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Summary 

This master thesis deals with the issues connected to the right to family 

reunification. This right can be studied from several different perspectives 

and different angles. The paper examines the circle of family members who 

may be entitled to family reunification with a particular focus on their right 

to accompany or join EU citizens and third country nationals residing in the 

State. Thus, it is this perspective that forms the basis of the essay. 

Additionally, it is a matter of national self-determination in matters relating 

to family reunification versus the EU’s supranational legal immigrant 

influence and efforts for harmonization of national legislation in the area. 

To get some answers on the EU legal issues of substance, the case law of 

the EU Court of Justice constituted an important material for making 

analyses along with mobility and family reunification directive relevant 

provisions, the Commission reports and interpretive doctrine. As for the 

regulation of the family migration in the Swedish legislation, I analyzed the 

provisions of the Aliens Act's, legislative history and again explanatory 

doctrine. 

In this essay, I have concluded that the family concept within the Movement 

Directive is somewhat broader than within the Family Reunification 

Directive and includes same-sex marriage under the assumption that the 

host Member State treats registered partnerships as equivalent to marriage. 

Both directives include both mandatory and optional provisions enabling the 

Member States whose legislation provides for a narrow concept of the 

family to have a broad discretion to limit the right to family reunification, 

which in turn significantly defends the supranational immigrant influence 

and law harmonization at the EU level. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats berörs rätten till familjeåterförening. Denna rätt kan 

studeras ur olika perspektiv och olika synvinklar. I uppsatsen undersöks 

kretsen av familjemedlemmar som har rätt till familjeåterförening med 

särskild fokus på deras rätt att följa med eller ansluta sig till en 

unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare bosatt i medlemsstaten. Det 

är således detta perspektiv som ligger i grunden för uppsatsens materiella 

frågeställningar. Därtill är det också en fråga om medlemsstaternas 

nationella självbestämmande i frågor som rör anhöriginvandring kontra EU-

rättsliga supranationella inflyttande och strävan till harmonisering av 

medlemsstaternas lagstiftning på området.  

 

För att få svar på uppsatsens EU-rättsliga materiella frågeställningar har EU-

domstolens praxis utgjort ett viktigt analysmaterial tillsammans med 

rörlighets- och familjeåterföreningsdirektivets relevanta bestämmelser, 

kommissionens rapporter samt doktrin. Vad gäller regleringen av 

anhöriginvandringen i den svenska lagstiftningen utgick jag ifrån 

utlänningslagens bestämmelser, förarbeten och återigen doktrin. 

  

I uppsatsen har jag kommit fram till att rörlighetsdirektivets familjebegrepp 

är något vidare än familjeåterföreningsdirektivets och omfattar även 

samkönade äktenskap under förutsättningen att den mottagande 

medlemsstatens lagstiftning behandlar registrerade partnerskap som 

likvärdiga med äktenskap. Båda direktiven innehåller såväl obligatoriska 

som fakultativa bestämmelser vilket gör att de medlemsstater vars 

lagstiftning föreskriver ett snävt familjebegrepp har stort handlingsutrymme 

för att begränsa rätten till familjeåterförening vilket i sin tur avsevärt 

försvarar det supranationella inflyttande och lagharmoniseringen på 

unionsnivån.   
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Förord 

Rätten till familjeåterförening har allt mer uppmärksammats under den 

senaste tiden i den migrationspolitiska debatten. Varje år flyttar människor 

till andra länder för att bosätta sig där. En del flyttar för att arbeta i en stat 

inom Europeiska unionen, en annan, likt mig, för att bilda familj. På så sätt 

kommer alla dessa människor i kontakt med EU-rätten och inte minst rätten 

till familjeåterförening.  

 

I och med detta förord vill jag rikta ett varmt tack till DeFacto juristbyrå och 

Tatsiana Turgot för en spännande och lärorik praktik på hennes juristbyrå 

samt hennes värdefulla råd med val av ämnet för uppsatsen. Jag vill också 

tacka min handledare för hans synpunkter och vägledning under arbetets 

gång. Men allra mest vill jag tacka min familj och mina barn för ett enormt 

stöd och uppmuntran under hela min studietid.  

 

Alla Rudovic 

Nybro 2012-05-28 
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Förkortningar 

bl.a. bland annat 

EEG Europeiska ekonomiska 

gemenskapen 

EG Europeiska Gemenskapen 

EKMR Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna 

EU Europeiska unionen 

EUT Europeiska unionens (officiella) 

tidning 

Fd Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt 

till familjeåterförening 

(familjeåterföreningsdirektivet) 

FEU Fördraget om Europeiska unionen 

(unionsfördraget) 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (funktionsfördraget) 

KOM förslag och andra meddelanden från 

kommissionen till rådet eller andra 

institutioner 

MIG Migrationsöverdomstolen 

Prop.  Proposition till Sveriges riksdag 

Rd Rådets direktiv 2004/38/EG om 

unionsmedborgares och deras 

familjemedlemmars rätt att fritt 

röra sig och uppehålla sig inom 

medlemsstaternas territorier 

(rörlighetsdirektivet)  

REG Rättsfallssamling från Europeiska 

gemenskapernas domstol och 

förstainstansrätt 

Rådet Europeiska unionens råd 

SCB Statistiska centralbyrån 

SFS Svensk författningssamling 

Sieps Svenska institutet för 

europapolitiska studier  

SOU Statens Offentliga Utredningar 

UtlL Utlänningslag (2005:716)  
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1 Inledning  

Migrationspolitik och särskilt anhöriginvandring utgör en av grundbultarna i 

EU:s samarbetspolitik av supranationell karaktär. Att den har ett 

supranationellt inslag framgår direkt av den andra av gemenskapens fyra 

rörligheter, nämligen den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och 

kapital. Trots att människors rörelser över nationsgränser och upprättande av 

nya hem i andra länder där de inte är medborgare i oftast definieras i termer 

migration eller utvandring och invandring, så har den fria rörligheten inom 

EU undantagits från den migrationspolitiska debatten.
1
 Genom införande av 

unionsmedborgarskap anses unionsmedborgare och deras 

familjemedlemmar inte som invandrare/utvandrare i unionsrättlig mening.   

 

Under lång tid var dock det supranationella inflyttandet inriktat på att 

utveckla den fria rörligheten för arbetskraft för medborgare i ett 

medlemsland samt att utforma sociala, civila och ekonomiska rättigheter för 

migranter och deras familjer. Migrationspolitiken gentemot länder utanför 

EU förblev däremot ett område som kontrollerades av respektive 

medlemsstat och det supranationella inflyttandet sträckte sig inte till att 

omfatta även länder utanför EU.
2
  

De mest radikala förändringar skedde på ett särskilt möte i Tammerfors om 

skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i unionen som 

arrangerades av Europeiska rådet. På så sätt inleddes femåriga 

Tammerforsprogrammet inom EU. På mötet behandlades bland annat 

tredjelandsmedborgares ställning och betonades att Europeiska unionen ska 

säkerställa en rättvis behandling av medborgare i tredje land som lagligen 

vistas på medlemsstaternas territorium. Vidare föreslogs att 

medlemsstaternas och unionens integrationspolitik bör syfta till att ge dem 

rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med EU-medborgarnas.  

Detta gjordes i syfte att personer verkligen skulle kunna röra sig fritt inom 

EU och för att säkerställa en rättvis behandling av medborgare i tredje land 

samt att bekämpa brottslighet, rasism och främlingsfientlighet.
3
 

I detta arbete kommer fokus att huvudsakligen ligga på familjemedlemmars 

rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i medlemsstaterna. Denna rätt regleras 

dock inte uttryckligen i fördraget utan härleds ur unionsrättsliga principer 

om bl.a. bevarandet av familjens enhet, rätten till respekt för familjelivet 

under Europakonventionen samt sekundärrättsliga källor, där det görs en 

                                                 
1
 Hansen, EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en 

motsägelsefull utveckling, s. 21f. 
2
 Hansen, s.53. 

3
 EUROPEISKA RÅDET I TAMMERFORS DEN 15 - 16 oktober 1999 

ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_sv.htm. 
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klar åtskillnad i rätten till familjeåterförening med en unionsmedborgare och 

en tredjelandsmedborgare bosatt i någon av Europeiska unionens 

medlemsstater. Det är två olika direktiv som reglerar denna rätt beroende på 

vem som gör rättigheten gällande. Rörlighetsdirektivet
4
 innehåller regler om 

familjemedlemmars rätt till återförening med en unionsmedborgare bosatt i 

en annan medlemsstat än den han är medborgare i. 

Familjeåterföreningsdirektivet
5
 tar sikte på tredjelandsmedborgarens 

familjemedlemmars rätt att leva tillsammans med sin familj i unionen. 

 

Antagande av dessa två direktiv skedde under 2000-talet och baserades på 

kompetens från olika avdelningar i fördraget. Familjeåterföreningsdirektivet 

knyts närmare till ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som ingår 

numera i avdelning fem i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(artikel 67 FEUF). Här behandlas principer för gränskontroller, asyl och 

invandring, rättsligt samarbete i civilrättsliga och brottsrättsliga frågor samt 

polisiärt samarbete. Innan dess reglerades rättsliga och inrikes frågor på 

mellanstatlig nivå. Dessa var då placerade i en särskild avdelning i 

Maastrichtfördraget, även kallad den tredje pelaren. Genom 

Amsterdamfördraget lyftes invandrings frågor och civilrättsligt samarbete 

upp på EU-nivå som gemensamma frågor under den första pelaren.
6
 

Rörlighetsdirektivet däremot har sin grund i fördragets bestämmelser om 

unionsmedborgarskap samt i den fria rörligheten. 

 

Trots att Tammerforsprogrammets huvudsakliga ändamål var att 

harmonisera medlemsstaternas lagstiftning när det gäller legal invandrig och 

etablera principen om rättviss behandling för tredjelandsmedborgarna, var 

det i det verkliga livet svårt att leva upp till de förväntningar som ställdes 

upp i programmet. I praktiken visade det sig att det var relativt svårt för 

kommissionen att få igenom sina förslag och i de fall förslagen blev antagna 

fanns det ganska låga garantier från medlemsstaternas sida.
7
  

 

Familjeåterföreningsdirektivet utgör ett exempel där man än idag inte 

lyckats införliva de målen som fastslagits redan 1999. Kommissionen har 

dock påbörjat omförhandlingen av direktivet troligen för att förverkliga de 

målen som satts upp i Stockholmsprogrammet som återspeglar en 

målsättning för EU:s politik under perioden 2010-2014. I programmet anges 

bl.a. att Europeiska unionen måste säkerställa en rättvis behandling av 

tredjelandsmedborgare som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium 

samt att integrationspolitik i fortsättningen bör syfta till att ge dem 

rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med EU-medborgarnas.
8
 

                                                 
4
 Rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 

familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier 

(eng. Citizenship Directive). 
5
 Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening. 

6
 Craig och De Búrca, The evolution of EU law, 2 uppl. New York, 2011, s. 303. 

7
 Craig och De Búrca, s. 289. 

8
 Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för 

deras skydd, rådets dokument 17024/09, antaget av Europeiska rådet den 10–11 december 

2009, s. 2 och 64. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Som jag har redan framhållit regleras rätten till familjeåterförening på 

unionsnivå i två olika direktiv beroende på vem som gör rättigheten 

gällande. Därför uppstår frågan om denna rättighet ser olika ut beroende på 

vilka familjemedlemmar som åberopar eller vill komma i åtnjutande av 

rättigheten. Att jämföra rätten till familjeåterförening i rörlighets- och 

familjeåterföreningsdirektivets mening samt utreda vilka regler som gäller 

för inresa och uppehåll för familjemedlemmar till såväl unionsmedborgare 

som tredjelandsmedborgare är uppsatsens huvudsyften. Jämförelsen 

kommer att ske både på unionsrättslig och nationell nivå.  

 

Förutom detta är syftet med denna framställning att klargöra vilka 

familjemedlemmar som skyddas idag av unionsrätten när det gäller rätten 

till familjeåterförening. I detta sammanhang förefaller det mycket intressant 

att undersöka hur den svenska lagstiftaren reagerade på kommissionens 

förslag till direktiven och hur rätten till familjeåterförening regleras i den 

svenska rättsordningen. Tanken med uppsatsen är att ge en inblick i de 

riktlinjer och tillvägagångssätt som präglat det EU-rättsliga samarbetet på 

familjeåterföreningsområde och vilken inverkan det har idag på 

utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

 

Med utgångspunkt i detta resonemang blir den huvudsakliga materiella 

frågeställningen således att utifrån relevanta rättsakter fastställa rätten till 

familjeåterförening på unions- och nationell nivå. För att få svar på den 

generella frågeställningen behöver emellertid andra rättsfrågor att besvaras. 

Jag kommer därför under arbetets gång att närmare undersöka:  

 

EU-rätt: 

 

 Vilka skillnader finns idag i unionsrätten när det gäller rätten till 

familjeåterförening beroende på om referenspersonen är en 

unionsmedborgare eller en tredjelandsmedborgare bosatt i 

medlemsstaten? 

 Vilka familjemedlemmar ingår i anhörigkretsen som ger dem rätt till 

familjeåterförening? Finns det några skillnader beträffande om 

familjemedlemmen är make/maka, sambo eller registrerad partner? 

Behandlas vissa familjemedlemmar mer förmånligt och är mer 

skyddsvärda än andra? 

 Kan man i nuläget prata om lagharmonisering på 

familjeåterförenings område? Vilken inställning har 

medlemsstaterna till införlivade av direktiven i sina respektive 

lagstiftningar?  

Svensk rätt: 
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 Hur tillgodoses rätten till familjeåterförening i den svenska 

lagstiftningen? Vilka begränsningar uppställs av lagstiftaren och hur 

har dessa tolkats av Migrationsöverdomstolen?  

 Vilka familjemedlemmar ingår i anhörigkretsen? Finns det några 

skillnader i den svenska regleringen beträffande om 

familjemedlemmen är make/maka, sambo eller registrerad partner? 

 

1.2 Avgränsningar  

Denna uppsats handlar om anhöriginvandring med särskilt fokus på 

familjeåterförening, därför faller all invandring som baseras exempelvis på 

besök, studier och arbete utanför. Uppsatsen kopplas till själva 

familjebegreppet och de regler som rör familjemedlemmars rätt till inresa 

och bosättning i medlemsstaten med hithörande implementering av de för 

uppsatsen relevanta, direktivens bestämmelser.  

 

När man beskriver familjeåterförening och en fri rörlighet inom EU kan 

även andra förutsättningar som har nära koppling till beviljandet av 

uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening aktualiseras, såsom 

försörjningskravet som ställs på referenspersonen eller frågor om 

familjemedlemmars åtnjutande av värdmedlemsstatens sociala förmåner. Att 

även ta upp dessa aspekter i denna framställning torde leda till alltför 

långgående undersökningar som det inte finns utrymme för.  Av samma 

anledning kommer inte heller integrationspolitiska åtgärder både från 

kommissionens och medlemsstaternas sida att beröras. 

 

1.3 Material och metod 

Det är alltså EU-rättsliga rättsakter i form av två direktiv och dess 

uttolkning samt den svenska utlänningslagen som utgör de material vilken 

uppsatsen är uppbyggd på. För att ge läsaren en inblick i de europeiska 

rättskällornas innehåll kommer huvudsakliga tolkningsramar för 

unionsfördraget att beskrivas. Trots att EU-rättens centrala rättskällor är EU-

fördraget och EUF-fördraget (FEUF) tar dessa källor inte central plats i 

denna framställning utan fokus kommer att ligga på sekundärrättsliga akter 

med kombination av EU-domstolens praxis. Anledningen till detta är att 

själva rätten till familjeåterförening inte uttryckligen regleras i dessa två 

fördrag utan härleds ur unionsrättsliga principer såsom principen om 

bevarande av familjeenhet, även rätten till respekt för familjeliv i den 

mening som avses i Europakonventionen har stor betydelse när målen om 

familjeåterförening hamnar på EU-domstolens bord.  

 

Eftersom rätten till familjeåterförening har inom EU-rätten fått status av 

grundläggande rättighet som avser att skydda rätten till familjeliv enligt 
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artikel 8 EKMR kommer även detta rättsinstrument att beröras. Detta görs 

på den grunden att EU-domstolen har i ett flertal mål rörande migration och 

familjeåterförening påpekat att medlemsstaterna är skyldiga att beakta 

artikel 8 EKMR.
9
 Det framgår dessutom av fördragen att medlemsstaterna 

accepterat denna praxis och att EKMR är en viktig EU-rättslig källa (artikel 

6.3 FEUF).
10

  

 

Det EU-rättsliga materialet kommer även att bestå av s.k. soft law källor – 

icke-bindande rättsakter. Framför allt av kommissionens förslag till 

direktiven, olika åtgärdsprogram samt uttolkande doktrin. Trots att dessa 

rättskällor saknar bindande verkan har de ändå en rättslig betydelse särskilt 

när det gäller tolkningen och tillämpningen av direktiv i praktiken.
11

 

Anledningen till att kommissionens rättsakter tilldelades utrymme i denna 

framställning är att det just på initiativ av kommissionen som nya regler i 

EU tillkommer och sedan är det upp till rådet och parlamentet att slutligen 

avgöra huruvida de ska anta eller inte kommissionens förslag. Det kan även 

tilläggas att utan dessa rättskällor torde det knappast vara möjligt att förstå 

den bakomliggande tanken och syftet med både rörlighetsdirektivet och 

familjeåterföreningsdirektivet.  

 

Kommissionens rapporter ger således en värdefull vägledning när 

medlemsstaterna ska införliva och senare tillämpa direktiven i sina 

respektive lagstiftningar. Dessa rapporter samt EU-domstolens praxis är 

huvudsakligen hämtade från Internet, framför allt från EU:s officiella sidor. 

Med tanke på de konstitutionella förändringar som skedde inom EU är det 

mycket viktigt för mig att arbeta med nytt material och inte minst med 

senaste upplagor av den juridiska doktrinen.  

 

Uppsatsen fokuserar således på svensk rätt och EU-rätt. För att ge läsaren en 

inblick i de rättsliga processerna som återspeglar EU:s migrationspolitik och 

inte minst anhöriginvandring beskrivs inledningsviss rätten till 

familjeåterförening och de olika konstitutionella förändringarna inom EU ur 

ett historiskt perspektiv. Detta leder till att den historisk metod används i 

uppsatsens inledande avsnitt. Under arbetets gång kommer dock denna 

metod att kompletteras med en komparativ metod, då direktivens materiella 

bestämmelser i kombination med EU-domstolens praxis kommer att 

genomgående bearbetas i stora delar av uppsatsen.   

 

I de delar av framställningen där de svenska rättsförhållandena på 

familjeåterföreningsområde beskrivs kommer den traditionella juridiska 

metoden eller rättsdogmatiska metoden att tillämpas. Denna metod innebär 

att den gällande lagstiftning studeras utifrån rättregler, till dessa knutna 

förarbeten, relevant praxis och juridisk doktrin.  Det bakomliggande syftet 

med den rättsdogmatiska metoden är att fastställa vad som idag utgör 

gällande rätt inom ramen för ett visst rättsområde, i mitt fall inom 

                                                 
9
 Craig och De Búrca, EU law – Text, Cases, and Materials, (2011), New York, s. 385f. 

10
 Derlen, M., Ingmanson, S., Lindholm, J., EU-rätt, (2010), Liber AB, s. 46. 

11
 Chalmers D., Davies G. och Monti G, European Union Law: text and materials, (2010), 

Cambridge University Press, s. 101f. 



 10 

anhöriginvandring och särskilt rätten till familjeåterförening. Metoden torde 

stämma överens med den huvudsakliga materiella frågeställningen som jag 

tidigare berört i mitt arbete.  

 

1.4 Förtydligande definitioner  

I denna uppsats används en del termer som kan tyckas vara svåra att förstå, 

därför för att göra denna framställning tillgänglig för en bred krets av läsare 

samt för att underlätta förståelsen av vissa juridiska begrepp har jag valt att 

lägga upp förklaring av juridiska termer i ett separat avsnitt. Vissa begrepp, 

såsom unionsmedborgarskap, kommer att klargöras under avsnitt två, då 

detta begrepp kräver en utförligare redogörelse. 

 

Invandringspolitiska frågor inrymmer en rad komplicerade 

gränsdragningsproblem. Vi människor gör inte bara skillnad mellan egna 

medborgare och utlänningar, vi skiljer också mellan olika slags invandrare 

beroende på vilken grund de befinner sig i landet och vilket land kommer de 

ifrån. På så sätt gör vi en klar åtskillnad mellan t.ex. arbetskraftsinvandring, 

flyktinginvandring och anknytnings- eller anhöriginvandring.
12

 Det är just 

den sista typen av invandring som kommer att beröras i detta arbete.  

 

Vem är då anhöriginvandrare? Termen innehåller två olika definitioner. 

Med anhöriginvandrare avses dels en invandrare som bor tillsammans med 

en annan invandrare oavsett grund för bosättning, dels en invandrare som 

har familjeskäl som grund för bosättning.
13

 Det är just den sista definition av 

anhöriginvandrare som används i detta arbete. Som synonymer till detta ord 

finns i uppsatsen även sådana benämningar som sökanden eller 

familjemedlem.
14

  

 

Inom ramen för denna uppsats används även benämningen EU-rätten istället 

för EG-rätten eller gemenskapsrätten som än påträffas i något föråldrad 

juridisk doktrin. Anledningen till detta var de konstitutionella och 

organisationella förändringarna som skedde inom EU under de senaste åren 

där den organisation som tidigare var känd som Europeiska gemenskapen 

(EG) är numera införlivad i Europeiska unionen – EU (artikel 1 FEUF).
15

  

 

Begreppet familjeåterförening används både när det gäller 

familjeåterföreningsdirektivet och rörlighetsdirektivet. Eftersom det först 

                                                 
12

 Öberg, N., Gränslös rättvisa eller rättvisa inom gränser? s. 16. 
13

 SCB, Demografiska rapporter 2008:3, Anhöriginvandrare och deras familjer. 
14

 Lagtexten uppställer inte någon förtydligande definition av begreppet, utan i exempelvis 

utlänningslagen används termen utlänning. Enligt min mening är denna term -- ett slags 

samlingsbegrepp som kan innehålla en del tolkningsproblem och avse olika grupper av 

invandrare, d.v.s. detta är en väldigt bred definition av begreppet. Därför valde jag att 

använda mera preciserade definitioner såsom sökanden (i viss konkret fall) eller 

familjemedlem. Vad som avses med familjemedlem kommer att klargöras i varje respektive 

avsnitt, där jag går något djupare in i själva anhörigkretsen.  
15

 Derlen, M., Ingmanson, S., Lindholm, J., EU-rätt, s. 8. 
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nämnda direktivet tillämpas i de fall då en tredjelandsmedborgare som 

lagligen vistas i Europeiska unionen vill återförenas med sina 

familjemedlemmar som också är medborgare i tredje land, avses med 

familjeåterförening familjemedlemmars inresa och vistelse i en medlemsstat 

för att upprätthålla familjeenheten (artikel 2 d 

familjeåterföreningsdirektivet). Med familjeåterförening i 

rörlighetsdirektivets mening avses rätten för familjemedlemmar att följa 

med eller ansluta sig till unionsmedborgaren (artikel 3.1 

rörlighetsdirektivet). Vad som menas med unionsmedborgare och 

tredjelandsmedborgare kommer att beröras i respektive avsnitt. Slutligen, 

anknytningsperson eller referensperson är den person vilken 

familjemedlemmar vill återförenas med. I uppsatsen används båda termerna.  

 

1.5 Disposition   

I uppsatsens inledande kapitel redogörs för författarens ämnesval, syfte och 

generella frågeställningar. Även val av metod, material och avgränsningar 

presenteras i detta kapitel. För att underlätta för läsaren förståelse av, för 

uppsatsen relevanta, centrala begrepp valde jag att redogöra för dessa i ett 

separat avsnitt.   

 

Därefter, i kapitel två, följer en genomgång av EU-rättsliga frågor om 

unionsmedborgarskapet samt unionsmedborgarnas och deras 

familjemedlemmar fria rörlighet. Även rätten till respekt för familjeliv under 

Europakonventionen berörs i detta avsnitt. Kapitel har till syfte att ge 

läsaren en inblick i unionsrättslig reglering på område, där framför allt de 

primära rättskällorna berörs, för att i nästkommande kapitel redogöra för 

den sekundärrättsliga regleringen av rätten till familjeåterförening.   

 

Det är två separata kapitel som behandlar denna rätt i unionen. Kapitel tre 

syftar till att beskriva rätten för en unionsmedborgare som valde att utnyttja 

sin fria rörlighet och bosätta sig i en annan medlemsstat tillsammans med 

sina familjemedlemmar. I kapitel fyra behandlas rätten till 

familjeåterförening för en tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatt på 

en medlemsstats territorium. Anledningen till varför jag valde att beskriva 

denna rätt i respektive kapitel är att det är två EU-rättsliga akter som 

reglerar förhållandena på familjeåterförenings område beroende på vem som 

gör rättigheten gällande. I det första fallet är det rörlighetsdirektivet och dess 

bestämmelser som aktualiseras. I det andra – familjeåterföreningsdirektivet. 

 

I ett avsnitt under kapitel fyra valde jag att något kort beröra regeringens 

debatt kring omförhandlingen av familjeåterföreningsdirektivet. Detta 

gjordes i syfte att visa problematiken kring familjeåterförening i unionen när 

det gäller förverkligande kommissionens mål om lagharmonisering och 

medlemsstaternas (i synnerligen Sveriges) inställning till denna. Varje 

kapitel avslutas med en diskussion kring införlivande av direktiven i 

medlemsstaternas lagstiftningar. Båda kapitel har som huvudsyfte att ge en 
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utförligare beskrivning av utvecklingen och problematiken kring 

familjeåterförening i unionen. 

 

I kapitel fem behandlas den svenska utlänningslagstiftningen och särskilt 

frågor som rör familjeåterförening med referenspersonen bosatt i Sverige. 

Tanken med detta kapitel att fördjupa sig i den komparativa analysen genom 

att inte enbart redogöra för förhållandena inom unionen utan även att 

sammankoppla den unionsrättsliga regleringen med de svenska 

rättförhållandena.  

 

Materialet analyseras genom hela uppsatsen. För att inte lägga allt för stor 

tonvikt på ett separat och genomgripande analysavsnitt samt för att 

underlätta för läsaren förståelsen för uppsatsens ämne kommer en 

genomgång av relevanta frågeställningar ske även i slutet av varje kapitel. 

Denna studie avslutas med ett analyskapitel där jag redogör för de slutsatser 

jag har kommit fram till samt tar ställning till utvecklingen på 

familjeåterförenings område och lagharmoniseringen.     
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2 Unionsmedborgarskapet och 
familjemedlemmars fria 
rörlighet 

Sveriges anslutning till EES-avtalet i januari 1994 ledde till att Sverige från 

och med 1 januari 1995 har blivit medlem i EU och genom sitt inträde blev 

bunden av EU-rättsliga regler. Detta gjordes med hjälp av en särskild 

anslutningslag, så kallade EU-lagen.
16

 EES-avtalet och Sveriges 

medlemskap i EU ledde även till att den svenska arbetsmarknaden öppnades 

för alla EU- och EES medborgare i mitten av 1990-talet. Även deras 

närmaste angöriga fick möjlighet att flytta till Sverige.  

 

2.1 Bakgrund  

Hela systemet med EU är uppbyggd på principen om överförd eller härledd 

kompetens och vilar på grundtanken att EU har rätt att verka och bestämma 

inom de ramar och de områden, där medlemsstaterna själva och frivilligt 

överfört delar av sin suveränitet (artikel 5.1 och 5.2 FEU).
17

 I sådana fall 

ligger den faktiska bestämmanderätten hos överstatliga EU-institutioner, 

även om medlemsstaterna fortfarande har ett ganska stort inflytande över 

allt som sker i EU.
18

 

 

De områden som kräver störst samarbete mellan medlemsstaterna och där 

man försöker uppnå harmonisering i medlemsstaternas lagstiftning är 

områden som omfattar framför allt den inre marknaden och område med 

frihet säkerhet och rättvisa (artikel 4.2 FEUF). Till dessa hör en mängd 

regler om bl.a. den fria rörligheten inom EU för personer, varor och tjänster 

samt kapital, asyl- och immigrationspolitik, socialpolitik m.m.  

 

Inom dessa områden har EU en delad kompetens, vilket innebär att 

medlemsstaterna får utöva sin befogenhet i den mån EU inte utövar sin, eller 

har beslutat att inte längre utöva sin befogenhet (artikel 2.2 FEUF).  I annat 

fall då EU bestämmer att utnyttja sin kompetens på ett visst område blir 

beslutsfattandet i princip överstatligt, där EU-domstolen kan utöva sin 

jurisdiktionsmakt.
19

 

                                                 
16

 Lag om Sveriges anslutning till Europeiska unionen, SFS 1994:1 500. Prop. 1994/95:19, 

1994/95:36, bet. 1994/95: KU17, 1994/95: UU10, rskr. 1994/95:64, 1994/95:115.  
17

 Chalmers m.fl., European Union Law: text and materials, (2010), Cambridge University 

Press, s. 211f. 
18

 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 25f, se även Bernitz och Kjellgren 

Introduktion till EU, s. 22. 
19

 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 26, Bernitz och Kjellgren Introduktion 

till EU, s. 22-23. 
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2.2 Unionsmedborgarskap och 
familjemedlemmars fria rörlighet  

Under denna rubrik kommer jag att undersöka kopplingen mellan 

unionsmedborgarskapet och rätten för unionsmedborgare att ta med sig sina 

familjemedlemmar för att bosätta sig i en annan medlemsstat än den de är 

medborgare i. Jag kommer även att beröra EU-domstolens praxis när det 

gäller unionsmedborgarskapet och familjemedlemmars fria rörlighet. Detta 

avsnitt utgör en viktig teoretisk bas för förståelse av sambandet mellan 

unionsmedborgarskapet och rätten till familjeåterförening baserad på 

rörlighetsdirektivet.   

 

2.2.1 Unionsmedborgarskap  

Unionsmedborgarskap infördes genom Maastrichtfördraget år 1993
20

 och 

har två huvudsakliga syften. För det första ska medborgarskapet ge ett större 

skydd för den enskilde individen och hans intressen samt förstärka dennes 

rättigheter, både i förhållande till EU och i förhållande till medlemsländerna. 

För det andra ska det ge Europeiska unionen en mer öppen och statsliknande 

karaktär. För själva unionsmedborgaren medför det framför allt en ökad 

möjlighet till aktivt deltagande i EU:s verksamhet.
21

  

 

Definitionen av vem som är unionsmedborgare finns i artikel 20 FEUF, där 

det framgår att varje person som är medborgare i en medlemsstat samtidigt 

är unionsmedborgare. Vidare föreskrivs att unionsmedborgarna ska ha de 

rättigheter och skyldigheter som bestäms i fördragen. Rekvisitet varje 

person riktar sig framför allt till fysiska personer; juridiska personer kan 

således inte förvärva unionsmedborgarskap. Eftersom det faller under den 

enskilde statens exklusiva kompetens att bestämma vem som är medborgare 

i landet, är det den enskilde medlemsstaten som i slutändan avgör, vem som 

är unionsmedborgare och på detta sätt knyts unionsmedborgarskapet till det 

nationella medborgarskapet.
22

 

 

Alla unionsmedborgare tillerkänns vissa grundläggande rättigheter såsom 

rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, 

rätten att rösta och vara valbar vid kommunala val i den medlemsstat där de 

är bosatta, på samma villkor som medborgarna i den staten (artiklarna 21-22 

FEUF). Även om dessa rättigheter inte är absoluta och får inskränkas med 

hänsyn till bl.a. allmän ordning och säkerhet tyder utvecklingen i EU-

domstolens praxis på en tendens att ge medlemsstaternas medborgare som 

av olika anledningar väljer att flytta till ett annat EU-land den 

grundläggande rättsliga ställningen som medlemsstatens egna medborgare. 

Unionsmedborgarskapet berörs även i ingressen till rörlighetsdirektivet där 

                                                 
20

 Craig och De Búrca, EU law – Text, Cases, and Materials, s. 576. 
21

 Lokrantz Bernitz, Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för 

personer, s. 10-11. 
22

 Lokrantz Bernitz, s. 12. 
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det framgår att unionsmedborgarskap bör vara grundläggande status för 

medborgarna i medlemsstaterna när de utövar sin rätt att fritt röra sig och 

uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (skäl 3).    

   

Unionsmedborgarskapet, som rättsinstrument, understryker särskilt att EU 

inte längre enbart är en ekonomisk union, utan en union med viktiga sociala 

och politiska målsättningar som kräver enhetlighet och solidaritet mellan 

europeiska folken. Enligt Bernitz är unionsmedborgarskapet ett relativt ungt 

begrepp och att det inte är helt otänkbart att detta rättsinstitut kommer att 

utvecklas till ett unionsmedborgarskap, baserat på tillhörigheten till EU och 

bosättningskriterium som sådan, och inte till medborgarskapet i den 

enskilda medlemsstaten.
23

  

 

2.2.2 Fri rörlighet för alla EU-medborgare och 
rätten till likabehandling 

Till de rättigheter som förstärker individens ställning hör bl.a. 

unionsmedborgarens rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 

medlemsstaternas territorier. Denna rätt nämns först i artikel 20.2 a FEUF 

och sedan upprepas i artikel 21 FEUF och tillerkänns såväl ekonomiskt 

aktiva som ekonomiskt icke aktiva EU-medborgare och därmed även deras 

familjemedlemmar. Av artikeln följer att varje unionsmedborgare ska ha rätt 

att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte 

annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördragen 

(artikel 21.1 FEUF). 

För att den fria rörligheten för alla unionsmedborgare som uppehåller sig på 

medlemstaternas territorier ska fungera på ett tillfredställande sätt krävs att 

såväl statens egna medborgare som medborgare från andra medlemsstater 

behandlas lika. Därför kompletteras funktionsfördragets artikel 21 med 

artikel 18 som återspeglar s.k. likabehandlingsprincipen och förbjuder all 

typ av diskriminering på grund av nationalitet.
24

 Rättigheterna enligt dessa 

bestämmelser beskrivs mera detaljerat i rörlighetsdirektivet och jag kommer 

därför att behandla dessa under kapitel tre. I nästkommande avsnitt kommer 

en redogörelse om EU-domstolens praxis vad gäller kopplingen mellan 

unionsmedborgarskapet, familjemedlemmars fria rörlighet och principen om 

likabehandling.      

 

 

                                                 
23

 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 317. 
24

 Chalmers m.fl., European Union Law: text and materials, Cambridge University Press, s. 

440ff. 
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2.2.3 EU-domstolens praxis beträffande 
unionsmedborgarskapet och 
familjemedlemmars fria rörlighet 

Länken mellan unionsmedborgarens fundamentala rättigheter såsom rätten 

att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas gränser och rätten 

till icke diskriminering på grund av nationalitet har genom 

funktionsfördraget sammankopplats och förtydligats mera än någonsin. De 

återfinns numera i andra delen av funktionsfördraget under rubriken ”Icke-

diskriminering och unionsmedborgarskap”. Det var EU-domstolen som 

genom sina avgöranden som gällde tolkningen av dåvarande artikel 17.2 EG 

har knutit dem tillsammans och särkilt betonade att rätten till icke-

diskriminering är central för att en EU-medborgare skulle kunna komma i 

åtnjutande av de övriga rättigheter som tillförsäkrades honom genom 

fördraget.
 25

  

 

För fösta gången kombinerade EU-domstolen unionsmedborgarskapet med 

rätten till likabehandling i målet Martinez Sala 
26

 som gällde en spansk 

medborgare som vägrades vårdnadsbidrag i Tyskland på den grunden att 

hon inte var tysk medborgare och inte heller hade ett giltigt 

uppehållstillstånd. Domstolen konstaterade att varje medborgare i 

Europeiska unionen som är lagligt bosatt i värdmedlemsstaten kan åberopa 

rätten till icke-diskriminering i alla situationer som i materiellt hänseende, 

ratione materiae, faller under EU-rättens tillämpningsområde.
27

 Genom 

detta mycket viktiga avgörande utvidgade EU-domstolen skyddet mot 

nationalitetsdiskriminering till att omfatta även icke-ekonomiskt aktiva 

unionsmedborgare som är lagligen bosatta i en medlemsstat.
28

  

 

I målet Baumbast utökade EU-domstolen ytterligare skyddet för icke-

ekonomiskt aktiva unionsmedborgare och konstaterade att artikel 21 FEUF 

som behandlar rätten till fri rörlighet för unionsmedborgare och deras 

familjemedlemmar har en direkt effekt, vilket innebär att bestämmelsen kan 

åberopas av enskilda inför en nationell domstol.
29

 

 

Unionsmedborgarskapet som rättsinstrument förstärktes och utvecklades 

ytterligare i målet Chen.
30

 Målet handlade om ett kinesiskt par som reste till 

Irland för att föda sitt barn där. Inför domstolen erkände modern att syftet 

med inresan var att hennes barn skulle förvärva irländskt medborgarskap för 

att senare både barnet och hon själv skulle kunna beviljas permanent 

uppehållstillstånd i England. Strax efter födseln förvärvade barnet irländskt 

medborgarskap helt i enlighet med då gällande irländsk medborgarskapsrätt 

                                                 
25

 Craig och De Búrca, EU law – Text, Cases, and Materials, s. 586. 
26

 C-85/96 Martinez Sala. 
27

 C-85/96 Martinez Sala, p. 63. 
28

 Craig och De Búrca, EU law – Text, Cases, and Materials, s. 586. 
29

 C-413/99 Baumbast.p. 84.  
30

 C-200/02 Chen. 
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och barnet tillsammans med modern flyttade så småningom till 

Storbritannien, där modern dock vägrades permanent uppehållstillstånd.  

 

EU-domstolen ansåg att rätten att uppehålla sig i en annan medlemsstat 

enligt artikel 20 FEUF avser alla unionsmedborgare oavsett ålder samt att 

barnet i egenskap av unionsmedborgare har rätt att bosätta sig i 

Storbritannien. Beträffande föräldern som inte var unionsmedborgare men 

som hade den faktiska vårdnaden om en unionsmedborgare konstaterade 

domstolen att möjligheten för ett barn i späd ålder att utnyttja 

uppehållsrätten förutsätter att barnet åtföljs av den person som har den 

faktiska vårdnaden om barnet.
31

 Modern tillerkändes således 

uppehållstillstånd trots att hennes missbruk av rättigheter var för handen, då 

hon inför domstolen erkände att syfte med inresan var att hennes barn skulle 

förvärva irländskt medborgarskap för att senare tillsammans med barnet 

bosätta sig i England.  

 

I detta fall vägde unionsmedborgarskapet och unionsmedborgarens rätt att 

nyttja de rättigheter som följer av detta tyngre än moders utnyttjande av 

systemet. För att undvika den typen av missbruk av rättigheter avskaffade 

Irland sin jus soli princip
32

 och numera krävs att minst en av föräldrar har 

anknytning till Irland för att barnet skulle förvärva landets medborgarskap.
33

  

 

Till samma slutsats kom EU-domstolen i ett av sina senaste avgöranden, 

Zambrano, som gällde en familj där två av barnen var medborgare i Belgien 

sedan födelsen och resten av familjen medborgare i Colombia.
34

 Frågan i 

målet var om Belgien kunde vägra fadern i familjen rätten att vistas och 

arbeta där trots att barnen var unionsmedborgare och beroende av honom för 

sin dagliga försörjning.  

I sin bedömning konstaterade EU-domstolen att den omständigheten att 

fadern nekades såväl uppehållsrätt som arbetstillstånd medförde att barnen, i 

egenskap av unionsmedborgare, var tvungna att lämna unionen för att följa 

med sina föräldrar. Under dessa omständigheter var det omöjligt för nämnda 

unionsmedborgare att utöva kärnan i de rättigheter som tillkommer dem i 

kraft av unionsmedborgarskapet. Domstolen fastställde härvid att artikel 20 

FEUF utgjorde hinder för åtgärder från medlemsstaternas sida som medför 

att unionsmedborgare berövas möjligheten att faktiskt åtnjuta kärnan i de 

rättigheter som tillkommer dem i egenskap av unionsmedborgarskapet.
35

 

                                                 
31

 C-200/02 Chen, p. 46. Se även C-413/99, Baumbast, pp. 71-75. 
32

 Även kallad territorialprincipen som innebär att barnet förvärvar sitt medborgarskap vid 

födseln på en viss stats territorium, även om detta inte är identiskt med bosättningsorten. 

Föräldrarnas medborgarskap är utan betydelse.  Den svenska medborgarskapslagstiftningen 

baseras både på härstamningsprincipen (jus sanguinis principle) som innebär att 

medborgarskap förvärvas vid födelsen om någon av föräldrarna är svensk medborgare och 

territorialprincipen. Se Sandesjö, H. & Björk, K., Nya medborgarskapslagen med 

kommentarer, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, s. 20. 
33

 Lokrantz Bernitz, Allt fler tillåts anhöriginvandra till EU i Juridicum, nr. 1 2012. 
34

 C-34/09 Zambrano. 
35

 C-34/09 Zambrano, pp. 44-46.  
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I ett förhandsavgörande från EU-domstolen, Dereci, förtydligar EU-

domstolen ytterligare rättsläge efter Zambrano-målet.
36

 Målet handlade om 

olika typer av familjerelationer med medborgare från tredjeland som sökte 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till österrikiska medborgare. Den 

centrala frågan i EU-domstolen var om besluten om att inte bevilja de 

tredjelandsmedborgarna uppehållstillstånd ska tolkas så att de leder till att 

deras familjemedlemmar – som är unionsmedborgare – berövas möjligheten 

att faktiskt åtnjuta kärnan i de rättigheter som unionsmedborgarskapet ger 

dem.
37

  

 

Domstolen drog paralleller till Zambrano-målet och konstaterade att det i 

det aktuella målet inte hade prövats huruvida det finns andra rättsliga 

grunder, förutom unionsmedborgarskapet, som kunde utgöra grunden för 

beviljande av uppehållstillstånd, till exempel rätten till skydd för 

familjelivet eller andra skäl som kunde göra beviljande av uppehållstillstånd 

för unionsmedborgarens familjemedlemmar som kommer från tredje land, 

berättigat. 

 

I Zambrano betonade domstolen att grunden till att detta mål bedömdes 

strida mot artikel 20.1. FEUF, var att underåriga unionsmedborgare i 

praktiken blev tvungna att inte bara lämna den medlemsstat där de var 

medborgare utan hela unionen. Det var en väldigt speciell situation som 

ledde till att tredjelandsmedborgarna inte fick nekas uppehållsrätt. 

Situationen i Dereci var helt annorlunda. EU-domstolen ansåg att enbart 

ekonomiska skäl eller unionsmedborgarens önskan om fortsatt 

familjesammanhållning inte i sig räckte för att unionsmedborgaren skulle 

anses vara tvungen att lämna unionen om en sådan rätt inte beviljas. 

  

Allt detta innebär att Zambrano-målet givits en väldigt restriktiv tolkning 

vilket gör att domen enbart ska tillämpas om unionsmedborgaren kan 

komma att tvingas lämna unionen för att utnyttja sina rättigheter som 

sammanhänger med unionsmedborgarskapet.  

 

2.3 Skydd för rätten till privat- och 
familjeliv i EU 

Anledningen till varför jag valde att även ta upp rätten till respekt för privat 

och familjeliv, är att respekten för familjeliv är en mänsklig rättighet som 

har nära samband med den fria rörligheten och rätten till familjeåterförening 

Tanken är dock inte att i detalj beskriva skyddet för rätten till privat- och 

familjeliv, då det skulle leda till alltför långtgående redovisning, som det 

inte finns utrymme för i denna studie, utan att ge läsaren en inblick i ännu 

ett viktigt rättsinstrument av stor dignitet. 

 

                                                 
36

 C-256/11, Dereci. 
37

 C-256/11, Dereci, p. 33. 
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Det framgår även av artikel 2 FEU att respekt för människans värdighet, 

frihet och de mänskliga rättigheterna är de grundläggande värdena på vilka 

Europeiska unionen är uppbyggd och att dessa värden ska vara 

gemensamma för medlemsstaterna.  Trots att artikeln hänvisar till dessa 

fundamentala rättigheter regleras dessa i ganska begränsad omfattning i 

fördraget. Det finns varken någon rättighetskatalog eller direkt bestämmelse 

om dessa rättigheter i fördraget. Det enda centrala rättsliga basen som finns 

är artikel 6.1 FEU.
38

  

 

I artikel 6 FEU räknas upp tre viktiga rättskällor som har samma rättsliga 

värden som fördragen. Dessa är: den Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan); den Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR), samt EU-rättens allmänna principer, 

vilka följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner 

(artikel 6.3 FEU).
39

  

 

I denna framställning är rätten till privat och familjeliv som fastställs i 

artikel 8 EKMR av centralt intresse. Av bestämmelsen framgår att var och 

en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens (artikel 8.1 EKMR). Denna rättighet får inskränkas bl.a. med 

hänsyn till statens säkerhet, landets ekonomiska välstånd och för att skydda 

hälsa, moral eller andra personers fri- och rättigheter (artikel 8.2 EKMR).   
 

Rätten till skydd för familjeliv respekteras i EU-domstolens praxis som rör 

unionsmedborgarskapet, till dess knutna likabehandlingsprincip och 

slutligen rätten för unionsmedborgarens familjemedlemmar att följa med 

eller ansluta sig till unionsmedborgaren. Domstolen har vid flera tillfällen 

framhävt att reglerna om fri rörlighet måste läsas i ljuset av 

Europakonventionen med beaktande av den fundamentala rätten till respekt 

för familjelivet.
40

 I Carpenter och Baumbast hänvisade domstolen 

uttryckligen till Europakonventionens artikel 8.1. Domstolen påpekade att 

detta skydd ingår i de grundläggande rättigheterna som även skyddas i 

unionens rättsordning.
41

  

 

EU-domstolens benägenhet att beakta rätten till familjeliv i målen som rör 

familjeåterförening betonades även i domstolens senaste avgörande, Dereci. 

Domstolen påpekade att samtliga medlemsstater är anslutna till EKMR, i 

vilken rätten till respekt för privatlivet och familjelivet fastställs.
42

  

                                                 
38

 Chalmers m.fl., European Union Law: text and materials, (2010), Cambridge University 

Press, s. 230. 
39

 Craig & De Búrca, EU law – Text, Cases, and Materials, 5 uppl. New York 2011, s. 366. 
40

 C-60/00 Carpenter, C-256/11, C-540/03, Europaparlamentet mot Rådet. 
41

 C-60/00 Carpenter, p. 41-42., C-413/99, Baumbast, p. 72, se även C-540/03, 

Europaparlamentet mot Rådet, p. 52. Alltså när EU-domstol prövar ett mål enligt 

unionsrätten, så ska den också pröva om beslutet att vägra klagandena uppehållsrätt strider 

mot rätten till respekt för privatlivet och familjelivet i artikel 7 i Europeiska Unionen stadga 

samt, om situationen inte omfattas av unionsrätten, ska prövningen ske enligt artikel 8 i 

Europakonventionen. 
42

 C-256/11, Dereci, pp. 62-67, 73. 
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Mänskliga rättigheter hör således till de värden som är gemensamma för 

medlemsstater och som utgör en av unionens grundpelare (artikel 2 FEUF). 

Den omständigheten att dessa har en sådan stark ställning beror på att 

EKMR har fått en central status inom EU-rätten, och detta trots att EU i 

nuläget inte har anslutit sig till EKMR.
43

 Förhandlingen om anslutning 

pågår dock.
44

 

 

2.4 Sammanfattande kommentar  

Unionsmedborgarskapet är ett viktigt rättsinstrument som underlättar 

familjeåterförening inom den Europeiska unionen för unionsmedborgare 

och deras familjemedlemmar, oavsett om dessa själva är unionsmedborgare 

eller ej. Unionsmedborgarskapet ger varje unionsmedborgare en primär, 

individuell rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 

territorier, med förbehåll för de begränsningar och villkor som fastställs i 

fördraget. 

 

Som vi kommer att se senare i framställningen regleras rätten till 

familjeåterförening olika i olika rättsakter där unionsmedborgarskapet spelar 

avgörande roll. Vi kommer även att se att unionsmedborgare och deras 

familjemedlemmar behandlas förmånligare än tredjelandsmedborgare och 

deras familjemedlemmar bosatta i unionen. 

 

Familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 

medlemsstaternas gränser finns inte uttryckligen reglerad i fördragen. Trots 

detta utgör den en grundläggande rättighet som ständigt beaktas av EU-

domstolen. Att utestänga familjemedlemmar kan under vissa 

omständigheter vara ett brott inte bara mot EKMR utan även mot 

unionsrätten.  

 

                                                 
43

 Av fördragstexten framgår att unionen ska ansluta sig till europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 6.2 FEU. 
44

 Den 17 mars 2010 lade kommissionen fram ett förslag om att EU skall ansluta sig till 

Europakonventionen om mänskliga rättigheter, Nyhetsbrev om EU-rätt 2, 2010, s. 9-10. 

www.domstol.se    

http://www.domstol.se/
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3 Familjeåterförening med EU-
medborgare i unionen 

I det föregående kapitlet behandlades unionsmedborgarskapet och den 

primära rätten. Dock är det i sekundärrätten och särskilt i 

rörlighetsdirektivet som beskrivs närmare hur den fria rörligheten och rätten 

till familjeåterförening ska tillämpas.  

 

Fram till år 2009 har över 8 miljoner EU-medborgare valt att utnyttja sin rätt 

att fritt flytta och bosätta sig i en annan medlemsstat än sin egen.
45

 

Rörlighetsdirektivet har förtydligat rättsläget betydligt. Direktivet ersätter 

inte bara ett stort antal rättsakter
46

, utan kodifierar tidigare rättspraxis på 

område samt förenklar och förstärker rätten till fri rörlighet och bosättning 

för EU:s medborgare och deras familjemedlemmar.
47

 Direktivet antogs den 

29 april 2004 och skulle vara införlivat i medlemsstaternas lagstiftning 

senast den 30 april 2006. I Sverige har rörlighetsdirektivet lett till ett antal 

lagändringar i olika författningar och inte minst i utlänningslagen.
48

 

 

I kommande avsnitt undersöker jag framför allt rörlighetsdirektivets 

regelverk och de bestämmelser som reglerar unionsmedborgarens 

familjemedlemmars rätt att följa med eller ansluta sig till 

unionsmedborgaren. Framställningen inleds med en redogörelse kring 

direktivets syfte, åtföljt av kretsen av familjemedlemmar och deras 

rättigheter i unionen. Kapitel avslutas med en redogörelse för 

implementering av direktivet och medlemsstaternas inställning till 

kommissionens förslag.  

 

3.1 Rörlighetsdirektivet  

Direktivets grundläggande syfte är att utöka unionsmedborgares och deras 

familjemedlemmars möjligheter till fri rörlighet inom unionen. 

Grundprincipen inom EU är att dessa ska kunna röra sig fritt mellan 

medlemsstaterna på ungefär samma villkor som medlemsstaters egna 

medborgare förflyttar sig och byter bostad eller arbetsplats i de egna 

länderna. Ytterligare en grundtanke bakom direktivet är att samla reglerna 

                                                 
45

 KOM(2009) 313 slutlig, s. 3. 
46

 I samband med direktivets ikraftträdande upphävdes direktiven 64/221/EEG, 

68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 

90/365/EEG och 93/96/EEG. Även förordning 1251/70/EEG har upphört att gälla. 

Förordning 1612/68 (om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen) gäller 

fortfarande, dock har artiklar 10 och 11 upphört att gälla. 
47

 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 314. 
48

 SFS 2005: 716.  
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och EU-domstolens praxis i en enda regelverk och på så sätt förenkla och 

förtydliga reglerna samt göra dem mer tillgängliga för allmänheten.
49

  

 

Direktivets tillämpningsområde fastställs i artikel 3.1 och omfattar alla 

unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat 

än de själva är medborgare i samt familjemedlemmar som följer med eller 

ansluter sig till unionsmedborgare. Vilka familjemedlemmar har då rätt att 

ta del av de förmåner som föreskrivs i rörlighetsdirektivet? Under vilka 

förutsättningar har de rätt till dessa förmåner och vad händer med 

familjemedlemmar vid ändrade familjeförhållanden såsom separation, 

avresa eller död av unionsmedborgaren som de har anknytning till. Svaret 

på alla dessa frågor kommer vi att finna under närmaste avsnitt.   

 

3.2 Begreppet familjemedlem 

I sitt förslag till rörlighetsdirektivet uppmärksammade kommissionen 

unionsmedborgarens familjemedlemmars ställning i unionsrätten och 

anförde att familjemedlemmars rätt att röra sig fritt och uppehålla sig inom 

medlemsstaternas territorier inte uttryckligen regleras i fördraget. I stället 

härleds det ur rätten till bevarande av familjens enhet (family unity) som är 

en grundläggande rättighet enligt medlemsstaternas gemensamma 

konstitutionella traditioner. Därför var det viktigt för kommissionens del att 

förstärka den unionsrättsliga regleringen och utöka definitionen av 

begreppet familjemedlem.
50

  

 

De som numera ingår i begreppet är släktingar i rakt nedstigande led, såväl 

till unionsmedborgaren själv eller till dennes make/ maka eller partner under 

förutsättningen att dessa släktingar är under 21 år eller är beroende av 

anknytningspersonen för sin försörjning. Även underhållsberättigade 

släktingar i rakt uppstigande led omfattas av definitionen, vare sig 

underhållsrätten föreligger i relation till anknytningspersonen själv eller till 

en make/maka, eller till registrerad partner (artikel 2.2). 

 

Tidigare avsågs endast make/maka, släktingar i nedstigande led under 21 års 

ålder eller underhållsberättigade barn samt underhållsberättigade släktingar i 

uppstigande led som är beroende av dem som unionsmedborgarens 

familjemedlemmar.
51

 Numera innefattar definitionen även registrerad 

partner under förutsättningen att den mottagande medlemsstatens 

lagstiftning behandlar registrerade partnerskap som likvärdiga med 

äktenskap (artikel 2.2 b).  

 

Även om det skett en del förändringar i rättsligt hänseende och utvidgningen 

av definitionen familjemedlem är för handen ställde sig en del forskare
52

 

                                                 
49

 KOM (2001) 257, s. 2. 
50

 KOM (2001) 257, s. 4, p. 2.4. 
51

 Art. 10.1(a,b) i förordningen 1612/68. 
52

 McGlynn, Guth. 
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ganska kritiska till utformningen av definitionen. McGlynn anförde bl.a. att 

det inte är någon självklarhet i sig att ge registrerade partnerskap samma 

förutsättningar för den fria rörligheten som de som tillerkänns 

”traditionella” familjer, då det i praktiken troligen är ett mycket begränsat 

antal medlemsstater vars lagstiftning behandlar registrerade partnerskap som 

likvärdiga med äktenskap.
53

  

 

I samband med detta betonar McGlynn att det finns en rad familjebildningar 

som faller utanför det minimiskydd som föreskrivs i direktivet. Det kan 

exempelvis finnas familjer där ett par är vigt i ett samkönat 

äktenskap/partnerskap. Men det kan också gälla familjer som bygger på ett 

varaktigt förhållande, eftersom en bedömning av huruvida sådana relationer 

ska betraktas som seriösa eller inte alltid sker enligt nationell lagstiftning.
54

   

 

Trots att avsikten med den relativt breda definitionen var att underlätta för 

familjemedlemmar att röra sig fritt inom unionen samt att undanröja 

eventuella oönskade verkningar av familjeåterförenings regler, faller 

samboförhållandena utanför direktivets tillämpningsområde.
55

 Detta 

återspeglar även den något konservativa inställning som EU-domstolen har 

haft när det gäller utvidgningen av familjebegreppet till att omfatta 

samboförhållanden.  

 

I ett av sina förhandsavgöranden som gällde tolkningen av dåvarande artikel 

10 i rådets förordning nr 1612/68 slog EU-domstolen fast att denna artikel 

inte ska tolkas så att en person, som har ett fast samboförhållande med en 

arbetstagare som är medborgare i en medlemsstat och är anställd inom en 

annan medlemsstats territorium, skall likställas med en "make" enligt denna 

bestämmelse.
56

 Som grund för detta anförde domstolen att förordning nr 

1612/68 har allmän giltighet och är bindande och direkt tillämplig i varje 

medlemsstat, vilket gör att domstolens tolkning av en bestämmelse i denna 

förordning har verkan i alla medlemsstater. En tolkning av rättsliga begrepp 

som grundas på utvecklingen i samhället skall göras på grundval av en 

undersökning av situationen i hela gemenskapen och inte enbart i en 

medlemsstat. Eftersom det inte föreligger något tecken på en allmän 

utveckling i samhället som skulle motivera en extensiv tolkning, och 

eftersom det motsatta inte framgår av förordningen, måste det fastslås att 

ordet "make" uteslutande avser förhållanden grundade på äktenskap.
57

 

 

Att rättsläget tycks vara oförändrat sedan 1986 framgår även av artikel 2.2 

rörlighetsdirektivet, då ogifta partner inte räknas upp bland 

unionsmedborgarens familjemedlemmar. Kommissionens ursprungliga 

förslag omfattade även ogifta partner till unionsmedborgare dock under 

                                                 
53

 Än så länge har EU-domstolen inte erkänt samkönade äktenskap såsom likvärdiga med 

traditionella, heterosexuella äktenskap. McGlynn, “Family Reunion and the Free 

Movement of persons in European Law” I: International Law FORUM du droit 

international, (2005), nr. 7, s. 160. 
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 McGlynn (2005), s. 161. 
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 KOM (2001) 257, s. 5, p. 2.4. 
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villkor att lagstiftningen i den mottagande medlemsstaten föreskriver en 

sådan ställning för ogifta. Som skäl till detta anförde kommissionen att det 

inte är helt ovanligt att ”familjen” som institution genomgått snabba 

förändringar under senare tid och ett ökande antal personer, ofta med barn, 

lever i äktenskapsliknande parförhållanden. Därefter uttalade kommissionen 

att i flera medlemsstater tillerkänns ogifta par som valt att leva tillsammans 

en särskild ställning som medför en rad rättigheter och skyldigheter. Enligt 

kommissionen kan man inte i unionsrätten bortse helt från denna utveckling 

i synnerhet när det gäller frågor om uppehållstillstånd.
58

  

 

I kommissionens ursprungliga förslag skulle alltså den mottagande 

medlemsstatens lagstiftning vara avgörande för huruvida ogifta par likställs 

med make/maka eller inte. Förslaget har dock inte lett till motsvarande 

lagstiftning och sambor ingår än idag inte i begreppet familjemedlem. I 

artikel 3.2 första stycket (b) föreskrivs dock att medlemsstaterna i 

överensstämmelse med nationell lagstiftning ska ”underlätta inresa och 

uppehåll” för sambo. Den mottagande staten ska också göra en noggrann 

undersökning av de personliga förhållandena. Ett eventuellt beslut från 

medlemsstatens myndighet om att neka dessa personer inresa eller uppehåll 

måste vara motiverat (artikel 3.2 andra stycket).  

 

3.3 Familjemedlemmars rättigheter 

Rätten till familjeåterförening inkluderar sådana grundläggande rättigheter 

för familjemedlemmar som rätten att följa med eller ansluta sig till 

unionsmedborgare bosatta i en annan medlemsstat än den de själva är 

medborgare i. Det är just dessa rättigheter som kommer att studeras under 

följande avsnitt. I samband med detta kommer jag även att redovisa vad som 

gäller för familjemedlemmar om unionsmedborgare av olika anledningar 

lämnar medlemsstaten, avlider eller genomgår en skilsmässa.    

 

3.3.1 Rätten att följa med eller ansluta sig till 
unionsmedborgare  

Rätten för en familjemedlem att följa med eller ansluta sig till 

unionsmedborgare härleds ur unionsmedborgarens fria rörlighet som har sin 

rättsliga grund i artikel 21.1 FEUF och principen om bevarande av familjens 

enhet. Denna rätt gäller både ekonomiskt aktiva och icke-ekonomiskt aktiva 

unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. Vad dock gäller icke-

ekonomiskt aktiva unionsmedborgare uppställer direktivet något striktare 

reglering baserad på under vilken tid unionsmedborgaren avser att stanna i 

värdmedlemsstaten.  
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3.3.1.1 Rätten till inresa och uppehåll i högst tre 
månader 

Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar som också är medborgare i 

en medlemsstat har rätt att resa in och uppehålla sig på en annan 

medlemsstats territorium i högst tre månader om de innehåller ett giltigt 

identitetskort eller pass (artiklar 4.1 och 6.1 Rd). Det enda villkoret som 

finns i direktivet är att unionsmedborgare och deras familjemedlemmar inte 

blir till belastning för den mottagande medlemsstatens sociala 

biståndssystem (artikel 14.1 Rd).
59

 Den mottagande medlemsstaten får 

således inte uppställa några andra villkor eller formaliteter utöver dessa 

under de tre första månaderna.  

 

Familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat måste dock 

alltid ha ett giltigt pass och någon slags visering för att få komma in och 

bosätta sig i medlemsstaten tillsammans med sin make/maka (artikel 6.2 

Rd).   

 

3.3.1.2 Uppehållsrätt för längre tid än tre månader 

För unionsmedborgare som väljer att stanna längre än tre månader i 

värdstaten är villkoren mer restriktiva. Direktivet uppställer ytterligare 

villkor för uppehåll och bosättning som ska vara uppfyllda för att en 

unionsmedborgare och dennes familjemedlemmar skulle kunna beviljas 

uppehållsrätt. Av artikel 7.1 Rd framgår att unionsmedborgare ska vara 

anställd eller egenföretagare, ha tillräckliga tillgångar för sin egen och för 

sina familjemedlemmars räkning för att inte belasta den mottagande statens 

sociala biståndssystem samt ha en heltäckande sjukförsäkring. Detta gäller 

även ekonomiskt aktiva familjemedlemmar som också är unionsmedborgare 

(jfr artikel 7.1 d Rd). 

 

Uppehållsrätt för icke-ekonomiskt aktiva familjemedlemmar, såväl 

unionsmedborgare eller medborgare i tredje land, härleds ur 

unionsmedborgarens uppehållsrätt. Detta innebär att så länge personen i 

fråga har ett arbete eller är egen företagare eller inte belastar den 

mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem samt har en heltäckande 

sjukförsäkring har även dennes familjemedlemmar rätt att uppehålla sig 

inom en annan medlemsstats territorium (artikel 7.2 Rd). Detta 

försörjningskrav gäller så länge unionsmedborgaren och dennes 

familjemedlemmar inte erhåller permanent uppehållsrätt i värdstaten.  

 

Även om direktivets bestämmelser vad gäller försörjningskravet är ganska 

strikt utformade måste de nationella myndigheterna innan de avgör frågan 

om personen i fråga belastar världsstatens biståndssystem eller ej alltid göra 

en proportionalitetsprövning. Detta konstaterade EU-domstolen i 
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Baumbast.
60

 I målet berövades sökande uppehållsrätt på den grunden att 

hans sjukförsäkring inte omfattade akutsjukvård i värdlandet.  

 

Domstolen tog hänsyn till omständigheterna i målet. Av stor vikt för 

bedömningen var bl.a. att herr Baumbast förfogade över tillräckliga 

tillgångar, arbetade och var lagligen bosatt i värdlandet under flera år samt 

han och hans familj hade redan en heltäckande sjukförsäkring i en annan 

medlemsstat i unionen. Under sådana omständigheter ansåg domstolen att 

varken herr Baumbast eller hans familj utgjorde någon börda för värdlandets 

biståndssystem. Att vägra sökanden uppehållsrätt utgjorde därmed en 

oproportionerlig inskränkning i denna rätt. Domstolen påpekade särskilt att 

de nationella åtgärderna skall vara ändamålsenliga och nödvändiga för att 

uppnå det mål som åsyftas.
61

 

 

I några av sina senaste avgöranden, Ibrahim och Teixeira, uttalade EU-

domstolen att den uppehållsrätt i den mottagande medlemsstaten som 

tillkommer den förälder som har den faktiska vårdnaden om ett barn, som 

genomgår en utbildning i en medlemsstat, inte är beroende av att föräldern 

måste ha tillräckliga tillgångar eller en heltäckande sjukförsäkring i den 

medlemsstaten.
62

 En medborgare i en medlemsstat, som har varit anställd i 

en annan medlemsstat där dennes barn genomgår en utbildning kan således 

göra gällande en uppehållsrätt i den mottagande medlemsstaten utan att 

villkoren i rörlighetsdirektivet är uppfyllda (jfr artiklar 7.1 och 12.3 Rd).  

 

3.3.1.3 Permanent uppehållsrätt 

Permanent uppehållsrätt ska beviljas när unionsmedborgare och deras 

familjemedlemmar, oavsett nationalitet, har uppehållit sig lagligt i en annan 

medlemsstat under fem på varandra följande år (artiklar 16.1 och 16.2 Rd). I 

och med erhållande av denna typ av uppehållsrätt upphör försörjningskravet 

enligt artikel 7.1 Rd. Permanent uppehållsrätt kan endast gå förlorad genom 

frånvaro från den mottagande medlemsstaten i mer än två på varandra 

följande år (artikel 16.4 Rd). 

 

I målet Ziolkowski prövades frågor om permanent uppehållsrätt och tolkning 

av rekvisit uppehållit sig lagligt enligt artikel 16.1 rörlighetsdirektivet.
63

 

Målet gällde medborgare i Polen som vägrades av tyska myndigheter 

permanent uppehållsrätt på den grunden att de inte var yrkesverksamma och 

inte heller kunde bevisa att de kunde försörja sig. Allt detta trots att 

unionsmedborgarnas sammanlagda lagliga vistelsetid i Tyskland uppgick till 

15 år. Den ena klagande beviljades uppehållstillstånd av humanitära skäl för 

perioden juli 1991 till april 2006. Den andra för perioden maj 1990 till 

oktober 2005. 
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EU-domstolen ansåg att begreppet uppehålla sig lagligt ska förstås som en 

vistelse som samtidigt uppfyller villkoren i artikel 7.1 rörlighetsdirektivet. 

En vistelse som inte uppfyller dessa villkor kan följaktligen inte anses 

”laglig” i den mening som avses i artikel 16.1 i direktivet, även om den 

överensstämmer med en medlemsstats lagstiftning. Mot bakgrund av det 

sagda konstaterade domstolen att artikel 16 ska tolkas så, att en 

unionsmedborgare som uppehållit sig i mer än fem år i den mottagande 

medlemsstaten enbart med stöd av denna stats nationella rätt inte kan anses 

ha förvärvat en permanent uppehållsrätt enligt denna bestämmelse i 

rörlighetsdirektivet då vederbörande, under sin vistelse, inte uppfyllde 

villkoren i artikel 7.1 i samma direktiv.
64

 

 

3.3.1.4 Övriga villkor för familjeåterförening  

För att en familjemedlem ska kunna följa med eller ansluta sig till 

unionsmedborgaren krävs att unionsmedborgaren själv har utnyttjat sin fria 

rörlighet. Med andra ord kan direktivets förmåner inte göras gällande 

gentemot unionsmedborgaren och dennes familjemedlemmar om den 

förstnämnda befinner sig i det land där han är medborgare i (artikel 3.1 Rd).  

 

Till denna slutsats kom EU-domstolen i McCarthy som gällde en kvinna 

som var medborgare i både Irland och Storbritannien och som bott hela sitt 

liv i Storbritannien.
65

 Efter att hon gifte sig med en jamaicansk medborgare 

ansökte hon och fick irländskt pass. Därefter ansökte makarna om 

uppehållsrätt i Storbritannien enligt artikel 3.1 rörlighetsdirektivet. EU-

domstolen slog fast att rörlighetsdirektivet inte var tillämpligt på fall som 

detta då unionsmedborgaren inte hade utnyttjat sin rätt till fri rörlighet.
66

 

Beträffande det dubbla medborgarskapet framförde domstolen att den 

omständighet att en unionsmedborgare är medborgare i mer än en 

medlemsstat inte heller innebär att vederbörande har utnyttjat motsvarande 

rätt.
67

 

 

3.4 Kravet på laglig vistelse i 
medlemsstaten och rätten till 
familjeåterföening 

I detta avsnitt kommer jag att undersöka vad som gäller när en anhörig som 

är medborgare i ett tredje land vistats illegalt i medlemsstaten. Eftersom 

rörlighetsdirektivet inte ställer något krav på att familjemedlemmar måste 

lagligen uppehålla sig i EU för att komma i åtnjutande av direktivets 

förmåner ska EU-domstolens praxis på området undersökas.
68
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I sitt tidiga avgörande, Akrich, uttalade domstolen att, för att kunna åberopa 

de rättigheter som tillkommer unionsmedborgarens make/maka som är 

medborgare i ett tredje land och som följer med unionsmedborgaren för att 

bosätta sig i en annan medlemsstat krävs att den make som är medborgare i 

ett tredje land uppehåller sig lagligen i en medlemsstat när han flyttar till en 

annan medlemsstat tillsammans med unionsmedborgaren.
69

 Med andra ord 

ska en tredjelandsmedborgares första resa i EU vara laglig för att 

unionsrätten skulle vara tillämplig. Eftersom maken gifte sig med en EU-

medborgare under sin illegala vistelse i Storbritannien och under två 

tillfällen utvisades ur landet (den sista utvisningen skedde på egen begäran 

till Irland där makarna bosatte sig) så vägrades unionsmedborgarens make 

rätten att följa med sin fru tillbaka till Storbritannien för att bosätta sig där.
70

 

I domen noterade EU-domstolen att innan en national domstol fattar ett 

beslut om utvisning måste den alltid beakta artikel 8 EKMR.
71

 I det aktuella 

fallet utgjorde inte rätten till skydd för familjeliv ett hinder mot att avslå 

tredjelandsmedborgarens ansökan om bosättning i en medlemsstat. 

 

Liknande omständigheter som i Akrich var i Metock, ett avgörande från 

2008.
72

 I målet tog domstolen ställning till unionsmedborgarens 

familjemedlemmar fria rörlighet samt kravet på lagligt vistelse i en 

medlemsstat innan de flyttar till en annan medlemsstat. Trots liknande 

omständigheter som i Akrich kom EU-domstolen fram till en helt annan 

slutsats och konstaterade att artikel 3.1 i rörlighetsdirektivet ska tolkas så att 

direktivets bestämmelser tillämpas på unionsmedborgares 

familjemedlemmar oberoende av om dessa redan har uppehållit sig lagligen 

i en annan medlemsstat eller inte.
73

   

 

3.5 Rätt till vistelse vid 
äktenskapsskillnad, 
unionsmedborgarens avresa eller 
bortgång 

Jag har redan konstaterat att efterföljande familjemedlemmars uppehållsrätt 

kan härledas ur unionsmedborgarens uppehållsrätt (i de fall 

familjemedlemmar är medborgare i tredje land eller om det rör sig om icke-

ekonomiskt aktiva familjemedlemmar som också är unionsmedborgare). 

Samtidigt som ekonomiskt aktiva familjemedlemmar som är 
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unionsmedborgare kan åberopa sin egen uppehållsrätt som villkor för 

bosättning. Men hur det förhåller sig om makarna av olika anledningar 

föregår en separation eller vid unionsmedborgarens bortgång? Påverkar 

dessa omständigheter den efterföljande makens rätt till vistelse i ett 

medlemsland? 

Med separation menas att äktenskapet upplösts genom beslut av en behörig 

myndighet. Det faktum att makarna inte längre lever tillsammans även om 

de har för avsikt att skilja sig så småningom kan inte ensamt leda till att 

familjemedlemmar till en unionsmedborgare vägras uppehållsrätt i 

medlemsstaten. Detta konstaterade EU-domstolen i målet Diatta.
74

 

Målet handlade om en tredjelandsmedborgare, Mrs Diatta, som var gift med 

en fransk medborgare som bodde och arbetade i Berlin. Efter att ha bott med 

sin man under en viss tid, flyttade hon till egen bostad med avsikt att föregå 

en skilsmässa. Av de tyska myndigheterna fick Diatta avslag på sin ansökan 

om uppehållstillstånd med motivering att hon inte hade gemensam bostad 

med sin make. EU-domstolen konstaterade att äktenskapet inte anses vara 

upplöst enbart på den grunden att makar inte lever tillsammans och detta 

gäller även om de har för avsikt att skilja sig inom kort. Vidare uttalade 

domstolen att artikel 10 i förordningen 1612/68 inte ställer upp ett krav på 

gemensam bostad för familjen.
75

 

Inom EU-rätten har huvudregeln länge varit att innan familjemedlemmar 

förvärvar permanent uppehållsrätt härleds deras rätt att uppehålla sig i en 

medlemsstat ur unionsmedborgarens rätt att vistas i värdlandet. Därför tycks 

det vara naturligt att om familjemedlemmar av olika anledningar förlorar 

länken med unionsmedborgaren kan deras rätt till vistelse för sin egen del 

vara hotad. Rörlighetsdirektivet föreskriver dock en viss grad av rättsligt 

skydd för familjemedlemmar vid unionsmedborgarens avresa, bortgång eller 

vid separation innan permanent uppehållsrätt erhålls.
76

   

För familjemedlemmar som är medborgare i en medlemsstat kvarstår rätten 

till vistelse (uppehållsrätt) även efter separation, avresa eller bortgång av 

unionsmedborgaren men innan de beviljas permanent uppehållsrätt måste de 

för sin egen del uppfylla någon av förutsättningarna för uppehållsrätt enligt 

artikel 7.1 rörlighetsdirektivet (artiklar 12.1  och 13.1 Rd).
77

  

För en familjemedlem som inte är unionsmedborgare uppställer 

rörlighetsdirektivet ytterligare krav som skall vara uppfyllda för att denne 

skulle kunna få stanna i värdlandet. I artiklar 12.2 första stycket samt 13.2 
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första stycket föreskrivs att familjemedlemmar skulle ha bott tillsammans i 

en medlemsstat i minst ett år före unionsmedborgarens bortgång eller 

separation. I fallet med separationen uppställer direktivet ytterligare ett 

villkor, nämligen att äktenskapet, det registrerade partnerskapet har varat i 

minst tre år, varav minst ett år i den mottagande medlemsstaten (artikel 13.2 

a Rd).
78

   

Enligt Chalmers m.fl. är syftet med den strängare inställningen vad gäller 

familjemedlemmar från tredje land att motverka arrangerade äktenskap. 

Samtidigt som bestämmelserna återspeglar den inställningen att 

tredjelandsmedborgare som hade bott i en medlemsstat under kortare 

perioder har mindre rätt jämfört med unionsmedborgare till att bosätta sig på 

en medlemsstats territorium.
79

  

Situationen är dock annorlunda när tredjelandsmedborgare har vårdnaden 

om unionsmedborgarens barn eller rätt till umgänge med underåriga barn, 

eller om beviljande av uppehållsrätt är befogat ned hänsyn till särskilt svåra 

omständigheter.
 
Som ett exempel på sådana omständigheter nämns i 

direktivet att icke-unionsmedborgare har blivit utsatt under äktenskapet eller 

registrerade partnerskapet för våld i hemmet (artikel 13.2 b-d Rd). I sådana 

fall är tredjelandsmedborgarens uppehållsrätt oberoende av äktenskapets 

längd och oberoende av separation med unionsmedborgaren.
80

  

Målet Baumbast gällde två olika familjer vars familjemedlemmar vägrades 

uppehållstillstånd i England. I det ena fallet bodde och arbetade makarna R i 

Storbritannien med sina barn. Mannen var medborgare i Frankrike och 

kvinnan medborgare i USA. Efter att de separerade vägrade de brittiska 

myndigheterna att förlänga uppehållstillstånd för kvinnan trots att deras 

gemensamma barn beviljades permanent uppehållstillstånd. Sitt beslut 

motiverade myndigheterna att för barnens del var beviljande av permanent 

uppehållsrätt en nödvändig förutsättning för deras skolgång. Dessutom 

förvärvade de permanent uppehållsrätt i egenskap av familjemedlemmar till 

en arbetstagare som var bosatt i en medlemsstat.  

En av huvudfrågorna var huruvida förälder till barn som inte är 

unionsmedborgare har uppehållsrätt i en medlemsstat även efter skilsmässa 

med en unionsmedborgare. EU-domstolen besvarade denna fråga jakande 

och anförde bl.a. att den omständigheten att ett barn har rätt att bosätta sig i 

en medlemsstat för att fullfölja den allmänna skolundervisningen medför att 

detta barn även har en rätt att åtföljas av den förälder som har vårdnaden om 

barnet oavsett dennes medborgarskap. Vårdnadshavaren har således rätt att 

bo tillsammans med barnet i värdlandet under den tid som utbildningen 
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pågår även om föräldrarna under vistelsen i värdlandet skilt sig. Ett beslut 

att avslå en ansökan om uppehållsrätt för den förälder som har vårdnaden 

om barnet utgör därmed en kränkning av denna rätt.
81

   

Det kan även tilläggas att unionsmedborgarens avresa från en medlemsstat 

inte heller medför förlust av uppehållsrätt för den förälder som har den 

faktiska vårdnaden om unionsmedborgarens barn, om barnen är bosatta i 

värdstaden och genomgår en utbildning där (artikel 12.3 Rd ). Detta gäller 

även om övriga villkor för uppehållsrätt inte är uppfyllda.
82

  

Vid unionsmedborgarens avresa eller död har dennes barn (och barnens 

vårdnadshavare) bibehållen uppehållsrätt till dess studierna har avslutats. 

Detta bekräftades genom EU-domstolens praxis. Målet Eternach and Moritz 

handlade om ett barn som påbörjade sin utbildning i Nederländerna.
83

 Efter 

en tid återvände familjen till Tyskland för att bosätta sig där. Eftersom 

barnets diplom inte erkändes i Tyskland kom han tillbaka till Nederländerna 

för att slutföra sin påbörjade utbildning. Domstolen uttalade att under 

sådana omständigheter som i detta fall behåller barnet rätten till bosättning 

för att fullfölja sin utbildning.  

 

3.6 Implementering av direktivet  

I det föregående avsnittet har jag undersökt direktivens tillämpningsområde, 

kretsen av familjemedlemmar som kan komma i åtnjutande av direktivens 

förmåner och inte minst förutsättningarna för bosättning i medlemsstaten. 

Det som återstår är att något kort redogöra för hur själva medlemsstaterna 

ställde sig bakom de föreslagna lagändringarna, d.v.s. hur de valde att 

tillgodose rätten till familjeåterförening i sina respektive lagstiftningar. 

 

För att fullgöra sin skyldighet enligt artikel 39.1 i direktivet utarbetade 

kommissionen en rapport
84

 om tillämpningen av rörlighetsdirektivet riktad 

såväl till medlemsstaterna som till rådet för att ge en övergripande översikt 

av hur direktivet införlivats med nationella lagstiftningar samt tillämpats i 

praktiken.
85
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Det är just denna rapport som kommer att undersökas i den närmaste 

framställningen. Anledningen till varför jag valde att redogöra för denna i 

ett separat avsnitt är framför allt att rapporten tydligt visar medlemsstaternas 

inställning i frågor som rör familjeåterförening samt hur dessa valde att 

tillgodose rätten till familjeåterförening i sina respektive lagstiftningar. 

Detta är enligt min mening en ganska viktig kunskapsgrund för förståelse av 

den rättsliga utvecklingen på familjeåterförenings område.  

 

3.6.1 Bakgrund   

Medlemsstaterna var skyldiga att implementera direktivets bestämmelser 

senast den 30 april 2006 (artikel 40.1 Rd). Kommissionens undersökning 

visade dock att de uppgifter som medlemsstaterna lämnade om nationella 

implementeringsåtgärder var i till stor del ofullständiga och lämnades för 

sent. På den grunden inledde kommissionen mellan juni 2006 och februari 

2007 överträdelseförfaranden mot 19 medlemsstater.
86

 

 

Rapporten uppvisade att införlivandet var i överlag nedslående. Inte en enda 

medlemsstat har åstadkommit ett effektivt och korrekt införlivande i 

direktivet i sin helhet, och inte en enda artikel har införlivats effektivt och 

korrekt av samtliga medlemsstater.
87

 

 

3.6.2 Familjemedlemmar  

Trots att införlivandet av artikel 2.2 som tar sikte på definitionen av EU-

medborgarens familjemedlemmar var enligt kommissionens bedömning 

tillfredsställande uppstod problemen beträffande övriga familjemedlemmars 

rättigheter enligt artikel 3.2. Tretton medlemsstater
88

 har inte införlivat 

artikeln på ett korrekt sätt. Tio medlemsstater
89

 har däremot åstadkommit en 

förmånligare reglering genom att utvidga den automatiska rätten att bo med 

EU-medborgare till att omfatta även denna kategori familjemedlemmar. 

Registrerade partner betraktas som familjemedlemmar och tillerkännas 

fullständig rätt till fri rörlighet och fullständig uppehållsrätt i tretton 

medlemsstater.
90
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3.6.3 Uppehållsrätt i högst tre månader  

De flesta medlemsstater har införlivat artikel 6 på ett korrekt sätt. Italien, 

Ungern, Slovenien och Spanien kräver dock för beviljande av uppehållsrätt 

att familjemedlemmar från tredje land måste ha rest in i landet lagligt. 

Grekland, Luxemburg och Slovenien har kopplat uppehållsrätten till 

inreseviseringens giltighetsperiod.
91

 Alla dessa villkor strider mot EU-

rätten, vilket fastslagits genom EU-domstolens praxis. Uppehållsrätt kan 

således inte nekas endast på den grunden att familjemedlemmar har rest in i 

medlemsstaten olagligt eller att deras inreseviseringar har löpt ut.  

 

3.6.4 Uppehållsrätt för längre tid än tre 
månader  

Även artikel 7.1 har införlivats hos de flesta medlemsstaterna på ett 

tillfredställande sätt. Estland och Spanien kräver inte ens att EU-medborgare 

uppfyller villkoren i artikel 7.1 och uppehållsrätt ges enbart på grundval av 

medborgarskap i EU, vilket är en förmånligare reglering än den som 

föreskrivs i direktivet. Enbart enstaka stater uppställde vissa krav som är 

oförenliga med EU-rätten.
92

 

 

3.7 Sammanfattande kommentar  

Familjebegrepp i rörlighetsdirektivet härleds ur principen om bevarande av 

familjeenhet och under vissa förutsättningar omfattar förutom makar även 

registrerade partner. Registrerade partner har således inte direkt rätt att 

kunna åberopa rätten till familjeåterförening under rörlighetsdirektivet. 

Detta kan enligt min mening leda till ett stort avvägningsdilemma hos 

registrerade partner och deras barn då de kan tvingas att bosätta sig i den 

medlemsstat vars lagstiftning föreskriver motsvarande rätt för samkönade 

äktenskap.  

 

Vidare föreskriver rörlighetsdirektivet ingen rätt till inresa eller bosättning 

för sambo som är unionsmedborgare. Trots att denna problematik 

uppmärksammades av Europeiska kommissionen ledde det inte till någon 

omförhandling av direktivet. Sin motvillighet till att bredda ut 

familjebegreppet motiverades av medlemsstaterna strävan att bekämpa 

arrangerade äktenskap samt göra det svårare för oseriösa parförhållanden att 

bosätta sig i medlemsstaten.  Detta argument tycks vara logiskt men 

undersöker man rätten till återförening ur barnperspektivet tycks det stå klart 

att barnen i icke-traditionella familjer inte har den självklara rätten att leva 
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tillsammans med sin förälder som väljer att utnyttja den fria rörligheten och 

bosätta sig i en annan medlemsstat. Detta är med tanke på barnperspektivet 

och inte minst barns rättigheter i icke-traditionella familjebildningar ett 

problem som inte kan underkastas nationella lagstiftningar utan det borde 

finnas unionsrättslig reglering på område.  

 

Som jag inledningsviss påpekat återspeglar direktivets bestämmelser 

kodifiering av EU-domstolens praxis när det gäller familjemedlemmars 

rättigheter i synnerhet rätten till familjeåterförening. Dessutom skiljer 

rörlighetsdirektivet mellan familjemedlemmar som själva är 

unionsmedborgare och familjemedlemmar från tredje land. Beroende på till 

vilken kategori en familjemedlem hör uppställer direktivet olika krav som 

medlemsstaterna ska eller får ställa på medföljande familjemedlem. Detta 

gäller bl.a. i uppsatsen behandlade villkor för familjeåterförening och inte 

minst rätten till vistelse i medlemsstaten vid ändrade familjeförhållanden, 

såsom separation, referenspersonens avresa m.m.  

 

I avsnittet har jag kommit fram till att regleringen för familjemedlemmar 

som själva är unionsmedborgare är förmånligare än för familjemedlemmar 

som kommer från tredje land. Detta gäller så länge den familjemedlem som 

inte är unionsmedborgare inte har gemensamma barn med en 

unionsmedborgare. Finns det gemensamma barn tolkas direktivets 

bestämmelser av EU-domstolen till förmån för tredjelandsmedborgare. 

Detta tyder på en benägenhet hos EU-domstolen att beakta barns rättigheter 

samt att inte göra allt för restriktiva tolkningar av direktivets regler när 

målet avser barn och deras rätt till boende och umgänge med båda sina 

föräldrar.  

 

Man ska dock inte glömma att denna rätt inte är någon självklarhet i sig som 

tillerkänns alla barn i unionen. Barnen som växer upp i icke-traditionella 

äktenskap eller där föräldrar inte är gifta med varandra kan än idag inte 

förlita sig på direktivets bestämmelser. Det kan även tilläggas att det faktum 

att direktivet innehåller såväl tvingande som icke-tvingande bestämmelser 

när det gäller rätten till familjeåterförening leder till att medlemsstater med 

snävare familjebegrepp har större möjlighet att begränsa rätten till 

familjeåterförening i sina nationella lagstiftningar.  
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4 Familjeåterförening med en 
tredjelandsmedborgare  

Under föregående avsnitt tittade vi närmare på rätten för en 

unionsmedborgare att leva tillsammans med sin familj. Med hjälp av 

rörlighetsdirektivets regler undersökte vi vilka familjemedlemmar som 

tillerkänns denna rätt och vilka som faller utanför. I detta avsnitt kommer vi 

att utreda rätten för en tredjelandsmedborgare som lagligen är bosatt i 

medlemsstaten att leva tillsammans med sina familjemedlemmar. Denna rätt 

kommer att studeras utifrån familjeåterföreningsdirektivet.   

 

Den grundläggande skillnaden mellan dessa två direktiv är således att 

rörlighetsdirektivet behandlar unionsmedborgarens rätt till 

familjeåterförening i det fall denne väljer att flytta till en annan medlemsstat 

än den han är medborgare i. Familjeåterföreningsdirektivet tar däremot sikte 

på en tredjelandsmedborgare som redan är bosatt i en medlemsstat men som 

önskar återförenas med sina familjemedlemmar som bor utanför Europeiska 

unionen. 

 

4.1 Bakgrund  

Familjeåterförening för en medborgare i tredje land som är lagligen bosatt i 

medlemsstaten med en tredjelandsmedborgare utgör i dag omkring en 

tredjedel av all invandring till EU. Cirka 500 000 migranter per år, eller 21 

procent av samtliga beviljade uppehållstillstånd, är tredjelandsmedborgare 

som återförenas med medborgare från länder utanför EU.
93

 

Familjeåterförening nämns även i funktionsfördraget där det sägs att 

Europaparlamentet och rådet ska vid utformningen 

av en gemensam invandringspolitik för EU besluta om villkor för inresa och 

vistelse när det gäller familjeåterförening (artikel 79.2 a FEUF).  

 

Mer ingående regleras tredjelandsmedborgarens rätt att leva tillsammans 

med sin familj i familjeåterföreningsdirektivet. Direktivet innehåller 

gemensamma bestämmelser på unionsnivå för utövande av rätten till 

familjeåterförening för en tredjelandsmedborgare. Även villkoren för inresa 

och vistelse för familjemedlemmar som vill återförenas med en 

familjemedlem som kommer från ett land utanför EU men som redan vistas 

lagligt i en medlemsstat fastställs i direktivet. 
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4.2 Rätt till familjeåterförening 

Direktivets syfte framgår av dess artikel 1 där det stadgas att syftet med 

detta direktiv är att fastställa villkor för utövande av rätten till 

familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas på 

medlemsstaternas territorier.  

 

Med tredjelandsmedborgare avses personer som inte är unionsmedborgare 

enligt artikel 20 FEUF. Från direktivets tillämpningsområde undantas bland 

annat familjemedlemmar till unionsmedborgare, familjemedlemmar till en 

sådan anknytningsperson (i direktivet kallas för referensperson) som 

ansökte om flyktingsstatus och vars ansökan ännu inte har lett till ett slutligt 

beslut (artikel 2 a Fd) eller som har tillstånd att vistas i en medlemsstat med 

stöd av ett tillfälligt skydd (artikel 2 b Fd).
94

 Direktivet består av både 

obligatoriska och fakultativa bestämmelser. De obligatoriska reglerna avser 

familjeåterförening med kärnfamiljen (artikel 4 Fd). 

 

Med anknytningsperson eller referensperson avses en medborgare i tredje 

land som vistas lagligen i en medlemsstat och som ansöker om 

familjeåterförening, eller vars familjemedlemmar ansöker om 

familjeåterförening för att förenas med honom/henne (artikel 2 c Fd).  

 

I och med antagandet av direktivet önskade man att komma ett steg närmare 

i inrättandet, på EU:s territorium, av ett område med frihet, säkerhet och 

rättvisa (preambel 1 Fd) samt uppnå harmonisering i medlemsstaternas 

lagstiftning.
95

 I direktivet anges också att medlemsstaterna vid 

implementeringen av direktivet bör respektera och iaktta de grundläggande 

rättigheter och principer som finns i EKMR och EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna. I samband med detta omnämns särskilt artikel 

8 EKMR och rätten till respekt för familjeliv (preambel 2). Direktivets 

bestämmelser ska genomföras utan diskriminering och med beaktande av 

den traditionella kärnfamiljens rätt till familjeåterförening (preambel 5 resp. 

9). 

 

Trots sin starka koppling till främjande av frihet, säkerhet och rättvisa samt 

respekten till familjeliv i ärenden som rör familjeåterförening har direktivets 

bestämmelser när det gäller skyddet för mänskliga rättigheter ifrågasatts av 

Europaparlamentet som väckte ogiltighetstalan mot Rådet.
96

  

Ogiltigförklaringen avsåg bl.a. artiklarna 4.1 sista stycket och 4.6 om barns 

rätt till familjeåterförening samt artikel 8 som gjorde det möjligt för 

medlemsstaterna att begränsa rätten till familjeåterförening. Som grund för 

sin talan åberopade Europaparlamentet att dessa bestämmelser i direktivet 
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var oförenliga med rätten till respekt för familjelivet i artikel 8 EKMR och 

artikel 7 i EU:s stadga.
97

  

 

I sin dom fastställde EU-domstolen att direktivet i sig inte strider mot den 

grundläggande rätten till respekt för familjelivet. Domen har dock betydelse 

när det gäller medlemsstaternas genomförande av direktivet, då det 

ankommer på medlemsstaterna själva att beakta skyddet för de 

grundläggande rättigheterna och framför allt rätten till respekt för familjeliv 

och skyldigheten att sätta underåriga barns bästa i främsta rummet.
98

 Denna 

skyldighet är bindande gentemot alla medlemsstater, vilket innebär att 

medlemsstaterna är skyldiga att så långt det är möjligt tillämpa 

familjeåterföreningsdirektivets bestämmelser under omständigheter som inte 

strider mot unionens krav.
99

  

 

4.2.1 Inresa och uppehållstilstånd för 
familjemedlemmar  

Det är medlemsstaterna själva som avgör hur en ansökan till de behöriga 

myndigheterna i den berörda medlemsstaten ska inlämnas (artikel 5.1 Fd). 

Om de berörda medlemsstaterna anser det är lämpligt får de hålla samtal 

med referenspersonen och dennes familjemedlemmar samt göra de 

nödvändiga utredningarna. Till ansökan ska även skriftliga bevis för att 

styrka familjeband infogas samt bestyrkta kopior av familjemedlemmars 

resehandlingar (artikel 5.2 Fd). Allt detta för att så långt det går undvika 

eventuellt missbruk av rättigheter.   

 

Vidare framgår av familjeåterföreningsdirektivet att ansökan ska lämnas in 

och behandlas när familjemedlemmarna vistas utanför den medlemsstat på 

vars territorium referenspersonen vistas. Medlemsstaterna får dock i sina 

respektive lagstiftningar göra undantag från detta krav och i vissa lämpliga 

fall godta en ansökan som lämnats in när familjemedlemmarna redan 

uppehåller sig på deras territorium (artikel 5.3 Fd).    

 

När ansökan om familjeåterförening har lämnats in och godkänts av den 

berörda medlemsstaten ska dess behöriga myndigheter utfärda ett första 

uppehållstillstånd för familjemedlemmar med minst ett års giltighetstid 

(artikel 13.2 Fd). Giltighetstiden för familjemedlemmars 

uppehållstillstånd får dock i regel inte sträcka sig längre än till och med det 

datum då referenspersonens uppehållstillstånd löper ut (artikel 13.3 Fd). 

 

En familjemedlem som får uppehållstillstånd i en annan medlemsstat baserat 

på familjeåterföreningsdirektivet ska ha samma rätt som 

anknytningspersonen i fråga om utbildning, anställning eller egen 

företagsverksamhet (artikel 14.1 Fd). Medlemsstaterna får dock själva 
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besluta under vilka förutsättningar familjemedlemmar får utöva verksamhet 

som anställda eller som egenföretagare samt begränsa tillträdet till 

anställning för ogifta myndiga barn till referenspersonen, om barnen av 

hälsoskäl inte kan försörja sig själva eller, när det gäller andra släktingar
100

 

om dessa är beroende av referenspersonen eller dennes make/maka för sin 

försörjning och saknar nödvändigt familjemässigt stöd i ursprungslandet 

(artikel 14.3 Fd).  

 

Senast efter fem års vistelse i medlemsstaten har familjemedlem rätt till att 

efter eventuell ansökan få eget uppehållstillstånd, oberoende av 

anknytningspersonens uppehållstillstånd.  

 

4.2.2 Uppehållstillstånd vid ändrade 
familjeförhållanden 

Av familjeåterföreningsdirektivet framgår att medlemsstaterna får inskränka 

beviljandet av uppehållstillstånd vid s.k. upplösta familjeband (artikel 15.1 

andra stycket Fd). Vidare föreskrivs att om personer som rest in i 

medlemsstaten för familjeåterförening blir änklingar/änkor, skiljer sig eller 

om deras släktingar avlider, får de, efter ansökan beviljas eget 

uppehållstillstånd. Villkoren för beviljande av eget uppehållstillstånd och 

dess giltighetstid skall fastställas enligt nationell lagstiftning (artikel 15. 3-4 

Fd). Medlemsstaterna får även återkalla ett uppehållstillstånd för en 

familjemedlem om referenspersonen flyttar från landet (artikel 16.3 Fd). 

 

4.3 Begreppet familjemedlem 

Enligt artikel 3.1 kan en tredjelandsmedborgare ansöka om 

familjeåterförening med sina familjemedlemmar
101

 om han eller hon innehar 

ett uppehållstillstånd i en medlemsstat med en giltighetstid på minst ett år 

och har välgrundade utsikter till att få ett varaktigt uppehållstillstånd. Vilka 

familjemedlemmar ingår då i anhörigkretsen och kan åtnjuta 

familjeåterföreningsdirektivets förmåner för att få komma in och bosätta sig 

i en medlemsstat?  

 

Som jag har redan konstaterat ska direktivets bestämmelser genomföras utan 

diskriminering och med beaktande av den traditionella kärnfamiljens
102

 rätt 

till återförening. Denna traditionella syn har kritiserats av McGlynn. Hon 

betonar att direktivets regler är mer förmånliga vad gäller återförening med 

kärnfamilj, d.v.s. äkta make/maka och deras underåriga barn, och direktivet 
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lämnar ganska begränsat utrymme för återförening med andra anhöriga.
103

 

Hon undersöker särskilt kretsen av anhöriga. Genom att dela upp barnen i 

fyra olika grupper beroende på föräldrarnas status och det mönster på vilken 

familjen är uppbyggd kommer hon fram till att barn i icke traditionella 

familjer tillerkänns i direktivet ett svagare skydd jämfört med barnen i 

traditionella kärnfamiljer baserade på äktenskap.
104

 

 

I första grupp hamnar anknytningspersonens make/maka och deras 

gemensamma barn. Det spelar ingen roll om dessa barn är biologiska eller 

adopterade (artikel 4.1.a och b Fd). Underåriga barn får inte uppnå 

myndighetsålder enligt lagen i den berörda medlemsstaten. De får inte heller 

vara gifta (artikel 4.1. stycke 2 Fd). I denna grupp skall medlemsstaterna 

tillåta inresa och vistelse.  

 

Andra gruppen utgörs av underåriga barn, såväl biologiska som adopterade, 

till anknytningspersonen under förutsättningen att anknytningspersonen har 

vårdnaden om barnet och barnet är beroende av honom eller henne för sin 

försörjning (artikel 4.1.c Fd). I den tredje gruppen ingår underåriga barn till 

anknytningspersonens make eller maka om denne har ensam vårdnad om 

barnet och barnet är beroende av honom/henne för sin försörjning. I alla 

dessa grupper precis som i fallet med den första gruppen skall 

medlemsstaterna tillåta inresa och vistelse. När det gäller gemensam 

vårdnad så får i båda grupperna medlemsstaterna själva avgöra huruvida de 

ska tillåta familjeåterförening under förutsättning att den andra 

vårdnadshavaren har lämnat sitt samtycke eller ej (artikel 4.1.c och d Fd). 

 

Situationen är dock annorlunda i den fjärde och sista gruppen som enligt 

McGlynns uppdelning består av ogifta och/eller registrerade partner samt 

underåriga barn i icke-traditionella familjer, d.v.s. i sådana familjer där 

parterna inte är vigda i ett traditionellt heterosexuellt äktenskap. Beträffande 

sådana relationer föreskriver direktivet att medlemsstater får tillåta inresa 

och vistelse för ogift partner som är tredjelandsmedborgare och som har ett 

vederbörligen styrkt varaktigt förhållande med referenspersonen (artikel 

4.3). 

 

Samma gäller för ogifta myndiga barn som av hälsoskäl bevisligen inte kan 

försörja sig själva, det är alltså den aktuella medlemsstaten som avgör 

huruvida de får återförenas med sin familjemedlem eller ej. Beträffande 

polygama familjer där anknytningspersonen redan bor tillsammans med en 

make/maka på en medlemsstats territorium, skall medlemsstaterna inte 

tillåta familjeåterförening för ytterligare en make/maka. Barn till denna 

make/maka kan emellertid tillåtas inresa och vistelse, om medlemsstaten så 

vill (artikel 4.3–4.4 Fd). 

 

Direktivet uppställer ytterligare krav som baseras på barnets ålder. 

Bestämmelserna i direktivet hindrar nämligen inte medlemsstater att 

begränsa rätten till familjeåterförening för barn som är över tolv år och 
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anländer till medlemsstaten på egen hand utan resten av sin familj. I sådana 

fall får medlemsstaterna tillåta inresa, om barnet uppfyller 

integreringskriteriet under förutsättningen att ett sådant krav har funnits i 

medlemsstaternas lagstiftning vid tidpunkten för direktivets genomförande 

(artikel 4.1 stycket 3 Fd).  Även barn som har fyllt 15 år innan de lämnade 

ansökan om familjeåterförening får nekas rätten till familjeåterförening i 

medlemsstaternas lagstiftningar (artikel 4.6 Fd). 

 

4.4 Implementering av direktivet i 
nationella lagstiftningar 

Artikel 19 i familjeåterföreningsdirektivet ålägger kommissionen en 

skyldighet att utarbeta en rapport om tillämpningen och införlivandet av 

familjeåterföreningsdirektivet. Rapporten
105

 innehåller en kortfattad 

beskrivning om hur medlemsstaterna införlivat direktivet samt 

rekommendationer om hur direktivet bör tillämpas i praktiken. Rättsakten 

baseras på två utredningar från kommissionen om genomförandet av 

direktivet samt andra källor.
106

  

 

Medlemsstaterna, med reservation för Rumänien och Bulgarien,
107

 skulle ha 

införlivat direktivet senast den 3 oktober 2005. Efter det att tidsfristen för 

implementeringen löpt ut inledde kommissionen överträdelseförfaranden 

mot 19 medlemsstater för att de inte hade lämnat information om några 

införlivandeåtgärder. Därefter avlämnade kommissionen tio motiverade 

yttranden i enlighet med artikel 226 i fördraget. Beträffande fyra 

medlemsstater fattades beslut om att väcka talan vid EU-domstolen. Dom 

meddelades dock i ett fall.
108

 Tre övriga ärenden drogs tillbaka.
109

 

 

4.4.1 Familjemedlemmar  

När det gäller familjeåterförening med make/maka har en del 

medlemsstater
110

 angett 21årsåldern som den lägsta åldergränsen för att 

familjeåterförening skulle bli aktuell. Detta gjordes med motiveringen att 
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förebygga arrangerade äktenskap. Cypern krävde dessutom att äktenskapet 

ska ha ingåtts minst ett år före ansökan om familjeåterförening.
111

 

 

Över hälften av medlemsstaterna
112

 tillåter familjeåterförening för föräldrar 

till referenspersonen eller dennes make/maka, medan sju av dem
113

 tillåter 

familjeåterförening för en ogift partner, antingen inom ramen för 

samboförhållande eller ett registrerat partnerskap med referenspersonen.
114

 

 

4.4.2 Harmonisering   

Beträffande skenäktenskap, d.v.s. utnyttjande av reglerna med det enda 

syftet att erhålla uppehållstillstånd, konstaterade kommissionen att alla 

medlemsstater hade regler som förhindrade den typen av beteende.
115

  

 

Kommissionen noterade särskilt att direktivet inrymde ett ganska litet antal 

bindande bestämmelser vilket gjorde att medlemsstaterna fick ett relativt 

brett handlingsutrymme. På så sätt hade direktivet ganska begränsade 

effekter för harmoniseringen av medlemsstaternas lagstiftning på 

familjeåterförenings område. Enligt kommissionen är familjeåterförening 

nyckeln till en framgångsrik invandring, ett område där EU måste se över 

och vidareutveckla sin invandringspolitik. För att lyckas med detta avser 

kommissionen att inleda ett mer omfattande samråd om 

familjeåterföreningens framtid.
116

 En sådan omförhandling som väckte en 

offentlig debatt om familjeåterföreningsframtid inkom till medlemsstaterna 

under detta år.
117

 

 

4.4.3 Omförhandling av 
familjeåterföreningsdirektivet 

Familjeåterföreningsdirektivets mål är att skapa gemensamma EU-regler 

som fastställer villkor för utövandet av rätten till familjeåterförening för 

tredjelandsmedborgare på EU-nivå. Enligt kommissionens åsikt har 

införlivandet av direktivets bestämmelser inte varit tillfredställande. En del 

medlemsstater har dessutom under de senaste åren infört ännu restriktivare 

regler när det gäller familjeåterförening och även förespråkat en ändring av 

direktivet för att kunna införa ytterligare begränsningar för 

familjeåterförening.
118

  

                                                 
111

 Det kan nämligen ifrågasättas huruvida denna bestämmelse är förenligt med direktivet 

särskild med tanke på att direktivet inte uppställer några sådana begränsningar samt med 

beaktande av EU-domstolens dom C-540/03 (p. 60), se KOM (2008) 610 slutlig, s. 5. 
112

 Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Italien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, 

Rumänien, Slovenien, Slovakien, Sverige, Spanien.  
113

 Belgien, Tyskland, Finland, Nederländerna, Sverige, Portugal och Litauen. 
114

 KOM (2008) 610 slutlig, s. 6. 
115

 KOM (2008) 610 slutlig, s. 10. 
116

 KOM (2008) 610 slutlig, s. 15. 
117

 KOM(2011) 735. 
118

 KOM(2011) 735, s.1. 
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Detta var en av anledningarna till varför kommissionen ville inleda en 

offentlig debatt i form av grönbok om familjeåterförening med särskilt 

fokus på de frågor som omfattas av familjeåterföreningsdirektivet. 

Dokument innehåller 14 frågor till alla berörda intressenter
119

 om bl.a. 

direktivets tillämpningsområde, krav för rätt till familjeåterförening, inresa 

och bosättning för familjemedlemmar osv. För att kunna ta ställning och 

avgöra om reglerna i familjeåterföreningsdirektivet behöver ändras 

uppmanade kommissionen de berörda intressenterna att senast den 1 mars 

2012 skriftligen besvara kommissionens frågor.
120

 

 

Som svar på detta inleddes i Sverige en debatt om omförhandlingen av 

direktivet. Den svenska Riksdagen ställde sig kritiskt till förlaget och 

anförde att förändringar av familjeåterföreningsdirektivet kan få negativa 

effekter på den svenska regleringen och leda till en försämring beträffande 

rätten till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare i EU. Riksdagen 

påpekade särskilt att sådana faktorer som en allvarlig ekonomisk kris i stora 

delar av Europeiska unionen tillsammans med en snabbt växande 

arbetslöshet kan leda till att högerextrema och främlingsfientliga partier 

växer fram och söker inflytande över politiken. Enligt Riksdagens 

bedömning är en omförhandling av direktivet i detta politiska klimat och 

under rådande förhållandena inte skulle stärka rätten till familjeåterförening 

för tredjelandsmedborgare utan till och med att försvåra den.
121

 

 

Vidare anförde Riksdagsledamöter
122

 att EU:s migrationspolitik håller på att 

harmoniseras. EU har redan tagit steg mot gemensamma regler på 

familjeåterförenings område, men det är inte en total harmonisering som 

åsyftas eftersom gällande reglering innehåller minimiregler som innebär att 

enskilda medlemsstater kan anta mer förmånliga bestämmelser än vad som 

föriskrivs i familjeåterföreningsdirektivet. Medlemsstaterna har därmed ett 

relativt brett handlingsutrymme vad gäller regleringen av rätten till 

familjeåterförening i sina respektive lagstiftningar. Att i dagens klimat runt 

om i EU omförhandla bestämmelserna i familjeåterföreningsdirektivet kan 

enligt Riksdagens bedömning inte leda till en mer human och öppen 

reglering av anhöriginvandringen. Därför förespråkade den svenska 

lagstiftaren inte någon revidering av direktivet.
123

 

                                                 
119

 Alla EU-institutioner, nationella, regionala och lokala myndigheter, kandidatländer, 

partnerländer, mellanstatliga och icke-statliga organisationer, alla statliga aktörer och 

privata tjänsteleverantörer som berörs av frågorna om familjemedlemmar, den akademiska 

världen, arbetsmarknadens parter, det civila samhällets organisationer och enskilda 

personer. KOM(2011) 735, s. 9. 
120

 KOM(2011) 735, s. 9. 
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 Debatten finns även på webben under länken http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SfU8&doctype=bet 
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Bl.a. Ferm Maria. 
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 Socialförsäkringsutskottets utlåtande 2011/12: SfU8, Rätt till familjeåterförening för 

tredjelandsmedborgare bosatta i EU, s 7., se även Riskdagens debatt på webben under not 

141. 
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4.5 Sammanfattande kommentar  

Som det har framkommit är familjeåterföreningsdirektivets tvingade regler 

om rätten till familjeåterförening begränsade till makar. Det är just de som i 

största möjliga mån är direktivets förmånstagare. Vad gäller registrerade 

partner och sambor är det upp till medlemsstaterna att avgöra huruvida de 

vill tillåta inresa och vistelse för dessa typer av familjebildningar. Samma 

gäller barnen som växer upp i icke-traditionella familjer. Direktivets 

bestämmelser ger således mindre skydd till dessa barn jämfört med barnen 

som föds och växer upp i den traditionella kärnfamiljen.  

 

På denna punkt kan jag hålla med McGlynn i hennes resonemang om 

utformningen av direktivets bestämmelser där regleringen ligger 

huvudsakligen på medlemsstaternas lagstiftningar. Implementeringen av 

direktivet i nationella lagstiftningar var inte heller lyckosam och i nuläget är 

det nästan omöjligt att säga att någon harmonisering av medlemsstaternas 

lagstiftning på familjeåterförenings område är för handen. Medlemsstaterna 

är fortfarande något ovilliga att släppa ifrån sig den lagstiftningsmakten och 

förlita sig på supranationellt inflyttande från unionens och dess rättsinstituts 

sida där kommissionen är den största förslagsdrivaren.  

Avslutningsvis kan konstateras att utformningen av reglerna i 

familjeåterföreningsdirektivet ger medlemsstaterna som har ett snävt 

familjebegrepp i sina respektive lagstiftningar större manöverutrymme att 

inte tillerkänna familjemedlemmar till icke traditionella familjer bättre 

skydd jämfört med den traditionella kärnfamiljen.   

Det kan också tilläggas att eftersom Sverige inte hör till de länder som har 

en snäv syn på familjen och tillerkänner såväl sambo som registrerade 

partner familjeåterförening på samma villkor som medlemmar i den 

traditionella familjen valde den svenska lagstiftaren att ställa sig kritisk till 

omförhandlingen av direktivet och eventuell skärpning av regler på 

familjeåterförenings område.  
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5 Reglering av rätten till 
familjeåterförening i den 
svenska lagstiftningen 

I detta kapitel kommer jag att utreda den svenska regleringen. 

Undersökningen kommer att ske utifrån bestämmelser i den svenska 

utlänningslagen.
124

  

 

Den grundläggande tanken med detta kapitel är att sammankoppla den EU-

rättsliga regleringen med den nationella regleringen vad gäller rätten till 

familjeåterförening. Jag har redan påpekat att båda direktiven innehåller 

såväl tvingande som fakultativa bestämmelser. Dessutom uppmuntrade 

kommissionen medlemsstaterna att även ha en förmånligare reglering i sina 

respektive lagstiftningar. Att undersöka hur rätten till familjeåterförening 

tillgodoses i den svenska rättsordningen är således det kommande 

framställningens huvudsyfte.  

 

5.1 Bakgrund  

Regleringen av rätten till familjeåterförening i den svenska lagstiftningen 

kännetecknas av att det finns en del lagändringar som EU-direktiven gett 

upphov till. En ny utlänningslag trädde i kraft den 31 mars 2006.
125

 

Implementeringen av EU-direktiv
126

 på familjeåterföreningsområde ledde 

till att två nya kapitel infördes i utlänningslagen: 3 a kapitlet om 

uppehållsrätt för EES-medborgare och 5 a kapitlet om 

tredjelandsmedborgarens ställning som varaktigt bosatta i Sverige. Genom 

rörlighetsdirektivet har systemet med uppehålls- och arbetstillstånd 

avskaffats och införts en generell rätt för samtliga EES-medborgare och 

deras familjemedlemmar att vistas upp till tre månader i Sverige utan 

uppehållstillstånd.  

 

Även införlivandet av familjeåterföreningsdirektivet medförde betydande 

ändringar, t.ex. i lagens femte kapitel beträffande villkor för beviljande av 

uppehållstillstånd på grund av anknytning. I 13 kapitlet infördes nya 

bestämmelser om DNA-analys i de ärenden som rör familjeanknytning.  

                                                 
124

 SFS 2005:716. 
125

 Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05: SfU17 och 18, rskr. 2005/06:1 och 2. 
126

 Detta gäller framför allt Rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta 

tredjelandsmedborgarens ställning och Rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares 

och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 

territorier samt rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening. 
126

 SFS 2005:716. 
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5.2 Familjeåterförening med 
unionsmedborgare i svensk rätt 

Detta avsnitt inleds med en genomgång kring bestämmelser om 

unionsmedborgares och deras familjemedlemmars uppehållsrätt som har sin 

grund i rörlighetsdirektivet. I samband med detta kommer även kretsen av 

anhöriga och övriga villkor för familjeåterförening med bosatt i Sverige 

unionsmedborgare att beröras.  

 

5.2.1 Uppehållsrätt  

Bestämmelserna som har sitt ursprung i rörlighetsdirektivet återfinns i 3a 

kap utlänningslagen (UtlL) samt i 3a kap utlänningsförordningen
127

 (UtlF). I 

och med implementeringen av direktivet har ett nytt begrepp uppehållsrätt 

för EES-medborgare införts i svensk rätt (jfr 2 kap. 3a § UtlL) och 

uppehållstillstånd ersattes med ett registreringsförfarande hos 

Migrationsverket.
128

 Med uppehållsrätt menas rätten för EES-medborgare 

och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige i mer än tre månader utan 

uppehållstillstånd (3 a kap. 1 §). När en unionsmedborgare vistats i landet 

under mer än tre månader skall verket utfärda registreringsbevis. För 

unionsmedborgares familjemedlemmar utfärdas uppehållskort. 

 

Regleringen med uppehållsrätt omfattar inte bara unionsmedborgare utan 

även EES-medborgare
129

dock inte medborgare i Schweiz. Schweiz omfattas 

av EES-avtalets regelverk på grund av ett särskilt avtal med EU. 

Anledningen till varför den svenska lagstiftaren valde att utöka 

personkretsen jämfört med direktivets personkrets är att den 

gemenskapsrättsliga regleringen av fri rörlighet för personer har även blivit 

en del av EES-avtalet. För att även de schweiziska medborgarna skulle 

kunna ingå i denna personkrets krävdes att rörlighetsdirektivet skulle bli en 

del av det särskilda avtalet mellan Schweiz och EU.
130

  

 

Ännu har det särskilda avtalet inte kommit till stånd, därför valde den 

svenska regeringen i sitt författningsförslag att likställa endast de som är 

EES-medborgare med unionsmedborgare och utesluta schweiziska 

medborgare och deras familjemedlemmar. Detta innebär i praktiken att de 

tidigare bestämmelserna om uppehållstillstånd alltjämt gäller för 

medborgare i Schweiz och deras anhöriga. De behöver således även 

fortsättningsvis ha uppehållstillstånd efter tre månaders vistelse i Sverige.
131
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 SFS 2006:97. 
128

 Prop. 2005/06: 77, s. 1, Wikrén och Sandesjö, s. 136f. 
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 Medborgare i Island, Norge och Liechtenstein. 
130

 Prop. 2005/06: 77, s. 39f. 
131

 Prop. 2005/06: 77, s. 39-40 och 71, Wikrén och Sandesjö, s. 139f. 
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5.2.2 Familjemedlemmar    

Familjemedlemmars uppehållsrätt härleds ur EES-medborgares rätt att 

vistas i Sverige. Detta framgår av 3 a kap 4 § UtlL där stadgas att en 

familjemedlem till en sådan EES-medborgare som anges i 3 § har 

uppehållsrätt. En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon har 

tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning. Alltså 

alla EES-medborgare måste ha tillräckliga tillgångar samt en heltäckande 

sjukförsäkring som gäller i Sverige.
132

  

 

Begreppet familjemedlem definieras närmare i 2 § och omfattar make eller 

sambo till EES-medborgare, släktingar i rakt nedstigande led, om dessa är 

beroende av EES-medborgare eller dennes make/maka för sin försörjning 

eller är under 21 år, samma gäller för släktingar i rakt uppstigande led. Även 

registrerade partner till EES-medborgare omfattas av bestämmelsen.
133

  

 

Med make jämställs likaså sambo trots att detta inte krävs enligt 

direktivet.
134

 Anledningen till varför den svenska lagstiftaren valde att 

likställa sambo med make var att ett eventuellt uteslutande av sambor när 

det gäller uppehållsrätt skulle strida mot likabehandlingsprincipen, eftersom 

en utlänning som är sambo till en svensk medborgare i regel skulle kunna få 

uppehållstillstånd i Sverige i enlighet med 5 kap. 3 § första stycket UtlL.
135

 

 

5.2.3 Uppehållsrätt för minderåriga EES-
medborgare  

I MIG 2009:22 förklarade Migrationsöverdomstolen att prövningen om 

uppehållsrätt föreligger för en minderårig EES-medborgare, som är barn till 

en tredjelandsmedborgare och en EES-medborgare, ska avse barnets 

självständiga uppehållsrätt. Om barnet anses ha uppehållsrätt, har även 

föräldern från tredje land, som har ensam vårdnad om barnet även om denne 

separerade sig från EES-medborgare, legal rätt att vistas i Sverige. Eftersom 

underinstanserna inte bedömde barnets självständiga uppehållsrätt, utan 

byggde sina beslut enbart på bristande anknytning till f.d. make som är 

EES-medborgare återförvisades målet till underinstanserna för fortsatt 

handläggning.  

 

I sitt avgörande hänvisade MIG även till EU-domstolens praxis
136

 och 

påpekade att en minderårig medborgare i en medlemsstat som omfattas av 

en adekvat sjukförsäkring och står under vårdnad av en förälder, som inte är 

EES-medborgare men har tillräckliga tillgångar, har rätt till 

uppehållstillstånd i en annan medlemsstat. I sådant fall har även föräldern 

                                                 
132

 Bestämmelsen motsvarar artikel 7.1 (b) i rörlighetsdirektivet. 
133

 3 kap. 1 § 2 st. lagen (1994:1 117) om registrerat partnerskap. Lagen har dock upphört 

att gälla i april 2009 och numera gäller 1 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230). 
134

 Jfr artikel 2.2 och 3.2 b i rörlighetsdirektivet.  
135

 Prop. 2005/06:77, s.71. 
136

 C-200/02, Zhu och Chen.  
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som har den faktiska vårdnaden om barnet, rätt att bosätta sig tillsammans 

med barnet i värdmedlemsstaten. 

 

5.2.4 Ytterligare villkor för familjeåterförening 

För att ses som familjemedlem krävs vidare att utlänningen följer med eller i 

Sverige ansluter sig till en EES-medborgare (3 a kap. 2 § UtlL). Vad som 

avses med begreppet ansluter sig förklaras i betänkandet som föranledde 

lagändringen.
137

 Den svenska lagstiftaren valde dock att inte införa ett 

absolut krav på att familjemedlemmar som kommer till Sverige ska bo 

tillsammans för att en sådan anslutning i lagens mening skulle ha hänt, men 

de ska upprätthålla ”en faktisk familjerelation med mer än endast sporadiska 

kontakter”.
138

 

 

I målet MIG 2009:21 prövades grundförutsättningarna för uppehållsrätt i 

Sverige och särskilt tolkningen av begreppet följer med eller i Sverige 

ansluter sig till en EES-medborgare. Sökanden i målet var medborgare i 

tredje land som gift sig med en dansk medborgare, bosatt i Sverige. De 

ingick äktenskap efter att tredjelandsmedborgaren anslöt sig till sin hustru i 

Sverige, d.v.s. efter att den danska medborgaren flyttade till Sverige.  Även i 

detta fall valde Migrationsöverdomstolen att beskriva förutsättningarna för 

tredjelandsmedborgares uppehållsrätt utifrån EU-domstolens praxis.
139

 

Domstolen framförde att det inte regleras i rörlighetsdirektivet huruvida en 

unionsmedborgare måste ha bildat familj redan vid flytten till den 

mottagande medlemsstaten för att dennes familjemedlemmar som är 

tredjelandsmedborgare skulle kunna ta del av de rättigheter som tillfaller 

dem med stöd av direktivet. Domstolen betonade särskilt att det saknar 

betydelse var och när giftermålet ägde rum samt på vilket sätt 

tredjelandsmedborgaren reste in i den mottagande medlemsstaten.
140

  

 

Liknande tolkning gjorde Migrationsdomstolen i ett av sina senaste 

avgöranden – MIG 2011:17. Skillnaden jämfört med det förra avgörandet 

var att i det fallet handlade om sambo till en EES-medborgare som samtidigt 

var svensk medborgare. Även här tolkade Migrationsdomstolen begreppet 

ansluta sig till i ljuset av Metock och anförde att ”det är naturligt att låta 

EU-domstolens dom i Metock, som i och för sig endast avser makar, även få 

genomslag vid motsvarande situation avseende sambor”
141

.  
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 SOU 2005:49, Unionsmedborgares rörlighet inom EU. 
138

 Som exempel på situationer som gör anslutningen möjlig trots att två till Sverige 

inflyttande makar inte bor tillsammans nämns i betänkandet att makar exempelvis väljer att 

bosätta sig på olika orter i landet på grund av arbetsmarknadsskäl eller situationer då ett 

barn i de sena tonåren som följer med sina föräldrar till Sverige, men som av något skäl 

skaffar eget boende på samma ort som föräldrarna. SOU 2005:49, s. 119. 
139

 C-128/08, Metock. 
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 C-128/08, Metock, p. 99. Se även Migrationsöverdomstolens dom den 29 januari 2009 i 

mål nr UM 3289-08, där två makar ingick äktenskap efter EES-medborgarens inresa till 

Sverige.  
141

 MIG 2011:17.  
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Att en tredjelandsmedborgare blev sambo med en EES-medborgare först i 

Sverige hade inte någon avgörande betydelse när det gäller beviljande av 

den förste uppehållsrätt i Sverige. Det som satte stopp för 

tredjelandsmedborgarens uppehållsrätt var EES-medborgarens dubbla 

medborgarskap. I sin bedömning konstaterade domstolen att en 

tredjelandsmedborgare inte kan härleda någon uppehållsrätt i Sverige från 

en person som, förutom att vara EES-medborgare, dessutom är svensk 

medborgare. 

 

5.3 Familjeåterförening med en 
tredjelandsmedborgare bosatt i 
Sverige 

Införlivandet av familjeåterföreningsdirektivet i svensk rätt föranledde en 

rad lagändringar. Direktivet har både obligatoriska och fakultativa 

bestämmelser, dessutom uppmuntrades medlemsstaterna till mer 

förmånligare reglering på område.  

 

5.3.1 Uppehållstillstånd på grund av anknytning 

De obligatoriska bestämmelserna i direktivet implementerades i svensk rätt 

genom ändringar i utlänningslagen, bland annat i 5 kap. 3 §, som trädde i 

kraft den 30 april 2006.
142

 De avser framför allt familjeåterförening med 

make/maka samt minderåriga barn till någon av dem, där beviljande av 

uppehållstillstånd på grund av en återförening med kärnfamiljen har blivit 

en rättighet som inte funnits i tidigare lagstiftning. Detta skedde genom att i 

lagtexten uttryckligen ange att uppehållstillstånd ska ges
143

 till, i lagrummet 

uppräknade grupper utlänningar
144

, jämfört med tidigare får ges (5 kap. 3 § 

första stycket UtlL).
145

 Ändringen av lagrummets utformning motiverades 

överensstämmelsen med familjeåterföreningsdirektivet.
146

  

 

Den svenska lagstiftaren har dock valt att i utlänningslagen införliva även 

fakultativa bestämmelser i familjeåterföreningsdirektivet. Till dessa hör 
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 SFS 2006:220, prop. 2005/06:72. 
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 Rätten till återförening med kärnfamiljen är dock inte obegränsad. Bestämmelsen 

föreskriver rätt till uppehållstillstånd, om det inte finns särskilda skäl mot att bevilja sådant 

tillstånd. Sådana särskilda skäl kan t.ex. vara att den sökande gjort sig skyldig till 

brottslighet eller att det rör sig om ett skenförhållande, eller om utlänningen eller dennes 

barn kommer att utsättas för våld, om uppehållstillstånd skulle beviljas osv., 5 kap. 17-17 b 

§§ UtlL.  
144

 Make, sambo, ogifta barn samt adoptivbarn. 
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 Wikrén och Sandesjö, s. 243ff. Detta gällde framför allt make eller sambo till någon som 

är bosatt eller beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, jfr 5 kap. 3 § första 

stycket 1 UtlL. I förarbetena till 1989 års UtlL uttalades dock om en principiell rätt till 

familjeåterförening med anhöriga inom kärnfamiljen. Se prop. 1996/97:25, s. 111. Detta 

synsätt följdes även i praxis.  
146

 Prop. 2005/06:72, s. 31. 
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bland annat begränsningar i rätten till familjeåterförening (5 kap. 17-17 b §§ 

UtlL), uppställande av försörjningskrav vid anhöriginvandring samt reglerna 

om DNA-analys.  

 

För att åstadkomma förenlighet med familjeåterföreningsdirektivet har s.k. 

seriositetsprövning samt prövning om det finns särskilda skäl som talar mot 

att tillstånd ges, tagits bort.
147

 Beträffande personer som avser att ingå 

äktenskap eller inleda ett samboförhållande uttalades i förarbeten att dessa 

inte omfattas av familjeåterföreningsdirektivet och därför kvarstår den typen 

av prövning och särskilda skäl mot beviljande av tillstånd för denna kategori 

som alltjämt utgör s.k. snabba anknytningar eller nyetablerade anknytningar 

och regleras i 5 kap. 3 a § UtlL.
148

 

 

Ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § UtlL ska beviljas med minst ett års 

giltighetstid. Uppehållstillstånd för ett ogift barn till en förälder som är gift 

eller sambo med någon som är bosatt eller som har beviljats 

uppehållstillstånd för bosättning i Sverige ska gälla för samma tid som 

förälderns uppehållstillstånd (5 kap. 3 § tredje stycket UtlL). 

 

Ett uppehållstillstånd ska enligt huvudregeln sökas och vara beviljat före 

inresan i Sverige (5 kap. 18 § fösta stycket UtlL). I vissa speciella fall kan 

dock uppehållstillstånd beviljas även efter inresa. Genom de senaste 

lagändringar
149

 har det blivit lättare för föräldrar och barn att få 

uppehållstillstånd pga. familjeanknytning även i de fall de befinner sig i 

Sverige. Den bakomliggande tanken med dessa ändringar är att underlätta 

för en utlänning att få uppehållstillstånd om han eller hon har etablerat ett 

varaktigt förhållande till en i Sverige bosatt person och paret har eller väntar 

barn. Med andra ord ville lagstiftaren undvika att barnet skiljas från en 

förälder särskilt i de fall det kan vara oskäligt att kräva att den sökande reser 

till ett annat land och lämnar in sin ansökan där.
150

 

 

5.3.2 Kretsen av familjemedlemmar 

Beträffande kretsen av familjemedlemmar går den svenska lagstiftaren 

längre än vad som krävs enligt familjeåterföreningsdirektivet. I 5 kap. 3 § 

första stycket 1 UtlL föreskrivs att uppehållstillstånd ska ges make
151

 eller 

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

bosättning i Sverige. Direktivets minimikrav uppmärksammades särskilt i 

förarbeten där regeringen ansåg att sambor alltjämt ska likställas med 

makar.
152
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Rätten till uppehållstillstånd för makar förutsätter dock ett civilrättsligt 

giltigt äktenskap i Sverige och då föreligger en presumtion för tillstånd. Det 

är den som ansöker om tillstånd som har bevisbördan för att ett civilrättsligt 

giltigt äktenskap föreligger.
153

  

 

Vidare ingår utländska ogifta barn i anhörigkretsen under förutsättningen att 

de har en förälder som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för 

bosättning i Sverige (5 kap. 3 § första stycket 2 a UtlL). Även barn vars 

förälder är gift eller sambo med någon som beviljats uppehållstillstånd i 

Sverige, likaså adoptivbarn
154

 har rätt till familjeåterförening (5 kap. 3 § 

första stycket 2 b och 3 UtlL). 

 

5.3.3 Uppehållstillstånd vid ändrade 
familjeförhållanden 

Vid ändrade familjeförhållanden där makarna eller samborna inte lever 

tillsammans och inte har sådan avsikt får uppehållstillstånd vägras (5 kap. 

17 a § andra stycket 1 UtlL). Bestämmelsen uppkom som kodifiering av 

gällande praxis samt implementering av artikel 16.1 (b) i 

familjeåterföreningsdirektivet.
155

  

 

En grundläggande princip inom utlänningsrätten är att hålla samman 

kärnfamiljen. Det faktum att makarna inte längre lever tillsammans gör att 

familjen inte längre betraktas som en enhet vilket gör att det inte heller 

föreligger några skäl för beviljande av uppehållstillstånd på grund av 

familjeanknytning. Bestämmelsen tar också sikte på makar och sambor som 

har sammanlevt under viss tidsperiod men som inte har för avsikt att leva 

tillsammans efter att beslutet om uppehållstillstånd har meddelats.
156

   

 

5.4 Äktenskapets civilrättslig giltighet  

Även skenförhållanden kan utgöra grund för avslag på en ansökan om 

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 17 a § första stycket 2 UtlL. Genom denna 

bestämmelse införlivades i svensk rätt artikel 16.2 b i 

familjeåterföreningsdirektivet. 

  

Utgångspunkten vid bedömningen av vad som utgör skenäktenskap är att 

det föreligger ett civilrättsligt giltigt äktenskap men att detta ingåtts i syfte 

att den ena parten ska få uppehållstillstånd i Sverige. Utredningen ansåg 

med hänvisning till s.k. officialprincipen och Migrationsverkets 

utredningsplikt att det inte behövs några särskilda bestämmelser om hur 
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själva kontrollen av skenäktenskap skall gå till.
157

 Det är således 

Migrationsverkets uppgift att göra en noggrann undersökning särskilt i de 

fall det föreligger en misstanke om ett äktenskap som ingicks för skens 

skull. 

 

Uppehållsrätt föreligger inte heller för en tredjelandsmedborgare som ingått 

äktenskap med en unionsmedborgare i syfte att kringgå bestämmelserna om 

inresa och uppehälle för medborgare i tredje land.
158

 I sådana fall ligger 

bevisbördan på Migrationsverket som ska göra sannolikt att äktenskapet inte 

ingicks i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd. För att avgöra 

vad som är skenäktenskap skall Migrationsverket beakta EU-domstolens 

praxis. Utredningen skall vidare ske på samma sätt som det sker idag vid 

seriositetsprövningen där beaktas förhållandets uppkomst samt parternas 

kännedom om varandra.
159

  

 

I MIG 2009:11 ansåg Migrationsöverdomstolen att det var uppenbart att 

makarna inte upprätthållit en faktisk familjerelation och att det handlade om 

ett skenäktenskap. I grunden för denna bedömning låg Migrationsverkets 

uppgifter där makarna vid den muntliga utredningen lämnade motstridiga 

uppgifter och hade bristande kännedom om varandra. Allt detta tillsammans 

gjorde att tredjelandsmedborgaren inte uppfyllde förutsättningarna för 

uppehållsrätt.  

  

Även i målet, MIG 2009:37, fann Migrationsöverdomstolen att parterna 

under förhandlingen lämnade ”påfallande motstridiga uppgifter”
160

 men 

eftersom underinstanserna underlåtit att göra någon utredning och prövning 

av äktenskapet återförvisade Migrationsöverdomstolen målet till 

Migrationsverket för fortsatt handledning.  

 

5.5 Kravet på klarlagd identitet  

Beträffande familjeåterförening och särskilt när det gäller 

anknytningsärenden finns det ingen uttrycklig föreskrift i utlänningslagen 

som säger att den som ansöker om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning måste klarlägga sin identitet. Att så är fallet följer dock av 

förarbetsuttalandena
161

, Migrationsöverdomstolens praxis samt indirekt 
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genom den i 2 kap. 1 § UtlL upptagna huvudregeln att den som reser in i 

eller vistas i Sverige ska ha pass.
162

 

 

I ett av sina avgöranden konstaterade Migrationsöverdomstolen att den 

grundläggande förutsättningen för att få vistas i landet är att utlänningen har 

pass. En anhörig nekades ett tidsbegränsat uppehållstillstånd redan på den 

grunden att han saknade pass trots att han åberopade anknytning till sin i 

Sverige bosatta maka.
163

 Samma utgång blev i ett avgörande från 2010.
164

 

Målet gällde en kvinna som ansökte hos de svenska myndigheterna om 

uppehållstillstånd baserad på anknytning till sin make i Sverige. Hon kunde 

inte uppvisa pass och hade inte någon bestyrkt kopia av en resehandling. 

Därför ansåg domstolen att hon varken uppfyllde utlänningslagens eller 

familjeåterföreningsdirektivets krav på klarlagd identitet och det saknades 

därmed förutsättningar att bevilja henne uppehållstillstånd.  

 

I målet UM 8325-10 ändrades dock rättsläge vad gäller passkravet. 

Migrationsöverdomstolen slog fast att i alla anknytningsärenden där 

ansökan görs från utlandet finns ett grundläggande krav att en utlänning som 

ansöker om uppehållstillstånd måste klarlägga sin identitet. Det är dock inte 

nödvändigt att detta sker genom uppvisande av ett giltigt pass utan även 

andra bevis för att klarlägga identiteten kan godtas. Domstolen betonar 

särskilt att kraven på klarlagd identitet ska prövas innan man går in och tar 

ställning till frågan om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Om 

identitetskravet inte är uppfyllt kan ansökan avslås redan på den grunden 

och Migrationsverket behöver inte göra någon anknytningsutredning.
165

 

 

Samma gäller på rörlighetsdirektivets område. För att en 

tredjelandsmedborgare skulle kunna beviljas uppehållsrätt på grund av 

anknytning till en i Sverige bosatt EES-medborgare måste denne kunna 

styrka sin identitet. Målet MIG 2007:56 handlade om en 

tredjelandsmedborgare som var sambo med en finsk medborgare bosatt i 

Sverige. Migrationsöverdomstolen konstaterade att för att kunna styrka sin 

uppehållsrätt måste en familjemedlem som är tredjelandsmedborgare bl.a. 

kunna styrka sin identitet och nationalitet. Eftersom sökanden misslyckades 

med detta fastställde Migrationsöverdomstolen Migrationsverkets beslut om 

dennes utvisning.
166
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5.6 Uppehållstillstånd på grund av 
anknytning och illegal vistelse i landet   

I den svenska utlänningslagstiftningen finns en stark huvudregel enligt 

vilken en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige måste ansöka 

och beviljas ett sådant tillstånd före inresan i landet och att en ansökan inte 

får bifallas efter inresan (5 kap. 18 § första stycket UtlL). Denna regel är 

dock inte undantagslös. Den 1 juli 2010 infördes i 5 kap. 18 § 

utlänningslagen ett nytt fjärde stycke vars syfte var att motverka 

familjeseparation där barn riskerar att under lång tid skiljas från en 

förälder.
167

 I sådana fall kan uppehållstillstånd erhållas även om utlänningen 

vistats illegalt i landet. 

 

Detta fastställde Migrationsöverdomstolen i ett av sina senaste avgöranden 

från 2011, där mannen som under fyra år vistats illegalt i landet beviljades 

uppehållstillstånd på den grunden att barnet riskerade att skiljas från sin 

pappa under minst 18 månader, vilket var enligt domstolens bedömning ”en 

förhållandevis lång tid”
168

. Domstolen vägde in även sådana omständigheter 

som kvinnans hälsotillstånd samt att mannen riskerade att få genomföra 

militärtjänst i 18 månader och eventuellt ett påföljande fängelsestraff på 

grund av att han har undanhållit sig tjänstgöringen.
169

 Sammantaget ansåg 

domstolen att förutsättningar förelåg för att medge undantag från 

huvudregeln om att en ansökan om uppehållstillstånd inte får bifallas efter 

inresan i Sverige. 

 

5.7 Familjeåterförening och DNA-analys 

Reglerna om DNA-analys i 13 kap. 15 och 16 §§ UtlL har direkt koppling 

till bl.a. 5 kap. 3 § UtlL och avser framför allt familjeåterförening med 

minderåriga barn till anknytningspersonen.
170

 Bestämmelsen är avsedd att 

underlätta familjeåterförening mellan minderåriga barn och deras föräldrar i 

de fall det föreligger oklarheter kring det biologiska släktskapet. I 13 kap. 

15 § första stycket anges förutsättningarna för att Migrationsverket ska ge 

någon möjlighet till DNA-analys. För det första ska den övriga utredningen 

om släktskapet inte vara tillräcklig för att uppehållstillstånd skulle kunna 

beviljas (p.1). För det andra ska det inte vara uppenbart att det åberopade 

släktskapet inte föreligger (p.2).  
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I sitt förslag till lagändringen anförde regeringen att familjeåterförening är 

en rättighet i såväl svensk som internationell rätt som avsett att hålla 

samman familjen. Denna rätt tillgodoses genom bestämmelserna om 

uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning, jfr 5 kap. 3 § UtlL. Det är 

dock inte alltid som det finns tillräckligt underlag för att bevilja en ansökan 

om uppehållstillstånd. Det händer ibland att det är omöjligt på grund av 

förhållandena i sökandens hemland att skaffa fram handlingar som kan 

styrka dennes biologiska samband med referenspersonen eller så kan det 

finnas anledning att ifrågasätta trovärdigheten av de dokument som visas 

upp för Migrationsverket. Det var en av anledningarna till varför reglerna 

om DNA-analys införlivades i svensk lagstiftning.
171

  

 

Migrationsverket har tidigare påpekat att detta är ett problem som behöver 

lösas, särskilt när det gäller sökanden från t.ex. Somalia, Irak och 

Afghanistan.
172

 I den tidigare regleringen godtogs sannolika skäl som talar 

för att det uppgivna släktskapet föreligger beträffande barn som vill 

återförenas med sina föräldrar, vilket ledde till att ett inte oväsentligt antal 

barn förenades med personer som i själva verket inte var deras biologiska 

föräldrar. Det har även förekommit att en del av dessa barn utnyttjats för att 

skapa en fiktiv anknytning till Sverige för en oäkta förälder och att de sedan 

övergetts. I och med lagändringen ville den svenska lagstiftaren skydda barn 

från den typen av utnyttjande.
173

  

I ett vägledande beslut från Migrationsöverdomstolen fick ett barn och en 

kvinna från Irak återförenas med sin pappa/make bosatt i Sverige trots 

avsaknaden av id-handlingar. Det fanns dock DNA-test som styrkte 

föräldraskapet. Domstolen konstaterade att DNA i sig inte räcker för att 

styrka barnets identitet, eftersom pappans identitet inte var styrkt när han 

sökte och fick asyl, men samtidigt tog domstolen hänsyn till barnets bästa i 

kombination med rätten till familjeåterförening och sänkte beviskravet för 

identitet i det aktuella målet.
174

 Domen har framför allt betydelse vad gäller 

familjeåterförening med biologiska barn och deras föräldrar och saknar 

betydelse för övriga kategorier av anhöriga.  

5.8 Sammanfattande kommentar 

Grundtanke i den svenska utlänningslagstiftningen har sedan länge varit att 

stärka rätten till familjeåterförening. Detta koncept ligger i grunden för 

fortsatt lagstiftningsarbete på familjeåterföreningsområde. Lagstiftaren 

uppmärksammade problematiken kring kravet på klarlagd identitet och till 

detta knutna svårigheter hos vissa folkgrupper att leva upp till de villkor 

som uppställs i den svenska rättsordningen. Att anta regler som bara avser 

en viss folkgrupp torde enligt lagstiftarens mening inte vara möjligt. Därför 

löste den svenska beslutsfattaren identitetsproblematiken genom att gå 
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längre än den unionsrättsliga regleringen föreskriver och införa generella 

regler om DNA-analys i den svenska utlänningslagen. 

  

Att tillåta familjeåterförening för olika typer av familjebildningar torde 

också gå i takt med den allmänna utvecklingen på 

familjeåterföreningsområde där Sveriges politik präglas av öppenhet och 

humanitet. Den svenska beslutsfattaren förespråkar inte det restriktiva 

synsättet med snäva begreppsbildningar vad gäller kretsen av 

familjemedlemmar och deras rätt att komma in och bosätta sig i landet utan 

avgörande är barnens och övriga familjemedlemmars rätt att leva 

tillsammans med sin familj.  

 

Rätten till familjeåterförening i den svenska regleringen är dock inte 

ovillkorlig. Den svenska lagstiftaren uppställer en del krav som ska vara 

uppfyllda för att familjemedlemmar skulle kunna bosätta sig i landet, vilket 

enligt min mening är bra. Man ska alltid ha i åtanke att reglerna kan ge 

upphov till missbruk av rättigheter där det inte bara den svenska välfärden 

och inte minst socialpolitik som drabbas. Missbruk av rättigheter kan även 

ha negativa konsekvenser för enskilda individer och detta så långt det går 

ska undvikas på lagstiftnings nivå.   
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6 Analys och slutsatser 

I det avslutande avsnittet kommer jag att sammanfatta de mest centrala 

dragen i denna framställning samt redogöra för de slutsatser jag kommit 

fram till.  

 

6.1 Familjeåterförening med 
unionsmedborgare 

Under arbetets gång har rätten till familjeåterförening studerats. Presentation 

av uppsatsens ämne skedde både på unionsrättslig och nationell nivå där den 

svenska utlänningslagstiftningen var av stort intresse. Rent generellt kan 

dock sägas att rätten till familjeåterförening skiljer sig beroende på vem som 

gör rättigheten gällande. Är det en unionsmedborgare som vill återförenas 

med sin familj gäller rörlighetsdirektivets bestämmelser där stor vikt läggs 

vid unionsmedborgarskapet och rätten för unionsmedborgare att fritt röra sig 

på medlemsstaternas territorier. Är det en tredjelandsmedborgare som 

önskar att leva tillsammans med sina familjemedlemmar i den medlemsstat 

där han själv är lagligen bosatt, aktualiseras regler i 

familjeåterföreningsdirektivet. Än så länge tycks regleringen vara tydlig och 

klar.   

 

I denna studie har jag kommit fram till att det inte enbart 

unionsmedborgarskapet i sig och den fria rörligheten inom EU som spelar 

avgörande roll vid reglernas utformning på unionsrättslig nivå, utan även 

medlemsstaternas syn på olika typer av familjebildningar som kunde 

underlätta, försvåra eller till och med omöjliggöra rätten till 

familjeåterförening för vissa kategorier av familjemedlemmar. Å ena sida 

har det europeiska folket blivit allt mer internationellt och mångkulturellt. 

Allt detta på grund av den fria rörligheten inom EU och inte minst det 

relativ nyantagna rättsliga institutet unionsmedborgarskap som har till syfte 

att ytterligare underlätta rätten till vistelse och uppehåll för 

unionsmedborgare bosatta i andra medlemsstater än deras egna. Å andra 

sidan präglar synen på kärnfamiljen än idag medlemsstaternas inställning 

vad gäller regleringen av äktenskap, registrerade partnerskap samt 

samboförhållanden inom unionen. 

 

Många unionsmedborgare som väljer att utnyttja den fria rörligheten och 

tillsammans med sina familjemedlemmar bosätta sig på en annan 

medlemsstats territorium kan felaktigt tro att det finns en samordnad 

reglering inom EU-rätten särskilt i frågor som rör familj. Denna studie 

visade dock att situationen är mera komplicerad än så. Medlemmar i icke-

traditionela familjer som vill flytta till ett annat EU-land måste oftast ta reda 

på vilka lagar och regler som gäller i deras situation eftersom rätten till 
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familjeåterförening är inte någon självklarhet i sig utan i de stora delarna 

underkastat enskilda staternas reglering.   

 

6.2 Familjeåterförening med 
tredjelandsmedborgare bosatt i EU 

Som jag redan påpekat baseras reglering av rätten till familjeåterförening för 

tredjelandsmedborgare bosatt i medlemsstaten på 

familjeåterföreningsdirektivet. Direktivet överlämnar en stor del av 

regleringen på de enskilda medlemsstaterna och tredjelandsmedborgarna 

kan därmed inte heller förlita sig på unionsrättsliga regler. En jämförelse 

med rörlighetsdirektivet visade att rätten till familjeåterförening för 

medborgare i tredje land är mindre förmånligt jämfört med rätten till 

familjeåterförening för unionsmedborgare. 

 

Detta beror på den motsägelsefulla utvecklingen som präglar EU-samarbetet 

inom migrationspolitikens område. Även om kommissionen i sin dagliga 

verksamhet strävar efter att skapa ett område med frihet, säkerhet och 

rättvisa målet är långt ifrån uppnått.  

 

Än så länge har det varit svårt för kommissionen att få igenom sina förslag i 

dess ursprungliga skick utan kommissionen tvingades oftast efter kritik av 

Rådet eller medlemsstaternas representanter att ändra eller mjuka upp en del 

bestämmelser för att få igenom sina förslag. Familjeåterföreningsdirektivet 

utgör i dag ett tydligt exempel på medlemsstaternas ovillighet att släppa 

ifrån sig makten och förlita sig på supranationella inflytande när det gäller 

rätten till familjeåterförening.  

 

6.3 Kretsen av familjemedlemmar 

Vad gäller kretsen av familjemedlemmar har jag kommit fram till att 

traditionella icke samkönade familjer med gemensamma barn och där 

föräldrarna är gifta med varandra tillerkänns större skydd jämfört med icke-

traditionella familjer. Det spelar ingen roll om referenspersonen är EU-

medborgare eller medborgare i tredjeland.  

 

Därefter följer andra typer av familjebildningar men deras rätt till 

familjeåterförening är dock inte ovillkorlig. Dessutom är det upp till 

medlemsstater att avgöra huruvida de vill tillåta inresa och vistelse för 

familjemedlemmar i icke-traditionella familjer. Av detta följer att barn i 

dessa familjer befinner sig utanför det skydd som bägge direktiven har att 

erbjuda. Det rör sig framför allt om barn till homosexuella föräldrar, barn 

som föds i polygama familjer eller barn till föräldrar som inte är gifta med 

varandra och som inte heller kan styrka en varaktig relation till varandra.  
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Även ett sådant moment som barnets ålder kan vara avgörande för att 

åberopa rätten till familjeåterförening enligt familjeåterföreningsdirektivet. 

Direktivet gör det möjligt för de enskilda staterna att avgöra huruvida barn 

som är över 12 eller 15 år skulle kunna tillåtas inresa och vistelse i 

medlemsstaten på grund av familjeåterförening. Rörlighetsdirektivet 

uppställer inte liknande krav. Av detta har jag dragit slutsatsen att barn till 

en EU-medborgare har betydligt större möjligheter att leva tillsammans med 

sin familj än barn som har anknytning till en tredjelandsmedborgare eller 

hans make/maka.  

 

Familjebegreppet i familjeåterföreningsdirektivet är således snävare för 

dessa barn och för att skulle kunna återförenas med sina familjer måste de 

förlita sig på bestämmelser i respektive medlemsstaternas lagstiftning. 

Någon lagharmonisering inom ett område med ”frihet, säkerhet, och 

rättvisa” som återspeglar kommissionens arbete tycks inte vara för handen 

just när det gäller alla dessa barn.   

  

Beträffande de svenska förhållandena kan konstateras att utlänningslagen 

innehåller en utvidgad familjedefinition. Numera likställs registrerad partner 

med make/maka. Sambor har också rätt att återförenas med sin familj. 

Samma gäller deras omyndiga barn. Dessutom sträcker sig 

familjedefinitionen i den svenska lagstiftningen till att omfatta även 

föräldrar till referenspersonen och andra nära släktingar som är beroende av 

anknytningspersonen för sin försörjning.   

 

6.4 Kravet på laglig vistelse 

Varken familjeåterföreningsdirektivet eller rörlighetsdirektivet innehåller ett 

krav på att familjemedlemmen måste ha vistats legalt i medlemsstaten för att 

komma i åtnjutande av direktivens förmåner när det gäller rätten till 

familjeåterförening. Frågan har dock bedömts i praxis och med Metock-

domen ändrades rättsläge.   

 

På rörlighetsdirektivets område har praxis blivit mer generös när det gäller 

rätten till unionsmedborgare att flytta med sina familjemedlemmar till ett 

annat EU-land. Denna rätt härleds dock inte enbart ur rättsprincipen att 

underlätta den fria rörligheten, som också är syfte med rörlighetsdirektivet, 

och principen om bevarande familjeenhet, utan domstolen i sina avgöranden 

beaktar även rätten till familjeliv under EKMR, FN:s barnkonvention och 

principen om att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Samma 

principer gäller på familjeåterföreningsdirektivets område, där domstolen 

påpekade att rätten till familjeliv ska beaktas av medlemsstaterna både vad 

gäller utformandet av lagar och vid beslutsfattande inför nationella 

domstolar och myndigheter. Även om kravet på laglig vistelse enbart är en 

aspekt av regleringen av anhöriginvandringen tyder det på en tendens hos 

EU-domstolen att främja och underlätta den fria rörligheten inom EU. 
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Vad gäller det refererade avgörandet från Migrationsöverdomstolen där 

fadern till barnet som under lång tid vistades illegalt i Sverige beviljades 

uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning kan framhållas att trots att 

den svenska lagstiftningen inte heller uppställer något uttryckligt krav på 

laglig vistelse i landet och trots att fallet omfattas varken av 

rörlighetsdirektivets- eller familjeåterföreningsdirektivets 

tillämpningsområde då referenspersonen var svensk medborgare bosatt i 

Sverige, det var just den senaste lagändringen i kombination med 

omständigheterna i det aktuella målet som gjorde det möjligt för 

familjemedlemmen att erhålla uppehållstillstånd på grund av anknytning.  

 

Med tanke på den starka huvudregeln som präglar den svenska 

utlänningslagstiftningen kan dock enligt min mening målet inte ges allt för 

extensiv tolkning. Dessutom har domen sin allra största användning i fall 

som rör familjeåterförening med biologiska barn och deras föräldrar, för 

övriga kategorier av anhöriga kvarstår kravet på lagligt vistelse och 

beviljande av inresa och uppehållstillstånd innan de vill återförena sig med 

sina anhöriga i Sverige.  

 

6.5 Familjeåterförening och den framtida 
utvecklingen  

Trots att den svenska lagstiftaren valde att inte välkomna kommissionens 

senaste förslag kring omförhandlingen av familjeåterföreningsdirektivet är 

frågan enligt min mening långt ifrån avgjord. För min del blir det oerhört 

spännande att följa utvecklingen på familjeåterförenings område och särskilt 

anhöriginvandringen inom EU. Medlemsstaternas inställning till 

kommissionens förslag vad gäller främjandet av den legala invandringen 

från länder utanför EU samt införlivande av framför allt 

familjeåterföreningsdirektivet väcker fortfarande en del frågetecken. Så som 

situationen ser ut i dag med tanke på alla motsättningar och delade meningar 

som finns hos medlemsstaternas beslutsfattare, tycks det vara oklart hur 

migrationspolitiken kommer att vara utformad under de närmaste åren samt 

hur lagharmoniseringen på familjeåterföreningsdirektivets område kan 

åstadkommas.  

 

Situationen är dock något annorlunda beträffande EU-medborgarens 

familjemedlemmars fria rörlighet inom EU. Även om kommissionen ansåg 

att införlivande av rörlighetsdirektivet inte var helt tillfredställande hos alla 

medlemsstater och även om EU-domstolens praxis kring Metock-domen 

fick stor respons hos de medlemsstater som har något striktare krav på rätten 

till familjeåterförening och framför allt när det gäller familjemedlemmars 

illegala vistelse, var dessa ändå tvungna att ändra sina respektive 

lagstiftningar för att inte hamna i konflikt med EU-rätten. 

 

När det gäller Sverige och svenska lagregleringen har jag kommit fram till 

att införlivandet av direktiven i den svenska lagstiftningen har varit mer 
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förmånligt än vad som föreskrivs i direktiven. I den svenska lagregleringen 

har vi en utvidgad familjedefinition som omfattar inte bara medlemmar i 

kärnfamiljen utan även andra anhöriga. Sambor och registrerade partnerskap 

ingår i begreppet familjemedlem och om alla förutsättningar är uppfyllda 

kan denna grupp åberopa rätten till familjeåterförening.  

 

För att göra familjeåterförening säkrare samt för att undvika att barnen 

utsätts för utnyttjande har bestämmelsen om DNA-analys allt i enlighet med 

de icke-obligatoriska bestämmelserna i familjeåterföreningsdirektivet införts 

i den svenska utlänningslagen, vilket enligt min mening är bra. De senaste 

lagändringarna tyder också på att den svenska lagstiftaren tog frågan om 

familjeåterförening särskilt när det gäller barnets rätt att leva tillsammans 

med sin familj på allra största allvar. Denna tendens finns dock inte hos alla 

EU-länder.  

 

6.6 Bör rätten till familjeåterförening 
harmoniseras? 

För det första kan den generella frågeställningen inte entydigt besvaras 

eftersom det finns en mängd olika aspekter och perspektiv utöver de som 

behandlades i detta arbete men som också har nära koppling till 

familjeåterförening. För det andra behöver denna fråga förtydligas genom 

att delas upp i två underfrågor. Bör rätten till familjeåterförening 

harmoniseras vad gäller unionsmedborgarens rätt att ta med sig sina 

familjemedlemmar i ett annat medlemsland i unionen för att bosätta sig där? 

Bör rätten till familjeåterförening harmoniseras beträffande medborgare från 

tredje land som är lagligen bosatta i unionen? För det tredje ska man alltid 

ha i åtanke i vilken riktning som eventuell lagharmonisering ska ske. Ska vi 

ha restriktiva regler som är gemensamma för hela Europeiska unionen eller 

ska vi, på samma sätt som den svenska lagstiftaren eftersträva en human och 

öppen reglering av anhöriginvandringen? 

 

Det är inga självklara frågor som ska besvaras där en avvägning beträffande 

enskilda individers rätt att leva tillsammans med sin familj och 

medlemsstatens strävan att på egen hand utifrån förhållandena i sitt land 

reglera anhöriginvandringen från länder utanför EU ska göras.  

 

Jag håller med den svenska lagstiftaren och anser att under sådana 

förhållanden som råder i Europeiska unionen torde vara omöjligt att 

genomföra ett rättvist och inte minst en rättssäkert 

harmoniseringsförfarande. Enligt min mening är unionen i behov av 

konstitutionella förändringar på familjeåterförenings område. Det faktum att 

EU-domstolens praxis är en viktig källa som ständigt beaktas av nationella 

domstolar talar för att harmoniseringen bör åstadkommas, särskilt i de fall 

då EU-domstolen bedömer att medlemsstatens lagstiftning är oförenlig med 

EU-rätten vilket gör att medlemsstaten kan tvingas att genomföra 

nödvändiga lagändringar för att i framtiden inte bli fälld i EU-domstolen. På 
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så sätt tycker jag är det anmärkningsvärt att tillåta EU-domstolens praxis 

vara den avgörande styrmekanismen för att en enhetlig lagreglering ska 

åstadkommas. Gemensamma regler inom familjeåterförenings område på 

unions nivå ska vara väl genomtänkta och övervägda. De ska även vara 

inskrivna i de viktigaste unionsrättsliga författningarna som reglerar rätten 

till familjeåterförening.  

 

Men med tanke på den ekonomiska krisen i kombination med en snabbt 

växande arbetslöshet runt om i Europa och uppkomsten av högerextrema 

och främlingsfientliga partier som söker påverka och ha inflytande över den 

migrationspolitiska processen torde det inte vara möjligt att åstadkomma en 

rättvis harmonisering. För Sveriges del skulle det leda till skärpning av 

regler på familjeåterföreningsområde då migrationspolitisk debatt i 

Europeiska unionen inte går i samma riktning som i Sverige. Visserligen är 

det bara positivt om ländernas lagstiftningar beträffande rätten till 

familjeåterförening stod nära varandra men i dagens läge är det en omöjlig 

uppgift att på ett tillfredställande och rättvisst sätt uppnå harmonisering på 

familjeåterförenings område.  

 

Den svenska lagstiftaren förespråkar en human och öppen 

familjeåterförening. De senaste lagändringarna tyder också på att frågan om 

familjeåterförening särskilt när det gäller barnets rätt att leva tillsammans 

med sin familj togs av den svenska beslutsfattaren på allra största allvar, där 

barnens rättigheter tillerkänns allt större betydelse. Situationen inom EU är 

dock annorlunda och man ställer sig frågan: kan inte EU fungera bättre? 
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