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Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum 
som sedan 1991 verkar för en rättssäker asylprocess. I och med införandet 
av den tillfälliga lagen som avser att anpassa Sveriges lagstiftning till EU:s 
miniminivå står vi inför nya juridiska utmaningar. Mot bakgrund av detta 
lanserade Rådgivningsbyrån i januari 2017 Europaprojektet vars syfte är 
att tillvarata asylsökandes mänskliga rättigheter ur ett europarättsligt 
perspektiv. Projektet innefattar utbildning, analys, granskning och 
samverkan nationellt samt internationellt. Därutöver ges direkt och konkret 
stöd till personer som befinner sig i migrationsprocessen.

Den aktuella rapporten har framtagits inom Europaprojektets arbete med 
att bidra till informationsspridning och kompetenshöjning bland jurister 
som företräder asylsökande. Genom rapporten vill Rådgivningsbyrån verka 
för att det europarättsliga perspektivet i större utsträckning tillvaratas i den 
svenska migrationsprocessen.

Projektet finansieras av Svenska PostkodStiftelsen.
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Inledning
Denna rapport är avsedd att vara ett verktyg för verksamma jurister i behov av vägledning avseende 
frågan om när det enligt 11 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) kan anses strida mot ett svenskt konventionsåtagande 
att avvisa eller utvisa en person från Sverige. Som underlag för rapporten finns samtliga beslut 
från Migrationsverket fram till mars 2017 där uppehållstillstånd har beviljats på grund av att en 
avvisning eller utvisning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Därutöver redogörs 
för ett begränsat antal domar från migrationsdomstolarna som bedömts vara av relevans.

I och med införandet av den tillfälliga lagen har möjligheten att beviljas uppehållstillstånd på 
grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen 
(2005:716) (utlänningslagen) inskränkts. Begränsningen stadgas i 11 § tillfälliga lagen och innebär 
att ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen endast kan beviljas då ett avlägsnande 
skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Det här väcker frågor om vilka situationer som 
omfattas av paragrafen och vad som åsyftas med ett svenskt konventionsåtagande.

I förarbeten till den tillfälliga lagen ges endast begränsad information om hur bestämmelsen ska 
tolkas. Det görs gällande att det endast är konventioner som är införlivade i svensk rätt som kan 
ligga till grund för uppehållstillstånd och att det i första hand är Europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) som ska 
beaktas. Något vägledande avgörande i frågan har ännu inte fattats av Migrationsöverdomstolen. 
Att informationen som finns är så pass knapphändig påverkar rättssäkerheten negativt och det 
finns risk för att tillämpningen av bestämmelsen spretar. Det gör även att bestämmelsen blir svår att 
angripa för offentliga biträden och andra som arbetar med att företräda asylsökande. På grund av 
den ovisshet som råder har Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån) 
valt att undersöka hur 11 § tillfälliga lagen tillämpas och ge ut denna rapport som ett hjälpmedel 
i arbetet kring bestämmelsen.

Enligt statistikuppgifter från Migrationsverket har 104 personer beviljats uppehållstillstånd 
enligt paragrafen under 2017.3 Sammanlagt avgjorde Migrationsverket 66 300 asylärenden 
(förstagångsansökningar) under året. Av dessa beviljades 27 200 uppehållstillstånd.4 Av de 
beviljade asylärendena var det alltså mindre än en halv procent som beviljades uppehållstillstånd 
mot bakgrund av 11 § tillfälliga lagen och paragrafen kan därmed konstateras utgöra en 
undantagsbestämmelse. 

3 Uppgifter hämtade från Migrationsverkets statistikenhet.
4 Migrationsverket, avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, förstagångsansökningar, 2017, hämtat 
den 26 januari 2018 från migrationsverket.se.

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § 
utlänningslagen (2005:716) får endast 
beviljas om det skulle strida mot ett 
svenskt konventionsåtagande att avvisa 
eller utvisa utlänningen.

11 § -

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016752-om-tillfalliga-begransningar-av_sfs-2016-752
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016752-om-tillfalliga-begransningar-av_sfs-2016-752
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc6146d1/1514898751014/Avgjorda%20asyl%C3%A4renden%202017%20-%20Asylum%20decisions%202017.pdf
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Metod
Rådgivningsbyrån begärde i mars 2017 ut samtliga beslut där Migrationsverket beviljat 
uppehållstillstånd mot bakgrund av att ett avslag skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. 
Ett flertal beslut var till innehållet identiska på grund av att Migrationsverket gjort en samlad 
bedömning för familjemedlemmar som ansökt om asyl vid samma tillfälle. I dessa ärenden har vi 
endast tagit del av ett av familjemedlemmarnas beslut. 

För att kunna ge en heltäckande bild av hur 11 § tillfälliga lagen tillämpas har vi av Migrationsverket 
även begärt ut de avslagsbeslut som innefattar ett utförligt resonemang kring om en utvisning skulle 
strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Migrationsverket gör ingen notering i avslagsbeslut om 
konventionsåtaganden har beaktats eller inte, varför efterfrågade ärenden inte kunnat identifieras 
och lämnas ut. Vi har med anledning härav inte kunnat jämföra Migrationsverkets resonemang vid 
avslag- och bifallsbeslut. Någon bedömning av hur enhetlig Migrationsverkets tillämpning av 11 § 
är har således inte kunnat göras inom ramen för denna sammanställning. 

Vi har även begärt ut domar från migrationsdomstolarna där uppehållstillstånd beviljats med stöd 
av 11 § tillfälliga lagen. Migrationsdomstolarna har meddelat att ärenden inte registreras utifrån 
tillämpad bestämmelse utan efter måltyper. En granskning skulle således kräva en genomgång av 
samtliga bifallsdomar i flera måltyper. Ett sådant arbete bedömdes som mycket tidskrävande och 
utan garantier för ett lyckat resultat, varför vi har beslutat att inte göra detta. De domar som det 
ändå redogörs för i rapporten har vi fått fram genom sökningar på informationsbanken JP Infonet. 

Sammanlagt har vi kunnat redogöra för 33 avgöranden där en person har beviljats uppehållstillstånd 
med stöd av 11 § tillfälliga lagen.

För att analysera bedömningarna i granskade mål har även relevant praxis från Europadomstolen 
och Migrationsöverdomstolen granskats. Eftersom de rättskällor som redovisas särskilt i rapporten 
är de som beslutsinstanserna själva hänvisar till kan det inte uteslutas att vissa avgöranden och 
andra rättskällor av relevans för bedömningen av en viss fråga saknas i denna rapport. Rapporten 
ger dock en heltäckande bild av de rättskällor som omnämnts i redovisade avgöranden.

Disposition
Rapporten inleds med en sammanställning av samtliga genomgångna avgöranden. Därefter 
redogörs för avgöranden som rör artikel 8 i Europakonventionen. Dessa delas in i tre 
underkategorier; rätt till privatliv på grund av anknytning till Sverige, rätt till familjeliv för 
kärnfamiljer och övriga avgöranden som fattats enligt artikel 8 i Europakonventionen. Vidare 
finner ni avgöranden som fattats mot bakgrund av artikel 3 i Europakonventionen samt ett avsnitt 
om avgörandena och FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

Avsnitten gällande artikel 8 och artikel 3 innefattar en kort introduktion om hur bestämmelserna 
tillämpas. Varje underkategori har även en kort sammanfattning av de rättskällor Migrationsverket 
och migrationsdomstolarna har hänvisat till i sina avgöranden samt vilka frågor som generellt sett 
har beaktats och ansetts vara avgörande. Därefter finner ni en analys av avgörandena innan en 
sammanfattande redogörelse görs av respektive beslut och dom. 

Efter att de genomgångna avgörandena från Migrationsverket och migrationsdomstolarna redovisats 
följer referat av Europadomstolens domar som det hänvisats till i avgörandena. Rapporten avslutas 
med en redogörelse av relevanta rättsliga ställningstaganden från Migrationsverket.

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
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Sammanfattning 
I merparten av ärendena där uppehållstillstånd beviljats enligt 11 § tillfälliga lagen har detta skett 
på den grunden att en utvisning skulle strida mot rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i 
Europakonventionen. Här rör det sig dels om barn och unga vuxna som på grund av lång vistelse i 
Sverige har fått ett sådant omfattande privatliv i Sverige att det anses oproportionerligt att utvisa 
dem och dels om situationer där splittringar av en kärnfamilj anses vara en oproportionerlig 
inskränkning av deras rätt till familjeliv. Det finns också ett antal avgöranden där andra 
familjekonstellationer har ansetts ha ett konventionsskyddat privat- eller familjeliv. Vidare har 
vissa personer beviljats uppehållstillstånd då en utvisning har bedömts strida mot förbudet 
mot omänsklig och förnedrande behandling i artikel 3 i Europakonventionen. Slutligen har 
uppehållstillstånd i några fall beviljats med hänvisning till barnkonventionens bestämmelser.

Rätten till privat- och familjeliv
När det gäller personer som har bedömts ha ett konventionsskyddat privatliv i Sverige hänvisar 
Migrationsverket och migrationsdomstolarna främst till Europadomstolsavgörandena Üner 
mot Nederländerna och Osman mot Danmark. I det sistnämnda avgörandet fastslås att det 
krävs särskilda skäl för att utvisa en etablerad invandrare (settled migrant) som har vistats i 
en konventionsstat under vad som kallas för de formativa åren (mellan sju och 15 års ålder). 
Hänvisningar görs även till MIG 2012:13 och  MIG 2015:4 av vilka det bl.a. framgår att det 
är styrkan av anknytningen som är det avgörande och att det i den bedömningen saknar 
betydelse om vistelsen har varit illegal eller inte. Illegal vistelse kan däremot få betydelse vid en 
proportionalitetsbedömning enligt artikel 8 i Europakonventionen. Det kan dock noteras att det i 
MIG 2015:4 var fråga om en 12-årig flicka som inte bedömdes ha fått ett så starkt privatliv i Sverige 
att det var oproportionerligt att utvisa henne tillsammans med sina föräldrar. Det kan konstateras 
att inget av de barn som har beviljats uppehållstillstånd på denna grund i nu granskade avgöranden 
har varit yngre än 13 år. Sammanfattningsvis har i vissa fall uppehållstillstånd beviljats med 
hänvisning till rätten till privatliv när de sökande varit barn över 13 år, eller unga vuxna, 
som har vistats i Sverige under formativa år (enligt Europadomstolen mellan sju och 15 års 
ålder). Uppehållstillstånd har beviljats även i fall där hela eller delar av vistelsen har varit 
illegal. 

Det kan urskiljas två typer av situationer för när uppehållstillstånd har beviljats för medlemmar ur 
samma kärnfamilj med anledning av att det har bedömts föreligga ett konventionsskyddat familjeliv. 
Den första ärendetypen rör kärnfamiljer vari en familjemedlem tidigare beviljats uppehållstillstånd 
som alternativt skyddsbehövande, och av den anledningen inte kan vara anknytningsperson, och 
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där en splittring av familjemedlemmarna bedömts som oproportionerlig. Den andra situationen 
rör medlemmar i en familj som riskerat att splittras då de inte är medborgare i samma land och 
inte bedömts kunna återförenas i något av de aktuella länderna. I denna kategori av beslut och 
domar görs generellt sett få hänvisningar till rättskällor och besluten är ofta relativt kortfattade. 
Sammanfattningsvis har uppehållstillstånd i vissa fall beviljats för familjemedlemmar till 
alternativt skyddsbehövande och familjemedlemmar av olika nationaliteter i situationer 
där en familjesplittring bedömts vara oproportionerlig.

Utöver ovan angivna situationer har personer beviljats uppehållstillstånd med hänvisning till rätten 
till privat- och familjeliv även i vissa andra fall. Här rör det sig om relativt varierade situationer. Den 
vanligaste situationen i denna kategori har varit unga vuxna som har beviljats uppehållstillstånd 
på grund av konstaterat familjeliv med andra familjemedlemmar med beviljade uppehållstillstånd 
i Sverige. Relativt få hänvisningar har gjorts till specifika avgöranden från Europadomstolen, men 
i enstaka fall har rättspraxis gällande unga vuxna berörts (A.A mot Storbritannien, Nacic m.fl. mot 
Sverige och Maslov mot Österrike). Utöver det har en äldre kvinna med sjukdomsproblematik 
beviljats uppehållstillstånd på grund av rätt till familjeliv med sin dotter då vårdbehovet inte 
bedömdes kunna tillgodoses i hemlandet. I det avgörandet fick Europadomstolens avgörande 
Senchishak mot Finland, tolkat motsatsvis, en avgörande betydelse för utgången i ärendet. Det 
enda avgörandet i denna kategori som inte rör anknytning till en viss person i Sverige, utan 
privat- och familjeliv generellt, gäller en funktionshindrad man som på grund av situationen för 
funktionshindrade i hemlandet ansågs riskera otillåtna inskränkningar i sin rätt till privat- och 
familjeliv vid ett återvändande. Sammanfattningsvis har uppehållstillstånd i vissa fall beviljats 
för bl.a. unga vuxna som varit del av en kärnfamilj som beviljats uppehållstillstånd.

Förbudet mot omänsklig och förnedrande 
behandling
Vissa personer har beviljats uppehållstånd då en utvisning har bedömts strida mot förbudet mot 
omänsklig och förnedrande behandling i artikel 3 i Europakonventionen. Här har det uteslutande 
handlat om personer med svåra sjukdomstillstånd, och samtliga avgöranden har innefattat en 
bedömning av om, med beaktande av Europadomstolsavgörandet Paposhvili mot Belgien, det är 
visat att personen i fråga på grund av allvarlig sjukdom, även om det inte finns en omedelbar 
risk att personen dör, på grund av avsaknad av lämplig vård i mottagarlandet eller brist 
på tillgång till sådan vård finns goda grunder att anta att personen skulle möta verkliga 
risker att utsättas för en allvarlig, snabb och oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet vilket 
resulterar i intensivt lidande eller en avsevärd förkortning av den förväntade livslängden.

Barnkonventionen
Förutom ovan nämnda ärenden där uppehållstillstånd beviljats med hänvisning till 
Europakonventionen har tre beslut bifallits med hänvisning till barnkonventionens bestämmelser.
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Sammanställning 
avgöranden
Artikel 8 Europakonventionen
Rätt till privatliv - anknytning till Sverige
Ärende 1 – Nu vuxen man, levt i Sverige från nio till 18 års ålder.

Ärende 2 – Nu vuxen man, levt i Sverige från 13 till 18 års ålder.

Ärende 3 – Pojke, levt i Sverige från sju till 13 års ålder.

Ärende 4 – Flicka, levt i Sverige från fem till 16 års ålder. Principen om familjens enhet för flickans 
mamma.

Ärende 5 – Flicka, levt i Sverige från sju till 13 års ålder. Rätten till familjeliv för 11-årig lillasyster. 

Ärende 6 – Pojke, levt i Sverige från tre till 15 års ålder. Rätten till familjeliv för föräldrarna.

Ärende 7 – Familj med två barn, 11 och 13 år, fem års legal vistelse i Sverige.

Rätt till familjeliv - kärnfamilj
Ärende 8 – Sökande: mamma. Anknytningspersoner: barn som beviljats UT p.g.a. anknytning till 
Sverige. 

Ärende 9 – Sökande: pappa. Anknytningspersoner: barn placerade i familjehem och vårdade 
enligt LVU. Beviljades UT p.g.a. umgänge. 

Ärende 10 – Sökande: två pojkar. Anknytningsperson: mamma. Inget medgivande från pappan 
fanns. 

Ärende 11 – Sökande: make/pappa. Anknytningspersoner: fru och barn, TUT som alt. 
skyddsbehövande. 

Ärende 12 – Sökande: fru/mamma. Anknytningspersoner: make och barn, TUT som alt. 
skyddsbehövande. UT p.g.a. barnets bästa samt artikel 6, 9 och 10 i barnkonventionen. 
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Ärende 13 – Sökande: pojke, född i Sverige. Anknytningspersoner: föräldrar, TUT som alt. 
skyddsbehövande. 

Ärende 14 – Sökande: flicka, född i Sverige. Anknytningspersoner: föräldrar, TUT som alt. 
skyddsbehövande.

Ärende 15 – Sökande: make. Anknytningsperson: fru, TUT som alt. skyddsbehövande. UT p.g.a. 
medborgarskap i olika länder.

Ärende 16 – Sökande: familj. UT p.g.a. medborga rskap i olika länder samt artikel 26, 27, 28 och 
31 i barnkonventionen.

Ärende 17 – Sökande: två flickor. Anknytningspersoner: föräldrar och syskon. UT p.g.a. 
medborgarskap i annat land än övriga familjemedlemmar.

Rätt till privat- och familjeliv - övriga

Migrationsverkets beslut
Ärende 18 – Sökande: man med funktionsnedsättningar till följd av stroke.

Ärende 19 – Sökande, kvinna med allvarligt sjukdomstillstånd. Anknytningspersoner: vuxna barn. 
UT p.g.a. beroendeförhållande.

Ärende 20 – Sökande: barn. Anknytningspersoner: minderåriga syskon.

Ärende 21 – Sökande: vuxet barn. Anknytningsperson: minderårig syster.

Ärende 22 – Sökande: vuxet barn. Anknytningspersoner: mamma och syskon.

Ärende 23 – Sökande: vuxet barn. Anknytningspersoner: föräldrar och syskon (innan tillfälliga 
lagen).

Migrationsdomstolens dom
Ärende 24 – Sökande: vuxet barn. Anknytningspersoner: föräldrar och bror. Broderns svåra 
sjukdomstillstånd beaktades särskilt (innan tillfälliga lagen). Migrationsdomstolen i Stockholm, 
UM 6831-16. 

Artikel 3 Europakonventionen
Migrationsverkets beslut
Ärende 25 – Sökande: flicka med allvarligt hälsotillstånd. Mamma beviljas UT.

Ärende 26 – Sökande: man med njursvikt, behandlades med hemodialys.  

Ärende 27 – Sökande: flicka med primär hyperoxaluri, kronisk njursvikt och peritoneal dialys, 
behövde transplantation av njurar. 

Ärende 28 – Sökande: man med njursvikt, behövde dialys och/eller njurtransplantation. Mannen 
led även av ångest, depressionssyndrom och misstänkt PTSD. 

Ärende 29 – Sökande: man med psykisk funktionsnedsättning.
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Migrationsdomstolens domar
Ärende 30 – Sökande: flicka med uppgivenhetssyndrom, beviljas PUT. Familjemedlemmar beviljas 
TUT. Migrationsdomstolen i Luleå, UM 167-17.

Ärende 31 – Sökande: man med obotlig sjukdom, ALS. Migrationsdomstolen i Stockholm, UM 
8344-16. 

Ärende 32 – Sökande: flicka med allvarligt hälsotillstånd. Familjemedlemmar beviljas UT. 
Migrationsverket tillämpade felaktigt den tillfälliga lagen istället för utlänningslagen. 
Migrationsdomstolen i Malmö, UM 8702-16 och UM 9305-16.

Barnkonventionen
Ärende 33 – Sökande: familj. UT p.g.a barnets bästa, barnkonventionen och barnens situation vid 
ett återvändande.

Ärende 12 – Sökande: fru/mamma. Anknytningspersoner: make och barn, TUT som alt. 
skyddsbehövande. UT p.g.a. barnets bästa samt artikel 6, 9 och 10 i barnkonventionen.

Ärende 16 – Sökande: familj. UT p.g.a. medborgarskap i olika länder samt artikel 26, 27, 28 och 
31 i barnkonventionen. 
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Artikel 8 
Europakonventionen
Tillämpning
Artikel 8 i Europakonventionen är en av de så kallade relativa rättigheterna som innebär att viss 
inskränkning av rättigheten är tillåten för det fall sådan inskränkning är nödvändig för ett legitimt 
intresse från statens sida. 

Inledningsvis är det relevant att notera att i ärenden som rör utlänningar är utgångspunkten att 
stater har en rätt att kontrollera in- och utresa samt bosättning av utlänningar. En stat har oaktat 
detta en skyldighet att säkerställa att en utvisning inte innebär en otillbörlig inskränkning av 
personens konventionsskyddade rättigheter. 

För att bedöma huruvida det föreligger en kränkning av artikel 8 - och att det således skulle vara 
i strid med svenska konventionsåtaganden enligt 11 § tillfälliga lagen att verkställa en utvisning - 
är det lämpligt att beakta följande steg. 

1. (Artikel 8.1) Faller omständigheter inom tillämpningsområdet för artikel 8 i 
Europakonventionen? I ärenden som är föremål för förevarande granskning är det 
framförallt aktuellt att bedöma huruvida det föreligger ett, ur konventionens synsätt, 
privat- eller familjeliv. 

a. Vad utgör ett konventionsskyddat privatliv? Som framgår av ärendegenomgången 
nedan går det inte att ge något uttömmande svar på detta. Vanligen görs en bedömning 

Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rätt till skydd för sitt 
privat- och familjeliv, sitt hem och sin 
korrespondens.

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i 
denna rättighet annat än med stöd av lag 
och om det i ett demokratiskt samhälle är 
nödvändigt med hänsyn till den nationella 
säkerheten, den allmänna säkerheten 
eller landets ekonomiska välstånd, till 
förebyggande av oordning eller brott, till 
skydd för hälsa eller moral eller till skydd 
för andra personers fri- och rättigheter.

Artikel 8 -
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kring personens anknytning till Sverige genom att granska exempelvis vistelsetid, 
språklig anpassning, socialt liv, skolgång och/eller arbete samt anknytningen till 
hemlandet. Vid en argumentation är det alltså viktigt att framhålla och klargöra dessa 
omständigheter i ärendet.

b. Vad utgör ett konventionsskyddat familjeliv? Som framgår av ärendegenomgången 
nedan går det inte att ge något uttömmande svar på detta. Generellt kan dock 
konstateras att kärnfamiljen (maka/make, minderåriga barn, samt föräldrar till 
minderåriga barn) ingår i samma kärnfamilj. Även vuxna barn, syskon eller andra 
familjekonstellationer kan anses ha ett skyddsvärt familjeliv i konventionens mening 
för det fall det exempelvis finns ett särskilt beroendeförhållande dem emellan. 

Om personen bedöms ha ett familje- eller privatliv är en åtgärd som inskränker rätten att utöva 
eller åtnjuta detta liv en inskränkning av personens konventionsskyddade rättighet.

2. (Artikel 8.2) En inskränkning av en konventionsskyddad rättighet utgör en kränkning av 
konventionen om inte åtgärden har stöd i lag, är nödvändig i ett demokratiskt samhälle, 
och syftar till att uppnå ett för staten legitimt syfte.

a. Är åtgärden proportionerlig och därmed nödvändig? I praktiken bedöms 
frågan om huruvida en åtgärd varit nödvändig generellt sätt genom en 
proportionalitetsbedömning, och är den del av artikel 8.2 som vanligen är av störst 
relevans vid bedömning för huruvida en utvisning skulle innebära en kränkning av 
personens konventionsskyddade rättighet. 

b. Vid en proportionalitetsbedömning ställs hur omfattande intrånget i den enskildes 
privat- eller familjeliv är mot statens behov av att uppfylla det legitima intresset. 

c. I ärenden rörande invandring kan det legitima intresset exempelvis vara behovet av 
en reglerad invandring som ett led i att skydda landets ekonomiska intressen. 
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En förenklad sammanfattning om hur artikel 8 tillämpas: 
1. Är det fråga om ett privat- eller familjeliv i Europakonventionens mening? om ja,

2. Vilket är statens legitima intresse?

3. Hur betydande är inskränkningen av den enskildes intresse? 

4. Är det en proportionerlig inskränkning av den enskildes intresse att utvisa denne? om nej, 
föreligger en kränkning av konventionen och ett uppehållstillstånd ska beviljas med stöd 
av 11 § tillfälliga lagen. 

Rätt till privatliv - anknytning till Sverige

Sammanfattning av åberopade rättskällor
Förarbeten: prop. 2004/05:170, prop. 2013/14:2016 

Nationell praxis: MIG 2012:13, MIG 2015:4

Europadomstolens praxis: Üner mot Nederländerna (46410/99), Osman mot Danmark (38058/09)

Analys av avgöranden
Avgörandena i denna del rör barn och unga vuxna som har fått en stark anknytning till Sverige 
under lång tids vistelse i landet. Av den praxis som Migrationsverket har hänvisat till gällande 
denna fråga framgår av Europadomstolens dom Üner mot Nederländerna att alla sociala band 
mellan en etablerad invandrare (settled migrant) och samhället de lever i innebär ett privatliv 
i den mening som avses i artikel 8 i Europakonventionen. För att en sådan inskränkning i en 
utlännings privatliv som en utvisning innebär ska få göras krävs att utvisningen är nödvändig i ett 
demokratiskt samhälle och proportionerlig i förhållande till ett legitimt ändamål. Det ska noteras att 
en utvisning i det aktuella avgörandet bedömdes vara proportionerlig och utgjorde därmed inte en 
kränkning av konventionen. Ärendet gällde en man som hade beviljats permanent uppehållstillstånd 
i Nederländerna som barn men som på grund av upprepad brottslighet blev dömd till utvisning.

Bedömningen vad gäller utlänningar som inte utvisats på grund av brott har senare utvecklats i 
Osman mot Danmark. Målet gällde en flicka med ursprung i Somalia som hade vistats i Danmark 
från sju till 15 års ålder innan hon av sina föräldrar skickades till Kenya. Där bodde hon tills hon 
- strax innan hon fyllde 18 år - ansökte om att få återvända till Danmark. Europadomstolen 
konstaterade att flickan hade vistats i Danmark under sina formativa år, mellan sju och 15 års ålder, 
att hon pratade danska och hade gått i skola i Danmark. Hon bedömdes ha kulturella och sociala 
band till Danmark, men också till Somalia och Kenya. Europadomstolen fastslog att det krävs 
mycket speciella skäl för att utvisa en etablerad invandrare som lagligt har vistats i ett land under 
merparten av sina barndoms- och ungdomsår. I det aktuella fallet bedömdes inte en rimlig balans 
mellan sökandens intresse av familjeliv och myndigheternas intresse av kontrollerad invandring 

Uppehållstillstånd kan beviljas på grund av vistelse i Sverige under formativa 
år (sju till 15 år).

http://www.regeringen.se/contentassets/6005be29fafb41e389e8431e0155a386/ny-instans--och-processordning-i-utlannings--och-medborgarskapsarenden
http://www.regeringen.se/49bb7d/contentassets/29c5407186dc46608462424c8e959ebd/uppfoljning-av-rorlighetsdirektivets-genomforande-prop.-20131481
https://lagen.nu/dom/mig/2012:13
https://lagen.nu/dom/mig/2015:4
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ha uppnåtts när flickan nekades möjlighet att återvända till Danmark. En kränkning av artikel 8 i 
Europakonventionen ansågs därför ha ägt rum.

Migrationsöverdomstolen har hänvisat till Europadomstolens praxis i MIG 2012:13 och MIG 
2015:4. 

MIG 2012:13 rörde en vuxen man med elva års vistelsetid i Sverige, varav merparten av vistelsen 
hade varit illegal eller föremål för prövning. Mannen hade anställning och flera släktingar i 
Sverige. Migrationsöverdomstolen konstaterade att skyddet för privatlivet enligt artikel 8 i 
Europakonventionen innebär att hänsyn ska tas till alla de sociala och kulturella band som en 
person kan ha till ett samhälle, såsom vänner, utbildning, arbete och medlemskap i föreningar. 
Lång vistelsetid kan innebära att personen hunnit skaffa sig starka band till ett land. Det saknas då 
i och för sig betydelse om vistelsetiden är illegal eller infaller under tid före den aktuella ansökan 
om uppehållstillstånd. Sådana aspekter får dock vägas in vid den proportionalitetsbedömning 
som alltid måste ske enligt artikel 8. I detta fall bedömdes dock en utvisning av mannen vara 
proportionerlig.

MIG 2015:4 gällde en 12-årig flicka som hade vistats i Sverige i sex års tid, pratade svenska, 
gick i skola och som bedömdes ha anpassat sig till svenska förhållanden. Vistelsen hade hela 
tiden varit illegal eller under prövning. Migrationsöverdomstolen konstaterade att flickan hade 
varit i Sverige under en tid då ett barn utvecklas mycket och skapar sig en egen identitet. Det 
beaktades även att hon tillsammans med sina föräldrar vid två tillfällen hade besökt hemlandet 
och att landet därför inte kunde anses som helt främmande för henne. Migrationsöverdomstolen 
ansåg också att det måste beaktas att i stort sett hela hennes vistelse i Sverige hade varit 
illegal, trots att hon som underårig inte har haft någon möjlighet att påverka detta förhållande. 
Migrationsöverdomstolen gjorde ingen egentligen bedömning huruvida flickan hade ett privatliv 
enligt artikel 8 i Europakonventionen, men uttalade att även om så var fallet skulle en utvisning 
vara proportionerlig.

Samtliga personer i de nu genomgångna bifallsbesluten har vistats i Sverige i fem år eller mer 
och i de flesta fall har vistelsetiden varit längre än sex år. Inget barn under 13 års ålder har i de 
analyserade besluten beviljats uppehållstillstånd på grund av rätt till privatliv. Det kan noteras 
att Migrationsverket i två av sina beslut, liksom i sitt rättsliga ställningstagande SR 24/2016, 
redogjort för att flickan vars rätt till privatliv prövades i MIG 2015:4 var 13 år gammal. Hon var 
dock fortfarande tolv år gammal vid tidpunkten för Migrationsöverdomstolens avgörande.

De omständigheter som i första hand har beaktats är de som framgår av de redovisade 
avgörandena från Europadomstolen; skolgång, socialt umgänge och språkkunskaper i förhållande 
till de sociala band som finns till hemlandet. I flertalet fall görs hänvisningar till Osman-domen 
och konstateranden om att personen har vistats i Sverige under sina formativa år. I flera fall har 
vistelsetiden i vissa delar varit illegal eller under prövning. I de flesta av dessa avgöranden har 
hänvisningar gjorts till uttalandena i MIG 2012:13 och MIG 2015:4 om att det, för frågan om 
starka band till Sverige har uppstått, i och för sig saknar betydelse om vistelsetiden har varit illegal 

”Alla sociala band mellan en etablerad invandrare (settled migrant) och 
samhället de lever i innebär ett privatliv i den mening som avses i artikel 
8 i Europakonventionen.”

https://lagen.nu/dom/mig/2012:13
https://lagen.nu/dom/mig/2015:4
https://lagen.nu/dom/mig/2015:4
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=37730
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eller inte. Det har i flertalet av dessa fall, såvitt går att utläsa av proportionalitetsbedömningen, 
beaktats att barnen inte har kunnat påverka att deras vistelsetid i landet varit illegal.

Avgöranden
Ärende 1 - Nu vuxen man, levt i Sverige från nio till 18 års ålder 
Omständigheter: Man, född 1992, som hade vistats i Sverige sedan han har var nio år gammal. 
Han hade tidigare haft uppehållstillstånd under sammanlagt cirka åtta års tid.

Migrationsverkets bedömning: Migrationsverket hänvisade till Europadomstolens dom Üner mot 
Nederländerna där det konstateras att i bedömningen av om ett privatliv i Europakonventionens 
mening föreligger ska vistelsetiden i landet beaktas samt fastheten av sociala, kulturella och 
familjeband med dels det land utlänningen utvisas från, dels det land till vilken utvisning ska ske. 
Migrationsverket ansåg att mannen skulle få särskilt svårt att komma in i skol- eller arbetslivet i 
hemlandet på grund av en funktionsvariation. Han bedömdes ha varit i Sverige under en tid av 
sitt liv då han formats till en egen individ genom skolgång och socialt umgänge. Migrationsverket 
fann att anknytningen till Sverige hade blivit särskilt stark och att mannen hade fått ett sådant 
privatliv under vistelsen i Sverige som artikel 8 i Europakonventionen avser att skydda.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 2 - Nu vuxen man, levt i Sverige från 13 till 18 års ålder 
Omständigheter: Ung, vuxen man som tidigare hade haft uppehållstillstånd som familjemedlem 
till sin far, som i sin tur hade tillstånd som arbetstagare i Sverige. Mannen hade giltiga tillstånd 
mellan 2012 och 2015. Mannen hade vistats i Sverige från det att han var 13 år tills dess att 
han fyllde 18 år. Mannen levde tillsammans med sin familj när han kom till Sverige men blev 
placerad i jourhem på grund av våld i hemmet, och sedan i eget boende. Han fick stöd från sociala 
myndigheter samt ekonomisk hjälp av sin mamma. Hela mannens familj var bosatt i Sverige. 
Mannen hade språkkunskaper i svenska och han hade påbörjat sin svenska gymnasieutbildning. 
Av inlämnade intyg framgick att mannen hade en fungerande skolgång och fritid.

Migrationsverkets bedömning: Migrationsverket hänvisade till förarbetena till 5 kap. 6 § 
utlänningslagen (prop. 2013/14:216) vari det konstateras att omständigheten att ett barn 
omhändertas av sociala myndigheter kan beaktas vid en sammantagen bedömning av särskilt 
ömmande omständigheter. Hela mannens familj var bosatt i Sverige och han bedömdes därför 
rimligtvis inte ha något fungerande nätverk i sitt hemland. Mannen hade däremot ett fungerande 
nätverk i Sverige. Mannen studerade på en gymnasieskola och hade god kontakt med sin mamma 
och syster. En eventuell avsaknad av det nätverket riskerade att allvarligt äventyra mannens 
framtida psykosociala utveckling. Dessa omständigheter, tillsammans med mannens unga ålder, 
bedömdes vara synnerligen ömmande. 

”Det konstateras att omständigheten att ett barn omhändertas av sociala 
myndigheter kan beaktas vid en sammantagen bedömning av särskilt 
ömmande omständigheter.”

Med hänvisning till Europadomstolens praxis fann Migrationsverket att en lång vistelsetid kan ha 
betydelse om personen vistats i värdlandet under barndomen och upp till vuxen ålder. Myndigheten 
konstaterade även att om privatliv anses ha uppkommit måste en proportionalitetsbedömning 

https://data.riksdagen.se/fil/C504FA31-32C8-45CB-B962-0CEF8CD29BE0
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göras mellan den enskildes intresse och statens intresse av en reglerad invandring. Faktorer som 
då ska beaktas är bland annat vistelsetid i landet, samt sociala, kulturella och familjeband. 

Mannens familj var bosatt i Sverige och han hade god kontakt med sin mamma och syster och 
hade dessutom spenderat en betydande del av sina formativa år i Sverige. Mannen bedömdes vara 
beroende av sociala myndigheter för sociala insatser och ekonomiskt bistånd. Migrationsverket 
fann därför att mannen fått en särskild anknytning till det svenska samhället och att han hade ett 
privatliv i Sverige, såsom åsyftas i artikel 8 i Europakonventionen. Med beaktande av mannens 
unga ålder, vistelsetid i Sverige under barndomen, anknytningen till Sverige och mannens 
familjesituation bedömde Migrationsverket att det vore oproportionerligt att mannen skulle 
tvingas återvända ensam till sitt hemland. Mannens intresse ansågs därför väga tyngre än statens 
intresse av att reglera invandringen. En utvisning av mannen skulle således strida mot svenska 
konventionsåtaganden.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 3 - Pojke, levt i Sverige från sju till 13 års ålder 
Omständigheter: Pojke, född 2003. Han kom till Sverige 2011 tillsammans med sin bror då hans 
far ansökte om och beviljades två års uppehållstillstånd med anledning av sin relation till en 
kvinna i Sverige. Pojkens far avled senare varför kvinnan som fadern haft en relation med tog 
hand om pojken tillsammans med pojkens bror. Kvinnan var pojkens förordnade vårdnadshavare 
och både pojken och hans bror hade berättat att kvinnan var som en mamma för pojken. Pojken 
hade under sina sex år i Sverige gått i svensk skola, pratade svenska och deltog i lagsporter och 
andra aktiviteter. Vidare hade han sina vänner samt sin familj i Sverige. I hemlandet saknade han 
familj och ett nätverk och det fanns ingen där som kunde ta hand om honom. Pojkens bror hade 
dessutom samma dag som beslutet fattades beviljats uppehållstillstånd i Sverige. 

Migrationsverkets bedömning: Vad gällde frågan om en utvisning skulle strida mot pojkens 
rätt till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen anfördes att Europadomstolen, 
vid bedömningen av om ett privatliv föreligger, tar hänsyn till bl.a. språkkunskaper, andra 
familjeband än de som omfattas av familjelivet, arbete, skolgång och vistelsetiden i värdlandet. 
I Europadomstolens dom Osman mot Danmark ansågs barn få ett privatliv i värdlandet 
om de vistats där under uppväxtåren och där formats som individ. I MIG 2015:4 bedömde 
Migrationsöverdomstolen att en 13-årig flicka3  efter sex år i Sverige skapat sig en identitet i 
landet. Migrationsverket fann därför skäl att bevilja pojken uppehållstillstånd enligt 5 kap 6 § 
utlänningslagen med anledning av hans anknytning till Sverige. 

Pojken bedömdes ha ett privatliv i Sverige eftersom han ansågs ha skapat sig en identitet i 
landet och det skulle därför innebära en inskränkning av artikel 8 i Europakonventionen att utvisa 
honom. Migrationsverket gjorde därefter en proportionalitetsbedömning mellan pojkens rätt 
enligt artikel 8 i Europakonventionen samt statens intresse av att reglera invandringen och fann 
att en utvisning inte skulle vara proportionerlig. En utvisning skulle därmed strida mot pojkens 
rätt till privatliv enligt Europakonventionen.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

3 Av Migrationsöverdomstolens avgörande framgår att flickan inte hade fyllt 13 år vid tidpunkten för domen.

https://lagen.nu/dom/mig/2015:4
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Ärende 4 - Flicka, levt i Sverige från fem till 16 års ålder. Principen om 
familjens enhet för flickans mamma 
Omständigheter: 16-årig flicka som kom till Sverige när hon var fem år gammal. Ett tidigare 
utvisningsbeslut hade preskriberats och vistelsetiden hade, med undantag för tiden då ansökan 
om uppehållstillstånd varit föremål för prövning, hela tiden varit illegal. Flickan talade flytande 
svenska och hade gått i svensk skola från förskoleverksamhet och grundskola till första året på 
gymnasiet. Flickan hade flera vänner och ansågs rotad i lokalsamhället. Hon kunde inte minnas 
om hon någonsin varit i hemlandet och kunde inte läsa eller skriva på det språk som talas där. 
Hon hade inte heller kontakt med någon i landet. Till stöd för familjens ansökan hade flertalet 
handlingar lämnats in angående flickans anpassning till Sverige.

Migrationsverket bedömning: Inledningsvis konstaterades att omständigheterna för barn 
inte behöver vara lika allvarliga som för vuxna för att falla in under 5 kap. 6 § utlänningslagen. 
Migrationsverket hänvisade till MIG 2015:4 där det fastslås att bl.a. skolgång, socialt nätverk, 
vistelsetid samt rätten till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen ska beaktas. Flickan hade 
vistats i Sverige under de så kallade formativa åren där barn skaffar sig en egen identitet och det stod 
klart att flickan hade en påtaglig språklig, kulturell och social förankring till Sverige. Myndigheten 
bedömde att det faktum att vistelsen huvudsakligen varit illegal hade berott på hennes föräldrars 
agerande och var därför en omständighet som hon inte haft möjlighet att påverka. En utvisning 
av familjen bedömdes sammantaget strida mot ett svenskt konventionsåtagande.

Övrigt: Flickans mamma beviljades uppehållstillstånd med stöd av principen om familjens enhet 
för att undvika familjesplittring i strid med artikel 8 i Europakonventionen.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 5 - Flicka, levt i Sverige från sju till 13 års ålder. Rätten till 
familjeliv för 11-årig lillasyster
Omständigheter: 13-årig flicka som vistats i Sverige sedan 2011. En stor del av vistelsetiden hade 
varit illegal. Hon gick i skolan, talade och tänkte på svenska, hade fritidsaktiviteter och ett nätverk 
i Sverige. Hon hade inte besökt hemlandet sedan 2011 och hade inte heller släkt kvar eller kontakt 
med någon där.

Migrationsverket bedömning: Myndigheten hänvisade till förarbeten till utlänningslagen (prop. 
2004/05:170) där det fastslås att det väsentliga är vilken anknytning personen har fått till Sverige 
och att vistelsetiden inte ensamt kan vara avgörande. Därtill innebär bedömningen av privatliv 
enligt artikel 8 i Europakonventionen att hänsyn ska tas till alla de sociala och kulturella band 
som en person kan ha i ett samhälle, såsom vänner, utbildning, arbete, medlemskap i föreningar 
m.m. Migrationsverket konstaterade att det av MIG 2012:13 följer att den sammanlagda tid under 
vilken personen ifråga vistats i landet får betydelse på så sätt att en lång vistelsetid kan innebära 
att personen har hunnit skaffa sig starka band till landet. Då saknas det i och för sig betydelse 
om vistelsetiden är illegal eller infaller under tid före den aktuella ansökan om uppehållstillstånd.

Med beaktande av Europadomstolens dom Osman mot Danmark bedömdes flickan ha vistats 
i Sverige under sina formativa år. Flickan hade en stark, social kontakt med Sverige genom sin 
kontaktfamilj, sin skola, sina aktiviteter och det stöd hon fick från svenska sociala myndigheter. 
Hon bedömdes således ha anpassat sig till svenska förhållanden, fått en stark anknytning till 
Sverige och därmed etablerat ett privatliv i landet. Hon ansågs inte heller ha kunnat påverka 
det faktum att en stor del av vistelsetiden i Sverige varit illegal. Hänsyn togs också till att det 

https://lagen.nu/dom/mig/2015:4
http://www.regeringen.se/contentassets/6005be29fafb41e389e8431e0155a386/ny-instans--och-processordning-i-utlannings--och-medborgarskapsarenden
http://www.regeringen.se/contentassets/6005be29fafb41e389e8431e0155a386/ny-instans--och-processordning-i-utlannings--och-medborgarskapsarenden
https://lagen.nu/dom/mig/2012:13
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enligt intyg rörde sig om en mycket skör familj som var i behov av mycket stöd från bland annat 
kontaktfamiljerna, vilket ansågs göra flickans anknytning till Sverige än starkare. En utvisning 
skulle utgöra en kränkning av flickans rätt till privatliv och den bedömdes inte vara proportionerlig 
enligt artikel 8 i Europakonventionen. Även moderns psykiska ohälsa samt det faktum att familjen 
inte hade några släktingar kvar i hemlandet beaktades vid bedömningen.

Övrigt: Flickans 11-åriga syster ansågs ha fått en anknytning till Sverige genom sin vistelsetid 
i Sverige och genom sin kontaktfamilj men bedömdes, på grund av sin låga ålder, ha en 
starkare anknytning till hemlandet genom sin mamma. Rätten till familjeliv enligt artikel 8 i 
Europakonventionen beaktades dock i hennes fall och Migrationsverket fann att en utvisning 
av henne under rådande omständigheter skulle vara oproportionerlig och stå i strid med 
bestämmelsen.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 6 - Pojke, levt i Sverige från tre till 15 års ålder. Rätten till 
familjeliv för föräldrarna
Omständigheter: Familjen, medborgare i ett europeiskt land utanför EU, ansökte om asyl efter att 
deras tidigare utvisningsbeslut preskriberats. Migrationsverket ansåg att familjen inte medverkat 
till att tidigare utvisningsbeslut kunnat verkställas. Deras son var vid tidpunkten för beslutet 15 år 
gammal. Han var tre år när han kom till Sverige och hade därmed spenderat större delen av sitt 
liv i Sverige. Pojken talade flytande svenska, hade gått i svensk skola från förskoleverksamhet till 
högstadiet, hade flera vänner och var rotad i lokalsamhället. Pojken hade inte varit i hemlandet 

sedan familjen sökte asyl i Sverige 2004. Han hade aldrig gått i skola i hemlandet, kunde inte 
läsa eller skriva på hemspråket och hade inte kunskap om samhället där. Pojken hade inte heller 
kontakt med vänner eller släktingar i hemlandet.

Migrationsverkets bedömning: Pojken bedömdes ha en påtaglig språklig, kulturell och social 
förankring till Sverige och hade vistats i landet under en betydelsefull tid av livet för hans mognad 
och utveckling under de så kallade formativa åren där barn skaffar sig en egen identitet. Att 
den större delen av pojkens vistelsetid varit illegal ansågs vara en omständighet som han som 
underårigt barn inte haft möjlighet att påverka. Vad som framkommit om pojkens vistelsetid 
och hans anpassning till svenska förhållanden var så pass stark att det förelåg särskilt ömmande 
omständigheter. 

Vid bedömningen av pojkens rätt till ett privat- och familjeliv i Sverige enligt artikel 8 i 
Europakonventionen konstaterades att hänsyn ska tas till om ett barn som saknar nätverk i 
hemlandet har fått ett nätverk i värdlandet och om avsaknaden av detta nätverk allvarligt skulle 
äventyra barnets framtida psykosociala utveckling. Pojkens anknytning till hemlandet bedömdes 
vara svag och vid en samlad bedömning av pojkens situation, särskilt med beaktande av hans 
anpassning till Sverige samt principen om barnets bästa, fann Migrationsverket att pojken skulle 
beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § utlänningslagen.

”Vid bedömningen av pojkens rätt till ett privat- och familjeliv i Sverige 
enligt artikel 8 i Europakonventionen konstaterades att hänsyn ska tas 
till om ett barn som saknar nätverk i hemlandet har fått ett nätverk i 
värdlandet och om avsaknaden av detta nätverk allvarligt skulle äventyra 
barnets framtida psykosociala utveckling.”
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Övrigt: Angående föräldrarnas rätt till uppehållstillstånd konstaterade Migrationsverket att det 
förelåg en risk för familjesplittring i strid med artikel 8 i Europakonventionen. Pojken bedömdes 
som ung och var fortfarande ett barn och ansågs därmed ha en stark anknytning till sina föräldrar. 
Vidare hade pojken levt i obruten hushållsgemenskap med sina föräldrar sedan de kom till Sverige 
2004. En utvisning av föräldrarna ansågs därför innebära en klar begränsning av pojkens rätt till 
familjeliv och även hans föräldrar beviljades uppehållstillstånd i Sverige.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 7 - Familj med två barn, 11 och 13 år, fem års legal vistelse i 
Sverige
Omständigheter: Familj där mannen hade varit bosatt i Sverige i drygt tio år varav drygt 
fyra och ett halvt år som asylsökande och med anställning under drygt fem och ett halvt år. 
Familjens vistelse i Sverige bedömdes hela tiden ha varit legal. Mannen hade fortfarande en 
heltidsanställning. Kvinnan hade levt i Sverige som anknytningsperson till mannen i drygt tre 
och ett halvt år och som asylsökande i drygt ett och ett halvt år. Hon hade under perioden fött 
en son i Sverige. Två av barnen, 11 respektive 13 år gamla vid tidpunkten för beslutet, hade bott 
med sina föräldrar i Sverige i drygt fem år och gått i skola sedan de anlände. De talade flytande 
svenska och bedömdes ha ett normalt vardagsliv i Sverige med skola och kompisar. De kunde inte 
läsa och skriva på arabiska men talade däremot modersmålet en del hemma. De hade få minnen 
från hemlandet. Det yngsta barnet, född 2014, gick på förskola. Barnen talade flytande svenska.

”Det krävs, enligt Europadomstolen, starka skäl för att utvisa en etablerad 
invandrare (settled migrant) som lagligen vistats största delen av sin 
barndom i värdlandet.”

Migrationsverkets bedömning: Vid bedömningen av om en utvisning skulle strida mot skyddet 
för privat- och familjeliv i artikel 8 konstaterade Migrationsverket att Europadomstolen tar hänsyn 
till bl.a. språkkunskaper, andra familjeband än de som omfattas av familjelivet, arbete, skolgång 
och vistelsetiden i värdlandet. Europadomstolen hade även i något fall beaktat integration. Därtill 
konstaterade Migrationsverket att barn, enligt Europadomstolens praxis, bedöms få ett privatliv, 
dvs. anknytning till värdlandet, främst under uppväxtåren. Verket hänvisade till Europadomstolens 
dom Osman mot Danmark där en person ansågs ha tillbringat sina formativa år i Danmark, vilket 
i domen bedömdes vara tiden från sju till 15 års ålder. 

Vidare krävs det, enligt Europadomstolen, starka skäl för att utvisa en etablerad invandrare 
(settled migrant) som lagligen vistats största delen av sin barndom i värdlandet. I MIG 2015:4 
angav Migrationsöverdomstolen att rätten till privatliv bl.a. avser en rätt att etablera och utveckla 
relationer med andra människor och omvärlden, innefattande aspekter av individens sociala 
identitet. I det ärendet hade en 13-årig flicka4  varit i Sverige under sex år under en period då 
man som barn utvecklas mycket och börjar skapa sig en egen identitet. Familjen bedömdes ha 
ett privatliv i Sverige i enlighet med Europakonventionens definition. Det konstaterades att det 
vid en proportionalitetsbedömning måste ske en avvägning mellan den enskildes intresse av att 
få stanna i Sverige och statens intresse av att reglera invandring.

Barnen talade flytande svenska och hade vistats i landet under de viktiga år då man formas som 
individ. Myndigheten konstaterade att när mannen ansökte om förlängt arbetstillstånd under år 
2013 dröjde det drygt två och ett halvt år innan han fick besked i ärendet. Det bedömdes mot den 

4 Av Migrationsöverdomstolens avgörande framgår att flickan inte hade fyllt 13 år vid tidpunkten för domen.

https://lagen.nu/dom/mig/2015:4
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bakgrunden vara en händelse utanför familjens kontroll som orsakade att de levt i landet utan ett 
giltigt uppehållstillstånd under ett par års tid. Familjen ansågs därför ha vistats lagligen i landet 
under den tid som de inväntat Migrationsverkets beslut. Därtill beaktades att familjen inte hade 
något socialt nätverk kvar i hemlandet i form av släktingar samt att flera släktingar var bosatta i 
samma ort som familjen i Sverige. Situationen för barnen i hemlandet ansågs vara särskilt utsatt 
utan denna typ av nätverk. Familjens intresse av att få stanna i Sverige bedömdes väga tyngre än 
statens intresse att reglera invandringen. 

Familjen bedömdes mot bakgrund av redovisade uppgifter ha ett privatliv i Sverige, och den 
inskränkning av deras privatliv som en utvisning skulle innebära ansågs inte proportionerlig. En 
utvisning skulle därför innebära en kränkning av artikel 8 i Europakonventionen. Migrationsverket 
fann vid en samlad bedömning att det förelåg särskilt ömmande omständigheter i ärendet.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Rätt till familjeliv - kärnfamilj

Sammanfattning av åberopade rättskällor
Europadomstolens praxis: Abdulaziz, Cabales and Balkandali mot Storbritannien (9214/80; 
9473/81; 9474/81), Johansen mot Norge (17383/90), Kroon m.fl. mot Nederländerna (18535/91), 
Rodrigues da Silva och Hoogkamer mot Nederländerna (50435/99), Üner mot Nederländerna 
(46410/99), Boultif mot Schweiz (54273/00), Nnyanzi mot Storbritannien (21878/06)

Analys av avgöranden
Denna kategori av avgöranden rör olika situationer där det har ansetts att en familjesplittring i 
strid med artikel 8 i Europakonventionen skulle föreligga för det fall att en eller flera medlemmar 
av samma kärnfamilj skulle utvisas från Sverige. 

Den första typsituationen föreligger då någon eller några familjemedlemmar, men inte alla, har 
beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Enligt den tillfälliga lagen kan 
alternativt skyddsbehövande som huvudregel inte vara anknytningspersoner enligt 5 kap. 3 § 
utlänningslagen. Uppehållstillstånd kan beviljas för deras familjemedlemmar för det fall det är 
fråga om synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen och då en 
utvisning skulle anses strida mot svenska konventionsåtaganden enligt 11 § tillfälliga lagen. I dessa 
ärenden aktualiseras rätten till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Dessa ärenden har 
både rört föräldrar som inte beviljats uppehållstillstånd när deras barn har det och barn som fötts 
i Sverige med föräldrar som beviljats alternativ skyddsstatus. 

Den andra typsituationen gäller familjemedlemmar som på grund av olika medborgarskap riskerar 
att utvisas till olika länder och där det har bedömts att de inte har möjlighet att återförenas i 
något av de aktuella ursprungsländerna. 

Uppehållstillstånd kan beviljas för familjemedlemmar till alternativt 
skyddsbehövande eller familjemedlemmar av olika nationaliteter, i 
situationer där en familjesplittring bedöms vara oproportionerlig.
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Flertalet avgöranden vi gått igenom i denna kategori är relativt kortfattade och få hänvisningar 
görs till rättskällor. I några undantagsfall har dock uttryckliga hänvisningar gjorts till europarättslig 
praxis, bland annat i ett ärende avseende makar som riskerade att utvisas till olika länder. Däri har 
Migrationsverket beaktat den allmänna principen i Abdulaziz m.fl. mot Storbritannien samt Nnyanzi 
mot Storbritannien om att varje stat har en väletablerad internationell rätt att kontrollera inresa 
och bosättning av utländska medborgare i syfte att skydda den ekonomiska välfärden i landet. 
Migrationsverket refererade dock även till Boultif mot Schweiz samt Üner mot Nederländerna och 
noterade att en utvisning måste vara berättigad och proportionerlig.

”Det konstaterades att familjeliv mellan ett barn och dess förälder 
uppkommer vid barnets födelse och att samlevnad mellan ett barn och 
en förälder inte är ett krav, utan att även umgänge kan medföra att det 
finns ett familjeliv.”

Utöver ovan redovisat ärende hänvisade även Migrationsverket till Europadomstolens praxis i ett 
beslut som rörde frågan om uppehållstillstånd kunde beviljas på grund av umgänge med barn som 
hade varit fosterhemsplacerade. Där hänvisade myndigheten till Europadomstolens dom Johansen 
mot Norge vari det klargjordes att familjeliv i konventionens bemärkelse omfattar kärnfamiljen, 
och att konventionsskyddet inte upphör när ett barn omhändertas för vård. Hänvisningar gjordes 
här också till Europadomstolens domar Kroon m.fl. mot Nederländerna samt Rodrigues da Silva 
och Hoogkamer mot Nederländerna där det konstaterades att familjeliv mellan ett barn och dess 
förälder uppkommer vid barnets födelse och att samlevnad mellan ett barn och en förälder inte 
är ett krav, utan att även umgänge kan medföra att det finns ett familjeliv. 

Det kan också noteras att i ett par av avgörandena i denna kategori som rör familjesplittring 
och barn har hänvisningar gjorts till barnkonventionen. Läs mer om barnkonventionen i de 
genomgångna besluten nedan. 

Avgöranden
Ärende 8 - Sökande: mamma. Anknytningspersoner: barn som beviljats 
UT p.g.a. anknytning till Sverige
Omständigheter: Kvinna från land i Centralasien med tidigare preskriberat utvisningsbeslut. 
Vistelsen i Sverige hade hela tiden varit föremål för prövning eller illegal. Samma dag som 
Migrationsverket fattade sitt beslut hade barnen till kvinnan beviljats uppehållstillstånd på grund 
av deras anknytning till Sverige.

Migrationsverket bedömning: Då kvinnan var mamma till barnen förelåg det ett familjeliv dem 
emellan. En utvisning ansågs vara oproportionerlig och strida mot rätten till familjeliv enligt artikel 
8 i Europakonventionen. Slutligen konstaterades att en utvisning av kvinnan skulle strida mot ett 
svenskt konventionsåtagande och hon beviljades därmed uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 
§ utlänningslagen och 11 § tillfälliga lagen.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »
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Ärende 9 - Sökande: pappa. Anknytningspersoner: barn placerade i 
familjehem och vårdade enligt LVU. Beviljades UT p.g.a. umgänge
Omständigheter: En man sökte asyl och uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina fyra 
barn (varav tre minderåriga), som alla beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. Mannen 
hade bott tillsammans med sina barn i hemlandet men varit separerad från dem i tre år innan han 
kom till Sverige. Barnen var placerade i familjehem och vårdades enligt lagen (1990:52) om vård 
av unga. Mannen hade ett kontinuerligt umgänge med sina barn och hade uppgett en önskan 
om att i framtiden få bo tillsammans med dem.

Migrationsverkets bedömning: Migrationsverket fann, med hänvisning till Europadomstolens 
dom Johansen mot Norge att kärnfamiljen omfattas av familjeliv och att familjelivet inte upphör 
när ett barn omhändertas för vård. Enligt Europadomstolens domar Kroon m.fl. mot Nederländerna 
samt Rodrigues da Silva och Hoogkamer mot Nederländerna uppkommer ett familjeliv mellan 
ett barn och dess förälder vid barnets födelse. Samlevnad mellan ett barn och en förälder är inte 
ett krav, utan även umgänge kan medföra att det finns ett familjeliv. Genom det regelbundna 
umgänget ansågs det ha visats att barnen och mannen hade ett familjeliv. Mot bakgrund av det 
och med beaktande av barnets bästa samt barnens familjesituation i övrigt fann Migrationsverket 
att en utvisning skulle vara oproportionerlig och i strid med artikel 8 i Europakonventionen.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 10 - Sökande: två pojkar. Anknytningsperson: mamma. Inget 
medgivande från pappan fanns
Omständigheter: Två pojkar sökte asyl i Sverige tillsammans med sin mamma. Mammans 
ärende prövades separat och hon beviljades uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. 
Pojkarnas far hade inte lämnat ett medgivande till att pojkarna kunde bosätta sig i Sverige och 
eftersom deras mamma inte hade visat att hon var ensam vårdnadshavare kunde inte pojkarna 
beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytningen till mamman.  

Migrationsverkets bedömning: Att skilja barnen från deras mamma ansågs i sig vara en särskilt 
ömmande omständighet enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen. Vid prövningen av om en utvisning 
av pojkarna skulle strida mot artikel 8 i Europakonventionen konstaterades att pojkarna och 
deras mamma ingick i en kärnfamilj och att deras relation således konstituerade ett familjeliv. En 
utvisning av pojkarna ansågs vara ett oproportionerligt ingrepp i deras rätt till familjeliv enligt 
artikel 8 i Europakonventionen. 

”Det finns undantagssituationer där uppehållstillstånd kan beviljas trots 
att en identitet inte har gjorts sannolik.”

Migrationsverket resonerade även kring huvudregeln att de sökande ska ha klarlagt sin identitet 
för att beviljas uppehållstillstånd. I undantagsfall är det dock nog att den sökande har gjort 
sin identitet sannolik. Migrationsverket anförde att det även finns undantagssituationer där 
uppehållstillstånd kan beviljas trots att en identitet inte har gjorts sannolik och bedömde att 
det fanns skäl att göra undantag från huvudregeln när en utvisning skulle strida mot svenska 
konventionsåtaganden.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »
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Ärende 11 - Sökande: make/pappa. Anknytningspersoner: fru och barn, 
TUT som alt. skyddsbehövande
Omständigheter: Man, vars fru och son hade beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige som 
alternativt skyddsbehövande. Mannen hade ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning 
till sin fru vilket dock inte kunde beviljas enligt huvudregeln i tillfälliga lagen.

Migrationsverkets bedömning: Mannen och hans fru ingick i samma kärnfamilj i hemlandet 
och hade därmed ett familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Mannens fru hade 
uppehållstillstånd i Sverige och hennes möjligheter att återförenas med mannen i hans hemland 
bedömdes som ovissa. En utvisning riskerade därmed att bryta deras familjeband på så sätt att 
de skulle tvingas leva åtskilda under en obestämd tid. En utvisning bedömdes därför innebära ett 
ingripande i mannens rätt till respekt för familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen.

Migrationsverket noterade att artikel 8 i Europakonventionen inte garanterar en rätt till inresa 
och bosättning i ett land och medför inte heller någon generell skyldighet för en stat att ta emot 
släktingar till invandrare. Som framgår i de av Migrationsverket hänvisade domarna Abdulaziz, 
m.fl. mot Storbritannien samt Nnyanzi mot Storbritannien har varje stat en väletablerad 
internationell rätt att kontrollera inresa och bosättning av utländska medborgare i syfte att 
skydda den ekonomiska välfärden i landet. Migrationsverket refererade dock även till Boultif mot 
Schweiz samt Üner mot Nederländerna och noterade att en utvisning måste vara berättigad 
och proportionerlig. Staten måste uppnå en rättvis balans mellan den enskildes och samhällets 
intresse. Migrationsverket beaktade att en utvisning skulle medföra att familjelivet effektivt skulle 
avbrytas samt att möjligheterna till ett familjeliv i mannens hemland var ovissa och fann därmed 
att det skulle vara oproportionerligt att utvisa mannen. En utvisning ansågs således strida mot 
artikel 8 i Europakonventionen.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 12 - Sökande: fru/mamma. Anknytningspersoner: make och barn, 
TUT som alt. skyddsbehövande. UT p.g.a. barnets bästa samt artikel 6, 9 
och 10 i barnkonventionen 
Omständigheter: Kvinna från Irak sökte asyl i Sverige tillsammans med sin man som var 
medborgare i Syrien. Kvinnan och mannen fick en son under hösten 2016. Migrationsverket 
beviljade mannen och sonen uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande på grund 
av den rådande konflikten i Syrien. Kvinnan bedömdes inte ha gjort sina skyddsskäl sannolika 
och beviljades inte uppehållstillstånd på grund av anknytning till familjemedlemmarna då de 
som alternativt skyddsbehövande inte kunde utgöra anknytningspersoner enligt huvudregeln i 
tillfälliga lagen.

Migrationsverkets bedömning: Kvinnans son bedömdes vara i den åldern att han hade ett 
stort behov av en nära kontakt med sin mamma. En utvisning av mamman ansågs därför kunna 
skada sonens psykosociala utveckling och förhindra en normal anpassning till Sverige. Sonen 
bedömdes således vara beroende av kvinnan för att kunna anpassas till Sverige och till svenska 
förhållanden. Migrationsverket anförde att artikel 8 i Europakonventionen och principen om 
familjens enhet ska tillämpas för att undvika familjesplittring. Myndigheten hänvisade även till 
artikel 6 i barnkonventionen som fastslår alla barns rätt till liv, överlevnad och utveckling, samt 
artikel 9 och 10 i barnkonventionen enligt vilka barn inte ska skiljas från sina föräldrar, utom 
när det är för barnets bästa. Vidare har ett barn som är skilt från sina föräldrar rätt att träffa 
dem regelbundet och rätt att återförenas med sin familj om familjen splittras. En utvisning av 



23Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 2018

kvinnan skulle splittra familjen och medföra att kvinnan fråntogs möjligheten att utöva sin rätt 
till familjeliv. I bedömningen beaktades barnets bästa vilket i föreliggande ärende ansågs vara att 
inte splittra pojken från sin mamma. 

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 13 - Sökande: pojke, född i Sverige. Anknytningspersoner: 
föräldrar, TUT som alt. skyddsbehövande
Omständigheter: Pojke född i Sverige 2017. Pojkens vårdnadshavare hade beviljats 
uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och kunde därför inte vara 
anknytningsperson enligt tillfälliga lagen då hens ansökan om uppehållstillstånd var registrerad 
efter den 24 november 2015.

Migrationsverkets bedömning: Pojken bodde tillsammans med sin vårdnadshavare som hade 
beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande i Sverige. Det skulle således strida 
mot artikel 8 i Europakonventionen att utvisa pojken.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 14 - Sökande: flicka, född i Sverige. Anknytningspersoner: 
föräldrar, TUT som alt. skyddsbehövande
Omständigheter: Flicka född i Sverige 2017. Flickans familj hade beviljats uppehållstillstånd som 
alternativt skyddsbehövande och kunde därför inte vara anknytningspersoner till flickan enligt 
huvudregeln i tillfälliga lagen.

Migrationsverkets bedömning: Flickans vårdnadshavare hade beviljats uppehållstillstånd som 
alternativt skyddsbehövande och flickan och vårdnadshavarna bodde tillsammans i Sverige. 
Migrationsverket fann således att det skulle strida mot artikel 8 i Europakonventionen att utvisa 
flickan. 

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 15 - Sökande: make. Anknytningsperson: fru, TUT som alt. 
skyddsbehövande. UT p.g.a. medborgarskap i olika länder
Omständigheter: En man sökte asyl tillsammans med sin maka. Makan beviljades 
uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverkets bedömning: Det förelåg ett familjeliv mellan mannen och hans fru då de som 
makar utgjorde en kärnfamilj. Vad gällde proportionalitetsprincipen anförde Migrationsverket att 
det måste finnas en rättvis balans mellan de olika intressena som var involverade, och att resultatet 
inte får bli orimligt på så sätt att de enskildes rättigheter i övrigt kränks. Det konstaterades att 
mannen var medborgare i Irak och att makan inte hade motsvarande medborgarskap. Eftersom 
makan hade beviljats uppehållstillstånd i Sverige skulle en utvisning av maken till Irak innebära att 
parets möjlighet att utöva sin rätt till familjeliv skulle hindras. Migrationsverket fann därför att det 
inte skulle vara proportionerligt att separera makarna och att en utvisning skulle stå i strid med 
artikel 8 i Europakonventionen.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »
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Ärende 16 - Sökande: familj. UT p.g.a. medborgarskap i olika länder samt 
artikel 26, 27, 28 och 31 i barnkonventionen. 
Omständigheter: Familj där fadern var medborgare i Afghanistan men född och uppvuxen i Iran. 
Modern var medborgare i Iran. Barnen hade inte iranska medborgarskap utan hade ärvt faderns 
afghanska medborgarskap.

Migrationsverkets bedömning: Myndigheten hänvisade till barnkonventionen enligt vilken 
barnens familjeförhållanden, nätverk och övriga sociala situation, utbildningsmöjligheter samt 
huruvida barnen får sina grundläggande behov tillgodosedda ska beaktas vid en utvisning ( jfr. art. 
26, 27, 28, 31 i barnkonventionen). Barnen skulle komma att utvisas till ett land de inte kände 
till och dessutom utan sin mamma då hon var iransk medborgare utan vistelserätt i Afghanistan. 
Barnen saknade å sin sida vistelserätt i Iran. Det bedömdes därför föreligga särskilt ömmande 
omständigheter i ärendet. 

”Mot bakgrund av familjemedlemmarnas olika medborgarskap skulle en 
utvisning av familjen innebära att familjen inte kunde leva tillsammans 
då det saknades legala och långsiktiga utsikter för dem att bosätta sig i 
samma land.”

Vid en sammantagen bedömning ansågs det föreligga en risk att barnen inte fick sina 
grundläggande behov tillgodosedda och att de riskerade att ta skada i sin psykosociala 
utveckling vid ett återvändande till Afghanistan. Vidare ansågs det stöd som de var i behov av 
kunna tillgodoses i Sverige. Synnerligen ömmande omständigheter bedömdes föreligga i hela 
familjens ärende. Verket prövade vidare om en utvisning av familjen skulle strida mot artikel 8 i 
Europakonventionen och därmed Sveriges internationella åtaganden. Det ansågs ostridigt att det 
förelåg ett sådant familjeliv som åsyftas i artikel 8 i Europakonventionen. Vidare konstaterades att 
en utvisning av familjen hade stöd i svensk lagstiftning samt stöd i Sveriges behov av en reglerad 
invandring. Mot bakgrund av familjemedlemmarnas olika medborgarskap skulle en utvisning av 
familjen innebära att familjen inte kunde leva tillsammans då det saknades legala och långsiktiga 
utsikter för dem att bosätta sig i samma land. En utvisning ansågs därför inskränka familjens 
rätt till familjeliv och bedömdes inte stå i proportion till Sveriges intresse av att upprätthålla en 
reglerad invandring. En utvisning skulle därför strida mot ett svenskt konventionsåtagande.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 17 - Sökande: två flickor. Anknytningspersoner: föräldrar 
och syskon. UT p.g.a. medborgarskap i annat land än övriga 
familjemedlemmar
Omständigheter: Flickor, födda 2001 respektive 2002. Systrarna föddes i USA och förvärvade 
därför medborgarskap i landet. Systrarna hade även ärvt föräldrarnas syriska medborgarskap. 
Övriga familjemedlemmar beviljades uppehållstillstånd i Sverige som alternativt skyddsbehövande 
vilket innebar att de inte kunde vara anknytningspersoner till systrarna enligt huvudregeln i 
tillfälliga lagen. 

Migrationsverkets bedömning: Flickorna hade bott tillsammans med den resterande familjen i 
hela sina liv och deras föräldrar och minderåriga syskon bedömdes utgöra deras kärnfamilj. Utifrån 
tillgänglig landinformation bedömdes föräldrarna inte ha någon rätt att uppehålla sig, arbeta 
eller leva i USA. Flickornas syskon hade inte heller någon möjlighet att förvärva uppehållstillstånd 
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i landet. En återförening i USA ansågs därför inte vara möjlig. Mot bakgrund av att flickorna hade 
sin kärnfamilj i Sverige fann Migrationsverket att en utvisning av flickorna till USA skulle strida 
mot artikel 8 i Europakonventionen. I bedömningen beaktades även omständigheten att barns 
bästa är att leva tillsammans med sina föräldrar. Migrationsverket konstaterade att det därför 
förelåg särskilt ömmande omständigheter i flickornas ärenden och att det skulle strida mot ett 
svenskt konventionsåtagande att utvisa syskonen från Sverige.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Rätt till privat- och familjeliv - övriga

Sammanställning av rättskällor
Nationell praxis: MIG 2016:13

Europadomstolens praxis: Slivenko mot Lettland (48321/99), Emonet m.fl mot Schweiz (39051/03), 
Maslov mot Österrike (1638/03), A.A mot Storbritannien (8000/08), Nacic m.fl. mot Sverige 
(16567/10), Senchishak mot Finland (5049/12), I.A.A m.fl. mot Storbritannien (25960/13)

Analys av avgöranden
Denna kategori av avgöranden rör ett flertal olika situationer där ett avlägsnande av en utlänning 
har ansetts kränka dennes rätt till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. 
Relativt få avgöranden hänvisar till specifika avgöranden från Europadomstolen. Den vanligaste 
situationen i denna kategori har varit unga vuxna som har beviljats uppehållstillstånd på grund 
av konstaterat familjeliv med andra familjemedlemmar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. 

Av Slivenko mot Lettland framgår att det inte finns någon rättighet under Europakonventionen att 
välja i vilket land ett familjeliv ska utövas. Det framgår också att familjeliv inte anses föreligga mellan 
föräldrar och ett vuxet barn där det inte finns ett beroendeförhållande mellan familjemedlemmarna. 
Av Emonet m.fl. mot Schweiz framgår att familjeliv enligt Europakonventionen inte enbart avser 
giftermålsbaserade förhållanden utan också kan bestå av andra familjeband. Familjeband mellan 
vuxna barn och föräldrar faller inte inom skyddsområdet för artikel 8 i Europakonventionen 
om det inte finns ett ytterligare beroende än det normala känslomässiga bandet mellan 
familjemedlemmarna. 

I Senchishak mot Finland konstaterades att familjeliv enligt Europakonventionen vanligtvis 
begränsas till kärnfamiljen och att det inte finns en rättighet att utöva familjeliv i ett särskilt 
land. Det bedömdes därför inte kunna finnas ett skyddsvärt familjeliv mellan vuxna barn och 
gamla föräldrar som inte ingår i kärnfamiljen, om de inte har bevisats vara beroende av sina 
familjemedlemmar. I det aktuella fallet hade familjelivet mellan en sjuk äldre kvinna och hennes 
dotter varit avbrutet i 20 år innan modern flyttade till Finland, där hennes dotter bodde. Även om 
modern vid den tidpunkten på grund av sjukdom kunde bedömas vara beroende av hjälp från 
utomstående ansågs det inte innebära att hon var beroende av just sin dotter i Finland då det 

Uppehållstillstånd kan beviljas på grund av privat- och familjeliv för unga 
vuxna som ses som en del av en kärnfamilj där andra familjemedlemmar 
har beviljats uppehållstillstånd.

https://lagen.nu/dom/mig/2016:13
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även fanns vårdinrättningar i Ryssland, som hon kom ifrån. Det bedömdes därför inte finnas ett 
beroendeförhållande mellan modern och dotter. 

”Familjeband mellan vuxna barn och föräldrar faller inte inom 
skyddsområdet för artikel 8 i Europakonventionen om det inte finns 
ett ytterligare beroende än det normala känslomässiga bandet mellan 
familjemedlemmarna.”

I I.A.A m.fl. mot Storbritannien bedömdes det inte vara ett brott mot artikel 8 i Europakonventionen 
att neka familjeåterförening mellan barn och deras mamma. Fem år innan ansökan gjordes hade 
mamman flyttat från flera av sina barn till Storbritannien och då beviljats uppehållstillstånd på 
grund av anknytning till sin make. Tre av hennes barn var medsökande vid tidpunkten för hennes 
flytt. Kvinnan bedömdes ha gjort ett medvetet val att separeras från sina kvarvarande barn då 
hon när hon lämnade landet visste att barnens far inte skulle godkänna deras flytt. Domstolen 
tog i beaktande att barnen inte längre var att anse som små barn -  de var 21, 20, 19, 14 och 13 
år gamla -  och att de hade vuxit upp i den kulturella och språkliga kontexten av sitt hemland. 
Europadomstolen fastslog att principen om barnets bästa inte kan användas som ett ”trumfkort” 
för att ge alla barn som skulle ha det bättre i ett medlemsland bosättning där. Ansökan bedömdes 
vara uppenbart ogrundad.

Migrationsverket och migrationsdomstolarna har också hänvisat till avgöranden gällande hur 
unga vuxna ska bedömas vad gäller frågan om rätt till familjeliv med sina föräldrar och syskon. I 
Maslov mot Österrike konstaterades att unga vuxna, som inte själva har bildat familj, kan ha ett 
familjeliv med sina föräldrar och andra familjemedlemmar. I A.A mot Storbritannien bedömdes en 
24-årig man, som bodde hos sin mamma, ha ett familjeliv med henne. I båda dessa avgöranden 
gällde det frågan om utvisning på grund av brott för unga personer med lång legal vistelse i 
landet, där även frågan om rätt till privatliv aktualiserades.

I Nacic m.fl. mot Sverige gällde frågan om familjemedlemmar till en ung man som hade 
beviljats uppehållstillstånd på grund av sitt hälsotillstånd, hade ett skyddsvärt familjeliv enligt 
Europakonventionen. Mannen hade bott tillsammans med sin familj sedan de kom till Sverige 
och bedömdes fortfarande, delvis på grund av sitt hälsotillstånd, ha ett beroendeförhållande till 
familjemedlemmarna på ett sådant sätt att det konstituerade ett familjeliv. Domstolen fann dock 
att utvisningen var proportionerlig mot bakgrund av att sonen var 21 år, hans hälsotillstånd hade 
förbättrats, han kunde återförenas med sin familj i Kosovo samt att det vid behov fanns vård att 
tillgå i hemlandet. Att inte bevilja uppehållstillstånd i detta fall för familjemedlemmarna, som 
inte hade haft uppehållstillstånd i Sverige, bedömdes således inte utgöra ett brott mot artikel 8 i 
Europakonventionen.

I ett av de nu genomgångna avgörandena har en äldre kvinna med sjukdomsproblematik beviljats 
uppehållstillstånd på grund av rätt till familjeliv med sina barn då vård inte bedömdes kunna 
tillgodoses i hemlandet. I det avgörandet fick Europadomstolens avgörande Senchishak mot 
Finland, tolkat motsatsvis, en avgörande betydelse för utgången i ärendet. Det enda avgörandet i 
nu aktuell kategori som inte rör anknytning till en viss person i Sverige, utan privat- och familjeliv 
generellt, gäller en funktionshindrad man som på grund av situationen för funktionshindrade 
i hemlandet ansågs riskera otillåtna inskränkningar av artikel 8 i Europakonventionen vid en 
utvisning. Det kan noteras att det i det sistnämnda avgörandet inte gjordes någon prövning av 
om situationen för funktionshindrade i hemlandet kunde uppnå till omänsklig och förnedrande 
behandling och således utgöra ett brott mot artikel 3 i Europakonventionen.
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Avgöranden

Migrationsverkets beslut

Ärende 18 - Sökande: man med funktionsnedsättningar till följd av 
stroke
Omständigheter: Man, född 1972. Han uppgav att han i en olycka fått bestående skador och 
tappat sin talförmåga. Av ingivet läkarintyg framgick att mannen hade stroke med afasi. Mannen 
hade kvarvarande symtom efter en tidigare stroke i form av saknat tal, saknad syn samt svaghet 
i ena armen. Det framgick att mannen var i behov av mycket hjälp i vardagen och hjälpmedel för 
att kunna klara sig samt att han var mycket begränsad på grund av de funktionsnedsättningarna 
som han fått till följd av sin stroke. Mannens hälsotillstånd var inte livshotande men vården var 
livsnödvändig. Vården förväntades inte leda till en påtaglig och varaktig förbättring.

Migrationsverkets bedömning: Det hade vid asylutredningen noterats att mannens hälsotillstånd 
och hans förmåga att kommunicera var nedsatt. Av tillgänglig landinformation framgick att 
personer med funktionshinder i hemlandet diskrimineras av bland annat den egna familjen, 
allmänheten och staten. Vidare har staten inte något extraskydd för funktionshindrade som kan 
komma att utsättas för kränkningar mot mänskliga rättigheter i form av tvångsäktenskap, våld, 
våldtäkt och andra former av sexuellt våld. Mot bakgrund av mannens hälsotillstånd samt den 
förväntade levnadssituationen i hemlandet fann Migrationsverket att det förelåg synnerligen 
ömmande omständigheter i ärendet.

Vidare prövades om en utvisning av mannen skulle strida mot rätten till respekt för privat- och 
familjeliv i artikel 8 i Europakonventionen. Migrationsverket anförde att rätten i första hand 
innebär ett skydd mot godtycklig myndighetsinblandning men att den också kan innebära en 
positiv förpliktelse för staten att förhindra rättighetsintrång som görs av enskilt rättssubjekt mot 
ett annat. Det konstaterades att situationen i hemlandet för funktionshindrade generellt sett är 
allvarlig. Mannen hade inte anfört att hans hälsotillstånd var en orsak till att han lämnade hemlandet 
eller att han tidigare utsatts eller diskriminerats. Trots detta konstaterade Migrationsverket, mot 
bakgrund av landinformationen, att det förelåg en risk för diskriminering både direkt från staten 
och från privatpersoner på ett sådant sätt att staten inte hade möjlighet att skydda mannen från 
övergreppen. Migrationsverket fann därför att mannen riskerade att få sina rättigheter enligt 
artikel 8 i Europakonventionen kränkta vid ett återvändande och att en utvisning skulle strida mot 
ett svenskt konventionsåtagande. 

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 19 - Sökande, kvinna med allvarligt sjukdomstillstånd. 
Anknytningspersoner: vuxna barn. UT p.g.a. beroendeförhållande
Omständigheter: Kvinna, född 1940, med två söner och en dotter i Sverige. Kvinnan hade även 
två andra söner som hon inte hade någon kontakt med. Kvinnan led av Parkinsons sjukdom, 
var rullstolsburen och kunde inte klara sig själv. Inlämnade läkarintyg visade att kvinnans behov 
av vård var livslångt och absolut nödvändigt. Landinformationen visade att det fanns möjlighet 
att få tillgång till vissa mediciner i hemlandet Afghanistan. Kvinnans sjukdomsbild hade kraftigt 
försämrats under hennes tid i Sverige.
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Migrationsverkets bedömning: Det ansågs stå klart utifrån läkarintyg att kvinnan inte kunde 
tillgodogöra sig medicinering i Afghanistan utan ett omfattande socialt stöd. Eftersom hon inte hade 
några släktingar i hemlandet som var villiga att ge henne ett sådant stöd fanns det inte någonting 
som talade för att kvinnan skulle kunna tillgodogöra sig de mediciner som var livsnödvändiga 
för henne. Det stod också klart att situationen för kvinnor i allmänhet i Afghanistan är mycket 
svår. Kvinnans omständigheter betraktades därmed som synnerligen ömmande enligt 5 kap. 6 § 
utlänningslagen. Vid prövningen av om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande 
att utvisa henne hänvisades till Europadomstolens dom D mot Storbritannien och N mot 
Storbritannien. Förutsättningarna i det aktuella ärendet bedömdes inte vara desamma eller 
likvärdiga som de i D mot Storbritannien och det saknades därför förutsättningar för att fastslå 
att en utvisning av kvinnan skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen. 

Kvinnans rätt till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen undersöktes också. Det noterades, 
med hänvisning till Europadomstolens dom Slivenko mot Lettland, att familjeliv främst avser 
relationer inom kärnfamiljen. Migrationsverket gjorde gällande att en förälder i normalfallet inte 
ingår i ett vuxet barns kärnfamilj. Enligt Emonet m.fl mot Schweiz krävs en beroendeställning för 
att familjeliv ska kunna omfatta andra familjeband än relationer inom kärnfamiljen. I Senchishak 
mot Finland bedömde Europadomstolen att den sökande kunde få vård och socialt stöd för sin 
sjukdom i hemlandet och att mamman och den vuxna dottern kunde besöka varandra, varför 
familjeliv inte förelåg. Med beaktande av ovan redovisade domar fann Migrationsverket att ett 
beroendeförhållande som var mycket starkare än vanliga emotionella band förelåg i det aktuella 
ärendet. Avgörandet Senchishak mot Finland, tolkat motsatsvis, bedömdes göra att det i ärendet 
föreliggande beroendeförhållande där en förälder till ett vuxet barn inte kunde erhålla vård och 
socialt stöd i hemlandet och där kontakt inom familjen svårligen kunde upprätthållas, grundar 
familjeliv. Ett familjeliv bedömdes således föreligga mellan kvinnan och hennes barn och en 
utvisning skulle därför strida mot artikel 8 i Europakonventionen.

Övrigt: Det kan konstateras att omständigheterna i ärendet har likheter med det nyare avgörandet 
Paposhvili mot Belgien. Det kan således noteras att ärendet med beaktande av denna dom 
eventuellt skulle ansetts utgöra en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen om det hade 
avgjorts efter Europadomstolens avgörande. 

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 20 - Sökande: barn. Anknytningspersoner: minderåriga syskon 
Omständigheter: Pojke, född 2001, sökte asyl tillsammans med sin syster. Systern hade beviljats 
uppehållstillstånd samma dag som pojkens beslut fattades. Därtill hade pojken en annan syster 
som tidigare beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Syskonen var minderåriga, hade växt upp 
tillsammans och befann sig i Sverige tillsammans utan sina föräldrar.

Migrationsverkets bedömning: En utvisning av pojken skulle innebära att syskonen skiljdes åt. 
Migrationsverket fann att en sådan splittring av familjemedlemmarna skulle strida mot artikel 
8 i Europakonventionen avseende rätten till skydd för privat- och familjeliv. Det ansågs därför 
föreligga särskilt ömmande omständigheter i pojkens ärende.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 21 - Sökande: vuxet barn. Anknytningsperson: minderårig syster
Omständigheter: Ung man, som efter en utförd åldersbedömning bedömdes vara över 18 år. 
Han uppgav att han inte hade ett socialt nätverk i hemlandet Afghanistan. Mannens syster hade 
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beviljats flyktingstatus och uppehållstillstånd i Sverige mot bakgrund av att hon var flicka och 
under 18 år.

Migrationsverkets bedömning: Familjeliv omfattar främst kärnfamiljer men även samlevnad med 
andra utanför kärnfamiljen kan under vissa förutsättningar anses utgöra familjeliv. Mannen och 
systern hade bott tillsammans med sina föräldrar i hemlandet och även bott tillsammans i Sverige 
samt hade fortsatt nära kontakt. Syskonen bedömdes därmed ha ett familjeliv i Sverige. Mot 
bakgrund av att systern var ett barn och med beaktande av barnets bästa fann Migrationsverket 
att deras familjeliv var en synnerligen ömmande omständighet. Då systern beviljats flyktingstatus i 
Sverige saknades möjlighet för syskonen att ha ett familjeliv i Afghanistan. En utvisning bedömdes 
därför strida mot rätten till familjeliv och att neka mannen uppehållstillstånd skulle således strida 
mot ett svenskt konventionsåtagande.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 22 - Sökande: vuxet barn. Anknytningspersoner: mamma och 
syskon
Omständigheter: Ung man, född 1998, sökte asyl i Sverige. Mannens äldre bror och mamma 
hade permanenta uppehållstillstånd i Sverige och mannens yngre bror hade samma dag som 
beslutet fattades beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. Mannen hade levt åtskild från 
sin äldre bror sedan 2011 och från sin mamma sedan 2013 men sammanbott med dessa sedan 
han kom till Sverige i augusti 2015. Mamman var dement och hade därför tilldelats en god man.

Migrationsverkets bedömning: Migrationsverket anförde att familjeliv mellan vuxna barn och 
föräldrar eller syskon kräver att det finns ett beroendeförhållande mellan familjemedlemmarna 
för att konstituera ett familjeliv. Enligt Europadomstolens praxis anses vuxna barn som bott och 
bor med familjen och som inte bildat eget hushåll ingå i kärnfamiljen. Med anledning av att 
mannen bodde med sin bror och mamma samt att han inte bildat ett eget hushåll bedömde 
Migrationsverket att det förelåg ett sådant beroendeförhållande mellan dem att det fanns ett 
familjeliv. Detta oavsett mammans förmåga att sörja för mannens välmående. 

För frågan om en utvisning skulle anses vara proportionerlig konstaterades att artikel 8 i 
Europakonventionen inte innebär en generell skyldighet för en medlemsstat att respektera 
utlänningars önskan om att utöva familjeliv i en viss stat och tillåta familjeåterförening på dess 
territorium utan att aktuella fall rör utlänningar som redan haft ett familjeliv innan de bosatte 
sig i en medlemsstat. I de fallen måste staten göra en rimlig avvägning mellan sökandes 
intresse att utöva familjeliv i medlemsstaten och statens intresse att reglera invandringen. Enligt 
Europadomstolens dom I.A.A m.fl. mot Storbritannien måste vid avvägningen bedömas dels om 
föräldern har fattat ett oåterkalleligt beslut att lämna sina barn i ursprungslandet och därigenom 
övergett varje tanke på en framtida förening, dels om familjelivet kan utövas i ett annat land. 
Då måste hänsyn tas till om det föreligger oöverstigliga eller betydande hinder för föräldern 
att återvända till sitt ursprungsland. Verket noterade dock att refererade dom gällde barn som 
ansökt om uppehållstillstånd från utlandet och att det för en familjemedlem som befinner sig i 
Sverige, som i mannens fall, inte krävs lika mycket för att en utvisning ska vara konventionsstridig. 

”Med anledning av att mannen bodde med sin bror och mamma samt 
att han inte bildat ett eget hushåll bedömde Migrationsverket att det 
förelåg ett sådant beroendeförhållande mellan dem att det fanns ett 
familjeliv.”
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Migrationsverket ansåg att det inte kan förutsättas att alla föräldrar som lämnar kvar sitt barn 
i ett annat land har fattat ett oåterkalleligt beslut om att barnen ska bli kvar permanent och 
därigenom övergett varje tanke på en framtida återförening. I samband med att mamman 
beviljades uppehållstillstånd hade även mannen och hans bror ansökt om uppehållstillstånd i 
Sverige vilket ansågs visa på att de planerade att gemensamt bosätta sig i Sverige. Efter att 
deras ansökan avslogs tog sig mannen och brodern på egen hand till Sverige för att söka asyl. 
Detta gjordes inom drygt ett år från det att mamman lämnade hemlandet, vilket ansågs vara en 
förhållandevis kort tid. Mamman hade inte beviljats uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och 
hennes eventuella skyddsskäl hade heller aldrig blivit prövade. Migrationsverket konstaterade 
trots detta att situationen i Afghanistan är svår, särskilt för ensamstående kvinnor. Omständigheten 
att mamman var dement ansågs ytterligare försvåra möjligheten för henne att resa tillbaka till 
Afghanistan för en återförening där. Då mamman inte beviljats internationellt skydd i Sverige 
bedömdes det inte vara ett oöverstigligt hinder för familjen att återförenas i hemlandet, men 
däremot en betydande svårighet. 

Migrationsverket fann att det bästa för mannen vore att bosätta sig med sin mamma i Sverige. 
Trots att mannens ålder talade för att han skulle kunna ta hand om sig själv bedömdes situationen 
för honom som ung hazar i en afghansk kontext utan nätverk i hemlandet vara svår. Även om 
situationen i hemlandet inte ensamt var grund nog för att en utvisning skulle strida mot artikel 
8 i Europakonventionen fann Migrationsverket sammantaget att en utvisning av mannen inte 
vore proportionerlig. Slutligen konstaterades att det därför förelåg synnerligen ömmande 
omständigheter i mannens ärende och att det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande 
att utvisa honom från Sverige.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 23 - Sökande: vuxet barn. Anknytningspersoner: föräldrar och 
syskon (innan tillfälliga lagen)
Omständigheter: Den nu vuxne mannens föräldrar och syskon hade permanent uppehållstillstånd 
och hade varit bosatta i Sverige sedan 2013. Mannen sökte asyl i Sverige i september 2014.

Migrationsverkets bedömning: Migrationsverket hänvisade till MIG 2016:13 vari en vuxen kvinna 
beviljades uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sin far då de ingått i samma hushåll och 
då det förelåg ett särskilt beroendeförhållande dem emellan. Mannen i nuvarande beslut hade 
uppgett att han under hela sin uppväxt levt tillsammans med sina föräldrar och sina syskon. De 
övriga familjemedlemmarna hade också berättat att de bott tillsammans i samma hushåll. Mannen 
och hans bror hade gett samstämmiga uppgifter om broderns flykt och hade nämnt varandra vid 
namn samt namnen på övriga familjemedlemmar under respektive utredningar. Mot bakgrund 
av detta bedömdes mannen utgöra en del av sina föräldrars familj varför rätten till familjeliv 
enligt artikel 8 i Europakonventionen togs i beaktande. Vid en proportionalitetsbedömning fann 
Migrationsverket att familjens intresse av att kunna leva tillsammans vägde tyngre än samhällets 
intresse av att upprätthålla en reglerad invandring. Då övriga familjemedlemmar beviljats 
permanent uppehållstillstånd i Sverige fanns det inte heller någon möjlighet för familjen att 
utöva familjeliv i hemlandet. Omständigheterna i mannens ärende bedömdes vara synnerligen 
ömmande. 

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

https://lagen.nu/dom/mig/2016:13
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Migrationsdomstolens dom

Ärende 24 -  Sökande: vuxet barn. Anknytningspersoner: föräldrar och 
bror. Broderns svåra sjukdomstillstånd beaktades särskilt (innan tillfälliga 
lagen). Migrationsdomstolen i Stockholm, UM 6831-16
Omständigheter: Man, född 1992 från Vitryssland, med ett tidigare preskriberat utvisningsbeslut. 
Mannen hade befunnit sig i Sverige sedan 2009 då han tillsammans med sina föräldrar sökte asyl 
i landet. Hans lillebror led av grav autism. Mannen bodde med sina föräldrar och brodern och 
hade en mycket nära psykisk och fysisk kontakt med sin bror samt avlöste sina föräldrar att ta 
hand om honom.

Migrationsverkets bedömning:  Migrationsverket konstaterade att mannens bror och föräldrar, 
enligt beslut som fattats samma dag, skulle utvisas till Vitryssland och att omständigheten att 
mannen ville vara tillsammans med sin bror därför inte utgjorde sådana synnerligen ömmande 
omständigheter som kunde ligga till grund för uppehållstillstånd. Mannen hade befunnit sig sju år i 
Sverige och bedömdes ha fått viss anpassning till Sverige men den ensam ansågs inte vara tillräcklig 
för att beviljas uppehållstillstånd enligt bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter.

Migrationsdomstolens bedömning: Mannens anknytning till Sverige ansågs inte vara 
tillräckligt stark för att bevilja honom uppehållstillstånd. Mannens föräldrar samt halvbror hade 
däremot samma dag beviljats permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsdomstolen 
konstaterade, med hänvisning till A.A mot Storbritannien och Nacic m.fl. mot Sverige att 
Europadomstolen flertalet gånger funnit att familjeliv förelegat mellan unga vuxna och deras 
föräldrar. Migrationsdomstolen redogjorde för två olika faktorer som föreföll vara avgörande för 
att ett vuxet barn fortfarande ska inbegripas i sin ursprungliga kärnfamilj. En förutsättning var 
att det vuxna barnet inte i sin tur bildat egen familj genom att gifta sig, bli sambo eller få barn. 
Den andra förutsättningen var att det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan det vuxna 
barnet och föräldern, exempelvis genom att det vuxna barnet är beroende av föräldern för sin 
försörjning.

Migrationsdomstolen konstaterade att mannen i ärendet var 16 år när han lämnade Vitryssland 
tillsammans med sin mamma och styvfar och sökte asyl i Sverige. Han hade hela tiden bott 
tillsammans med familjen och hade inte själv bildat egen familj. Att mannen hade en tidsbegränsad 
anställning på en snabbmatskedja, som eventuellt skulle övergå i en tillsvidareanställning ansågs inte 
innebära något hinder för att ett beroendeförhållande kunde anses föreligga mellan mannen och 
föräldrarna. Relationen mellan mannen och hans halvbror, som var fyra år och född i Sverige, skulle 
också beaktas. Med hänvisning till Maslov mot Österrike konstaterades att familjeliv inte enbart 
utgörs av relationen mellan barn/unga vuxna och deras föräldrar utan även mellan den unge och 
andra nära familjemedlemmar. Brodern hade enligt läkarintyg svår autism med utvecklingsstörning 
och var mycket känslig för förändringar. Migrationsdomstolen fann inte anledning att ifrågasätta 
mannens uppgifter om att han hjälpte föräldrarna i omhändertagandet av brodern, hans nära 
relation till sin lillebror samt att en separation skulle vara en katastrof för brodern.

Domstolen fann att mannen hade ett familjeliv i Sverige, både i förhållande till föräldrarna och i 
förhållande till sin bror. En utvisning bedömdes således utgöra ett intrång i både mannens och 
familjemedlemmarnas familjeliv. Vid en proportionalitetsbedömning ansågs inte statens intresse av 
att reglera invandring väga tyngre än den börda som utvisningen skulle innebära för mannen och 
hans familj, särskilt med beaktande av broderns stora svårigheter att hantera förändringar.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »
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Uppehållstillstånd kan beviljas för allvarligt sjuka personer, även om det 
inte finns en omedelbar risk att de dör, om det på grund av avsaknad av 
lämplig vård i mottagarlandet eller brist på tillgång till sådan vård finns 
goda grunder att anta att de skulle möta verkliga risker att utsättas för 
en allvarlig, snabb och oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet vilket 
resulterar i intensivt lidande eller en avsevärd förkortning av den förväntade 
livslängden.

Artikel 3 
Europakonventionen
Tillämpning
Texten till artikel 3 i Europakonventionen är kortfattad, och refereras ibland till som tortyrförbudet. 
Genom Europadomstolens praxis har dock klarlagts att tillämpningsområdet för artikeln är 
betydligt mer vidsträckt än så. 

Av särskild relevans är att artikeln omfattar principen om non-refoulement, vilket i denna kontext 
innebär att ingen människa får utvisas till ett land där de riskerar att utsättas för behandling som 
tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Artikel 3 ger uttryck för en absolut rättighet vilket innebär att någon inskränkning av de av artikeln 
skyddade rättigheterna inte är tillåten utan är att anse som en konventionskränkning.

Tyngdpunkten vid tillämpning av artikel 3 ligger således på att bedöma huruvida det personen 
riskerar vid en utvisning är av så allvarlig art att det faller inom tillämpningsområdet för 
bestämmelsen. 

Som utvecklas nedan behöver inte den behandling personen tvingas utstå vid en utvisning vara 
ett resultat av statligt agerande. Även risker som - under vissa omständigheter uppkommer av ett 
allvarligt sjukdomstillstånd i kombination med bristande tillgång till sjukvård kan vara sådan att 
det utgör omänsklig behandling i konventionens mening. 

Förbud mot tortyr

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig 
eller förnedrande behandling eller 
bestraffning

Artikel 3 -
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Sammanfattning av åberopade rättskällor
Förarbeten och Migrationsverkets ställningstaganden: Prop. 2015/16:174, SR 20/2016 (ersatt av 
SR 08/2017) 

Nationell praxis: MIG 2007:25

Europadomstolens praxis: D mot Storbritannien (30240/96), Bensaid mot Storbritannien 
(44599/98), N mot Storbritannien (26565/05), Paposhvili mot Belgien (41738/10), Jeunesse mot 
Nederländerna (12738/10), M.T mot Sverige (1412/12), Tarakhel mot Schweiz (29217/12)

Analys av avgöranden
Samtliga av de avgöranden som granskats inom ramen för denna rapport gällande artikel 3 i 
Europakonventionen rör personer med svåra sjukdomstillstånd där utvisningar har bedömts utgöra 
omänsklig och förnedrande behandling. Den praxis från Europadomstolen som Migrationsverket 
och domstolarna har hänvisat till är i detta avseende mycket restriktiv. Ett avgörande där 
Europadomstolen ansåg att en kränkning av artikel 3 förelåg är fallet D mot Storbritannien, 

gällande en man i ett sent stadium av AIDS som skulle sakna vård och nätverk i hemlandet vid 
ett återvändande. Efterföljande praxis, N mot Storbritannien, Bensaid mot Storbritannien och M.T 
mot Sverige har fastslagit att för att en artikel 3-kränkning ska anses föreligga måste det röra sig 
om ett sjukdomstillstånd i ett mycket avancerat stadium och att det inte är tillräckligt att en person 
på grund av sämre tillgång till vård i hemlandet skulle försämras markant i sin sjukdom och få en 
förkortad livslängd. Detta ställningstagande har dock delvis modifierats i storkammaravgörandet  
Paposhvili mot Belgien från december 2016, där bl.a. följande uttalades:

[...] Domstolen menar därför att andra exceptionella fall, enligt fallet N, ska tolkas så 
att det avser en person som är allvarligt sjuk, även om det inte finns en omedelbar risk 
att personen dör, och det på grund av avsaknad av lämplig vård i mottagarlandet eller 
brist på tillgång till sådan vård är visat att det finns goda grunder5 (substantial grounds) 
att anta att personen skulle möta verkliga risker att utsättas för en allvarlig, snabb och 

5 Här kan noteras att Migrationsverket i sitt rättsliga ställningstagande (SR 08/2017 s. 15) översätter “substantial 
grounds” med “väsentliga skäl”. Migrationsdomstolen i Luleå har dock i sitt avgörande UM 167-17 översatt 
“substantial grounds” med “goda grunder”. I avsaknad av vägledande praxis från Migrationsöverdomstolen används 
i denna rapport den översättning som gjorts av den hittills högsta instans som har prövat frågan.

http://www.regeringen.se/contentassets/075968fdd8c94788977dba14bae16444/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige-prop.-201516174
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39199
https://lagen.nu/dom/mig/2007:25
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oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet vilket resulterar i intensivt lidande eller en 
avsevärd förkortning av den förväntade livslängden.

Det uttalas också att omständigheterna i det enskilda fallet gällande möjlighet och faktisk tillgång 
till vård och sociala nätverk ska utvärderas. Om en sådan utvärdering visar att det finns allvarlig 
risk för illabehandling vid ett återvändande ska individuella garantier från mottagarlandet 
inhämtas vad avser möjligheterna för just den personen att få vård. I Paposhvilimålet bedömdes 
en tillräcklig utredning inte ha gjorts innan utvisningsbeslutet fattades. Mannen hade dock avlidit 
innan Europadomstolens avgörande och utvisningsbeslutet hade inte verkställts dessförinnan.

Det kan noteras att flera av de genomgångna besluten fattades innan Europadomstolen avgjorde 
Paposhvili mot Belgien. Detta kan vara förklaringen till att migrationsdomstolarna ändrat vissa av 
Migrationsverkets beslut.

Det kan konstateras att den absoluta merparten av personerna i de här aktuella bifallsbesluten 
och domarna inte lider av sjukdomstillstånd i sådant akut och slutgiltigt skede som var fallet i 
D mot Storbritannien. Närmast i allvarlighetsgrad kommer en man som är dödssjuk i ALS, men 
som, till skillnad från D, hade ett visst nätverk i hemlandet. Migrationsdomstolen bedömde dock 
att det i det fallet fanns medicinsk bevisning som visade att själva resan till hemlandet utgjorde 
omänsklig och förnedrande behandling. Utöver detta avgörande har dock argumentationen i 
de övriga avgörandena huvudsakligen motiverats utifrån Paposhvilidomens ställningstagande 
angående allvarlighetsgraden av sjukdomen, tillgången till vård i hemlandet, sociala nätverk och 
risk för lidande och avsevärd förkortning av livslängden. Direkta hänvisningar till aktuella domar 
från Europadomstolen har inte gjorts i mer än enstaka av bifallsbesluten från Migrationsverket, 
men det har gjorts i samtliga avgöranden från migrationsdomstolen. Vanligast diagnos har 
varit njursvikt med behov av dialys och/eller transplantation där vård inte har bedömts finnas 
tillgänglig i hemlandet.

Hälften av avgörandena rör barn. Två av barnen har flera samverkande livshotande diagnoser, 
ett barn har uppgivenhetssyndrom och ett barn har drabbats av hjärnskador på grund av en 
underliggande ärftlig sjukdom. Det förs i ett av avgörandena ett resonemang om huruvida 
tröskeln för en artikel 3-kränkning är lägre när det gäller barn än vuxna och det konstateras 
att Europadomstolens praxis avseende barn som riskerar artikel 3-kränkningar på grund av 
sjukdomstillstånd är begränsade. Med beaktande av Europadomstolens allmänna uttalanden 
om barn som en särskilt utsatt grupp i Jeunesse mot Nederländerna och Tarakhel mot Schweiz 
anser domstolen att betydligt mer talar för en sådan utgångspunkt än emot. Det kan noteras 
att Migrationsverket i sitt rättsliga ställningstagande har kommit till den motsatta slutsatsen, 
det vill säga att det krävs lika mycket för barn som för vuxna för att en kränkning av artikel 3 
ska anses föreligga.6 För barn som beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen 
under den tillfälliga lagens giltighet finns möjlighet att bevilja permanenta uppehållstillstånd. 
Denna möjlighet har utnyttjats i ett av avgörandena som har prövats enligt den tillfälliga lagen. 
Det gällde ett barn med uppgivenhetssyndrom där barnet ansågs vara i behov av trygghet och 
stabilitet för att tillfriskna.

6 SR 08/2017, s. 7–8.
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Avgöranden
Migrationsverkets beslut

Ärende 25 - Sökande: flicka med allvarligt hälsotillstånd. Mamma beviljas 
UT
Omständigheter: Flicka, född 2001, sökte asyl tillsammans med sin mamma. Dottern hade i 
hemlandet fått en allvarlig diagnos och varit under behandling i två andra länder innan hon kom 
till Sverige. Läkare i de båda länderna hade hänvisat till behandling utomlands då behandlingarna 
för sjukdomen inte fanns tillgänglig i landet där de befann sig. Ett flertal läkarintyg och 
läkarutlåtanden hade lämnats in. Behandlande läkare hade gjort bedömningen att flickan 
skulle behöva utredas mer och att hennes behandling eventuellt skulle behöva utökas med en 
medicin som ges intravenöst för att om möjligt fördröja behovet av lungtransplantation. Även 
efter transplantationen skulle flickans behov av vård vara mycket stor. Sjukdomstillståndet var 
livshotande eftersom tillståndet på sikt leder till dödlig hjärtsvikt.

”Den skada som flickan skulle utsättas för vid en avvisning bedömdes 
således vara allvarlig och irreparabel.”

Migrationsverkets bedömning: Migrationsverket bedömde vården som livsnödvändig. Av 
landinformation framgick att relevant medicinering samt behandling för barnets sjukdom inte 
fanns att tillgå i något av de länder där de tidigare hade vistats. Vid en sammantagen bedömning 
av flickans allvarliga hälsotillstånd och ålder ansågs att hennes hälsa och utveckling kraftigt 
skulle riskeras vid ett återvändande till hemlandet, varför det i flickans fall ansågs föreligga 
särskilt ömmande omständigheter. Det konstaterades att en utvisning av en utlänning som lider 
av en sjukdom, i kombination med avsaknad av adekvat vård i hemlandet, i mycket speciella 
fall kan anses utgöra sådan omänsklig och förnedrande behandling som avses i artikel 3 i 
Europakonventionen. Europadomstolens praxis vad gäller barns sjukdom i relation till artikel 3 
i Europakonventionen bedömdes vara mycket begränsad men vad gäller vuxnas hälsotillstånd 
rör det sig om exceptionellt allvarliga hälsotillstånd. Då flickans tillstånd var livshotande och 
relevant medicinering och behandlingar inte fanns att tillgå i något av de tidigare vistelseländerna 
bedömdes att en avvisning på sikt skulle leda till dödlig hjärtsvikt. Den skada som flickan skulle 
utsättas för vid en avvisning bedömdes således vara allvarlig och irreparabel. Migrationsverket 
beaktade även barnets bästa och fann att en avvisning av flickan skulle strida mot artikel 3 i 
Europakonventionen och därmed ett svenskt konventionsåtagande. 

Övrigt: Även mamman beviljades uppehållstillstånd.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 26 - Sökande: man med njursvikt, behandlades med hemodialys
Omständigheter: Familj med ett tidigare preskriberat utvisningsbeslut. Mannen i familjen led av 
bland annat njursvikt och behandlades med hemodialys. Han hade även en annan ganska allvarlig 
diagnos, som obehandlat kan leda till synnedsättning och blindhet och som ofta ger uttalad 
huvudvärksproblematik. Mannens hälsotillstånd hade avsevärt försämrats under tiden i Sverige. 
Han var vid tidpunkten för prövningen i behov av livsuppehållande vård och sjukdomstillståndet 
bedömdes vara livshotande. Familjen hade inte vistats i hemlandet Irak på mer än sju år och 
saknade släktingar där. De saknade även ekonomiska förutsättningar att bekosta vården för 
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mannen. En mycket omfattande medicinsk dokumentation från hälsovården i Sverige angående 
mannens hälsotillstånd lämnades in till stöd för familjens ansökan.

Migrationsverket bedömning: Utvisning av en utlänning som lider av en sjukdom, i kombination 
med avsaknad av adekvat vård i hemlandet, kan i mycket speciella fall anses utgöra sådan omänsklig 
och förnedrande behandling som avses i artikel 3 i Europakonventionen. Med hänvisning till SR 
20/2016 (nu ersatt av SR 08/2017) konstaterades att beviskravet för detta är högt och att det måste 
vara visat att personen löper en verklig risk att utsättas för sådan behandling. Möjligheten till vård 
i Irak bedömdes kraftigt ha försämrats till följd av säkerhetssituationen där och Migrationsverket 
fann att mannen saknade tillgång till den vård han behövde för sin överlevnad i hemlandet. 
Vid en sammantagen bedömning och särskilt vid beaktande av mannens hälsotillstånd, barnens 
anpassning till Sverige samt familjens utsatta situation vid ett återvändande till Irak fann 
Migrationsverket att det förelåg synnerligen ömmande omständigheter i enlighet med 5 kap. 
6 § utlänningslagen. Mannens svåra hälsotillstånd, den osäkra tillgången till och den kraftigt 
försämrade kvaliteten på vård i hemlandet i kombination med avsaknad av ett fungerande socialt 
nätverk, avsaknad av bostad och försörjning samt den allmänt försämrade säkerhetssituationen i 
Irak medförde att mannen bedömdes löpa en verklig risk att utsättas för sådan behandling som 
avses i artikel 3 i Europakonventionen. Migrationsverket beslutade således att en utvisning av 
familjen skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 27 - Sökande: flicka med primär hyperoxaluri, kronisk njursvikt 
och peritoneal dialys, behövde transplantation av njurar
Omständigheter: Flicka, född 2014 som led av flera svåra och kroniska sjukdomar. Av inlämnade 
läkarintyg framgick att flickan led av primär hyperoxaluri, kronisk njursvikt samt peritoneal dialys. 
Till följd av åkommorna behövde hon transplantation av såväl lever som njurar samt därefter 
livslång medicinering. Flickans sjukdomar bedömdes vara livshotande och hon behövde därför 
kontinuerlig vård. Vidare hade en av läkarna uppgett att hon behövde högspecialiserad vård som 
kunde utföras i Sverige men sannolikt inte i många andra länder. Av tillgänglig landinformation 
framgick att samtliga operationer och uppföljning samt övrig behandling fanns tillgänglig i 
hemlandet Marocko. Därtill fanns en del av de för flickan livsnödvändiga mediciner tillgängliga 
och vissa alternativ till dessa. Det framkom emellertid att flera av medicinerna som för flickan, 
enligt läkarintygen, var livsnödvändiga inte fanns tillgängliga i hemlandet. Flickan och mamman 
hade sin bostad och delar av sin resterande familj kvar i hemlandet.

Migrationsverkets bedömning: Mot bakgrund av läkarintygen bedömdes flickans 
sjukdomstillstånd vara så pass allvarligt att hon vid ett återvändande till hemlandet skulle 
utstå en sådan behandling som åsyftas i artikel 3 i Europakonventionen till följd av de smärtor 
som uppkommer vid utebliven medicinering. En utvisning skulle således strida mot ett 
svenskt konventionsåtagande. Det bedömdes inte finnas skäl att bevilja flickan permanent 
uppehållstillstånd då det inte kunde uteslutas att de nödvändiga medicinerna i framtiden skulle 
finnas tillgängliga i Marocko. Enligt MIG 2007:25 medför omständigheten att den vård som flickan 
skulle kunna få i Sverige är av högre kvalitet inte i sig att uppehållstillstånd ska beviljas. Mot 
bakgrund av att huvuddelen av den nödvändiga vård och behandling fanns i Marocko ansågs 
det skäligt att bifalla flickan ett temporärt uppehållstillstånd för att vid en framtida prövning åter 
utreda möjligheterna till vård i hemlandet.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39199
https://lagen.nu/dom/mig/2007:25
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Ärende 28 - Sökande: man med njursvikt, behövde dialys och/eller 
njurtransplantation. Mannen led även av ångest, depression och 
misstänkt PTSD
Omständigheter: Man, född 1998, medborgare i Afghanistan men född och uppvuxen i Iran. 
Mannen led av kronisk njursvikt, vilket troligtvis skulle kräva dialys och/eller njurtransplantation, 
svårbehandlad hypertoni, hörselnedsättning på höger öra efter granatskada och synnedsättning 
på vänster öga. Mannen hade även kronisk smärtproblematik, ångest, depressionssyndrom 
och misstänkt PTSD. Av ingivna läkarintyg framgick att mannens sjukdomstillstånd bedömdes 
vara livshotande, att vården kunde förväntas leda till en påtaglig och varaktig förbättring samt 
att vården var livsnödvändig. Mannens sjukdomar bedömdes medföra ett behov av livslång 
läkemedelsbehandling och högspecialiserad sjukvård. Av tillgänglig landinformation framgick att 
det saknades vård för dialys- och njurpatienter i Afghanistan samt att organtransplantationer inte 
förekom i landet.

Migrationsverkets bedömning: Enligt förarbeten till den tillfälliga lagen (prop. 2015/16:174) ska 
endast sådana konventionsåtaganden som ryms inom 5 kap. 6 § utlänningslagen beaktas vad gäller 
frågan om konventionsstridig behandling. Vidare avses endast sådana konventionsåtaganden 
som är införlivade i svensk rätt. Hälsotillstånd är en sådan omständighet som särskilt ska beaktas 
och artikel 3 i Europakonventionen kan aktualiseras då en utvisning av en utlänning som lider av en 
sjukdom i särskilda fall kan anses utgöra sådan omänsklig och förnedrande behandling som avses 
i artikeln. Mot bakgrund av mannens livshotande hälsotillstånd och avsaknaden av adekvat vård 
för njurpatienter i Afghanistan ansågs mannens hälsotillstånd utgöra en synnerligen ömmande 
omständighet i utlänningslagens mening. Verket hänvisade till praxis från Europadomstolen, N 
mot Storbritannien,  D mot Storbritannien och Paposhvili mot Belgien och anförde att sådana 
andra exceptionella omständigheter som avses i N. mot Storbritannien avser sådana situationer 
där det finns grundad anledning att anta att en utvisning av en person som är allvarligt sjuk, 
utan att vara nära döden, på grund av avsaknad av adekvat behandling i hemlandet, löper en 
verklig risk att utsättas för en allvarlig, drastisk och oåterkallelig försämring av hälsotillståndet 
som resulterar i kraftigt lidande eller signifikant reducering av livslängden. Det ansågs vara 
klarlagt att mannens hälsotillstånd var livshotande och att mannen inte skulle ha tillgång till 
adekvat sjukvård i Afghanistan vilket skulle leda till att mannens hälsotillstånd försämrades på 
ett allvarligt och drastiskt sätt. En utvisning av mannen bedömdes således strida mot artikel 3 i 
Europakonventionen. 

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 29 - Sökande: man med psykisk funktionsnedsättning
Omständigheter: Man som led av en psykisk sjukdom av vilken han påvisade tydliga tecken på 
desorganisering, förvirring och liknande symptom. Till stöd för ansökan hade bland annat två 
läkarintyg samt patientrapporter lämnats in. Han hade svårigheter att uttrycka sig muntligen. 
Då det ansågs osäkert varifrån mannen kom ifrån, vilket inte heller bedömdes kunna utredas på 
grund av hans hälsotillstånd, prövades han mot både Somalia och Etiopien då det framkommit 
att han hade kopplingar till båda länderna.

Migrationsverkets bedömning: Migrationsverket fann ingen anledning att ifrågasätta mannens 
hälsotillstånd. Läkarintyg visade att hälsotillståndet, utan medicinering och en strukturerad 
boendemiljö, var livshotande och vårdbehovet ansågs vara livslångt. Migrationsverket konstaterade 
att vården av den psykiska sjukdomen i Somalia är mycket bristfällig och att mannen därför 
saknade möjlighet till adekvat vård där. I Etiopien ansågs vissa vårdmöjligheter för psykiskt sjuka 

http://www.regeringen.se/contentassets/075968fdd8c94788977dba14bae16444/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige-prop.-201516174
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finnas, dock är vården mycket bristfällig och det finns ett stigma kring psykisk ohälsa i landet. 
Av annan landinformation framgick att vårdarna ofta saknar adekvat utbildning och kunskap om 
psykisk hälsa samt att felaktig medicinering skrivs ut. Vården bedömdes därför kunna förvärra 
mannens situation. Det ansågs vara oklart om mannen hade en familj i Etiopien och var familjen 
i så fall fanns. Vidare ansågs mannen inte ha någon möjlighet till vård i landet utan någon 
anhörig. Migrationsverket fann därför att mannen inte kunde få vård i något av länderna och 
att det därmed förelåg synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen. 
Mannens vård bedömdes vara livsnödvändig och det bedömdes därför strida mot artikel 3 i 
Europakonventionen att utvisa honom från Sverige.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Migrationsdomstolarnas domar

Ärende 30 - Sökande: flicka med uppgivenhetssyndrom, beviljas PUT. 
Familjemedlemmar beviljas TUT. Migrationsdomstolen i Luleå, UM 167-
17
Omständigheter: Två föräldrar och deras tre barn från Kirgizistan. En av döttrarna led av 
uppgivenhetssyndrom. Till stöd för ansökan hade familjen lämnat in flera läkarintyg angående 
flickans hälsotillstånd. Av läkarintygen framgick att flickan inte kunde ge respons på verbala eller 
fysiska kontaktförsök. Hennes funktionsnivå var den lägsta och hon behövde ständig tillsyn. 
Hälsotillståndet var livshotande och utan sondnäring skulle hon avlida inom två veckor. Flickan 
behandlades på barn- och ungdomspsykiatrin med stödjande behandling. Hennes behandlingar 
bedömdes som livsnödvändiga och förväntades leda till påtaglig och varaktig förbättring. Av 
landinformation framgick att det i Kirgizistan fanns psykiatrisk öppenvård samt hemhjälp/vård i 
hemmet av en sjuksköterska att tillhandahålla. Vad gällde möjligheten till sondmatning framgick 
att tillgängligheten till behandlingen fanns i landet men att läkare inte var tillräckligt kvalificerade 
inom området rörande uppgivenhetssyndrom vilket innebar att behandlingen inte var effektiv.

Migrationsverkets bedömning: Flickans hälsotillstånd, den trygghet hon var i behov av samt 
den påfrestande situationen hennes föräldrar befann sig i var att se som särskilt ömmande 
omständigheter. När det gällde frågan om en utvisning av flickan och familjen skulle strida mot ett 
svenskt konventionsåtagande beaktades att det i detta innefattades barnkonventionens princip 
om barnets bästa. Omständigheten att den vård som kan erhållas i Sverige håller en högre kvalitet 
än den i hemlandet är inte i sig skäl för att bevilja uppehållstillstånd. Mot bakgrund av detta 
och Europadomstolens praxis, N mot Storbritannien, D mot Storbritannien samt Bensaid mot 
Storbritannien, bedömdes en utvisning av flickan inte strida mot Europakonventionen då flickan 
kunde erhålla den vård hon var i behov av i hemlandet. Familjen beviljades med hänvisning till 
europarättslig praxis inte uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolens bedömning: Migrationsdomstolen konstaterade att flickans tillstånd 
var livshotande och att hennes vård var livsnödvändig. Den kunde endast leda till förbättring 
om trygga förhållanden skulle ges till familjen, annars ansågs den endast vara livsuppehållande. 
En förflyttning av flickan skulle medföra risk för aspiration och kvävning. Domstolen ansåg att 
Kirgizistan saknade den livsnödvändiga vården, långtidsbehandling av sondnäring samt att 
sjukdomen där var okänd. Flickan bedömdes inte kunna överleva någon längre tid i hemlandet. 
Sondbehandlingen ansågs bara vara livsuppehållande och inte en bot mot det svåra psykiatriska 
sjukdomstillståndet och för att kunna bota den underliggande problematiken krävdes permanent 
basal trygghet. Flickans hälsotillstånd bedömdes vara synnerligen (sic!) ömmande. 



39Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 2018

”Med hänvisning till Jeunesse mot Nederländerna och Tarakhel mot 
Schweiz  konstaterades att Europadomstolen genomgående har sett på 
barn som särskilt utsatta och därigenom en grupp som bör visas särskild 
hänsyn.”

För frågan om en utvisning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande hänvisades till 
Europadomstolens mål D mot Storbritannien och att det krävs exceptionella omständigheter för 
att ett utvisningsbeslut skulle utgöra omänsklig behandling och därmed en kränkning av artikel 
3 i Europakonventionen. I N mot Storbritannien fastslogs Europadomstolens uttalande om att 
det endast är vid exceptionella fall, och där det finns starka humanitära skäl, som en utvisning 
av en sjuk person till ett land där sjukvården är sämre än i medlemsstaten kan ge upphov till en 
kränkning av artikel 3 i Europakonventionen. I D mot Storbritannien ansågs omständigheterna 
vara exceptionella då den sökanden hade ett kritiskt hälsotillstånd, var nära döden och inte kunde 
garanteras vård i hemlandet samt då den sökande saknade socialt stöd i hemlandet. Domstolen har 
även lagt viss vikt vid möjligheten för personen att genomföra en hemresa. Migrationsdomstolen 
hänvisade till Paposhvili mot Belgien där Europadomstolen förtydligade vad som menas med 
exceptionella omständigheter och konstaterade att det inte behöver innebära en omedelbar risk 
att utlänningen avlider efter utvisningen. Om det på goda grunder kan förutses att en allvarligt 
sjuk utlänningen möter en verklig risk att, på grund av avsaknaden eller bristen på lämplig vård 
i hemlandet, snabbt, oåterkalleligt och allvarligt drabbas av ett försämrat hälsotillstånd med 
intensivt lidande eller avsevärt förkortad livslängd som följd kan det innebära att utvisningen 
skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen. Detta innebär att det inte enbart är personer 
som är nära döden som kan innefattas i bestämmelsen, utan även andra personer som är allvarligt 
sjuka men vars tillstånd är mindre kritiska. 

Domstolen resonerade även kring om tröskeln för kränkning av artikel 3 i Europakonventionen 
är lägre för barn än för vuxna. Med hänvisning till Jeunesse mot Nederländerna och Tarakhel 
mot Schweiz  konstaterades att Europadomstolen genomgående har sett på barn som särskilt 
utsatta och därigenom en grupp som bör visas särskild hänsyn. Vidare hade det redan i N mot 
Storbritannien slagits fast, gällande artikel 3, att bedömningen av svårighetsnivån beror på alla 
omständigheter i fallet, såsom bland annat personens ålder. Således fann migrationsdomstolen, 
även om det inte var helt klarlagt, att tröskeln för en hälsorelaterad artikel 3-kränkning är lägre för 
barn än för vuxna. Det ansågs finnas väsentligt mer i Europadomstolens praxis som talade för en 
sådan tolkning än som talade emot. Det utgjorde därmed en utgångspunkt i deras bedömning i 
det aktuella ärendet.

Mot bakgrund av flickans hälsotillstånd, den bristfälliga vård som förelåg i Kirgizistan samt den 
risk som en hemresa skulle medföra fann domstolen att en utvisning riskerade att resultera i 
ett omänskligt lidande av det slag att det skulle kunna utgöra ett sådant exceptionellt fall som 
innebär en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen. I bedömningen togs även hänsyn till 
barnets bästa och flickan beviljades uppehållstillstånd. På grund av att flickans hälsotillstånd 
varit nedsatt under en mycket lång tid och då det förväntades ta mycket lång tid för henne att 
tillfriskna, vilket i sig var helt beroende av att de trygga förhållande var permanenta, beviljades 
flickan ett permanent uppehållstillstånd enligt 18 § tillfälliga lagen.

Övrigt: Vad gäller flickans familjemedlemmar hänvisade migrationsdomstolen till praxis och 
förarbeten av vilka det framgick att när ett barn beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § 
utlänningslagen så har även barnets föräldrar beviljats uppehållstillstånd (prop 2013/14:216) och 
bedömde att även övriga familjemedlemmar skulle beviljas uppehållstillstånd enligt paragrafen. 

https://data.riksdagen.se/fil/C504FA31-32C8-45CB-B962-0CEF8CD29BE0
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Då det inte fanns stöd i lag att bevilja familjemedlemmarna permanent uppehållstillstånd beviljades 
dessa ett uppehållstillstånd om 13 månader. Migrationsdomstolen konstaterade dock att när 
tillståndet löper ut så måste svenska myndigheter ta hänsyn till artikel 8 i Europakonventionen 
om rätten till familjeliv.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 31 - Sökande: man med obotlig sjukdom, ALS. 
Migrationsdomstolen i Stockholm, UM 8344-16 
Omständigheter: Man och kvinna från Mongoliet. Mannen led av den obotliga sjukdomen 
ALS. Hans tillstånd var mycket allvarligt och han fick palliativ vård. Han bedömdes ha fått 
den behandling som var möjlig i relation till hans sjukdomstillstånd. Av läkarintyg framgick att 
mannen var i så dåligt somatiskt skick att en flygresa för honom inte rekommenderades. En 
flygresa bedömdes kunna riskera att mannen drabbades av andningsstopp.

Migrationsverkets bedömning: Eftersom sjukdomstillståndet var obotligt noterades att mannen 
inte kunde få sådan vård i Sverige som skulle leda till en påtaglig och varaktig förbättring av 
hans tillstånd. Vården, som var palliativ, ansågs kunna erhållas i hemlandet. Verket fann således 
att mannen inte kunde beviljas uppehållstillstånd enbart på grund av det aktuella vårdbehovet. 
Med beaktande av riskerna för andningsstopp vid flygresan bedömdes dock omständigheterna i 
ärendet vara synnerligen ömmande.

Vad gällde frågan om en utvisning av mannen skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen 
hänvisades till Europadomstolens dom N mot Storbritannien om att en person inte kan åberopa 
en rätt att stanna i en stat för att få fortsatt stöd och tjänster av till exempel medicinsk art som 
tillhandahålls där. Vidare är en utvisning till ett land där personen själv måste bekosta vård och 
läkemedel eller där vården enbart finns tillgänglig i begränsad omfattning, eller är sådan att 
den skulle leda till en försämring av utlänningens hälsotillstånd, inte i sig i strid med artikel 3 i 
Europakonventionen. Verket hänvisade även till Europadomstolens dom D mot Storbritannien 
och M.T mot Sverige. Migrationsverket konstaterade att mannens hälsotillstånd var mycket 
kritiskt men att han kunde få den palliativa vården i hemlandet och att han hade sin fru vid sin 
sida samt barn i hemlandet som kunde ta hand om honom och se till att hans grundläggande 
behov tillgodosågs. Även med hänsyn till de risker som förelåg vid en flygresa hem bedömde 
Migrationsverket att omständigheterna i ärendet inte kunde jämställas med de exceptionella 
förhållandena som rådde i målet D mot Storbritannien. Migrationsverket fann således att en 
utvisning av makarna inte skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande och de beviljades 
inte uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolens bedömning: Det noterades att det i målet var ostridigt att mannens 
hälsotillstånd utgjorde synnerligen ömmande omständigheter. När det gällde prövningen 
om en utvisning av makarna skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen hänvisades till 
Europadomstolens praxis D mot Storbritannien och N mot Storbritannien. Utöver det som 
Migrationsverket hänvisat till i domarna anfördes att det enligt D mot Storbritannien dock fanns 
andra exceptionella fall utöver det i det aktuella ärendet. Vidare hade domstolen även lagt viss 
vikt vid möjligheten för personen att genomföra en hemresa. Migrationsdomstolen hänvisade 
även till målet Paposhvili mot Belgien där Europadomstolen ytterligare förtydligat vad som menas 
med exceptionella fall.
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”Gällande Migrationsverkets bedömning att mannen kunde få hjälp av 
sin familj vid ett återvändande anförde migrationsdomstolen att viss vikt 
kan läggas vid faktumet att den sökande har ett nätverk i hemlandet 
som kan stödja moraliskt och fysiskt men att dessa omständigheter 
inte kan anses vara helt avgörande för bedömningen av om det råder 
exceptionella omständigheter som ger upphov till en kränkning av artikel 
3 i Europakonventionen.”

Det hade i det aktuella fallet framkommit att mannen led av en obotlig och dödlig sjukdom 
och att hans hälsotillstånd var kritiskt. Mannen hade lämnat in ett brev från hemlandet där det 
framgick att vissa av de mediciner som mannen behövde inte fanns att tillgå där. Det ansågs 
därför råda oklarheter om han i hemlandet kunde få sådan vård som han erbjöds i Sverige. 
Migrationsdomstolen fann således att mannens hälsotillstånd liknade det kritiska hälsotillstånd 
som förelåg i D mot Storbritannien och att det var oklart om han kunde garanteras behövlig 
vård i hemlandet. Gällande Migrationsverkets bedömning att mannen kunde få hjälp av sin 
familj vid ett återvändande anförde migrationsdomstolen att viss vikt kan läggas vid faktumet 
att den sökande har ett nätverk i hemlandet som kan stödja moraliskt och fysiskt men att dessa 
omständigheter inte kan anses vara helt avgörande för bedömningen av om det råder exceptionella 
omständigheter som ger upphov till en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen. Istället ska 
det göras en samlad bedömning av alla omständigheterna i målet. Vidare bedömdes en eventuell 
hemresa också kunna vara problematisk för mannen. Det ansågs vara oklart om mannen faktiskt 
kunde genomföra en resa och det hade av läkarintyg framgått att sjunkande kabintryck skulle 
kunna vara förenat med en ytterligare försämring av mannens andning och i värsta fall leda till 
andningsstopp. En flygresa kunde således leda till mannens död på ett ytterst plågsamt vis och 
även om detta inte inträffade kunde konsekvenserna av en resa bli ett sådant fysiskt och mentalt 
lidande att det motsvarade omänsklig behandling.

Mot bakgrund av det kritiska hälsotillståndet och farorna vid en flygresa bedömde 
migrationsdomstolen att en utvisning av mannen kunde resultera i ett omänskligt lidande av den 
art att det skulle kunna utgöra ett sådant exceptionellt fall som innebär en kränkning av artikel 
3 i Europakonventionen. Mannen beviljades således uppehållstillstånd på grund av synnerligen 
ömmande omständigheter. Mannens fru beviljades uppehållstillstånd med hänvisning till 
makarnas rätt till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen.  

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

Ärende 32 - Sökande: flicka med allvarligt hälsotillstånd. 
Familjemedlemmar beviljas UT. Migrationsverket tillämpade felaktigt 
den tillfälliga lagen istället för utlänningslagen. Migrationsdomstolen i 
Malmö, UM 8702-16 och UM 9305-16
Omständigheter: Familj från Albanien. En av döttrarna i familjen led av en sjukdom som ledde 
till förhöjd risk för blodproppar. Till följd av sjukdomen fick flickan under vistelsen i Sverige 
en blodpropp i hjärnan med bestående hjärnskador och partiell förlamning som följd. Flickan 
var rullstolsburen, delvis förlamad och led av synbortfall. Enligt ingivna läkarintyg bedömdes 
flickan ha ett livslångt och livsnödvändigt behov av shunt och blodförtunnande medel. 
Flickan bedömdes vara beroende av regelbundna blodkontroller, kontinuerlig behandling och 
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justering av medicineringen då oregelbunden medicinering eller felaktig dosering kunde vara 
livshotande. Även flickans syskon uppgavs ha risk att drabbas av den ärftliga sjukdomen. Av en 
av Migrationsverket gjord förfrågan om vård och behandling i Albanien framgick att samtliga 
mediciner flickan var beroende av fanns tillgängliga i landet. Det uppgavs även finnas tillgång 
till behandlingar såsom neurokirurgi, sjukgymnastik, pediatrisk neurologi och rehabilitering. 
Utöver flickans hälsotillstånd anfördes att barnen var uppvuxna utanför Albanien och inte pratade 
albanska på moderspråksnivå.

Migrationsverkets bedömning: Eftersom ansökan gjordes efter den 24 november 2015 
tillämpades både utlänningslagen och den tillfälliga lagen. Omständigheten att barnen inte vuxit 
upp i Albanien bedömdes inte innebära att de var i en särskilt utsatt situation. De ansågs inte heller 
ha varit i Sverige under så lång tid att de hade fått någon särskild anknytning till Sverige. Flickans 
hälsotillstånd bedömdes för tillfället vara stabilt, och då den behandling och medicinering hon 
behövde fanns i hemlandet ansågs inte omständigheterna vara särskilt ömmande. Det bedömdes 
därför inte heller strida mot ett svenskt konventionsåtagande att neka familjen uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolens bedömning: Migrationsverket medgav hos domstolen att den tillfälliga 
lagen felaktigt hade tillämpats i ärendet. Familjen ansökte om asyl i januari 2015 och beviljades 
då ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Av förarbeten till tillfälliga lagen (prop. 2015/16:174) 
framgår att huruvida ett tidsbegränsat uppehållstillstånd tidigare har beviljats och en ansökan om 
fortsatt uppehållstillstånd därefter har lämnats in inte bör påverka övergångsbestämmelsernas 
tillämplighet. 

För att uppehållstillstånd ska beviljas för barn enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen krävs inte att 
omständigheterna har samma allvar och tyngd som för vuxna. Migrationsdomstolen instämde i 
Migrationsverkets bedömning om att vård för de besvär flickan led av fanns att tillgå i Albanien, 
men att hennes situation vid ett återvändande ändå skulle vara mycket svår. Det bedömdes, med 
hänvisning till Europadomstolens mål Paposhvili mot Belgien inte finnas några garantier för att 
hon skulle komma att få den livsnödvändiga vård hon behövde i Albanien. Vid en sammantagen 
bedömning av flickans hälsotillstånd och vårdbehov, hennes funktionsnedsättningar, 
omständigheterna att hon aldrig varit bosatt i Albanien och inte kunde språket, samt med beaktande 
av principen om barnets bästa, ansågs det föreligga särskilt ömmande omständigheter i ärendet. 
Då flickans behov av vård inte bedömdes vara tillfälligt beviljades permanent uppehållstillstånd.

Övrigt: Med beaktande av principerna om familjens enhet och artikel 8 i Europakonventionen 
beviljades även flickans familjemedlemmar uppehållstillstånd.

Rättens ordförande var skiljaktig och ansåg inte att de omständigheter som förelåg var tillräckliga 
för att utgöra särskilt ömmande omständigheter.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »
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Barnkonventionen
Analys
Barnkonventionen har ännu inte i sin helhet inkorporerats i svensk lag, även om lagstiftningsförslag 
avseende detta har lämnats (se SOU 2016:19, med stöd av vilken regeringen i juni 2017 lämnat 
förslag om lagstiftning). I 1 kap. 10 § utlänningslagen stadgas dock redan nu att det i fall som rör 
ett barn särskilt ska beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i 
övrigt kräver. Denna portalparagraf infördes i svensk rätt den 1 januari 1997 som en konsekvens 
av Sveriges tillträdande av barnkonventionen (se prop. 1996/97:25). Genom införandet av 1 kap. 
10 § har lagstiftaren ansett att i vart fall principen om barnets bästa i artikel 3 i barnkonventionen 
har införlivats i svensk rätt (prop. 2015/16:174). Det kan dock ifrågasättas om 1 kap. 10 § 
utlänningslagen är lika långtgående som artikel 3 i barnkonventionen, där det stadgas att barnets 
bästa alltid ska komma i första rummet.

”Europadomstolen har i ett stort antal avgöranden slagit fast att i alla 
beslut som rör barn är barnets bästa en omständighet som särskilt ska 
beaktas.”

Vid tillämpning av den tillfälliga lagen har lagstiftaren angett att det enbart är sådana 
konventionsåtaganden som är införlivade i svensk rätt som kan ge rätt till uppehållstillstånd i 
Sverige. Lagstiftaren har vad gäller 11 § tillfälliga lagen uttryckligen angett att barnkonventionen 
är en av de konventioner som aktualiseras när det gäller frågor om uppehållstillstånd (prop. 
2015/16:174). Artikel 3 i barnkonventionen kan såsom tidigare har nämnts anses vara mer 
långtgående än 1 kap. 10 § utlänningslagen och barnkonventionen ger även barn andra rättigheter 
av betydelse i migrationsärenden, såsom skydd mot att skiljas från föräldrarna mot sin vilja i 
artikel 9 och rätt till återförening med sin familj vid familjesplittring, samt en positiv, human och 
snabb behandling av ansökningar om familjeåterförening i artikel 10. Det kan därför i det enskilda 
fallet få betydelse om prövningen görs i förhållande till barnkonventionen eller i förhållande till 
Europakonventionen och/eller 1 kap. 10 § utlänningslagen.

Europadomstolen har i ett stort antal avgöranden slagit fast att i alla beslut som rör barn är 
barnets bästa en omständighet som särskilt ska beaktas. Konventionsstaten måste placera 
barnets intresse i centrum av prövningen och fästa avgörande vikt vid detta (se Europadomstolens 
avgörande den 8 november 2016 i mål El Ghatet mot Schweiz, paragraf 46, och de andra 
avgöranden som där redovisas). Europadomstolen har i denna dom också understrukit att 
när det gäller proportionalitetsbedömningen enligt artikel 8 i Europakonventionen är det 

http://www.regeringen.se/49315c/contentassets/7bcd0fe8815345aeb2ff0d9678896e11/barnkonventionen-blir-svensk-lag-sou-2016_19.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/svensk-migrationspolitik-i-globalt-perspektiv_GK0325/html 
http://www.regeringen.se/contentassets/075968fdd8c94788977dba14bae16444/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige-prop.-201516174
http://www.regeringen.se/contentassets/075968fdd8c94788977dba14bae16444/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige-prop.-201516174
http://www.regeringen.se/contentassets/075968fdd8c94788977dba14bae16444/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige-prop.-201516174
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22el%20ghatet%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-168377%22%5D%7D
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konventionsstaternas uppgift att i varje enskilt fall bedöma barnets bästa. Vidare måste även de 
inhemska domstolarna lägga fram de specifika omständigheterna i varje ärende som visar hur en 
proportionalitetsbedömning har gjorts.

Endast ett av Migrationsverkets bifallsbeslut (ärende 33, se nedan) har motiverats enbart utifrån 
att en utvisning skulle stå i strid med barnkonventionen. I två andra avgöranden har både artikel 
8 och barnkonventionen beaktats (ärende 15 och ärende 16, som tidigare har redovisat under 
avsnittet om artikel 8). 

Avgöranden
Ärende 33 - Sökande: familj. UT p.g.a. barnets bästa, barnkonventionen 
och barnens situation vid ett återvändande
Omständigheter: Familj där föräldrarna var medborgare i Afghanistan men hade bott utan 
tillstånd i Pakistan från barndomen och där ett gemensamt barn fötts i Sverige.

Migrationsverkets bedömning: Av tillgänglig landinformation framgår att situationen för 
barn som internflyr är särskilt svår. Utöver risk för fysiska och/eller psykiska skador saknas ofta 
möjlighet till utbildning. Barn riskerar också att inte få tillgång till sjukvård. Det konstaterades att 
i familjens fall skulle det inte vara fråga om internflykt, men då de saknade nätverk och inte hade 
vistats i Afghanistan gjordes bedömningen att familjen riskerade att möta samma svårigheter 
som internflyktingar. Vid ett återvändande kunde familjen således tvingas leva under svåra 
humanitära förhållanden. Barnet riskerade att inte få sina basala rättigheter tillgodosedda, så som 
skolgång och sjukvård, och därför bedömdes det föreligga särskilt ömmande omständigheter i 
ärendet. Mot bakgrund av risken för barnet att inte få tillgång till skolgång, sjukvård och en skälig 
levnadsstandard vid ett återvände till Afghanistan bedömdes en utvisning strida mot principen 
om barnets bästa och mot FN:s konvention om barnets rättigheter.

Tillbaka till Sammanställning ärenden »

© UNHCR/Shawn Baldwin
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Praxis från 
Europadomstolen
Nedan följer referat av de domar från Europadomstolen som Migrationsverket och 
migrationsdomstolarna har hänvisat till i sina avgöranden. Referaten fokuserar på de 
omständigheterna som tas upp av Migrationsverket och migrationsdomstolarna och kan alltså 
innefatta fler principiella frågor än de som redogörs för nedan. Efter referaten följer en kort lista 
på andra mål från Europadomstolen som vi funnit relevanta att använda i en argumentation 
gällande rätten till privat- och familjeliv i artikel 8 i Europakonventionen.

Artikel 8
A.A mot Storbritannien (8000/08) 
Hänvisat till i ärende 24 

En pojke från Nigeria kom som trettonåring till Storbritannien. Vid 17-års ålder fattades ett beslut 
om att utvisa honom till Nigeria på grund av ett brott som pojken begått. När ärendet prövades 
av Europadomstolen hade pojken hunnit fylla 24 år. Domstolen hänvisade till tidigare domar då 
vuxna barn både hade nekats men även bedömts ha ett familjeliv med sina föräldrar. Av domarna 
framgick att vad som spelade in i bedömningen var om det vuxna barnet bildat egen familj 
eller inte samt om det förelåg ett beroendeförhållande mellan det vuxna barnet och föräldrarna. 
Därefter konstaterades att den sökande i det aktuella ärendet, en ung vuxen, som bodde med 
sin mamma och som inte hade bildat en egen familj kunde bedömas ha ett familjeliv med sin 
mamma. Domstolen konstaterade dock att det inte var nödvändigt att avgöra om mannen hade 
ett familjeliv i Storbritannien då de istället prövade hans rätt till privatliv.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till privat- och familjeliv - övriga »

Abdulaziz, Cabales and Balkandali mot Storbritannien (9214/80; 
9473/81; 9474/81) 
Hänvisat till i ärende 11

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%228000/08%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-106282%22%5D%7D
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Tre kvinnor klagade till Europadomstolen då deras makar nekades uppehållstillstånd i Storbritannien 
där kvinnorna var lagligen bosatta. En nationell lagreglering ställde högre krav för att män skulle 
få uppehållstillstånd för att kunna förenas med sina fruar än om kvinnor ansökte om att få 
återförenas med sina män. Syftet med regeln var att skydda den inhemska arbetsmarknaden då 
arbetslösheten var hög. Kvinnorna anförde att regeln bröt mot artikel 8 i Europakonventionen 
samt artikel 8 i kombination med artikel 14 i Europakonventionen. Domstolen fann att regeln 
inte ensamt bröt mot artikel 8 i Europakonventionen då en stat har rätt att kontrollera inresa 
av utlänningar. Europadomstolen konstaterade att de nuvarande fallen gällde relationer som 
uppkommit efter inresa och bosättning i Storbritannien och att staters skyldighet enligt artikel 
8 i Europakonventionen inte sträcker sig så långt att de måste respektera valet av äktenskapsort 
och tillåta makar av annan nationalitet att bosätta sig i landet. Makarna hade i det aktuella 
ärendet inte visat att de inte kunde bosätta sig i deras egna eller deras makars ursprungsländer. 
Europadomstolen fann dock att regeln utgjorde en kränkning av artikel 8 i kombination med 
artikel 14 i Europakonventionen.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till familjeliv - kärnfamilj »

Boultif mot Schweiz (54273/00) 
Hänvisat till i ärende 11 

En man nekades att få sitt uppehållstillstånd förnyat efter att ha begått brott i Schweiz med 
fängelse som påföljd. Beslutet motiverades av intresset för allmän ordning och säkerhet. Mannen 
var gift med en schweizisk medborgare och klagade till Europadomstolen mot bakgrund av att en 
separation av makarna skulle strida mot artikel 8 i Europakonventionen. Domstolen konstaterade 
att en utvisning av en utlänning som har nära familjeband i värdlandet kan utgöra en kränkning 
av rätten till familjeliv i artikel 8. Att inte förnya mannens uppehållstillstånd bedömdes således 
inskränka mannens rätt till familjeliv. Domstolen prövade vidare om inskränkningen var tillåten 
enligt artikelns andra stycke och konstaterade inledningsvis att beslutet hade fattats enligt lag samt 
att det var motiverat av ett legitimt syfte. Vid bedömningen av om inskränkningen var nödvändig 
i ett demokratiskt samhälle anfördes att inskränkningen måste vara proportionerlig i relation till 
syftet. Domstolen menade även att en rättvis balans måste ha upprätthållits mellan den enskildes 
och statens intressen. Faktorer som skulle beaktas var bland annat brottets svårighetsgrad, hur 
länge den sökande hade vistats i landet, familjens situation, såsom längden av ett äktenskap, 
samt vilka svårigheter maken eller makan skulle möta i den sökandes hemland. Domstolen fann 
att inskränkningen av mannens rätt till familjeliv inte var proportionerlig och att ett nekande av 
uppehållstillstånd stred mot artikel 8 i Europakonventionen.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till familjeliv - kärnfamilj »

Emonet m.fl mot Schweiz (39051/03) 
Hänvisat till i ärende 19

I avgörandet Emonet m.fl mot Schweiz prövade Europadomstolen bland annat om det förelåg 
ett familjeliv mellan ett vuxet barn och hennes mamma samt mammans partner som adopterat 
barnet. Domstolen konstaterade att begreppet familj enligt artikel 8 i Europakonventionen inte 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%229214/80%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-57416%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%2254273/00%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-59621%22%5D%7D
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är begränsat till giftermålsbaserade relationer utan även kan omfatta relationer då personer bor 
tillsammans utan att vara gifta. Vidare anfördes att relationen mellan föräldrar och vuxna barn 
inte faller in under artikel 8 i Europakonventionen om inte ett beroendeförhållande utöver vanliga 
känslomässiga band föreligger. Barnet hade en funktionsnedsättning och var i behov av vård och 
känslomässig stöttning. Domstolen beaktade att barnet var kvinnans biologiska barn, att mannen 
hade adopterat barnet samt att flickan såg mannen som sin far. Vidare bodde alla tre tillsammans, 
paret tog hand om flickan och hade visat på ett engagemang i relationen. Familjen bedömdes 
således ha ett familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till privat- och familjeliv - övriga »

I.A.A m.fl. mot Storbritannien (25960/13) 
Hänvisat till i ärende 22

Fem somaliska barn, bosatta i Etiopien, ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin 
mamma som bodde i Storbritannien. Efter att beslut fattats om att neka barnen uppehållstillstånd 
klagade familjen till Europadomstolen och anförde att beslutet stred mot deras rätt till familjeliv 
enligt artikel 8 i Europakonventionen. Domstolen fann att det inte var visat att kvinnans intention 
alltid varit att återförenas med sina barn utan att hon gjort ett medvetet val att flytta till en man 
i Storbritannien som hon visste inte skulle ta emot barnen. Efter att hon skilde sig från mannen 
dröjde det ytterligare två år innan barnen ansökte om att få förenas med mamman. Domstolen 
konstaterade att barnen inte längre var att betrakta som små barn, tre av fem var över 18 år. Vidare 
anförde domstolen att det inte var visat att det förelåg oöverstigliga hinder eller betydande 
svårigheter för kvinnan att återförenas med sina barn i Etiopien eller Somalia. Domstolen fann 
således att Storbritannien inte hade underlåtit att göra en rimlig avvägning mellan de sökandes 
intressen av att förenas och statens intresse av att upprätthålla en reglerad invandring. Domstolen 
avvisade ansökan som uppenbart ogrundad.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till privat- och familjeliv - övriga »

Jeunesse mot Nederländerna (12738/10) 
Hänvisat till i ärende 30

I avgörandet Jeunesse mot Nederländerna hade nederländska myndigheter nekat en kvinna 
från Surinam uppehållstillstånd på grund av att hon inte ansökt om uppehållstillstånd utanför 
Nederländerna. Kvinnan hade levt i landet i 16 år och var gift med en man med nederländskt 
medborgarskap med vem hon hade tre barn med. Även barnen hade förvärvat nederländskt 
medborgarskap. Det var otvistigt att kvinnan hade ett familjeliv i Nederländerna med sin man 
och sina barn. Domstolen konstaterade att kvinnan inte hade haft tillstånd att bo i Nederländerna 
bortsett från de första 45 dagarna och fann att hon inte var att se som en bosatt migrant 
(settled migrant). Domstolen gjorde gällande att frågan i målet var om Nederländerna hade en 
positiv skyldighet att låta kvinnan bo i Nederländerna för att kunna utöva sitt familjeliv i landet. 
Domstolen erinrade om att då barn fanns med i bedömningen måste deras intressen vägas in i 
bedömningen. Även om barnens intressen inte kunde vara avgörande så måste de dock tillmätas 
betydande vikt. Domstolen anförde att barnen var relativt unga (14, 9 och 7 år) och att även om 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%2239051/03%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-83992%22%5D%7D
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det inte skulle vara ett oöverstigligt hinder för familjen att bosätta sig i Surinam så skulle det 
medföra svårigheter för dem. Vidare konstaterades att barnens ålder, deras situation i landet, samt 
deras beroendeförhållande till föräldrarna var viktiga faktorer vid bedömningen. Mot bakgrund 
av att kvinnan tog hand om barnen på en daglig basis medan maken arbetade bedömdes det 
bästa för barnen vara att det inte skedde någon förändring i deras relation till modern, särskilt då 
de var djupt rotade i Nederländerna. Barnens bästa ansågs således inte ha beaktats i tillräcklig 
utsträckning. Vid en sammantagen bedömning fann domstolen att omständigheterna i ärendet 
var exceptionella, att det inte skett en rimlig avvägning mellan de olika intressena och att ett 
nekande av uppehållstillstånd för kvinnan stred mot artikel 8 i Europakonventionen.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till artikel 3 Europakonventionen »

Johansen mot Norge (17383/90) 
Hänvisat till i ärende 9 

I målet Johansen mot Norge prövade Europadomstolen rätten till familjeliv för en kvinna vars barn 
hade omhändertagits av norska myndigheter. Barnet hade omhändertagits för att senare kunna 
adopteras och kvinnan förlorade även allt föräldraansvar samt möjligheten att träffa sitt barn. 
Europadomstolen konstaterade att umgänge mellan föräldrar och barn är en grundläggande 
del av familjelivet och att åtgärder som hindrar ett sådant umgänge utgör en inskränkning 
av rätten som skyddas av artikel 8 i Europakonventionen. Omhändertagandet i det aktuella 
ärendet utgjorde således en inskränkning av rätten till familjeliv och frågan var om en sådan 
inskränkning var motiverad i enlighet med artikelns andra stycke. Europadomstolen menade att 
de åtgärder som vidtagits var långtgående och endast kunde bli aktuella under exceptionella 
omständigheter. Vidare kunde åtgärderna endast rättfärdigas om det fanns övergripande krav 
gällande barnets bästa. Europadomstolen konstaterade att skyddet för familjelivet enligt artikel 8 
i Europakonventionen inte ger föräldrar rätt till åtgärder som skadar barnets hälsa och utveckling 
och fann därför att de norska myndigheternas agerande i det aktuella fallet inte stred mot artikel 
8 i Europakonventionen.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till familjeliv - kärnfamilj »

Kroon m.fl. mot Nederländerna (18535/91) 
Hänvisat till i ärende 9

I Europadomstolens mål Kroon m.fl. mot Nederländerna prövades rätten till familjeliv för en 
familj i Nederländerna. Kvinnan och mannen var inte gifta eller sambos men hade en relation 
och ett barn tillsammans. Kvinnan var fortfarande gift med en annan man som hon inte längre 
hade kontakt med och vars vistelseort var okänd. På grund av att kvinnan, vid barnets födsel, 
var gift med en annan man än barnets biologiska far registrerades hennes juridiska make 
som far till barnet. Efter att en skilsmässa genomförts ansökte kvinnan om att få tillkännage 
att hennes exmake inte var far till barnet så att barnets biologiska far istället kunde registreras. 
Detta nekades dock av nederländska myndigheter då endast hennes exmake kunde avsäga sig 
föräldraskapet. Europadomstolen prövade således om ett sådant förfarande stred mot artikel 
8 i Europakonventionen. Domstolen erinrade om att begreppet familjeliv inte var begränsat till 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-147117%22%5D%7D
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äktenskapsbaserade relationer utan att det även kan omfatta andra de facto familjeband där 
parterna bor tillsammans utanför äktenskapet. Vidare anfördes att även om det som regel ställs 
krav på att parterna ska bo tillsammans för att ett sådant förhållande ska föreligga så kan även 
andra exceptionella faktorer visa att förhållandet har en tillräcklig beständighet för att familjeband 
ska anses föreligga. I det aktuella fallet visades detta genom att kvinnan och mannen hade fyra 
barn tillsammans. Domstolen menade att regeln inte respekterade rätten till familjeliv och att 
omständigheterna utgjorde ett brott mot artikel 8 i Europakonventionen.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till familjeliv - kärnfamilj »

Maslov mot Österrike (1638/03) 
Hänvisat till i ärende 24

I ärendet Maslov mot Österrike prövade Europadomstolen en pojkes rätt till familjeliv då Österrike 
beslutat att utvisa honom till Bulgarien samt påfört ett återreseförbud om tio år efter att pojken 
begått flera brott. Pojken var under 18 år när beslutet om exklusion fattades men hann fylla 18 år 
under processen. Vid bedömningen av om pojken hade ett familjeliv i Österrike trots att han var 
över 18 år konstaterade domstolen att pojken var under 18 år när utvisningsbeslutet fattades och 
att han fortfarande bodde med sina föräldrar. Vidare erinrade domstolen om att barn som fyllt 18 
år och inte hade en egen familj tidigare hade bedömts ha ett familjeliv med både sina föräldrar 
och med andra nära familjemedlemmar. Pojken bedömdes således ha ett familjeliv i Österrike 
enligt artikel 8 i Europakonventionen. 

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till privat- och familjeliv - övriga »

Nacic m.fl. mot Sverige (16567/10) 
Hänvisat till i ärende 24

En familj med två söner, den äldsta över 18 år, anförde bland annat att ett beslut om utvisning 
för alla familjemedlemmar förutom den äldsta sonen stred mot artikel 8 i Europakonventionen. 
Europadomstolen prövade om sonen hade ett familjeliv i Sverige, trots att han var över 18 år. 
Vid prövningen konstaterades att sonen hade bott med sin familj under sin tid i Sverige och 
även tidigare i Kosovo. Att sonen blivit myndig under tiden som ärendet prövades i Sverige 
ansågs således inte innebära att han inte längre var en beroende medlem av familjen, särskilt 
med tanke på sonens hälsotillstånd. En utvisning av övriga familjemedlemmar utgjorde därför 
en inskränkning av sonens familjeliv. Domstolen fann dock att utvisningen var proportionerlig 
mot bakgrund av att sonen var 21 år, hans hälsotillstånd hade förbättrats, han kunde återförenas 
med sin familj i Kosovo samt att det vid behov fanns vård att tillgå i hemlandet. Sverige hade 
således gjort en rättvis avvägning mellan de sökandes intressen och intresset av att upprätthålla 
en reglerad invandring.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till privat- och familjeliv - övriga »
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Nnyanzi mot Storbritannien (21878/06) 
Hänvisat till i ärende 11

En kvinna från Uganda nekades asyl av brittiska myndigheter och klagade därefter 
till Europadomstolen. Förutom att hon riskerade illabehandling i strid med artikel 3 i 
Europakonventionen anförde kvinnan att en utvisning av henne stred mot hennes rätt till skydd 
för privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Domstolen konstaterade dock 
att en utvisning av kvinnan hade stöd i lag och var motiverat av ett legitimt syfte, nämligen 
upprätthållandet och verkställigheten av reglerad invandring. Vid bedömningen om utvisningen 
var nödvändig menade domstolen att det eventuella privatliv som kvinnan hade i landet vägt mot 
statens intresse av att ha en reglerad invandring inte gav att utvisningen var oproportionerlig. En 
utvisning av kvinnan ansågs således inte strida mot artikel 8 i Europakonventionen.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till familjeliv - kärnfamilj »

Osman mot Danmark (38058/09)
Hänvisat till i ärende 3, ärende 5 och ärende 7

En ung kvinna från Somalia beviljades uppehållstillstånd i Danmark vid sju års ålder. När flickan 
var 15 år skickade hennes far henne till Kenya mot hennes vilja. När flickan senare ansökte om att 
få återförenas med sin familj som bodde i Danmark hade en lagändring skett och hon förvägrades 
ett nytt uppehållstillstånd då hon befunnit sig utanför landet i mer än 12 månader i sträck. 
Kvinnan var minderårig vid ansökan men hade hunnit fylla 18 år vid beslutsfattandet. Domstolen 
konstaterade att kvinnan hade spenderat sina formativa år i Danmark, nämligen mellan det att 
hon var sju och 15 år. Hon talade danska, hade gått i dansk skola och hade sin familj i landet. 
Kvinnan bedömdes således ha sociala, kulturella och familjeband i Danmark men även i Somalia 
och Kenya. Domstolen konstaterade att det krävdes starka skäl för att utvisa en bosatt migrant 
som tillbringat hela eller en majoritet av sin barn- och ungdom i landet. Trots att kvinnan inte 
riskerade utvisning utan nekades att återfå ett uppehållstillstånd ansåg domstolen att det även i 
det aktuella ärendet krävdes starka skäl för att rättfärdiga handlingen. Även om motivet med den 
danska lagändringen var att hindra att ungdomar skickas tillbaka till sitt ursprungsland gick det 
inte att bortse från den unga kvinnans rätt till privat- och familjeliv. Domstolen fann att kvinnans 
intressen inte hade beaktats i tillräcklig utsträckning samt att en rättvis balans mellan kvinnans 
och statens intressen inte hade upprätthållits. Danska myndigheter bedömdes således handlat i 
strid med artikel 8 i Europakonventionen då de vägrat att förnya kvinnans uppehållstillstånd.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till privatliv - anknytning till Sverige »

Rodrigues da Silva och Hoogkamer mot Nederländerna 
(50435/99) 
Hänvisat till i ärende 9

En kvinna från Brasilien flyttade till Nederländerna där hon bodde med sin partner med vem hon 
fick ett barn tillsammans med. Kvinnan beviljades inte uppehållstillstånd och efter att förhållandet 
med mannen upphörde tilldelades han vårdnaden av barnet. Kvinnan stannade ändå kvar i 
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Nederländerna och barnet tillbringade flera dagar i veckan hos henne. Domstolen konstaterade 
inledningsvis att det tveklöst förelåg ett familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen mellan 
kvinnan och hennes dotter då barnet hade fötts inom en genuin relation i vilken hennes föräldrar 
hade sammanbott som om de vore gifta. Europadomstolen prövade därför om Nederländerna 
hade en plikt att låta kvinnan stanna i landet mot bakgrund av barnets intresse av att ha sin 
mamma där. Det gjordes gällande att det bästa för barnet var om mamman stannade i landet och 
domstolen fann således att Nederländerna inte hade gjort en tillräcklig avvägning mellan barnets 
och samhällets intressen vilket utgjorde ett brott mot artikel 8 i Europakonventionen. 

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till familjeliv - kärnfamilj »

Senchishak mot Finland (5049/12) 
Hänvisat till i ärende 19

I avgörandet Senchishak mot Finland prövades en rysk kvinnas beroendeförhållande till sin vuxna 
dotter. Kvinnan var i behov av vård och fick hjälp av sin dotter som bodde i Finland men hade 
inte själv uppehållstillstånd i landet. Finska myndigheter bedömde att kvinnan kunde få vård i sitt 
hemland och beviljade inte uppehållstillstånd på grund av anknytning till dottern. Europadomstolen 
erinrade om principen att relationen mellan föräldrar och vuxna barn inte faller in under artikel 
8 i Europakonventionen om inte ett beroendeförhållande utöver vanliga känslomässiga band 
föreligger. Domstolen konstaterade att kvinnan och dotterns relation hade varit avbruten i 20 år 
då dottern bott i Finland och kvinnan i Ryssland och att omständigheten att kvinnan nu bott i 
Finland i fem år inte innebar att ett familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen förelåg dem 
emellan. Vidare ansågs det inte vara visat att kvinnan var beroende av hjälp från dottern då det 
var möjligt att få hjälp i Ryssland. Domstolen fann att dottern kunde hjälpa kvinnan finansiellt 
och vara till hjälp även om hon bodde i Finland, särskilt med tanke på att de inte bodde så långt 
ifrån varandra. Kvinnan och dottern bedömdes således inte ha ett beroendeförhållande och inte 
omfattas av familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen.

Läs domen i sin helhet»

Tillbaka till Rätt till privat- och familjeliv - övriga »

Slivenko mot Lettland (48321/99) 
Hänvisat till i ärende 19

I avgörandet Slivenko mot Lettland prövade Europadomstolen bland annat om de sökande hade 
ett privat- och familjeliv i Lettland då de skulle förflyttas till Ryssland. Domstolen erinrade om 
att de främst i sin tidigare praxis betonat rätten till familjeliv vid utvisnings- och utlämningsmål. 
Vidare menade domstolen att familjeliv i den betydelsen främst är begränsad till kärnfamiljen.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till privat- och familjeliv - övriga »
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Üner mot Nederländerna (46410/99) 
Hänvisat till i ärende 1 och ärende 11

En man från Turkiet flyttade vid 12 års ålder till Nederländerna där han beviljades permanent 
uppehållstillstånd. Efter att mannen begått brott med sju års fängelse som påföljd fattades beslut 
om att återkalla mannens uppehållstillstånd samt att påföra ett återreseförbud om tio år. Mannen 
var tillsammans med en kvinna i Nederländerna som han hade två barn tillsammans med. 
Europadomstolen prövade om beslutet stred mot artikel 8 i Europakonventionen. Domstolen 
konstaterade inledningsvis att det var möjligt att utvisa en långvarig migrant (long-term migrant) 
då brott begåtts och då det var nödvändigt i ett demokratiskt samhälle samt proportionerligt. 
Vidare anfördes att de kriterier som fastställts i målet Boultif mot Schweiz (54273/00) skulle 
beaktas vid bedömningen. Därutöver skulle barnets bästa och välmående vägas in samt fastheten 
av sociala, kulturella och familjeband med dels värdlandet samt ursprungslandet. Även längden 
av en persons vistelse i värdlandet skulle beaktas vilket motiverades av antagandet att ju längre 
en person vistats i ett land, desto starkare anknytning har hen till det landet och desto svagare 
anknytning till ursprungslandet. Domstolen konstaterade att mannen i ärendet hade starka band 
till Nederländerna samt att en utvisning av honom utgjorde en begränsning av hans familjeliv. 
Domstolen kunde dock inte bortse från att mannen endast levt tillsammans med sin familj under 
en kort period och aldrig tillsammans med sin andra son. Vidare ansågs inte mannen ha visat att 
han inte hade några sociala eller kulturella band kvar till Turkiet. Mot bakgrund av det allvarliga 
brott som mannen begått och med tanke på att återreseförbudet var begränsat till tio år fann 
domstolen att åtgärderna som den nederländska staten vidtagit inte var oproportionerliga och 
inte stred mot artikel 8 i Europakonventionen. 

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till Rätt till privatliv - anknytning till Sverige »

Tillbaka till Rätt till familjeliv - kärnfamilj »

Andra relevanta mål från Europadomstolen
Andra relevanta mål från Europadomstolen gällande rätten till privat- och familjeliv:

• Butt mot Norge (47017/09)

• El Ghatet mot Schweiz (56971/10)

• Imamovic mot Sverige (57633/10) 

• Marckx mot Belgien (6833/74) 

• Mugenzi mot Frankrike (52701/09)

• Nunez mot Norge (55597/09)

• Tanda-Muzinga mot Frankrike (2260/10)

• Tuquabo-Tekle m.fl mot Nederländerna (60665/00) 
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Artikel 3 
Bensaid mot Storbritannien (44599/98) 
Hänvisat till i ärende 30

I Europadomstolens dom Bensaid mot Storbritannien prövade domstolen bland annat om en 
utvisning av en algerisk medborgare skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen. Den sökande 
led av schizofreni samt en psykotisk sjukdom och anförde att han vid en utvisning inte längre 
skulle ha tillgång till det stöd och den vård han var i behov av för att inte skada sig själv eller andra. 
Domstolen anförde att den medicin som den sökande behövde fanns tillgänglig i hemlandet, 
även om den möjligtvis kunde kosta. Hans föräldrar bodde 75-80 km från det närmaste sjukhuset 
där mannen kunde få vård. Att mannens levnadsförhållande var mindre gynnsamma i Algeriet 
än i  Storbritannien var dock inte avgörande för bedömningen. Då medicinen fanns tillgänglig i 
Algeriet bedömdes det inte strida mot artikel 3 i Europakonventionen att utvisa mannen. 

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till artikel 3 Europakonventionen »

D mot Storbritannien (30240/96) 
Hänvisat till i ärende 19, ärende 28, ärende 30 och ärende 31

I ärendet D mot Storbritannien fann Europadomstolen att en utvisning av en allvarligt sjuk 
asylsökande skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen. Domstolen konstaterade att 
omständigheter som skulle beaktas i ärendet innefattade den sökandes situation i hemlandet 
samt sjukdomstillståndet vid tidpunkten för bedömningen. Den asylsökande i det aktuella ärendet 
led av aids och var i slutskedet av sin sjukdom. Domstolen konstaterade att den begränsade 
livskvalité som mannen trots allt hade var beroende av den behandling han fick i Storbritannien. 
Ett avlägsnande av behandlingen skulle vidare innebära allvarliga konsekvenser för den sökande 
och leda till förkortad livslängd. Ett återvändande till hemlandet bedömdes även kunna leda till 
allvarligt lidande för mannen, både mentalt och fysiskt. Domstolen beaktade både den bristande 
vården som fanns i hemlandet samt att mannen inte hade någon familj eller socialt stöd vid ett 
återvändande. Vidare konstaterades att det inte heller gick att säkerställa att mannen skulle få 
vård över huvud taget i hemlandet. Mot bakgrund av de exceptionella omständigheterna i det 
aktuella ärendet och det allvarliga sjukdomsstadiet som den sökande befann sig i fann domstolen 
att en utvisning skulle utgöra en inhuman behandling av mannen och strida mot artikel 3 i 
Europakonventionen.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till artikel 3 Europakonventionen »

M.T mot Sverige (1412/12) 
Hänvisat till i ärende 31

Europadomstolen fann i ärendet M.T mot Sverige att en utvisning av en man som led av njursvikt 
inte stred mot artikel 3 i Europakonventionen. Mannen var i behov av dialys och vård för sin 
överlevnad. Domen bekräftade den höga tröskel som fastställts i målet D mot Storbritannien. 
Domstolen ansåg inte att den sökande hade visat att vård inte fanns att tillgå i mannens hemland, 
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Kirgizistan. Vidare anfördes att det utöver offentlig vård fanns privat vård att tillgå. Hänsyn togs 
inte till att den privata vården kunde kosta. En utvisning av mannen ansågs inte strida mot artikel 
3 i Europakonventionen.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till artikel 3 Europakonventionen »

N mot Storbritannien (26565/05) 
Hänvisat till i ärende 19, ärende 28, ärende 30 och ärende 31

I målet N mot Storbritannien prövade Europadomstolen om en utvisning av en kvinna som 
var sjuk i aids skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen. Domstolen konstaterade 
inledningsvis att en utvisning av en asylsökande som lider av en allvarlig sjukdom kan strida 
mot artikel 3 i Europakonventionen. En asylsökande har dock i princip inte en rätt att stanna i 
ett land för att få fortsatt tillgång till vård eller socialt eller annat stöd. Omständigheten att den 
sökandes förväntade levnadsomständigheter, inkluderat den sannolika livslängden, skulle bli 
markant reducerad på grund av utvisningen innebär inte i sig att en utvisning utgör ett brott 
mot artikel 3 i Europakonventionen. Vidare menade domstolen att en utvisning av en person 
som lider av en psykisk eller fysisk sjukdom till ett land där vården inte når upp till samma 
standard som i värdlandet kan strida mot artikel 3 i Europakonventionen men endast under 
mycket exceptionella omständigheter där de humanitära skälen mot en utvisning är tvingande. 
Domstolen uteslöt inte att det fanns andra exceptionella omständigheter än de som fastställts 
i D mot Storbritannien (30240/96) men menade ändå att den höga tröskeln som ställts i det 
refererade målet var gällande.

I det aktuella målet var den sökandes sjukdomstillstånd stabilt på grund av den vård hon fick i 
Storbritannien och hon var i stånd att resa. Ett avlägsnande av vården skulle dock leda till en snabb 
försämring och lidande för den sökande. Vård fanns att tillgå i kvinnans hemland Uganda, men 
endast till cirka hälften av de behövande och inte alltid kostnadsfritt. Den sökande hade familj 
i Uganda, även om kvinnan uppgav att de var ovilliga att hjälpa henne. Domstolen accepterade 
att kvinnans livskvalité skulle försämras och hennes förväntade livslängd förkortas vid ett 
återvändande men konstaterade att kvinnan vid bedömningen inte var kritiskt sjuk. Domstolen 
menade även att den försämring som skulle drabba kvinnan och i vilken utsträckning hon 
skulle kunna få tillgång till medicinsk behandling, stöd och vård, inklusive hjälp från släktingar 
måste till viss del innefatta spekulationer, särskilt med tanke på den ständiga utvecklingen av 
behandling av HIV och aids över hela världen. Omständigheterna i ärendet ansågs inte vara 
exceptionella såsom i D mot Storbritannien och en utvisning bedömdes inte strida mot artikel 
8 i Europakonventionen.

Läs domen i sin helhet » 

Tillbaka till artikel 3 Europakonventionen »

Paposhvili mot Belgien  (41738/10) 
Hänvisat till i ärende 19, ärende 28, ärende 30, ärende 31 och ärende 32

I Europadomstolens mål Paposhvili mot Belgien utvecklade domstolen vad som avses med andra 
exceptionella omständigheter som uttalats i N mot Storbritannien (26565/05). Ärendet rörde en 
utvisning från Belgien av en georgisk man med familj. Mannen led av svåra sjukdomar, inklusive 
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leukemi och tuberkulos. Domstolen anförde att exceptionella omständigheter omfattar sådana 
situationer då det vid en utvisning av en allvarligt sjuk person finns goda grunder att anta att 
hen, utan att löpa en omedelbar risk att dö, på grund av avsaknaden av adekvat vård i hemlandet 
skulle löpa en verklig risk att utsättas för en allvarlig, snabb och oåterkallelig försämring av 
hälsotillståndet som skulle resultera i ett intensivt lidande eller avsevärt förkortad livslängd. 
Domstolen menade att sådana omständigheter når upp till den höga tröskel som fastställts för att 
en utvisning av en person som lider av en allvarlig sjukdom anses utgöra en artikel 3-kränkning. En 
potentiell utvisning av mannen bedömdes således ha stridit mot artikel 3 i Europakonventionen. 

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till artikel 3 Europakonventionen »

Tarakhel mot Schweiz (29217/12) 
Hänvisat till i ärende 30

Europadomstolen prövade i avgörandet Tarakhel mot Schweiz om en överföring till Italien av en 
familj med sex barn enligt Dublinförordningen skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen. 
Familjen anförde att det förekom systematiska fel i mottagandesystemet för asylsökande i Italien. 
I sin bedömning erinrade domstolen om att det tidigare fastslagits att barns extrema sårbarhet är 
den avgörande faktorn och att den har företräde framför överväganden om status som irreguljär 
migrant (takes precedence over considerations relating to the status of illegal immigrant). Barn 
har särskilda behov som är relaterade till deras ålder och brist på självständighet, men också 
till deras status som asylsökande. Med hänvisning till barnkonventionen konstaterades även att 
medlemsstaterna ska verka för att barn som söker asyl åtnjuter skydd och humanitär assistans, 
oavsett om de är ensamkommande eller har sina föräldrar med sig. Domstolen anförde att det 
särskilda skydd som asylsökande ska åtnjuta är av synnerligen viktigt då de asylsökande är barn. 
En överföring av familjen krävde således att individuella garantier inhämtades från Italien om att 
familjens mottagningsförhållanden skulle vara anpassade till barnens ålder samt att familjen inte 
skulle splittras. Om sådana garantier inte inhämtades skulle en överföring av familjen strida mot 
artikel 3 i Europakonventionen.

Läs domen i sin helhet »

Tillbaka till artikel 3 Europakonventionen »

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%2241738/10%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-169662%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%2229217/12%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-148070%22%5D%7D
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Migrationsverkets rättsliga 
ställningstaganden
Nedan redogörs för Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden som vi har funnit där 
vägledning ges om hur 11 § tillfälliga lagen ska tillämpas. Vi har begärt ut de beslut från 
Migrationsverket där uppehållstillstånd har beviljats mot bakgrund av bestämmelsen till och med 
mars 2017. Efter det har SR 20/2016, som Migrationsverket hänvisar till i ett av de genomgångna 
besluten, ersatts med SR 08/2017 som det här redogörs för.

De rättsliga ställningstaganden som redogörs för nedan är följande: 

SR 24/2016 gällande innebörden av svenskt konventionsåtagande och artikel 8 i 
Europakonventionen vid tillämpningen av 11 och 13 §§ tillfälliga lagen

SR 36/2016 angående prövning och bedömning av barns ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 
kap. 6 § och 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen 

SR 08/2017 angående tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas

SR 24/2016 - artikel 8 Europakonventionen
I sitt rättsliga ställningstagande gällande innebörden av svenskt konventionsåtagande och artikel 
8 i Europakonventionen vid tillämpningen av 11 och 13 §§ tillfälliga lagen (SR 24/2016) konstaterar 
Migrationsverket att det med konventionsåtaganden menas sådana konventioner som är 
införlivade i svensk rätt, t.ex. Europakonventionen. Vid bedömningen måste därför avgöranden 
från både nationella och relevanta internationella domstolar, såsom Europadomstolen, beaktas.7

Migrationsverket konstaterar inledningsvis att en utvisning eller avvisning kan innebära en 
inskränkning av rätten till familjeliv respektive privatliv. För att denna rättighet ska få inskränkas 
krävs dels att utvisningen har stöd i lag, vilket i svensk rätt ges av utlänningslagen, den tillfälliga 
lagen alternativt av Dublinförordningen. Lagstiftningen måste även skydda något av de i artikel 
8 i Europakonventionen uppräknade ändamålen, vilket företrädesvis gäller statens rätt att ha en 
reglerad invandring. Rättigheten innebär även att en stat inte har en skyldighet att respektera 
en sökandes val av bosättningsland och tillåta familjeåterförening på sitt territorium. Slutligen, 
för att en inskränkning av rätten till privat- och familjeliv ska vara tillåten krävs att en utvisning 

7 SR 24/2016, s.3.

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=37730
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=37756
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39199
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=37730
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ska vara proportionerlig. Det är denna fråga som blir avgörande i de svenska besluten när det 
konstaterats att det föreligger ett privat- eller familjeliv.8 

Vid bedömningen av om ett privatliv föreligger har Europadomstolen anfört att alla sociala band 
mellan personer som accepterats för bosättning (settled migrants) och samhället där de lever 
utgör ett privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen.9 Ett privatliv kan dock även uppkomma 
när personens status varit illegal eller oklar.10 Vid bedömningen av om ett privatliv har uppstått 
tar Europadomstolen hänsyn till bland annat språkkunskaper, skolgång och vistelsetiden i 
värdlandet.11 Migrationsöverdomstolen har i MIG 2012:13 framfört att vid bedömningen av artikel 
8 i Europakonventionen ska hänsyn tas till alla de sociala och kulturella band som en person kan 
ha i ett samhälle.12

I Europadomstolens dom Osman mot Danmark framfördes att barn anses få ett privatliv främst 
under uppväxtåren, det vill säga under den tid då barnet formas som individ.13

I det rättsliga ställningstagandet framför Migrationsverket att det vid 
proportionalitetsbedömningen måste göras en avvägning mellan samhällets intresse av att 
upprätthålla en reglerad invandring och den sökandes intresse av att upprätthålla sitt privatliv. I 
bedömningen ska vistelsetiden i landet och fastheten av sociala, kulturella och familjeband med 
dels det land utlänningen utvisas från, dels det land till vilket utvisningen ska ske beaktas.14 Här 
poängteras dock att möjligheten för en vuxen person att beviljas uppehållstillstånd enbart på 
grund av lång tillgodoräkningsbar vistelsetid närmast är obefintlig.15

Som nämnts ovan så påverkas inte bedömningen av om det uppkommit ett privatliv eller inte 
av omständigheten att den sökandes tid i landet varit illegal eller oklar (det vill säga att det 
varit oklart om personen skulle beviljas uppehållstillstånd). Däremot tas den omständigheten 
i beaktning vid proportionalitetsbedömningen och vid en illegal vistelse anses intresset 
av att upprätthålla respekten för lagstiftningen oftast väga tyngre.16 I MIG 2015:4 tog 
Migrationsöverdomstolen hänsyn till att vistelsetiden varit illegal och bedömde att en utvisning 
inte skulle vara oproportionerlig. Detta trots att utvisningen gällde en 13-årig flicka17  som vistats 
cirka sex år i Sverige och att hon som underårig inte haft möjlighet att påverka förhållandena 
under vistelsetiden. I bedömningen beaktades även att flickan besökt hemlandet under vistelsen 
i Sverige.18

I proportionalitetsbedömningen vägs även eventuell brottslighet in. Den sökandes intresse av 
privat- eller familjeliv vägs då mot statens intresse av att förebygga oordning eller brott.19

Vid bedömningen av om ett familjeliv föreligger enligt Europakonventionen har Europadomstolen 
slagit fast att kärnfamiljen, d.v.s. make/maka och minderåriga barn omfattas av familjeliv. Normalt 

8 SR 24/2016, s.3 - 4.
9 Se t.ex. Üner mot Nederländerna (46410/99); SR 24/2016, s. 4.
10 SR 24/2016, s. 4.
11 Se t.ex. Maslov mot Österrike (1638/03); SR 24/2016, s. 4.
12 SR 24/2016, s. 5.
13 SR 24/2017, s. 5.
14 Üner mot Nederländerna (46410/99); SR 24/2016, s. 5.
15 Se MIG 2012:13, MIG 2007:15 och MIG 2014:9; SR 24/2016, s. 6.
16 Se t.ex. MIG 2012:13 och Antwi mot Norge (26940/10); SR 24/2016, s. 6.
17 Av Migrationsöverdomstolens avgörande framgår att flickan inte hade fyllt 13 vid tidpunkten för domen.
18 SR 24/2016, s. 6.
19 SR 24/2016, s. 7.

https://lagen.nu/dom/mig/2012:13
https://lagen.nu/dom/mig/2015:4


58
I strid mot ett svenskt konventionsåtagande?

omfattar äktenskap även samlevnad.20 Vidare anses vuxna barn som bott och bor tillsammans 
med föräldrar och som inte bildat eget hushåll ingå i kärnfamiljen.21 Migrationsöverdomstolen 
har i ett avgörande uttalat att unga vuxna som bor tillsammans med sina föräldrar och som inte 
bildat egen familj oftast får anses vara beroende av föräldrarna och att det därför oftast föreligger 
ett familjeliv.22 Även samlevnad med andra utanför kärnfamiljen kan under vissa omständigheter 
utgöra familjeliv.23 Vid proportionalitetsbedömningen görs en avvägning mellan den enskildes 
rättigheter och intressen och statens intresse av att upprätthålla en reglerad invandring. Vid 
bedömningen ska samtliga omständigheter i det enskilda ärendet beaktas. Migrationsverket 
poängterar att en familjeåterförening i hemlandet som regel är utesluten när föräldern i Sverige 
är skyddsbehövande.24

En bedömning av 5 kap. 6 § utlänningslagen samt 11 § tillfälliga lagen görs i två steg: först prövas 
om omständigheterna är synnerligen eller särskilt ömmande och därefter görs bedömningen av 
om en utvisning eller avvisning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande.

Av förarbeten till den tillfälliga lagen framgår att avsikten med lagen är att begränsa möjligheten till 
uppehållstillstånd.25 Införandet av 11 § tillfälliga lagen utgör således en begränsning i förhållande 
till vad som gäller enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen och ska inte uppfattas som en utvidgning.26

I det rättsliga ställningstagandet redogör Migrationsverket för situationer som kan ha uppstått 
vid frågan om en utvisning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande enligt 11 § tillfälliga 
lagen. En sådan situation föreligger exempelvis när ett barn utan vårdnadshavare befinner sig i 
Sverige och där ett ordnat mottagande i hemlandet bedöms saknas. I utlänningslagen regleras 
att ett beslut om avvisning eller utvisning av ett ensamkommande barn i en sådan situation inte 
får verkställas.27 Bestämmelsen bygger på artikel 10.2 i återvändandedirektivet.28 Migrationsverket 
anför att

[...] direktiven får förutsättas vara i enlighet med internationella konventioner som t.ex. 
Barnkonventionen, Europakonventionen och Genèvekonventionen. En avvisning eller 
utvisning till hemlandet av en underårig, när ett ordnat mottagande saknas, bryter mot 
återvändandedirektivet och därmed också mot internationella konventioner.29

Migrationsverket konstaterar att 11 och 13 §§ tillfälliga lagen har olika rekvisit och att det krävs mer 
för att ett beslut ska anses vara konventionsstridigt när det kommer till att neka uppehållstillstånd 
till familjemedlemmar som befinner sig utomlands än vad som krävs för ett beslut om utvisning 
av familjemedlemmar som redan befinner sig i Sverige. I 11 § tillfälliga lagen måste även 
förutsättningarna för uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen föreligga innan prövning 
ska ske enligt Sveriges konventionsåtaganden, vilket inte krävs enligt 13 § tillfälliga lagen.30

20 SR 24/2016, s. 7.
21 Se A.A. mot Storbritannien (8000/08); SR 24/2016, s. 8.
22 MIG 2013:23; SR 24/2016, s. 8.
23 Se Butt mot Norge (47017/09); SR 24/2016, s. 8.
24 SR 24/2016, s. 9.
25 Prop. 2015/16:174; SR 24/2016, s. 8.
26 SR 24/2016, s. 10.
27 12 kap. 3 a utlänningslagen.
28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer 
och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna.
29 SR 24/2016, s. 12.
30 SR 24/2016, s. 14.
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SR 08/2017 - artikel 3 Europakonventionen
Även i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående tillämpning av artikel 3 i 
Europakonventionen då sjukdom åberopas (SR 08/2017) ges vägledning vid tillämpningen av 
11 § tillfälliga lagen och tolkningen av ett svenskt konventionsåtagande. Där konstateras att 
hälsotillståndet särskilt ska beaktas vid tillämpningen av 5 kap. 6 § utlänningslagen och att ett 
konventionsåtagande som då kan aktualiseras är artikel 3 i Europakonventionen. Inledningsvis 
noterades att artikeln inte medför en skyldighet för konventionsstaten att utjämna skillnader 
som finns i tillgången till vård genom att tillhandahålla obegränsad sjukvård till personer som 
inte har tillstånd att vistas i staten. En utvisning av en person som lider av en sjukdom kan i vissa 
speciella undantagsfall anses utgöra sådan omänsklig och förnedrande behandling som avses i 
artikeln.31 Det kan gälla om det på grund av avsaknaden av eller brist på tillgången till lämplig 
vård i mottagarlandet finns väsentliga skäl att tro att personen riskerar att utsättas för en allvarlig, 
snabb och oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet, vilket skulle resultera i intensivt lidande eller 
en avsevärd förkortning av den förväntade livslängden.32

EU-domstolen har slagit fast att en utvisning av en sjuk person till ett land där det saknas adekvat 
vård i mycket speciella fall kan strida mot principen om non-refoulement. Ett sådant speciellt fall 
föreligger då en allvarlig och irreparabel skada skulle uppstå, om en person avlägsnas till ett land 
där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling.33

Av praxis från Europadomstolen framgår att artikel 3 i Europakonventionen är absolut och 
bedömningen innehåller således inte en proportionalitetsbedömning.

Beviskravet gällande sjukdom är högt och hälsotillståndet måste vara väldokumenterat av 
läkarintyg. Den sökande ska visa att det föreligger en risk för behandling i strid med artikel 3 i 
Europakonventionen. Det kan dock inte ställas krav på den sökande att redovisa full bevisning 
utan myndighetens utredningsskyldighet träder då in. Migrationsverket framför att det som 
kommer vara avgörande är 

[...] om den mottagande staten generellt har tillräcklig, adekvat och tillgänglig vård för 
att hindra sökanden från en allvarlig, snabb och oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet, 
vilket resulterar i intensivt lidande eller en avsevärd förkortning av den förväntade 
livslängden.34

Om det efter utredning fortfarande föreligger oklarheter, måste staten begära individuella och 
tillräckliga garantier i det aktuella fallet från den mottagande staten att lämplig behandling 
kommer att vara tillgänglig.35

Europadomstolen har endast i få fall ansett att en utvisning av en person som lider av ett allvarligt 
hälsotillstånd skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen och det är endast i undantagsfall 
en persons hälsotillstånd når upp till den höga tröskel som etablerats i praxis.36 Utöver den 
sökandes hälsotillstånd kommer även tillgången och kvaliteten på vården i hemlandet tas med 
i bedömningen. Migrationsverket poängterar att enbart omständigheten att den sökandes 

31 SR 08/2017, s. 2.
32 SR 08/2017, s. 3.
33 SR 08/2017, s. 3.
34 SR 08/2017, s. 4.
35 SR 08/2017, s. 4.
36 Se D mot Storbritannien (30240/96), Immamovic mot Sverige (57663/10), S.H.H. mot Storbritannien m.fl.; SR 
08/2017, s. 5.

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39199
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levnadsomständigheter, inkluderat den sannolika livslängden, skulle bli reducerad på grund av 
bristen på vård inte är tillräckligt för att en utvisning ska anses strida mot den aktuella artikeln. 
Vidare konstateras att omständigheten att den sökande eller en anhörig måste betala för vården 
i hemlandet inte i sig innebär en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen.37 I bedömningen 
kommer även den sökandes nätverk vid ett återvändande beaktas och en samlad bedömning 
måste göras av dels den allmänna situationen i hemlandet och den sökandes individuella 
omständigheter.38

I ärenden som gäller barn ska barnets bästa beaktas. Migrationsverket fann att Europadomstolens 
praxis gällande barns sjukdom i relation till artikel 3 är mycket begränsad men gjorde en 
sammantagen bedömning av två av Europadomstolens mål.39 Verket poängterade dock att båda 
klagomålen bedömdes som uppenbart ogrundade och därför avvisades och att tolkningen 
av målen därför bör iakttas med viss försiktighet. Migrationsverket fann att det i domarna 
inte gjordes någon skillnad i utgångspunkten för resonemanget för barn jämfört med vuxna. 
Slutsatsen blev därför att det är samma typ av exceptionellt allvarliga hälsotillstånd som krävs för 
att en utvisning ska anses strida mot artikel 3 i Europakonventionen, oavsett om ärendet gäller 
ett barn eller en vuxen. Det framhålls dock att individuella omständigheter ska beaktas vid den 
samlade bedömningen vilket exempelvis inkluderar ålder.

Slutligen konstaterar Migrationsverket att även om nivån för att en utvisning ska strida mot artikel 
3 i Europakonventionen inte ger utrymmer för en mer generös bedömning för barn så ger 18 § 
tillfälliga lagen möjlighet att bevilja ett barn permanent uppehållstillstånd.40

SR 36/2016 - barns ärenden om uppehållstillstånd
I Migrationsverket rättsliga ställningstagande angående prövning och bedömning av barns 
ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen 
(SR 36/2016) återfinns närmare vägledning i bedömningen av barnärenden. Migrationsverket 
konstaterar att barnkonventionens princip om barnets bästa är införlivat i svensk rätt genom 
bland annat 1 kap. 10 § utlänningslagen och att barnkonventionen ska beaktas även i ärenden 
som fattas enligt den tillfälliga lagen. Liksom i utlänningslagen krävs det enligt den tillfälliga 
lagen att ett barns omständigheter bedöms som särskilt (istället för synnerligen) ömmande för att 
barnet ska kunna beviljas uppehållstillstånd. Tillägget att en utvisning skulle strida mot ett svenskt 
konventionsåtagande är dock tillämpligt även på barn. Vid tolkningen av vad som skulle strida 
mot ett konventionsåtagande ska vägledning hämtas från både nationella och internationella 
domstolar.41

Även i detta rättsliga ställningstagande konstateras att huvudregeln är att ett tillfälligt 
uppehållstillstånd beviljas med stöd av den tillfälliga lagen och 5 kap. 6 § utlänningslagen. Som 
ovan anförts kan dock barn, enligt 18 § tillfälliga lagen, beviljas ett permanent uppehållstillstånd om 
det vid en samlad bedömning av barnets situation finns sådana särskilt ömmande omständigheter 
relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos barnet att det absolut krävs att hen beviljas ett 
permanent uppehållstillstånd. Det kan exempelvis röra sig om ett barn som lider av trauma och 
där ett tidsbegränsat uppehållstillstånd skulle hindra effektiv vård och rehabilitering.42

37 SR 08/2017, s. 6.
38 SR 08/2017, s. 7.
39 Se Hukic mot Sverige (17416/05) och Ghali mot Sverige (74467/12).
40 SR 08/2017, s. 9.
41 SR 36/2016, s. 9.
42 SR 36/2016, s. 10.

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=37756




I rapporten delar Rådgivningsbyrån för asylsökande och 
flyktingar ett verktyg för jurister i argumentationen för att en 
utvisning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. 
Rapporten redogör för avgöranden, främst från 
Migrationsverket, där uppehållstillstånd har beviljats med 
stöd av 11 § lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av 
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga 
lagen). Genomgången av besluten samt en kortare analys 
av motiveringen till dem ger en överblick kring vilken 
argumentation som har möjlighet att nå framgång i ärenden 
som aktualiserar 11 § tillfälliga lagen. Rapporten redovisar 
även relevant praxis från Europadomstolen och inkluderar en 
sammanfattning av de domar som hänvisats till i avgörandena.
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