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INSTRUKTION

Sammanfattning
Syftet med kommentaren är att ge vägledning från vilken tidpunkt ett barns underårighet ska bedömas med anledning av EU-domstolens avgörande i de förenade målen
C-133/19, C-136/19 och C-137/19. EU-domstolen ansåg att det är tidpunkten för
ansökan om familjeåterförening som avgör om ett barn ska betraktas som underårigt
i enlighet med artikel 4.1 c i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003
om rätt till familjeåterförening.
Familjeåterföreningsdirektivet tillåter inresa och vistelse för familjemedlemmar ur
kärnfamiljen. Med kärnfamilj avses make/maka och barn, inklusive adopterade barn.
Familjeåterföreningsdirektivet utesluter uttryckligen anknytningspersoner som är
asylsökande och vars ansökan ännu inte har lett till ett slutligt beslut, har tillstånd att
vistas i en medlemsstat med stöd av ett tillfälligt skydd eller som ansöker om tillstånd
att vistas i medlemsstaten i avvaktan på ett beslut om sin ställning, är alternativt
skyddsbehövande eller är unionsmedborgare.
Vid implementeringen av familjeåterföreningsdirektivet har dock den svenska lagstiftaren valt att inkludera alternativt skyddsbehövande och unionsmedborgare. Det
innebär att barn vars förälder är bosatt i Sverige eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här, omfattas av avgörandet i målen C-133/19 m.fl. Om barnet
är underårigt kommer då att avgöras utifrån ansökningsdagen och inte utifrån prövningstillfället. Hinner barnet fylla 18 år under processen kommer ansökan alltså att
fortsatt prövas enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 utlänningslagen (2005:716)1. Även
barn till forskare, förälder med EU-blåkort eller ICT-tillstånd omfattas av EU-domstolens avgörande.
Barn som ansöker om uppehållstillstånd enligt bestämmelser som inte omfattas av
familjeåterföreningsdirektivet påverkas inte av avgörandet i de förenade målen C133/19, C-136/19 och C-137/19. Det beror på att Migrationsöverdomstolen, efter
införandet av familjeåterföreningsdirektivet, tydligt uttalat i det refererade avgörandet MIG 2007:5 att det är barnets ålder vid prövningstillfället som är avgörande.
Migrationsöverdomstolen uttalade sig utifrån allmänna förvaltningsrättsliga principer om vid vilken tidpunkt ett barns ålder ska prövas – tidpunkten för ansökan eller
vid beslutstillfället. Migrationsverket bedömer därför att tolkningsutrymmet är begränsat och att avgörandet från EU-domstolen, till dess lagstiftaren eller Migrationsöverdomstolen säger något annat, inte kan tillämpas på alla barn som ansöker
om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en förälder, tillika vårdnadshavare,
som är bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige.

1

Utlänningslagen förkortas UtlL
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1. Syfte och bakgrund
EU-domstolen har i de förenade målen C-133/19, C-136/19 och C-137/19 från den
16 juli 2020 uttalat sig om vid vilken tidpunkt som en person som ansöker om familjeåterförening ska vara att betrakta som ett barn i enlighet med artikel 4.1 c i rådets
direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening, det
så kallade familjeåterföreningsdirektivet.
Syftet med kommentaren är att ge vägledning från vilken tidpunkt ett barns underårighet ska bedömas i ärenden om familjeåterförening. Denna kommentar tar inte
ställning till vem eller vilka som faktiskt kan vara anknytningsperson, utan endast
vilka personkategorier som omfattas av avgörandet från EU-domstolen. Kommentaren påverkar inte heller vid vilken tidpunkt en asylsökandes ålder ska bedömas.
För att veta vilka personkategorier som ska omfattas av avgörandet behöver vi först
gå igenom vilka som kan vara anknytningspersoner enligt familjeåterföreningsdirektivet respektive utlänningslagen. Anledningen är att utlänningslagen omfattar fler
personer som kan utgöra anknytningsperson än familjeåterföreningsdirektivet. Den
redogörelsen finns i kapitel 2.
Efterföljande kapitel 3 handlar om barns rätt till familjeåterförening i familjeåterföreningsdirektivet och i utlänningslagen.
Kapitel 4 redogör för vid vilken tidpunkt ett barns underårighet ska bedömas utifrån
gällande rättspraxis, men också EU-domstolens tolkningsutrymme i förhållande till
nationell rätt.
I kapitel 5 finns den rättsliga bedömningen av vilka personer, dvs. i det här fallet
föräldrar till ett barn, som ska anses omfattas av avgörandet från EU-domstolen och
som innebär att deras barns underårighet ska bedömas från ansökningsdagen och inte
beslutsdagen.

2. Vilka personkategorier omfattas?
2.1 Familjeåterföreningsdirektivet
Syftet med familjeåterföreningsdirektivets är att fastställa villkor för utövande och
främjande av rätten till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som vistats
lagligen i medlemsstaten. Med tredjelandsmedborgare avses en person som inte är
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unionsmedborgare.2 Direktivet behandlar alltså tredjelandsmedborgares rätt till familjeåterförening med familjemedlemmar ur kärnfamiljen som också är tredjelandsmedborgare. Med kärnfamilj avses make/maka och barn, inkluderat adopterade barn.
Enligt familjeåterföreningsdirektivet ska en tredjelandsmedborgare, under vissa villkor3, kunna vara en anknytningsperson4 med rätt till familjeåterförening.
Direktivet ska dock inte tillämpas på anknytningspersoner som
a) ansöker om att beviljas flyktingstatus och vars ansökan ännu inte har lett
till ett slutligt beslut, eller
b) har tillstånd att vistas i en medlemsstat med stöd av ett tillfälligt skydd
eller som ansöker om tillstånd att vistas i medlemsstaten i avvaktan på
ett beslut om sin ställning, eller
c) har tillstånd att vistas i en medlemsstat på grund av alternativa skyddsformer enligt internationella förpliktelser, nationell lagstiftning eller
praxis i medlemsstaterna, eller som har ansökt om uppehållstillstånd av
sådan anledning och avvaktar besked om sin ställning, eller
d) är unionsmedborgare.5

Direktivet omfattar däremot familjemedlemmar ur kärnfamiljen till flyktingar6. Direktivet ger flyktingar förmånligare villkor för att kunna utöva sin rätt till familjeåterförening, eftersom deras situation kräver särskild uppmärksamhet med anledning
av de skäl som tvingat dem att fly från sitt land och hindrar dem från att leva ett
normalt familjeliv där.7Alternativa skyddsbehövande omfattas inte av familjeåterföreningsdirektivet. Det framgår även av avgöranden från EU-domstolen och av
kommissionens riktlinjer. I EU-domstolens mål C-380/17 slår domstolen fast att fa-

Artikel 1 i Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (familjeåterföreningsdirektivet). Direktivet omfattar alltså alla som inte är unionsmedborgare i den mening
som avses i artikel 20.1 (tidigare 17.1) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), som
lagligen uppehåller sig i en medlemsstat, och som själva ansöker eller har familjemedlemmar som ansöker om familjeåterförening (varmed de blir referenspersoner). Direktivet omfattar även sådana familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare och som ansluter sig till referenspersonen för att upprätthålla familjeenheten, oavsett om familjebanden uppkommit före eller efter referenspersonens inresa (artikel 2 a-d).
3
Villkoren anges i artikel 6-8 i familjeåterföreningsdirektivet.
4
Referensperson enligt familjeåterföreningsdirektivet, se artikel 2.
5
Artikel 3. Se även EU-domstolens avgörande C-257/17 punkt 30. EU-domstolen uttalade här att det
inte har varit unionslagstiftarens avsikt att familjeåterföreningsdirektivet ska tillämpas på en tredjelandsmedborgare som är en familjemedlem till en unionsmedborgare, som inte har utövat sin rätt till fri rörlighet. För liknande resonemang se EU-domstolens avgörande C-256/11 (Dereci m.fl.) punkterna 48 och
49.
6
Med flykting avses en tredjelandsmedborgare eller statslös person som har beviljats flyktingstatus enligt Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom
New York-protokollet av den 31 januari 1967. Familjeåterförening för flyktingar återfinns i artikel 9-12 i
familjeåterföreningsdirektivet.
7
Skäl 8 i familjeåterföreningsdirektivet.
2
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miljeåterföreningsdirektivet inte är tillämpligt på tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en person som beviljats status som alternativt skyddsbehövande. Vilken typ av uppehållstillstånd en sådan person har spelar således ingen roll.
För att åtnjuta rätt till familjeåterförening ska anknytningspersonen ha ett uppehållstillstånd som är giltigt under minst ett år och ha välgrundade utsikter att få ett permanent uppehållstillstånd.8

2.2 Utlänningslagen

2.2.1 Familjeåterförening enligt 5 kap. 3 §
För att uppnå en enhetlig, ändamålsenlig och icke diskriminerande lagstiftning, ansåg regeringen vid införandet av familjeåterföreningsdirektivet, att samma regler för
uppehållstillstånd på grund av anknytning bör gälla alla som är bosatta i Sverige
oavsett medborgarskap. Regeringen ansåg vidare att skyddsbehövande i övrigt fortsättningsvis borde kunna vara anknytningsperson, eftersom de i normalfallet beviljades permanenta uppehållstillstånd i enlighet med 1989 års utlänningslag och likställs med flyktingar i utlänningslagstiftningen.9 Även nordiska medborgare kan vara
anknytningsperson eftersom de endast behöver vara bosatta i Sverige för att kunna
vara anknytningsperson.10
Familjeåterföreningsdirektivet är ett s.k. minimidirektiv varför det inte föreligger
några hinder mot att ha generösare bestämmelser i den nationella lagstiftningen.11
5 kap. 3 § UtlL, i vilken familjeåterföreningsdirektivet har implementerats, medför
därför en utvidgad rätt till familjeåterförening för familjemedlemmar i kärnfamiljen
jämfört med vad som följer av familjeåterföreningsdirektivets minimikrav.12 Även
den tillfälliga lagen13 medger rätt till familjeåterförening under vissa förutsättningar
för flyktingar och alternativt skyddsbehövande som har beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd med stöd av 5 § eller 16 a §.

Artikel 3. Se även prop. 2005/06:72 s. 26.
I prop. 2005/06:72 används det äldre begreppet skyddsbehövande i övrigt. Begreppet alternativt
skyddsbehövande infördes i utlänningslagen först i samband med genomförandet av skyddsgrundsdirektivet 2010. Skyddsbehövande i övrigt ersattes då med begreppet övrig skyddsbehövande (prop.
2009/10:31).
10
Prop. 2005/06:72 s. 28.
11
Prop. 2005/06:72 s. 27-29. För liknande resonemang se även prop. 2015/16:174 s. 42 och 32 samt
artikel 3.5 och 4 i familjeåterföreningsdirektivet. I och med att familjeåterföreningsdirektivet är ett s.k.
minimidirektiv ansåg regeringen att det inte förelåg några hinder mot att ha generösare bestämmelser i
den nationella lagstiftningen. Både svenska och utländska medborgare samt statslösa kan därför vara
anknytningspersoner enligt utlänningslagen. Se dock de begränsningar till familjeåterföreningar som har
införts för dessa kategorier i tillfälliga lagen. Från och med den 20 juli 2019 medges familjeåterförening
för alternativa skyddsbehövande på samma villkor som för flyktingar, prop. 2018/19:128. Begränsningen
gäller inte för kvotflyktingar, se 5 § tillfälliga lagen.
12
MIG 2015:8
13
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
8
9
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2.2.2 Familjeåterförening till person som forskar i Sverige
Av utlänningslagens bestämmelser framgår att forskare kan vara anknytningspersoner, vilket innebär att de har rätt till familjeåterförening. Även om 5 b kapitlet i utlänningslagen innehåller en egen bestämmelse om rätt till familjeåterförening så hänvisar bestämmelsen till 5 kap. 3 § första stycket 1-3 UtlL.14 Det innebär att rätten till
familjeåterförening för forskare gäller för samma personkategorier som de som
anges i 5 kap. 3 § första stycket 1-3 UtlL och på ungefär lika villkor som de som
omfattas av familjeåterföreningsdirektivet.
Av student- och forskardirektivet framgår att familjeåterföreningsdirektivet ska tilllämpas på familjemedlemmar till forskare i den första medlemsstaten eller, vid rörlighet för längre vistelse, i den andra medlemsstaten, som vill ansluta sig till henne
eller honom. De familjemedlemmar som kan komma i fråga för uppehållstillstånd
på grund av anknytning till en forskare bör motsvara den personkategori som omfattas av familjeåterföreningsdirektivets bestämmelser. Det innebär att uppehållstillstånd bör kunna beviljas utlänningens make eller sambo samt barn till denne eller till
hans eller hennes make eller sambo under förutsättning att barnet är under 18 år.
2.2.3 Familjeåterförening till personer som innehar EU-blåkort
Även 6 a kapitlet i utlänningslagen innehåller egna bestämmelser om familjeåterförening till personer som innehar EU-blåkort.15 En person som innehar ett EU-blåkort
har alltså rätt till familjeåterförening. 6 a kap. 10 § första stycket UtlL hänvisar till 5
kap. 3 § första stycket 1-3 UtlL, vilket innebär att det är samma personkategori som
avses och som har rätt till familjeåterförening.
Det följer av blåkortsdirektivet16 att familjeåterförening enligt familjeåterföreningsdirektivet ska vara tillämpligt beträffande familjemedlemmar till innehavare av EUblåkort, med vissa angivna undantag. 17
2.2.4 Familjeåterförening till personer med ICT-tillstånd
Precis som i kapitel 5 b och 6 a innehåller även kapitel 6 b i utlänningslagen en egen
bestämmelse om familjeåterförening med hänvisning till 5 kap. 3 § UtlL.
Av ICT-direktivet18 framgår att familjeåterföreningsdirektivet ska tillämpas på familjemedlemmar till personer med ICT-tillstånd eller ICT-tillstånd för rörlighet för
längre vistelse, om inte annat anges. Med familjemedlemmar enligt familjeåterföreningsdirektivet avses anknytningspersonens make eller sambo samt barn till anknytningspersonen eller till hans eller hennes make eller sambo, under förutsättning att
barnet är under 18 år och ogift. Vid införandet av ICT-direktivet ansågs det saknas
5 b kap. 19 § UtlL.
6 a kap. 10 § UtlL.
16
RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa
och vistelse för högkvalificerad anställning artikel 15.1.
17
Prop. 2012/13:148 s. 92
18
Artikel 19 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om
villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av
personal.
14
15
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skäl att göra en annan bedömning av vilken personkategori som kan komma i fråga
för uppehållstillstånd på grund av anknytning till en utlänning som har ett tillstånd
för företagsintern förflyttning.19

3. Barns rätt till familjeåterförening
3.1 Familjeåterföreningsdirektivet
Kraven på rätt till familjeåterförening för underåriga barn i familjeåterföreningsdirektivet gäller endast underåriga barn till anknytningspersonen och dennes make eller maka, underåriga barn till anknytningspersonen om denne har vårdnaden och barnen är beroende av henne eller honom för sin försörjning. Detsamma gäller för underåriga barn till makan eller maken.20 Adopterade barn jämställs med biologiska
barn.
Underåriga barn får inte ha uppnått myndighetsålder enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning och får heller inte vara gifta.21 Vid vilken tidpunkt, vid ansökan eller
vid beslut, som barnet ska anses vara underårig framgår inte av direktivet. Inte heller
framgår det av kommissionens riktlinjer22 vid tillämpningen av familjeåterföreningsdirektivet.

3.2 Utlänningslagen
Barn som har en förälder som är bosatt i eller som har beviljats uppehållstillstånd för
bosättning i Sverige eller som har en förälder som är gift eller sambo med någon som
är bosatt eller som har beviljats ett uppehållstillstånd för bosättning här ska ha uppehållstillstånd på samma villkor som den föräldern. Något krav på att barnet behöver
vara beroende av föräldern för sin försörjning, likt det i familjeåterföreningsdirektivet, för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas, finns inte i utlänningslagen.
Enligt utlänningslagen är ett barn en person som är under 18 år.23 Det anges inte här
från vilken tidpunkt ett barn ska anses som underårig, om det är vid tiden för ansökan
eller vid beslutstillfället. Detsamma gäller för de barn som ansöker om familjeåterförening med en förälder som är forskare eller som innehar ett EU-blåkort eller ett
ICT-tillstånd.

Prop. 2017/18:34 s. 97.
Artikel 4.1 b-d.
21
Artikel 4.1 andra stycket.
22
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET - Riktlinjer för
tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening, COM(2014) 210 final (kommissionens riktlinjer).
23
1 kap. 2 § UtlL.
19
20
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4. Rättspraxis
I rättspraxis har frågan vid vilken tidpunkt ett barns underårighet ska beaktas tidigare
varit uppe för prövning i Migrationsöverdomstolens refererade avgörande MIG
2007:5 och nu senast i EU-domstolens avgöranden i de förenade målen C-133/19,
C-136/19 och C-137/19.
EU-domstolen har bland annat i avgörandena i målen C-380/17 och C-635/17 redogjort för den fasta rättspraxis som anger vilken möjlighet domstolen har att ta upp
en fråga för prövning när de faktiska omständigheterna i det nationella målet inte
direkt omfattas av unionsrättens tillämpningsområde, men då unionsbestämmelserna
har gjorts tillämpliga genom en hänvisning till dem i nationell lagstiftning.

4.1 Migrationsöverdomstolen
MIG 2007:5 – frågan om tidpunkten för bedömningen av underårighet
Målet rörde en pojke som tillsammans med sin mor och ett yngre syskon hade ansökt
om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till moderns fästman. Pojken
hann fylla 18 år under Migrationsverkets handläggning.

Migrationsöverdomstolen uttalade följande. Vid bedömning av frågan om uppehållstillstånd på grund av anknytning har den instans som ska pröva frågan att utgå från
de vid prövningstillfället rådande förhållandena. Eftersom sökanden vid Migrationsverkets och migrationsdomstolens prövning var över 18 år kunde han inte beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning med stöd av bestämmelserna i utlänningslagen om utländska ogifta barn. Den omständigheten att han vid ansökningstillfället var under 18 år medförde inte någon annan bedömning.

4.2 EU-domstolens avgöranden
Målen C-133/19 m.fl. – frågan om tidpunkten för bedömning av
underårighet
De förenade målen rörde tre barn som hade ansökt om familjeåterförening till sin
far, bosatt i Belgien och som där hade beviljats uppehållstillstånd som flykting. Barnen hann fylla 18 år under tiden processen pågick i Belgien.

EU-domstolen hade här bland annat att ta ställning till vid vilken tidpunkt som en
person som ansöker om familjeåterförening ska vara att betrakta som ett barn i enlighet med artikel 4.1 c i familjeåterföreningsdirektivet.
Även om nämnda bestämmelse överlåter åt medlemsstaterna att efter eget skön fastställa myndighetsåldern, så kan de däremot inte ges något handlingsutrymme när det
gäller fastställandet av den tidpunkt som ska tjäna som referens vid bedömningen av
en sökandes ålder i samband med tillämpningen av artikel 4.1 c i direktivet.
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EU-domstolen underströk att familjeåterföreningsdirektivets övergripande syfte är
att främja familjeåterförening och att tillämpningen av direktivet måste iaktta rätten
till familje- och privatliv och principen om barnets bästa. Att använda datumet för
myndigheternas beslut eller, vid överklagande, domstolens dom som avgörande tidpunkt för att slå fast underårighet ansåg domstolen inte vara förenligt med vare sig
familjeåterföreningsdirektivets syfte eller de krav som uppställs i EU:s rättighetsstadga. Detta eftersom beslutsdatumet som avgörande tidpunkt inte gör det möjligt
att tillförsäkra en likartad och förutsägbar handläggning av alla sökande. Det skulle
kunna leda till stora skillnader i hanteringen av ansökningar mellan olika medlemsstater och även inom samma medlemsstat. EU-domstolen ansåg därför att det är tidpunkten när sökanden lämnar in sin ansökan om familjeåterförening som avgör om
han eller hon ska anses vara ett barn vid prövningen.
Målen C-380/17 och C-635/17 - frågan om EU-domstolens
tolkningsutrymme i förhållande till nationell rätt

Det framgår av EU-domstolens fasta praxis att denna är behörig att meddela förhandsavgörande beträffande unionsbestämmelser även när de faktiska omständigheterna i de nationella målen inte direkt omfattas av unionsrättens tillämpningsområde, men då unionsbestämmelserna har gjorts tillämpliga genom en hänvisning till
dem i nationell lagstiftning eller det på annat sätt framgår att unionsbestämmelserna
är tillämpliga. Anledningen härtill är att det i sådana situationer föreligger ett klart
unionsintresse av att de bestämmelser som har hämtats från unionsrätten tolkas på
ett enhetligt sätt, för att i framtiden förhindra olika tolkningar. Det är därför motiverat att EU-domstolen tolkar unionsbestämmelser i situationer som inte omfattas av
unionsrätten, i syfte att säkerställa att de används på samma sätt som i de situationer
som omfattas av unionsrätten.

5. Rättslig bedömning
I de förenade målen C-133/19, C-136/19 och C-137/19 uttalar sig EU-domstolen om
vid vilken tidpunkt ett barns ålder ska bedömas vid familjeåterförening enligt artikel
4.1 c i familjeåterföreningsdirektivet. EU-domstolen fann, som nämnts ovan, att det
är barnets ålder vid tidpunkten för ansökan om familjeåterförening som avgör ett
barns underårighet. Frågan i de förenade målen rörde endast artikel 4.1 c i direktivet,
varför EU-domstolen endast uttalade sig om denna artikel, men EU-domstolens uttalande måste anses gälla även övriga fall där barn ansöker om familjeåterförening
enligt direktivet.
Vid implementeringen har den svenska lagstiftaren valt att även innefatta alternativt
skyddsbehövande och unionsmedborgare. EU-domstolen har inte uttalat sig i sak vad
gäller aktuella nationella personkategorier i förhållande till artikel 4.1 c i direktivet.
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Mot bakgrund av EU-domstolens fastlagda praxis vad gäller dess tolkningsutrymme
av nationella bestämmelser bör dock domstolens avgörande i målen C-133/19 m.fl.
tolkas på så sätt att det även ska tillämpas på andra personkategorier för det fall medlemsstaterna har valt att göra unionsbestämmelserna tillämpliga även på dessa. När
så är fallet ska direktivets bestämmelser tillämpas full ut.24
Någon uttrycklig hänvisning till familjeåterföreningsdirektivet finns inte i 5 kap. 3 §
första stycket 1-2 UtlL. Det framgår dock klart i förarbetena att samma regler för
uppehållstillstånd på grund av anknytning bör gälla alla som är bosatta i Sverige,
oavsett medborgarskap. Utlänningslagens bestämmelse medför därför en utvidgad
rätt till familjeåterförening för familjemedlemmar i kärnfamiljen jämfört med vad
som följer av familjeåterföreningsdirektivets minimikrav. När det i den nationella
lagstiftningen inte görs någon skillnad mellan en situation som omfattas av unionsrätten och en situation som inte omfattas av denna rätt, bedömer Migrationsverket
utifrån EU-domstolens fastlagda praxis att den nationella lagstiftningen inte får tilllämpas på ett sätt som äventyrar direktivets syfte eller dess ändamålsenliga verkan.
I och med att Sverige har valt att utnyttja möjligheten att införa förmånligare bestämmelser finns det således inget utrymme för en skönsmässig tolkning25 av bestämmelsen om familjeåterförening i utlänningslagen.
Efter införandet av familjeåterföreningsdirektivet i svensk lagstiftning har Migrationsöverdomstolen i det refererade avgörandet MIG 2007:5 gjort en motsatt tolkning
jämfört med de nyligen avgjorda målen i EU-domstolen. Migrationsöverdomstolen
ansåg att den instans som ska pröva frågan har att utgå från de vid prövningstillfället
rådande förhållandena. I och med att 5 kap. 3 § UtlL grundar sig på bestämmelserna
i familjeåterföreningsdirektivet, bedömer Migrationsverket dock att EU-domstolens
avgörande som rör familjeåterförening blir direkt tillämpliga på samtliga fall i den
bestämmelsen. Det innebär att Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2007:5
inte får fortsatt betydelse vid denna typ av familjeåterförening.
Om personen i Sverige uppfyller kraven för att kunna vara anknytningsperson i enlighet med bestämmelsen 5 kap. 3 § UtlL kommer hennes eller hans barn, som under
processens gång hunnit fylla 18 år, att omfattas av EU-domstolens avgörande i målen
C-133/19 m.fl.. Det gäller alltså även för de personkategorier som uttryckligen undantas från direktivet. För att kunna vara anknytningsperson krävs bland annat att
personen har ett uppehållstånd om minst ett år och har välgrundade utsikter att få ett
EU-domstolen är behörig att meddela förhandsavgörande beträffande unionsbestämmelser även när
de faktiska omständigheterna i de nationella målen inte direkt omfattas av unionsrättens tillämpningsområde. Det under förutsättning att unionsbestämmelserna har gjorts tillämpliga genom en hänvisning till
dem i nationell lagstiftning. I sådana situationer föreligger det ett klart unionsintresse av att de bestämmelser som har hämtats från unionsrätten tolkas på ett enhetligt sätt, för att i framtiden förhindra olika
tolkningar. Inte heller kan EU-domstolens behörighet att meddela förhandsavgörande variera beroende
på om tillämpningsområdet för den relevanta bestämmelsen har avgränsats genom en positiv definition
eller genom vissa undantag, eftersom dessa två lagstiftningstekniker kan användas utan åtskillnad. I
denna del se EU-domstolens utlåtande i målen C 380/17 och C-635/17.
25
Vilka möjligheter till skönsmässig bedömning en medlemsstat har när den har utnyttjat möjligheten att
införa direktivets fakultativa bestämmelser framgår bland annat av EU-domstolens avgöranden i målet
C-635/17 punkt 5 och 53. För liknande resonemang se parlamentet mot rådet i mål C-540/03 punkt 59,
men även i de förenade målen C-356/11 och C-357/11 punkterna 74 och 75.
24
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permanent sådant. För att den unge vuxne ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd
med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 2 UtlL måste dock övriga villkor vara uppfyllda.

5.1. Barn vars föräldrar omfattas av avgörandet från EUdomstolen
Med anledning av hur familjeåterföreningsdirektivet har implementerats i utlänningslagen omfattas de föräldrar som idag kan vara anknytningspersoner enligt bestämmelsen i 5 kap. 3 § av avgörandet från EU-domstolen i målen C-133/19 m.fl. I
och med att Sverige har valt att utnyttjat möjligheten att införa förmånligare bestämmelser ska direktivet alltså gälla fullt ut även för svenska medborgare och alternativt
skyddsbehövande.
Sverige har inte implementerat kravet på att ett barn måste vara beroende av föräldern för sin försörjning, när föräldern redan är bosatt här. Det faktum att detta villkor
inte uppställs i de svenska bestämmelserna förändrar, enligt Migrationsverkets bedömning, dock inte att en förälder i aktuell situation kan vara anknytningsperson
enligt familjeåterföreningsdirektivet och att EU-domstolens avgörande således är
tillämpligt även i dessa fall. Det innebär att barn vars förälder som är bosatt i Sverige
eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här och som kan vara anknytningspersoner enligt 5 kap. 3 § UtlL omfattas av avgörandet i målen C-133/19
m.fl. från EU-domstolen. Även barn till forskare, barn till förälder med EU-blåkort
eller ICT-tillstånd omfattas av EU-domstolens avgörande. Anledningen härtill är hur
de olika direktiven har implementerats i utlänningslagstiftningen och sättet det kommer till uttryck i direktiven. När en förälder tillhör angivna personkategorier kommer
barnets ålder vid tidpunkten för ansökan om familjeåterförening att avgöra om barnet
ska anses vara ett underårigt barn vid prövningen.

5.2 Barn vars föräldrar inte omfattas av avgörandet
Barn vars föräldrar har beviljats uppehållstillstånd enligt bestämmelserna i 5 kap. 3
a § UtlL omfattas däremot inte av EU-domstolens avgörande i målen C-133/19 m.fl.
Inte heller omfattas barn vars förälder har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på
grund av högre studier, arbete eller som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige.
När föräldern inte tillhör de personkategorier som omfattas av EU-domstolens
avgörande kommer frågan om sökande är underårig istället att utgå från de vid
prövningstillfället rådande förhållandena. För denna kategori gäller alltså
fortfarande Migrationsöverdomstolens avgörande i MIG 2007:5.
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