
Allmänt om Lifos Rättsfallssamling 
 
 
 Bakgrund och syfte 

 
Rättstillämparen ställs i dagsläget inför betydande 

svårigheter i sin strävan att beakta internationell/EU-rättslig 
praxis på utlänningsrättens område. Mängden avgöranden 

från relevanta organ är stor och växer hela tiden i omfång. 
Avgörandena är också, med undantag för EU-domstolens, 

författade på engelska eller franska. Någon uppdaterad 
produkt som integrerat behandlar praxis från internationella 

organ har inte funnits, varför rättstillämparen varit hänvisad 
till att på egen hand konsultera flera källor för att skapa sig 

en bild av vad rådande internationell praxis föreskriver. Ett 

sådant arbete är tidskrävande och risken för misstag är 
beaktansvärd. Regeringens uppdrag till Migrationsverket, till 

följd av den migrationspolitiska överenskommelsen med 
Miljöpartiet, att inom ramen för Lifos skapa ett system för 

redovisning av praxis och relevanta avgöranden från 
internationella domstolar och prövningsorgan får ses i ljuset 

av dessa svårigheter. 
 

Lifos Rättsfallssamling syftar till att ge användaren möjlighet 
att enkelt och överskådligt få tillgång till relevant praxis från 

de mest centrala internationella organ som Sverige har att 
iaktta på utlänningsrättens område, integrerat med praxis 

från Migrationsöverdomstolen. För att antalet internationella 
avgöranden i Rättsfallssamlingen ska vara hanterbart 

inkluderas endast de avgöranden som efter en 

urvalsprocess, från ett svenskt perspektiv, bedöms vara 
mest betydelsefulla. I syfte att effektivisera 

rättstillämparens arbete och stävja eventuella språkliga 
hinder innehåller Rättsfallssamlingen en svensk 

sammanfattning på 1-3 sidor av dessa ofta mycket 
omfångsrika avgöranden. Genom att avgörandena i 

rättsfallssamlingen, såväl från Migrationsöverdomstolen som 
från internationella organ, indexeras med relevanta 

ämnesord möjliggörs också för rättstillämparen att effektivt 
avgränsa sin sökning och hjälper denne att hitta relevanta 

avgöranden. Korshänvisningar till hur bl.a. 
Migrationsöverdomstolen har hanterat avgörandena från 

internationella instanser underlättar tillämpningen av praxis 
ytterligare. 

 



 
Sökmöjligheter 

 
Genom den ordinarie ingången i Lifos erbjuds fullständig 

åtkomst till alla sammanfattningar i Rättsfallssamlingen 
tillsammans med övrigt material i Lifos. Se Sökhjälp. 

 
Genom den separata ingången Rättsfallssamlingen erbjuds 

ytterligare sökmöjligheter specifikt för praxis från EU-
domstolen, Europadomstolen, FN:s kommitté mot tortyr, 

FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna samt 
Migrationsöverdomstolen. I fältet ”Instans” möjliggörs att 

sökningen avgränsas så att enbart en eller några av 

instanserna inkluderas. Om något val i fältet instans inte 
görs omfattar sökningen samtliga instanser. Avgörandena i 

Rättsfallssamlingen är sorterade och grupperade utifrån 
deras respektive huvudsakliga betydelse. Genom att göra 

ett val i fältet ”Tema”, samt därefter ett val i fältet 
”Underkategori”, kan en sökning avgränsas ytterligare. Om 

något val i dessa fält inte görs omfattar sökningen samtliga 
teman och underkategorier. Vidare finns möjligheten att 

använda sig av ämnesord eller fritext vid en sökning i 
Rättsfallssamlingen. Vid en sökning kan också på valfritt 

sätt tema och underkategori kombineras med ämnesord 
och/eller fritext. För att underlätta sökningar finns det en 

särskild lista över ämnesord som används i 
Rättsfallssamlingen.  

 

En sökning i fältet ”fritext” möjliggör träffar i såväl 
sammanfattningar av praxis som i de bilagerade 

avgörandena i fulltext. 
  


