st. 2 p. a) överhuvudtaget inte tillämp-

lig, vilket ledde mig till frågan om det kan finnas någon annan tillämplig grund. 

Möjligen blir konsekvensen av att uppehållstillstånd inte kan beviljas på grund av 

att någon av makarna är under 18 år endast att den starka rätten till uppehållstill-

stånd som normalt tillkommer makar, inte tillkommer underåriga makar. Med 

andra ord borde det inte vara uteslutet att uppehållstillstånd kan beviljas make på 

en annan grund. I det följande undersöks om det finns några alternativa grunder 

som skulle kunna tillämpas för att bevilja ett gift barn uppehållstillstånd på grund 

av anknytning till make. 

 

5.3 Alternativa grunder för uppehållstillstånd till underårig make 

För det fall ett äktenskap inte erkänns är det möjligt för makarna att återförenas 

med stöd av 5 kap. 3 a § 1 st. UtlL om förhållandet framstår som seriöst och det 

inte finns särskilda skäl att vägra uppehållstillstånd.85 Frågan jag ställer mig är om 

bestämmelsen även kan tillämpas när ett barnäktenskap har erkänts men uppe-
                                                        
83 Prop. 2005/06:72 s. 43. 
84 Prop. 2005/06:72 s. 43. 
85 Prop. 2013/14:208 s. 29 och MIG 2008:18. 
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hållstillstånd inte kan beviljas enligt 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. på grund av att en av ma-

karna är under 18 år. Bestämmelsen i 5 kap. 3 a § 1 st. är avsedd att tillämpas på 

snabba anknytningar, det vill säga när parterna har avsikt att ingå äktenskap eller 

inleda samboförhållande i Sverige, men även när makarna eller samborna inte sta-

digvarande har sammanbott i utlandet.86 Det borde därför vara möjligt att tillämpa 

5 kap. 3 a § 1 st. i ett ärende där ett barnäktenskap har erkänts om det är fråga om 

en nyetablerad relation. 

 

I bedömningen av om förhållandet ska anses vara seriöst beaktas hur länge par-

terna har varit tillsammans, hur mycket de har träffats och om de känner varandra 

väl. Därutöver tas hänsyn till om de kan kommunicera på samma språk och om de 

har eller väntar ett gemensamt barn.87 Enligt förarbetena syftar möjligheten att 

avslå ansökan med hänvisning till särskilda skäl till att stoppa situationer då det 

exempelvis förekommer ett barnäktenskap eller då det finns en tydlig risk för att 

sökanden kan utsättas för misshandel eller andra övergrepp.88 Det poängteras att 

barnäktenskap inte skyddas av den svenska rättsordningen och generellt sett inte 

kan grunda uppehållstillstånd.  Vidare anförs att det trots allt kan beviljas i en-

skilda fall, exempelvis om makarna har ett gemensamt barn, flickan är gravid eller 

riskerar att bli utstött i hemlandet utan sin make.89 Omständigheten att förarbe-

tena nämner barnäktenskap som exempel på ett särskilt skäl som kan medföra att 

uppehållstillstånd vägras vid en snabb anknytning anser jag stödjer slutsatsen att 

bestämmelsen kan tillämpas vid förekomsten av ett barnäktenskap. Däremot 

måste möjligheten för ett beviljande vara mycket begränsad. 

 

Det torde inte var möjligt att, med stöd av 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p. UtlL, bevilja underå-

rig make uppehållstillstånd med hänvisning till att makarna har delat hushåll och 

att det finns ett särskilt beroendeförhållande dem emellan. Tillämpning av be-

stämmelsen förutsätter nämligen att det rör sig om ”nära anhörig på annat sätt än 

som avses i 3 och 3 a §§”. Rekvisitet uppfylls inte eftersom 3 § 1 st. 1 p., trots att 

                                                        
86 Prop. 2005/06:72 s. 31. 
87 Prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning s. 38. 
88 Prop. 2004/05:170 s. 181 f. 
89 Prop. 2004/05:170 s. 182 och UN 336-96.  
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den endast i begränsad omfattning kan läggas till grund för ett beviljande, i första 

hand är tillämplig i makars ärenden. 

 

Slutligen ska något sägas om möjligheten att bevilja ett gift barn uppehållstillstånd 

på grund av anknytning till sin make med stöd av att det föreligger synnerliga skäl 

enligt 5 kap. 3 a § 3 st. UtlL. Såsom har framgått i avsnitt 5.2 medför det inte ett 

automatiskt avslag att någon av makarna är under 18 år, utan det görs en bedöm-

ning av alla omständigheter i det enskilda fallet där exempelvis levnadsomständig-

heter beaktas. Det innebär att de omständigheter som åberopas som synnerliga 

skäl redan har beaktats i den inledande bedömningen. Eftersom 5 kap. 3 a § 3 st. är 

avsedd att tillämpas i undantagsfall och har ett snävt tillämpningsområde, ser jag 

det därför som osannolikt att den i praktiken kan grunda uppehållstillstånd till 

förmån för en underårig make.  

 

5.4 Sammanfattning av kapitel 5 

Ett äktenskap som är civilrättsligt giltigt medför en presumtion för att en make ska 

beviljas uppehållstillstånd. Om någon av makarna är under 18 år kan dock pre-

sumtionen brytas och uppehållstillstånd får vägras. I förarbeten anges att uppe-

hållstillstånd i regel ska vägras vid förekomsten av barnäktenskap, eftersom de 

medför en rad negativa konsekvenser för barn. I bedömningen måste dock utlän-

ningens övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden beaktas. Om ansö-

kan om uppehållstillstånd inte kan beviljas med stöd av presumtionen blir frågan 

om det finns någon alternativ grund för att bevilja uppehållstillstånd. Om det är ett 

nyetablerat förhållande kan uppehållstillstånd ges om förhållandet framstår som 

seriöst och inga särskilda skäl talar emot ett beviljande. Förekomsten av ett 

barnäktenskap kan dock utgöra ett sådant särskilt skäl som medför att uppehålls-

tillstånd vägras, vilket följaktligen starkt begränsar ett gift barns möjlighet att åter-

förenas med sin make med stöd av bestämmelsen. Någon annan grund förefaller 

inte vara aktuell för att bevilja en underårig make uppehållstillstånd. Därmed kan 

det konstateras att möjligheten för ett gift barn att beviljas uppehållstillstånd för 

att återförenas med sin make är mycket begränsad. 
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6 Utlänningslagens förenlighet med rätten till familj 

6.1 Rätten till skydd för familjeliv enligt EKMR 

I EKMR, som enligt lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna gäller som 

svensk lag, föreskrivs i art. 8.1 en rätt att få sitt familjeliv respekterat. Enligt art. 

8.2 får rättigheten endast inskränkas med stöd av lag då det är nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle med hänsyn till exempelvis statens säkerhet. Till familjebe-

greppet räknas i första hand kärnfamiljen, vilken innefattar gifta makar och min-

deråriga barn, men även samlevnadsförhållanden som inte grundas på äktenskap 

skyddas av konventionen. Även barnlösa makar bildar i detta sammanhang en fa-

milj.90 Art. 8 innebär en rätt för familjemedlemmar att leva tillsammans och att 

staten inte ska lägga sig i deras relationer. Därutöver är staten skyldig att exem-

pelvis genom lagstiftning se till att familjer skyddas.91  

 

Ett beslut om vägrat uppehållstillstånd kan innebära att familjemedlemmar skiljs 

åt, men enligt Rainey, Wicks och Ovey medför inte art. 8 en rätt att bosätta sig i ett 

särskilt land och därför är åtgärden i sig inte en kränkning av EKMR.92 Av EKMR 

följer därmed inte någon skyldighet för staterna att bevilja familjemedlemmar up-

pehållstillstånd.93  

 

Även Europadomstolen94 har konstaterat att stater, enligt väletablerad internat-

ionell rätt, har rätt att besluta om utlänningars inresa i landet. I målet Abdulaziz, 

Cabales och Balkandali mot Storbritannien angavs att art. 8 inte ska tolkas som att 

konventionsstaterna har en skyldighet att respektera makars önskan att bosätta 

sig i ett visst land eller att tillåta att utländska makar bosätter sig i landet. Europa-

domstolen noterade vidare att sökandena inte hade visat att det förelåg hinder mot 

att makarna kunde skapa ett familjeliv i sina hemländer.95 

 

                                                        
90 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om 
de mänskliga rättigheterna, s. 394. 
91 Danelius, a. a. s. 396. 
92 Rainey, Wicks & Ovey, a. a. s. 348 f. 
93 Boswell, C & Geddes, A, Migration and Mobility in the European Union, s. 105. 
94 Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. 
95 Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien (Europadomstolens dom 1985-05-28). 
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Målet Gül mot Schweiz gällde en turkisk medborgare bosatt i Schweiz där han till-

sammans med sin hustru hade beviljats uppehållstillstånd på grund av humanitära 

skäl. Frågan i Europadomstolen var om Schweiz handlade i strid med art. 8 och 

därmed kränkte sökandens familjeliv genom att inte bevilja uppehållstillstånd till 

parets underårige son som var bosatt i Turkiet. Trots att sökanden själv hade läm-

nat Turkiet när sonen endast var tre månader gammal ansågs det finnas ett famil-

jeliv eftersom sökanden vid ett flertal tillfällen hade hälsat på sonen i hemlandet. 

Domstolen poängterade att art. 8 inte medför en allmän skyldighet för staterna att 

bevilja uppehållstillstånd för att möjliggöra familjeåterförening. Gül ansågs själv ha 

orsakat familjesplittringen och hade tillsammans med hustrun möjlighet att åter-

förenas med sonen i Turkiet. Domstolen beaktade även att makarnas uppehållstill-

stånd inte var permanenta, vilket enligt schweizisk lag innebar att de kunde åter-

kallas och att sökanden därför inte kunde vara anknytningsperson. Även om det 

var svårt för makarna att återvända till Turkiet efter lång tid, ansågs det ändå vara 

möjligt för dem att utveckla sitt familjeliv där. Det bedömdes även vara bättre med 

hänsyn till att sonen hade vuxit upp i Turkiet som därmed utgjorde hans hemmiljö. 

Efter en sammantagen bedömning av alla omständigheter ansågs Schweiz inte ha 

handlat i strid med art. 8 genom att vägra sonen uppehållstillstånd.96 

 

Av ovan kan det konstateras att art. 8 i EKMR inte medför en rätt att beviljas uppe-

hållstillstånd för någon som vill återförenas med en familjemedlem. Därav följer att 

utlänningslagens begränsningar av gifta barns rätt till uppehållstillstånd på grund 

av anknytning inte i sig kan anses strida mot EKMR. Att Europadomstolen i de två 

ovan rättsfallen konstaterar att det inte föreligger hinder mot att familjen åter-

förenas i sökandens hemland, väcker tanken om målen hade fått en annan utgång 

om sådan möjlighet inte hade funnits. Om en familjemedlem nekas uppehållstill-

stånd och det är osäkert om familjen kan återförenas i ett annat land anser Rainey, 

Wicks och Ovey att det måste utredas om det föreligger en kränkning av art. 8. De 

menar att även om EKMR inte garanterar en rätt till familjeliv i ett särskilt land, 

medför den en rätt till ett effektivt familjeliv i sig, oavsett plats.97 Resonemanget 

stöds av Sandesjö och Wikrén som, med stöd av målet Abdulaziz, Cabales och Bal-

                                                        
96 Gül mot Schweiz (Europadomstolens dom 1996-02-19). 
97 Rainey, Wicks & Ovey, a. a. s. 352 f. 
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kandali mot Storbritannien, menar att art. 8 medför en rätt till familjeåterförening 

under förutsättning att det inte kan ske i något annat land.98 I ärenden om familjeå-

terförening kan det således vara nödvändigt att undersöka om ett avslag skulle 

innebära en kränkning av art. 8, med fokus på om familjemedlemmarna kan eta-

blera sitt familjeliv på någon annan plats. 

 

För det fall det bedöms kunna föreligga en kränkning av art. 8 är frågan vilken syn 

EKMR har på barnäktenskap. I beskrivningen av familjebegreppet anförs inte att 

barnet måste vara ogift för att tillhöra sina föräldrars familj. Det framkommer inte 

heller om makar måste vara över 18 år för att utgöra en familj. Med hänsyn till att 

Europarådets parlamentariska församling har anfört att barnäktenskap inte bör 

existera och att de kränker barns rättigheter som barn,99 är det rimligt att anta att 

EKMR inte skyddar barnäktenskap. Därmed kan det inte utgöra en kränkning av 

konventionen att neka en underårig make uppehållstillstånd. Vidare kan slutsatsen 

dras att det inte är förenligt med konventionen, i fall där ett barn och en förälder 

inte kan återförenas på en annan plats, att barns rätt till uppehållstillstånd försäm-

ras av att barnet är gift. 

 

6.2 Barns rätt till sin familj enligt barnkonventionen 

6.2.1 Barnkonventionens tillämpningsområde 

Sverige har genom ratifikation förbundit sig att följa barnkonventionen.100 Enligt 

art. 1 i barnkonventionen räknas varje människa under 18 år som ett barn vid till-

lämpning av konventionen, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som 

gäller barnet. Barnkonventionen förbjuder därmed inte att stater föreskriver att 

ett barn blir myndigt innan 18 års ålder. En av de vanligaste orsakerna till att ett 

barn blir myndigt innan 18 år menar Jänterä-Jareborg är att barnet ingår äkten-

skap.101 I frågan om uppehållstillstånd ska beviljas i Sverige kan det konstateras att 

svensk lag tillämpas, vilket följaktligen innebär att svensk lag gäller för barnet i 

dessa frågor. I 9 kap. 1 § föräldrabalken stadgas att den som är under 18 år är 

                                                        
98 Sandesjö, H & Wikrén, G, Utlänningslagen med kommentar (1 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 
5 kap. 3 §. 
99 Se ovan avsnitt 1.1 och 2.2. 
100 Prop. 1996/97:25 s. 225 f. 
101 Jänterä-Jareborg, a. a. s. 23. 
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omyndig. Eftersom åldern är den enda faktorn som avgör frågan om myndighet 

kan slutsatsen dras att barnkonventionen ska beaktas oberoende av om barnet är 

gift eller ogift vid tillämpning av svensk rätt. 

 

Enligt art. 2 ska konventionens rättigheter tillförsäkras alla barn som befinner sig 

inom en konventionsstats jurisdiktion. Enligt 5 kap. 18 § 1 st. UtlL är huvudregeln 

att uppehållstillstånd ska sökas innan inresan till Sverige, vilket väcker tanken om 

någon som befinner sig i sitt hemland och har ansökt om uppehållstillstånd kan 

anses vara inom Sveriges jurisdiktion. I en allmän kommentar har Barnrättskom-

mittén uttalat att konventionen ska tillämpas på alla barn som befinner sig inom en 

stats territorium, men även på de barn som försöker ta sig in på territoriet.102 Om 

barnet fysiskt måste befinna sig vid gränsen framkommer inte. Mot bakgrund 

därav drar jag slutsatsen att någon som ansöker om uppehållstillstånd från sitt 

hemland, med syftet att ta sig in på Sveriges territorium, kan anses vara inom Sve-

riges jurisdiktion och att barnkonventionen därför måste beaktas. Med tanke på att 

art. 2 förbjuder diskriminering är det vidare nära till hands att anta att även barn 

som ansöker om uppehållstillstånd från sitt hemland ska tillförsäkras konvention-

ens rättigheter när svensk rätt tillämpas. 

 

6.2.2 Rätten att inte skiljas från sina föräldrar 

Enligt art. 9.1 i barnkonventionen ska konventionsstaterna säkerställa att barn inte 

skiljs från sina föräldrar mot sin vilja, om det inte är nödvändigt för barnets bästa. 

Enligt Barnrättskommittén följer därmed den viktiga uppgiften att förhindra att 

familjer splittras och att verka för att familjer istället hålls samman. Att skilja ett 

barn från sina föräldrar bör vara en sista utväg, exempelvis när barnet risker att 

skadas.103 Enligt Abram syftar art. 9 till att förhindra ofrivillig separation mellan 

föräldrar och barn som redan är tillsammans inom en viss stat. Med andra ord be-

gränsar artikeln staternas möjlighet att avbryta ett existerande familjeliv.104 När 

uppehållstillstånd söks på grund av anknytning är huvudregeln, som redan 

nämnts, att det ska göras innan inresan till Sverige. Med stöd av Abrams resone-

                                                        
102 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6 (2005), Behandlingen av ensamkommande 
barn och barn som har skiljts från föräldrarna utanför ursprungslandet, CRC/C/GC/6 p. 12.  
103 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013), Om barnets rätt att få sitt bästa satt i 
främsta rummet, CRC/C/GC/14 p. 60 och p. 61. 
104 Abram, The Child’s Right to Family Unity in International Immigration Law, s. 421. 



46 
 

mang skulle artikeln därmed inte vara tillämplig på situationer där barnet och för-

äldern befinner sig i olika stater, eftersom de då inte kan anses ha ett existerande 

familjeliv. Det bekräftas även av Wille att art. 9 endast gäller nationella förhållan-

den.105 Det innebär det inte kan anses strida mot art. 9 att vägra ett barn uppe-

hållstillstånd. Nästa fråga blir om istället art. 10 om familjeåterförening kan med-

föra en skyldighet för konventionsstaterna att bevilja ett barn uppehållstillstånd. 

 

6.2.3 Rätten till familjeåterförening 

I art. 10.1 i barnkonventionen framgår att konventionsstaterna, i enlighet med sina 

skyldigheter enligt art. 9.1, ska behandla ansökningar från ett barn om att resa in i 

en konventionsstat för familjeåterförening på ett positivt, humant och snabbt sätt. 

Vidare anges att konventionsstaterna ska säkerställa att en sådan ansökan inte 

medför negativa konsekvenser för den sökande eller dennes familj. Artikeln är av-

sedd att skydda familjeenheten över landsgränser och ska tillämpas i situationer 

då barn befinner sig i ett annat land än en eller båda föräldrar.106 Inställningen i 

svenska förarbeten är att en familjesplittring inte hindrar att uppehållstillstånd 

vägras. Vidare framhålls att artikeln inte ska tolkas som att den föreskriver en rätt 

till uppehållstillstånd och medför därför inte att uppehållstillstånd måste beviljas. 

Det anges att artikeln istället tar sikte på själva handläggningsprocessen.107  

 

Abram är av en annan åsikt och anser att art. 10 kan tolkas som att en stat kan vara 

skyldig att bevilja uppehållstillstånd för att undvika att ett barn separeras från en 

eller båda föräldrar.108 Även om art. 10 inte uttryckligen föreskriver att staterna 

måste bevilja uppehållstillstånd, menar Abram att den medför en presumtion för 

ett beviljande. Ett avslag skulle behöva motiveras med att det i enlighet med art. 

9.1 är nödvändigt för barnets bästa eller att en familjesplittring inte kommer ske 

eftersom återförening i det enskilda fallet kan ske i ett annat land. Till stöd för sitt 

resonemang hänvisar Abram bland annat till att Tyskland gjorde en tolkningsde-

klaration i samband med sin ratifikation av barnkonventionen, där det föreskrivs 

att inget i konventionen ska tolkas som att utlänningar utan tillstånd har rätt att 

                                                        
105 Wille, P, FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller. I: Barnerett: I et internasjonelt 
perspektiv, Hedlund, M (red.), s. 140. 
106 Detrick, A, Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, s. 184. 
107 Prop. 1996/97:25 s. 229 f. 
108 Abram, a. a. s. 421. 
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resa in i landet. Vidare anger den att Tysklands rätt att lagstifta om migration inte 

heller ska påverkas av barnkonventionen. Deklarationen indikerar, enligt Abram, 

att Tyskland inte såg sin restriktiva tolkning av konventionen som den mest natur-

liga.109  

 

Att ansökan ska behandlas positivt medför enligt UNICEF inte att en konventions-

stat är skyldig att bevilja en ansökan om uppehållstillstånd.110 Under arbetet med 

barnkonventionen anfördes att det endast innebär att staterna måste behandla 

ansökningar om familjeåterförening på ett positivt sätt och att ordvalet ”positivt” 

inte är avsett att påverka bedömningen av om uppehållstillstånd ska beviljas.111 I 

förarbetena till art. 10 anges att artikeln inte är avsedd att påverka konventions-

staternas rätt att reglera invandring i enlighet med sina internationella åtagan-

den.112 Att art. 10 även föreskriver att ansökan inte får medföra några negativa 

följder för sökanden eller någon familjemedlem tar sikte på situationer där någon 

av dem har förföljts eller diskriminerats till följd av sin ansökan i landet där ansö-

kan har lämnats in.113  

 

I art. 10.1 framgår att konventionsstaternas skyldigheter i enlighet med art. 9.1 ska 

beaktas vid tillämpning av artikeln. Art. 9.1 föreskriver att ett barn endast får skil-

jas från sina föräldrar om det är för barnets bästa. Enligt Barnrättskommittén bör 

bevarandet av familjens enhet beaktas vid bedömningen av barnets bästa i beslut 

om uppehållstillstånd.114 Hänvisningen till art. 9.1 betonar därmed att barnets 

bästa ska beaktas vid beslut om familjeåterförening. Om det inte är möjligt för en 

familj att återförenas i hemlandet bör, enligt Barnrättskommittén, art. 9.1 och art. 

10.1 styra beslutet om familjeåterförening.115  

 

                                                        
109 Abram, a. a. s. 423 f. 
110 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 115. 
111 UN Economic and Social Counsil, Question of a Convention on the Rights of the Child, Report of 
the Working Group on a Draft Convention on the Rights of the Child, UN Doc. E/CN.4/1989/48 p. 
216. 
112 UN Doc. E/CN.4/1989/48 p. 203. 
113 UNICEF, a. a. s. 115.  
114 CRC/C/GC/14 p. 66. 
115 CRC/C/GC/6 p. 83. 
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Av det ovan anförda kan slutsatsen dras att art. 10 inte kan grunda en generell rätt 

till uppehållstillstånd för barn som vill återförenas med sin familj. Istället upp-

märksammar artikeln skyldigheten att ta emot och behandla en ansökan om famil-

jeåterförening, men som anfördes vid upprättandet av barnkonventionen är den 

inte avsedd att påverka det materiella beslutet om uppehållstillstånd. Den svenska 

inställningen till artikeln såsom framkommer i förarbetena måste därmed anses 

vara riktig. I enlighet med Barnrättskommitténs uttalanden måste hänvisningen till 

art. 9 innebära att hänsyn ska tas till barnets bästa och bevarandet av familjens 

enhet innan ett beslut fattas. 

 

6.3 Sammanfattning av kapitel 6 

Rätten att få sitt familjeliv respekterat enligt art. 8 i EKMR innebär att familjemed-

lemmar ska få leva tillsammans utan statens inblandning. I sammanhanget räknas 

främst kärnfamiljen, det vill säga makar och underåriga barn. Med stöd av Europa-

domstolens praxis och uttalanden i doktrin, kan slutsatsen dras att art. 8 inte med-

för en allmän skyldighet för stater att bevilja uppehållstillstånd för att möjliggöra 

familjeåterförening. Utlänningslagens begränsningar i rätten till uppehållstillstånd 

kan därmed inte i sig strida mot art. 8. Det har däremot anförts att art. 8, trots att 

den inte garanterar en rätt till familjeliv i en särskild stat, medför en rätt till ett 

effektivt familjeliv i sig. Mot bakgrund av uttalanden av Europarådets parlamenta-

riska församling är det rimligt att anta att barnäktenskap inte skyddas av EKMR. 

Ett beslut att vägra ett barn uppehållstillstånd på grund av anknytning till make 

kan således inte innebära en kränkning av konventionen. Om ett barn och en föräl-

der inte kan återförenas på en annan plats, kan det däremot inte anses vara fören-

ligt med art. 8 att barns rätt till uppehållstillstånd begränsas med anledning av att 

barnet är gift. 

 

Enligt art. 9 i barnkonventionen ska barn inte skiljas från sina föräldrar, utom i fall 

då det är nödvändigt för barnets bästa. Artikeln är dock avsedd att tillämpas på 

situationer där det finns ett existerande familjeliv och inte när barnet och föräl-

dern redan befinner sig i olika stater. Det kan därför inte strida mot art. 9 att vägra 

ett barn uppehållstillstånd. Till skillnad från art. 9, är art. 10 om familjeåterför-

ening avsedd att tillämpas på internationella situationer. Att konventionsstaterna 
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ska behandla ansökningar om familjeåterförening på ett positivt, humant och 

snabbt sätt medför dock inte en skyldighet att bevilja ett barns ansökan om uppe-

hållstillstånd. Istället framhålls att konventionsstaterna är skyldiga att ta emot och 

behandla en ansökan om familjeåterförening, men som anfördes vid arbetet med 

konventionen är artikeln inte avsedd att påverka det materiella beslutet om uppe-

hållstillstånd. Barnrättskommittén har dock uttalat att art. 9.1 och art. 10.1 bör 

styra konventionsstaternas beslut om familjeåterförening när familjen inte kan 

återförenas i hemlandet. Därmed följer att barnets bästa och bevarandet av famil-

jeenheten ska beaktas innan ett beslut om uppehållstillstånd fattas.   
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7 Principen om barnets bästa i anknytningsärenden 

7.1 Barnets bästa i svensk rätt och i barnkonventionen 

I syfte att undersöka vilket genomslag principen om barnets bästa har i ärenden 

om uppehållstillstånd på grund av anknytning där sökanden är ett gift barn, redo-

görs här först för principens ställning i svensk rätt och i barnkonventionen. Däref-

ter undersöks hur barnets bästa fastställs och slutligen hur principen beaktas i 

ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning. 

 

Principen om barnets bästa är en grundläggande utgångspunkt i svensk lagstift-

ning som berör barn. Den förankras i 1 kap. 2 § 2 st. regeringsformen,116 som före-

skriver att den enskildes välfärd ska vara den offentliga verksamhetens grundläg-

gande mål. Vidare stadgas bland annat att det innebär att verka för social omsorg, 

trygghet och goda förutsättningar för hälsa. Principen kommer till uttryck i 1 kap. 

10 § UtlL, där det anges att hänsyn till barnets hälsa och utveckling samt till vad 

barnets bästa i övrigt kräver särskilt ska beaktas i ärenden som rör barn. Bestäm-

melsen är avsedd att avspegla art. 3.1 i barnkonventionen,117 där det föreskrivs att 

barnets bästa ska vara ”a primary consideration”118 vid alla åtgärder som rör barn. 

Principen utgör en grundpelare i barnkonventionen och uttrycker en av konvent-

ionens mest grundläggande värderingar.119 Enligt Barnrättskommittén innebär 

den att barnets bästa alltid ska utredas i ärenden som rör barn samt att stor vikt 

ska läggas vid barnets bästa när det finns motstående intressen. Artikeln anses 

vara av sådan karaktär att den medför en reell skyldighet för konventionsstaterna, 

vilket innebär att artikeln är direkt tillämplig och kan åberopas i domstol.120 Den 

tjänar även som tolkningsprincip, med följden att barnets bästa ska prioriteras i de 

fall en bestämmelse kan tolkas på flera sätt. Art. 3.1 kräver att beslutsfattaren ut-

värderar både positiva och negativa konsekvenser för barn i beslut som påverkar 

dem. Ett beslut måste innehålla en motivering som visar hur barnets bästa har be-

                                                        
116 Prop. 1989/90:107 s. 31. 
117 Prop. 1996/97:25 s. 246. 
118 I den svenska versionen av barnkonventionen anges att barnets bästa ”ska komma i främsta 
rummet”. Det har diskuterats om den svenska översättningen av barnkonventionen är mer långtgå-
ende än den engelska originaltexten, vilket uppmärksammas av Barnrättighetsutredningen som 
föreslår en ändring av svenska översättningen. SOU 2016:19 s. 453 f. 
119 CRC/C/GC/14 p. 1. 
120 CRC/C/GC/14 p. 6. 
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aktats, genom att exempelvis uttrycka hur barnets intresse har vägts mot andra 

hänsyn.121  

 

Eftersom principen om barnets bästa i många hänseenden redan var en utgångs-

punkt i svensk rätt när barnkonvention ratificerades år 1990, ansågs ratifikationen 

inte kräva någon lagstiftningsåtgärd.122 För att förtydliga barnperspektivet inför-

des år 1997 likväl bestämmelsen i 1 kap. 10  § UtlL.123 Utan att barnets bästa tar 

över intresset med en reglerad invandring, ansågs införandet av bestämmelsen ha 

en betydelsefull innebörd vid bedömningen om uppehållstillstånd på grund av 

humanitära skäl124 och skyddsbehov. Den gäller dock oavsett ärendetyp och ska 

alltid beaktas när ett barn berörs av ett beslut enligt utlänningslagen.125 

 

7.2 Fastställande av barnets bästa 

I samband med att 1 kap. 10 § infördes i utlänningslagen angavs att det ofta inte är 

uppenbart vad som är barnets bästa i ett enskilt fall. Då får de olika alternativ som 

medför både positiva och negativa konsekvenser för barnet vägas mot varandra. 

Exempelvis kan det stå mellan vad som anses vara barnets bästa på kort sikt och 

barnets långsiktiga intressen.126 Lagstiftaren konstaterade att barn generellt sett 

har det bättre i Sverige än i många fattiga länder.127 Att barn i samtliga fall, obero-

ende av språklig, kulturell och nationell bakgrund och tillhörighet, skulle ha det 

bättre i Sverige tog dock lagstiftaren avstånd från.128 Enligt Migrationsöverdomsto-

len borde utgångspunkten vara att det är bäst för barnet att stanna i sin hem-

miljö.129  

 

Barnrättskommittén har uttalat att vad som är barnets bästa måste avgöras i varje 

enskilt fall. Begreppet är därmed flexibelt och kan anpassas utifrån ett barns speci-

                                                        
121 CRC/C/GC/14 p. 6. 
122 Prop. 1989/90:107 s. 32. 
123 Prop. 1996/97:25 s. 246. 
124 ”Humanitära skäl” motsvaras i dagens lagstiftning av synnerligen ömmande omständigheter 
enligt 5 kap. 6 § UtlL. Nilsson, E, Barn i rättens gränsland: Om barnperspektiv vid prövning av up-
pehållstillstånd, s. 82. 
125 Prop. 1996/97:25 s. 248. 
126 Prop. 1996/97:25 s. 249. 
127 Prop. 1996/97:25 s. 247. 
128 Prop. 1996/97:25 s. 249. 
129 MIG 2007:1. 
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fika situation.130 Att barnkonventionen stadgar att barnets bästa ska vara ”a pri-

mary consideration” innebär att det ska ges större tyngd än andra hänsyn.131 Om 

barnets intresse exempelvis står emot andra barns, allmänhetens eller föräldrars 

intressen eller rättigheter måste en avvägning göras för att, om möjligt, utmynna i 

en kompromiss. Störst vikt måste dock tillmätas barnets intresse och vad som i 

högst utsträckning gynnar barnet.132 Barns starka ställning grundas i att barn inte 

har samma förutsättningar som vuxna att tillvarata sina intressen med hänsyn till 

beroende, mognad, rättslig status och en svagare egen röst.133 Barnrättskommittén 

har anfört flera faktorer att ta hänsyn till vid fastställandet av barnets bästa. Den 

betonar att det är viktigt att barnets åsikter beaktas.134 Vidare nämns att barnets 

identitet med hänsyn till bland annat kön, nationellt ursprung och religiös och kul-

turell identitet ska beaktas.135 Även möjligheten till skydd för barnets säkerhet, 

omvårdnad och trygghet ska beaktas för att avgöra vad som är barnets bästa. I det 

omfattas skydd mot våld, övergrepp och trakasserier. Även barnets materiella, fy-

siska och emotionella behov ska beaktas.136 Slutligen kan nämnas att hänsyn även 

ska tas till hälsa och utbildning.137 

 

När det gäller förhållandet mellan barnäktenskap och barnets bästa kan det kon-

stateras att acceptansen av barnäktenskap i svensk rätt har blivit alltmer restrik-

tiv. Det har skett genom att dispensmöjligheten från ålderskravet i äktenskapsbal-

ken har tagits bort och genom den begränsade möjligheten att erkänna barnäkten-

skap med en svensk koppling enligt IÄL.138 I samband med lagändringen i äkten-

skapsbalken anfördes, som redan nämnts, att 18 årsgränsen syftar till att skydda 

barn  mot de personliga och rättsliga verkningar som äktenskap medför.139 Det 

uttalades vidare att det ansågs vara till barnets bästa att barnäktenskap under inga 

                                                        
130 CRC/C/GC/14 p. 32. 
131 CRC/C/GC/14 p. 37. 
132 CRC/C/GC/14 p. 39. 
133 CRC/C/GC/14 p. 37. 
134 CRC/C/GC/14 p. 53-54. 
135 CRC/C/GC/14 p. 55. 
136 CRC/C/GC/14 p. 71-74. 
137 CRC/C/GC/14 p. 77 och p. 79. 
138 Se ovan avsnitt 2.3 och 3.3. 
139 Prop. 2013/14:208 s. 23 f. 
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omständigheter skulle kunna ingås enligt svensk lag.140 Utgångspunkten i svensk 

rätt måste därför vara att barnäktenskap inte ska anses vara till barnets bästa. 

 

Barnrättskommittén har uttalat att seder och traditioner som inte överensstäm-

mer med rättigheterna i konventionen inte kan anses vara till barnets bästa.141 

FN:s globala mål nr 5 är att få bort barnäktenskap och de beskrivs som en skadlig 

sedvana.142 Enligt UNICEF kränker barnäktenskap barns mänskliga rättigheter, 

särskilt rätten till utbildning, fritid, god hälsa och yttrandefrihet.143 Även Euro-

parådets parlamentariska församling menar att barnäktenskap kränker barns rät-

tigheter som barn.144 Mot bakgrund därav kan slutsatsen dras att barnäktenskap, i 

alla fall generellt sett, inte överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen. 

Utgångspunkten bör därför vara att barnäktenskap inte kan anses vara till barnets 

bästa även vid tillämpning av barnkonventionen. 

 

Eftersom samtliga omständigheter ska beaktas i bedömningen om vad som är bar-

nets bästa kan det dock inte vara uteslutet att det i ett enskilt fall kan anses vara till 

barnets bästa att ingå äktenskap. Utan att spekulera för mycket skulle det kunna 

vara en situation där barnet lever i en förfärlig hemmiljö hos föräldrarna och skulle 

få en avsevärt bättre levnadsstandard med en make. 

 

Komplexiteten kring bedömningen av barnets bästa förstärks av att synen på vad 

som anses vara barnets bästa varierar i olika samhällen. Vem som är lämpad att 

avgöra vad barnets bästa är i en viss situation är inte heller självklart. Det kan ifrå-

gasättas om inte föräldrarna är bättre lämpade än lagstiftaren att avgöra om det 

bästa för deras barn är att ingå äktenskap. Eftersom det är ett stort beslut att ingå 

äktenskap, menar Lambertz att flickors intresse att inte gifta sig som barn är över-

                                                        
140 Prop. 2013/14:208 s. 24 f. 
141 CRC/C/GC/14 p. 57. 
142 UNICEF, De nya globala utvecklingsmålen, unicef.se/vad-vi-gor/de-nya-globala-
utvecklingsmalen (hämtad 2016-05-25). 
143 UNICEF, Barnäktenskap, unicef.se/fakta/barnaktenskap (hämtad 2016-05-25). 
144 Europarådets parlamentariska församling, resolution 1468 (2005) p. 8. 
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ordnat familjens intresse att kunna fatta beslut i frågan. Familjens intresse ska där-

för inte hindra lagstiftning som motverkar barnäktenskap.145 

 

Frågan är vad det får för konsekvenser i ärenden om uppehållstillstånd att 

barnäktenskap som utgångspunkt inte anses vara till barnets bästa, utan istället en 

skadlig sedvana. Rimligtvis borde det innebära att ett barnäktenskap inte ska 

hindra att ett gift barn beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en 

förälder. En annan ordning skulle inte vara förenligt med synen på att barnäkten-

skap inte är till barnets bästa. I fall då ett barn har ansökt om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning till sin make bör motsatsvis utgångspunkten vara att ett be-

viljande inte kan vara till barnets bästa. En utredning av barnets bästa i det en-

skilda fallet skulle dock, beroende av omständigheterna, kunna resultera i att det 

anses vara till barnets bästa att återförenas med sin make i Sverige. 

 

För att närmare undersöka vilket genomslag principen om barnets bästa har redo-

görs nedan för hur principen har beaktats i ärenden om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning. 

 

7.3 Beaktande av barnets bästa 

Lagstiftaren har poängterat att bedömningen av barnets bästa inte kan ges ett så 

stort utrymme att det faktum att det rör sig om ett barn blir tillräckligt för att up-

pehållstillstånd beviljas.146 Migrationsöverdomstolen har i MIG 2012:3 klarlagt att 

det inte heller är möjligt att tillämpa 1 kap. 10 § UtlL som en självständig grund för 

att vägra uppehållstillstånd. Målet gällde frågan om uppehållstillstånd skulle bevil-

jas en kvinna och hennes barn på grund av anknytning till maken i Sverige. Med 

anledning av att mannen två år tidigare hade begått flera våldsbrott mot sin förra 

hustru och barn, ansåg migrationsdomstolen att det inte var förenligt med barnets 

bästa att bevilja kvinnan och barnet uppehållstillstånd. Med stöd av 1 kap. 10 § 

avslogs därför deras ansökan. Målet nådde sedan Migrationsöverdomstolen som 

konstaterade, med beaktande av förarbetsuttalandena till 1 kap. 10 §, att bestäm-

                                                        
145 Lambertz, G, Child Marriages and the Law - with Special Reference to Swedish Developments. I: 
The Child’s Interests in Conflict: The Intersections Between Society, Family, Faith and Culture, Jä-
nterä-Jareborg, M (red.), s. 95 ff. 
146 Prop. 1996/97:25 s. 247. 
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melsen är ämnad att genomsyra tillämpningen av utlänningslagen. Däremot me-

nade Migrationsöverdomstolen att den inte kan utgöra en självständig grund för 

att vägra uppehållstillstånd, med följden att kvinnan och barnet beviljades uppe-

hållstillstånd. 

 

I februari år 2016 publicerades Barnrättighetsutredningens betänkande vari före-

slås att barnkonventionen blir svensk lag.147 I förslaget uppmärksammas att reso-

nemang om barnets bästa ges ett mycket litet utrymme i beslut om uppehållstill-

stånd som rör barn. Kritik riktas mot att många beslut endast innehåller en enkel 

hänvisning till principen eller korta anföranden om barnperspektivets relevans. 

Ofta görs det med en kort redogörelse av lagtext och praxis. Vidare är det vanligt 

med endast ett konstaterande att en viss åtgärd inte strider mot barnets bästa. 

Med sådana enkla skrivningar menar utredningen att bedömningen av det enskilda 

barnets bästa är mycket bristfällig.148 Huruvida en inkorporering av barnkonvent-

ionen skulle stärka ett gift barns rätt till uppehållstillstånd och medföra att beak-

tandet av barnets bästa får större utrymme diskuteras i kapitel 8. 

 

Migrationsöverdomstolen meddelade i april år 2016 prövningstillstånd i två mål 

där migrationsdomstolen, med hänsyn till principen om barnets bästa, beviljade 

två kvinnor uppehållstillstånd på grund av anknytning till samme make. I samband 

med att kvinnornas ansökningar avslogs av Migrationsverket på grund av intresset 

att motverka månggifte, beviljades deras barn uppehållstillstånd på grund av an-

knytning till sin pappa. Efter en avvägning mellan principen om barnets bästa och 

intresset av att motverka månggifte, ansåg migrationsdomstolen att det inte skulle 

vara förenligt med barnets bästa att vägra kvinnorna uppehållstillstånd, eftersom 

ett sådant beslut skulle innebära att barnen skiljs från sina mammor.149 Mot bak-

grund av Barnrättighetsutredningens kritik om att barnets bästa inte ges tillräck-

ligt utrymme i beslut om uppehållstillstånd, kan det konstateras att migrations-

domstolen ger barnets bästa ett ovanligt stort inflytande. Ett liknande avgörande 

av Migrationsöverdomstolen tror jag skulle stärka genomslaget av principen om 

                                                        
147 SOU 2016:19. 
148 SOU 2016:19 s. 162 ff. 
149 UM 10066-15 och UM 10067-15. 
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barnets bästa i praktiken och vara en markör för övriga instanser att det är viktigt 

att barnets bästa de facto beaktas, även då det finns ett starkt motstående intresse. 

 

7.4 Sammanfattning av kapitel 7 

Principen om barnets bästa kommer till uttryck både i 1 kap. 10 § UtlL och i art. 3.1 

i barnkonventionen och innebär att barnets bästa ska beaktas i alla ärenden som 

rör barn. Vad som är barnets bästa är inte alltid uppenbart och måste bedömas 

utifrån alla omständigheter i varje enskilt fall. I svensk rätt gäller en restriktiv syn 

på acceptansen av barnäktenskap och utgångspunkten måste vara att barnäkten-

skap inte anses vara till barnets bästa. I FN:s globala mål uttrycks att barnäkten-

skap är en skadlig sedvana som bör elimineras och enligt Barnrättskommittén är 

skadliga sedvanor inte till barnets bästa. Konsekvensen därav borde vara att 

barnäktenskap inte ska hindra att ett gift barn beviljas uppehållstillstånd vid an-

knytning till en förälder. I fall då ett barn har ansökt om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning till sin make bör motsatsvis utgångspunkten vara att ett be-

viljande inte kan vara till barnets bästa. Det bör däremot inte vara uteslutet i det 

enskilda fallet, beroende av omständigheterna, att det kan anses vara till barnets 

bästa att återförenas med sin make i Sverige. 

 

Angående vilken vikt som principen om barnets bästa ska ges har Migrationsöver-

domstolen klarlagt att 1 kap. 10 § UtlL inte kan tillämpas som en självständig 

grund. Barnrättighetsutredningen kritiserar att det ofta inte framkommer i vilken 

utsträckning och hur barnets bästa har beaktas i beslut om uppehållstillstånd. För-

hoppningsvis kan betydelsen av principen om barnets bästa klargöras av Migrat-

ionsöverdomstolen i ett framtida avgörande. 
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8 Barnkonventionen som svensk lag 

8.1 Bakgrund 

Barnrättighetsutredningen (utredningen) föreslår att barnkonventionen ska gälla 

som lag i Sverige från och med 1 januari 2018.150 Syftet med detta kapitel är att 

utreda och diskutera huruvida en sådan åtgärd kan stärka gifta barns rätt till up-

pehållstillstånd och därmed familjeåterförening.  

 

Det har vid tidigare tillfällen övervägts att införa barnkonventionen som lag, med 

slutsatsen att en sådan åtgärd inte borde genomföras. Skälen som har anförts har 

bland annat varit att barnkonventionens artiklar är vagt formulerade och inte säll-

an innehåller målsättningar, vilket gör dem svåra för domstolarna att tolka. Även 

omständigheten att så många olika länder i världen har ratificerat barnkonvent-

ionen har ansetts indikera att den innehåller skrivningar som kan tolkas olika i 

olika länder.151 De angivna skälen är fortfarande aktuella och uppmärksammas av 

utredningen som svårigheter att hantera.152 Utredningen konstaterar dock att även 

svensk rätt innehåller en del vagt formulerade bestämmelser. Det anses inte heller 

främmande för den svenska rättstillämparen att vissa bestämmelser uttrycker en 

målsättning eller ett syfte.153 Vidare har det tidigare anförts, med hänsyn till Sveri-

ges redan omfattande barnrättsliga lagstiftning, att konsekvenserna av att införa 

barnkonventionen inte skulle vara särskilt betydande.154 Utredningen menar dock 

att en inkorporering kommer att stärka barns rättigheter och säkerställa att 

svensk rätt överensstämmer med åtagandet att följa barnkonventionen.155 Vilka 

konsekvenser en inkorporering kan få och om det kan leda till en stärkt rätt till 

familjeåterförening diskuteras i det följande. 

 

 

                                                        
150 SOU 2016:19 s. 67. 
151 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige 
s. 114. 
152 SOU 2016:19 s. 374. 
153 SOU 2016:19 s. 376 f. 
154 SOU 1997:116 s. 114. 
155 SOU 2016:19 s. 365. 
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8.2 Frågan om barns rätt till familjeåterförening stärks 

Enligt utredningen kommer barns ställning som rättssubjekt med egna rättigheter 

att stärkas genom att barnkonventionen blir svensk lag. En inkorporering väntas 

generellt medföra att större fokus läggs på barn.156 Genom en inkorporering blir 

barnkonventionens samtliga artiklar gällande som lag och kan ligga till grund för 

olika beslut, med reservation för att vissa artiklar inte är direkt tillämpliga.157 

Huruvida en artikel i barnkonventionen är direkt tillämplig eller inte, bör inte 

anges i förarbetena till inkorporeringslagen, utan istället överlämnas till rättstill-

lämparen.158 Att barnkonventionens artiklar blir lag kan, enligt Åhman, få konse-

kvensen att de åberopas mer frekvent i domstol, med följden att det skapas en nat-

ionell praxis om barns rättigheter. På så sätt skulle brister i lagstiftningen kunna 

identifieras och avhjälpas genom praxis eller ny lagstiftning.159 

 

I avsnitt 6.2.2 och 6.2.3 drogs slutsatserna att varken art. 9.1 om rätten att inte skil-

jas från sina föräldrar eller art. 10.1 om familjeåterförening i sig medför en rätt att 

beviljas uppehållstillstånd. De är inte heller avsedda att påverka staternas rätt att 

reglera invandring. Att de båda artiklarna blir svensk lag kommer, enligt min me-

ning, därför inte att stärka barns rätt till uppehållstillstånd. Istället förtydligas att 

barnets bästa särskilt ska beaktas i ärenden om familjeåterförening, eftersom art. 

10 föreskriver att ansökningar om familjeåterförening ska behandlas i enlighet 

med skyldigheterna i art. 9, där det i sin tur framgår ett åtskiljande av förälder och 

barn endast får ske om det är för barnets bästa.  

 

FN:s barnrättskommitté har uttalat att art. 3 om barnets bästa medför en reell 

skyldighet för konventionsstaterna, vilket innebär att artikeln är direkt tillämplig 

och kan åberopas i domstol.160 Frågan är vilken betydelse det kan få för gifta barn 

att artikeln blir svensk lag. Migrationsöverdomstolen har uttalat att 1 kap. 10 § 

UtlL som motsvarar art. 3 och föreskriver att barnets bästa ska beaktas i alla ären-

den som rör barn inte självständigt kan ligga till grund för uppehållstillstånd.161 

                                                        
156 SOU 2016:19 s. 368. 
157 SOU 2016:19 s. 366 och 387 ff. 
158 SOU 2016:19 s. 399. 
159 Åhman, K, Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen, s. 22 f. 
160 CRC/C/GC/14 p. 6. 
161 MIG 2012:3. 
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Med hänsyn till att art. 3 i barnkonventionen är av samma karaktär genom att den 

anger att barnets bästa ska vara ”a primary consideration” vid alla åtgärder som 

rör barn, tror jag inte att den ensam kommer att kunna ligga till grund för uppe-

hållstillstånd. Att art. 3 medför att det måste utredas vad som är barnets bästa i det 

enskilda fallet,162 tror jag däremot kommer förtydliga skyldigheten att ta hänsyn 

till barnets bästa och att motivera hur barnets bästa har beaktats.  

 

Såsom har framkommit i avsnitt 7.3 har utredningen uppmärksammat att resone-

mang om hur barnets bästa beaktas ofta ges ett mycket begränsat utrymme i be-

slut om uppehållstillstånd som rör barn. Utöver förslaget att barnkonventionen ska 

gälla som lag, föreslås att 1 kap. 10 § UtlL ska ges en tydligare koppling till motsva-

rande art. 3 i barnkonventionen om principen om barnets bästa. Det kan göras ge-

nom att bestämmelsen uttryckligen anger att barnets bästa ska utredas. Det före-

slås även att det ska tydliggöras att barnets åsikter ska beaktas i bedömningen av 

vad som anses vara barnets bästa. Syftet med ändringen är att det, i varje enskilt 

fall, ska göras en reell bedömning av barnets bästa. Det kräver att principen ge-

nomsyrar både det materiella beslutet och handläggnings- och beslutsproces-

sen.163 

 

Inkorporeringen av barnkonventionen i norsk rätt har lett till att barnets rättig-

heter diskuteras i högre utsträckning i den allmänna debatten och vid utformning-

en av ny lagstiftning. Med ett mer utpräglat barnperspektiv kan brister i lagstift-

ning lättare identifieras och åtgärdas. En utveckling liknande den som har skett i 

Norge anses även kunna väntas i Sverige efter att barnkonventionen har inkorpo-

rerats.164 Enligt min mening skulle det vara önskvärt med en debatt kring hur bar-

nets bästa beaktas i ärenden om uppehållstillstånd i fall där barnet är gift och hur 

det, trots att utgångspunkten är att barnäktenskap inte är barnets bästa, begränsar 

rätten till uppehållstillstånd och därmed möjligheten att återförenas med en föräl-

der. 

 

                                                        
162 Se ovan avsnitt 7.1. 
163 SOU 2016:19 s. 175. 
164 SOU 2016:19 s. 366. 
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Sammantaget kan det konstateras att en inkorporering av barnkonventionen får 

störst betydelse för skyldigheten att beakta barnets bästa i ärenden om uppehålls-

tillstånd. Tillsammans med en ändring av lydelsen i 1 kap. 10 § UtlL förtydligas att 

den beslutande myndigheten måste utreda vad som är barnets bästa i det enskilda 

fallet och i sitt beslut motivera hur det har beaktats. 

 

8.3 Sammanfattning av kapitel 8 

Genom en inkorporering av barnkonventionen förväntas barns rättigheter att 

stärkas. Det som är intressant för denna uppsats är om åtgärden kan stärka gifta 

barns rätt till uppehållstillstånd och därmed familjeåterförening. Att art. 9.1 om 

rätten att inte skiljas från sina föräldrar och art. 10.1 om familjeåterförening blir 

svensk lag kan inte i sig, eftersom de inte är avsedda att påverka konventionssta-

ternas rätt att reglera invandring, väntas leda till en stärkt rätt till uppehållstill-

stånd. Inte heller art. 3 om barnets bästa kommer, likt 1 kap. 10 § UtlL, att ensamt 

kunna ligga till grund för uppehållstillstånd. Att art. 3 blir svensk lag medför däre-

mot att det blir tydligare att barnets bästa måste utredas och beaktas i högre ut-

sträckning än som generellt sker i dagsläget. En ytterligare konsekvens av inkor-

poreringen kan bli att barnets rättigheter uppmärksammas i den allmänna debat-

ten, i vilken frågor kring förhållandet mellan barnäktenskap och barnets bästa i 

ärenden om uppehållstillstånd skulle kunna väckas.  
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9 Avslutning 

Uppsatsens övergripande syfte har varit att utreda hur ett barns rätt till uppehålls-

tillstånd på grund av anknytning försämras av att barnet är gift. Den internation-

ella synen på äktenskap är att det inte ska ingås innan makarna har uppnått en viss 

mognad och en åldersgräns på 18 år förespråkas av flera internationella kommit-

téer. Enligt svensk rätt är det numera ett absolut krav att båda makar är minst 18 

år vid äktenskapets ingående. Dispensmöjligheten avskaffades för att skydda barn 

mot eventuella påtryckningar från omgivningen och mot äktenskapets omfattande 

rättsverkningar.  

 

När ett gift barn ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till förälder 

eller make måste det först bedömas om äktenskapet ska erkännas. Om äktenskapet 

erkänns ses barnet som gift vid tillämpningen av utlänningslagen. Motsatsvis gäller 

att barnet ses som ogift om äktenskapet inte erkänns. Om äktenskapet erkänns 

eller inte har avgörande betydelse för barnets möjligheter att återförenas med sin 

familj. 

 

I 5 kap. 3 § 1 st. 2 p. UtlL stadgas att ett ogift barn ska beviljas uppehållstillstånd 

vid anknytning till en förälder. Att gifta barn inte har samma starka rätt till uppe-

hållstillstånd visade sig i MIG 2012:4, där en 17 årig gift flicka vägrades uppehålls-

tillstånd på grund av anknytning till sin pappa i Sverige. Frågan är om det i en så-

dan situation finns någon annan grund i utlänningslagen som kan tillämpas för att 

bevilja ett gift barn uppehållstillstånd. 

 

Uppehållstillstånd får, enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p. UtlL, ges till en utlänning som på 

annat sätt än exempelvis genom relationen mellan ogift barn och förälder, är nära 

anhörig till någon som är bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige. Förutsätt-

ningarna är vidare att de har ingått i samma hushåll i hemlandet och det finns ett 

särskilt beroendeförhållande dem emellan. Om makarna bor hos en av deras famil-

jer finns en hushållsgemenskap och det är inte omöjligt att makarna även står i 

beroendeförhållande till föräldrarna. Å ena sidan kan äktenskapet i sig tala emot 

att det finns ett särskilt beroendeförhållande till någon av makarnas föräldrar. Å 

andra sidan kan makarnas låga ålder vara en omständighet som talar för att det 
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finns ett särskilt beroendeförhållande. Beroende på omständigheterna i det en-

skilda fallet borde det vara möjligt att bevilja ett gift barn uppehållstillstånd på 

grund av anknytning till en förälder med stöd av bestämmelsen. 

 

Under vissa förutsättningar och om det föreligger synnerliga skäl finns det en möj-

lighet att beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a § 3 st. UtlL. Det kan vara med 

hänsyn till att en skyddsbehövande, som befinner sig i Sverige, har behov av kon-

takt med en nära anhörig. Även den som har en särskild anknytning till Sverige, 

genom exempelvis en familjemedlem här, kan beviljas uppehållstillstånd om det 

föreligger synnerliga skäl. För att avgöra om det föreligger synnerliga skäl har Mi-

grationsöverdomstolen särskilt beaktat sökandens situation i hemlandet, men 

samtliga omständigheter måste beaktas. Med tanke på att barnets bästa ska beak-

tas i ärenden som rör barn anser jag att hänsyn särskilt bör tas till barns ålder och 

särskilda behov. Slutsatsen kan dras att det här finns ytterligare en grund för up-

pehållstillstånd, om än mycket begränsad, för ett gift barn som vill återförenas med 

en förälder. 

 

Angående rätten till uppehållstillstånd på grund av anknytning till make, följer en 

presumtion av 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. att uppehållstillstånd ska beviljas. Presumtionen 

bryts när någon av makarna är under 18 år, vilket innebär att det måste göras en 

bedömning av exempelvis levnadsomständigheter och andra familjeförhållanden 

innan uppehållstillstånd nekas. När makars normalt starka rätt till uppehållstill-

stånd begränsas med anledning av en makes ålder kan det undersökas om den un-

derårige maken kan beviljas uppehållstillstånd på någon annan grund.  

 

Om makarna inte stadigvarande har bott tillsammans utomlands, om förhållandet 

framstår som seriöst och det inte finns några särskilda skäl mot ett beviljande får 

uppehållstillstånd beviljas med stöd av 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. Ett exempel på ett sär-

skilt skäl som medför att ansökan får avslås är att någon av makarna är under 18 

år. Samtliga omständigheterna ska dock beaktas. Slutsatsen kan därmed dras att 

bestämmelsen är tillämplig på nya relationer, men kan endast i undantagsfall 

grunda uppehållstillstånd till en underårig make. 
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Att ett gift barn och dennes make har levt i samma hushåll och att det finns ett be-

roendeförhållande dem emellan kan inte medföra att uppehållstillstånd beviljas. 

Anledningen är att det i 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p. UtlL förutsätts att parterna är nära 

anhöriga på annat sätt än exempelvis som makar. Angående möjligheten att bevil-

jas uppehållstillstånd på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 3 a § 3 st., kan det 

åter konstateras att samtliga omständigheter måste beaktas. De omständigheter 

som åberopas kommer dock redan ha beaktats vid bedömningen enligt 5 kap. 3 § 1 

st. 1 p. och 3 a § 1 st. 1 p. där makes rätt till uppehållstillstånd i första hand prövas. 

Möjligheten för en underårig make att beviljas uppehållstillstånd med stöd av att 

det föreligger synnerliga skäl måste därför i praktiken vara nästintill obefintlig. 

 

Barnets civilstånd har visat sig vara av avgörande betydelse för barnets rätt att 

återförenas med sin familj. Efter genomgången av de alternativa grunderna enligt 

vilka ett gift barn kan beviljas uppehållstillstånd, kan det konstateras att ett gift 

barn har en svag rätt att återförenas med både föräldrar och make. Det kan därför 

ifrågasättas huruvida utlänningslagens begränsningar är förenliga med rätten till 

familj. 

 

Enligt art. 8.1 i EKMR ska familjelivet respekteras. Att uppehållstillstånd vägras 

kan inte i sig utgöra en kränkning av artikeln, eftersom stater själva har rätt att 

reglera sin invandring. Det innebär att utlänningslagens begränsningar av gifta 

barns rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning i sig inte strider mot 

EKMR. Det har anförts att EKMR trots allt garanterar ett effektivt familjeliv i sig, 

vilket gör det nödvändigt att undersöka om ett nekat uppehållstillstånd utgör en 

kränkning av konventionen när familjen inte kan återförenas på en annan plats. 

Utifrån Europarådets parlamentariska församlings resolution, är det rimligt att 

anta att EKMR inte skyddar barnäktenskap. Därmed kan slutsatsen dras att det 

inte kan utgöra en kränkning av EKMR att neka ett gift barn uppehållstillstånd på 

grund av anknytning till make. Om ett barn och en förälder inte kan återförenas på 

en annan plats kan det däremot, enligt min mening, inte vara förenligt med kon-

ventionen att barnets rätt till uppehållstillstånd försvagas för att barnet är gift. 
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Även barnkonventionen innehåller ett skydd för bevarandet av familjens enhet. 

Art. 9.1 i konventionen om rätten att inte skiljas från sina föräldrar utom då det är 

nödvändigt för barnets bästa tar sikte på situationer där barnet och föräldrarna 

har ett existerande familjeliv i samma land. Det kan därför inte strida mot art. 9.1 

att vägra ett barn uppehållstillstånd. Till skillnad från art. 9. 1 är art. 10.1 avsedd 

att tillämpas när familjemedlemmar befinner sig i olika länder och stadgar att an-

sökningar om familjeåterförening ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt 

sätt. Artikeln är inte avsedd att påverka det materiella beslutet om ansökan ska 

beviljas och ska inte tolkas som att den medför en rätt till uppehållstillstånd. Istäl-

let medför den en skyldighet för konventionsstaterna att ta emot och behandla 

ansökningar om familjeåterförening. Att art. 10 stadgar att artikeln ska tillämpas i 

enlighet med skyldigheterna i art. 9 måste innebära att hänsyn ska tas till barnets 

bästa och bevarandet av familjens enhet innan ett beslut fattas. 

 

Principen om barnets bästa är en grundläggande utgångspunkt både i utlännings-

lagen och i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa i en viss situation är inte 

alltid uppenbart och måste avgöras med beaktande av samtliga omständigheter. I 

samband med att dispensmöjligheten från ålderskravet i äktenskapsbalken avskaf-

fades anfördes att barnäktenskap inte är till barnets bästa, vilket därmed bör vara 

utgångspunkten i svensk rätt. Internationellt sett beskrivs barnäktenskap som en 

skadlig sedvana som kränker barns rättigheter. Därför kan barnäktenskap inte 

heller anses vara till barnets bästa vid tillämpning av barnkonventionen. Det borde 

rimligtvis innebära att barns rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning till 

en förälder inte bör försvagas när barnet är gift. Däremot kan ett beviljande av up-

pehållstillstånd till en underårig make, som utgångspunkt, inte vara förenligt med 

barnets bästa. Det ska dock nämnas att det undantagsvis, beroende på samtliga 

omständigheter, skulle kunna vara barnets bästa att återförenas med sin make. 

 

Migrationsöverdomstolen har klargjort att 1 kap. 10 § UtlL om barnets bästa inte 

kan tillämpas som en självständig grund i ärenden om uppehållstillstånd. Barnrät-

tighetsutredningen har uppmärksammat att det generellt sett inte tas tillräcklig 

hänsyn till barnets bästa och att det inte framgår i beslut hur barnets bästa har 

beaktats. Migrationsöverdomstolen meddelade nyligen prövningstillstånd i två mål 
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där migrationsdomstolen, med hänsyn till barnets bästa, beviljade två kvinnor up-

pehållstillstånd på grund av anknytning till samme make. Ett liknande avgörande 

från Migrationsöverdomstolen skulle sända signaler till övriga instanser att beakta 

barnets bästa i större utsträckning.  

 

Genom att införa barnkonventionen som svensk lag förväntas barnets ställning 

som rättssubjekt generellt sett stärkas. Eftersom vaken art. 9 eller art. 10 medför 

en rätt till uppehållstillstånd för ett barn som vill återförenas med familjemed-

lemmar, lär det inte stärka rätten till uppehållstillstånd att artiklarna blir lag. Att 

art. 3, som är direkt tillämplig och kan åberopas i domstol, blir lag kan däremot 

leda till att barnets bästa ges ett större utrymme i beslut om uppehållstillstånd. 

Artikeln medför att barnets bästa måste utredas och att beslut som rör barn moti-

veras utifrån hur barnets bästa har beaktats. Införandet av barnkonventionen som 

lag kan, tillsammans med ett eventuellt framtida avgörande från Migrationsöver-

domstolen där barnets bästa ges avgörande betydelse för beslutet om uppehålls-

tillstånd, leda till att större fokus läggs på barnets bästa i det enskilda fallet. 

 

Det skulle vara önskvärt med en debatt om barnets bästa i ärenden om uppehålls-

tillstånd där sökanden är ett gift barn och att det, trots att utgångspunkten måste 

vara att barnäktenskap inte är barnets bästa, begränsar rätten till uppehållstill-

stånd och möjligheten att återförenas med en förälder. Med hänsyn till att både 

den svenska och den internationella synen på barnäktenskap är att de inte bör ac-

cepteras, måste lagstiftningen anses vara i obalans. Det är vidare, enligt min me-

ning, anmärkningsvärt att ett barns civilstånd kraftigt försvårar och kan hindra 

återförening med en förälder.  
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