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Stockholm den 8 juli 2022 

Förvaltningsrätten i Malmö 
Migrationsdomstolen 
Avdelning 7 
203 20 Malmö 
 

Mål nr UM 8744-22, Tellapragada ./. 
Migrationsverket, angående uppehållstillstånd 

Tellapragada har beviljats anstånd med att utveckla grunderna för 

sitt överklagande. Med anledning av detta får Tellapragada anföra 

följande. Denna skrift ersätter det tidigare ingivna överklagandet 

(aktbilaga 1). 

1 BAKGRUND 

1.1 Tellapragada föddes den 26 oktober 2021 i Sverige. 

Hennes familj, pappa Chaitanya Tellapragada, mamma 

och storasyster Tellapragada, har 

uppehållstillstånd här.  

1.2 Familjen kom till Sverige efter att Chaitanya Tellapragada i 

januari 2018 beviljats uppehållstillstånd för forskning. Han har 

sedan dess varit verksam som forskare inom klinisk bakteriologi 

vid Karolinska Institutet i Stockholm. Tellapragadas 

mamma och storasyster 

Tellapragada har därefter beviljats uppehållstillstånd som 

familjemedlemmar till Chaitanya Tellapragada. 
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1.3 Kort efter Tellapragadas födelse ansökte hon om 

uppehållstillstånd i Sverige. Trots att hon uppfyller de materiella 

förutsättningarna för uppehållstillstånd meddelande 

Migrationsverket den 20 maj 2022 beslut om avslag på hennes 

ansökan samt utvisning. Som skäl till beslutet anger 

Migrationsverket följande (se även aktbilaga 2). 

 

2 YRKANDE OCH GRUNDER 

2.1 Tellapragada yrkar att migrationsdomstolen, med 

ändring av Migrationsverkets beslut, ska bevilja henne 

uppehållstillstånd. Skälen för detta är följande. 

2.2 En familjemedlem till en utlänning som innehar uppehållstillstånd 

för forskning i Sverige ska beviljas uppehållstillstånd enligt 

5 b kap. 19 § utlänningslagen (2005:716). Tellapragada 

uppfyller de materiella förutsättningarna för uppehållstillstånd (se 

Migrationsverkets beslut, aktbilaga 2, s. 4).  

2.3 Skälet till att Migrationsverket har avslagit 

Tellapragadas ansökan om uppehållstillstånd är att 

Migrationsverket har bedömt att hon har lämnat in sin ansökan 

”efter inresan” i Sverige, vilket inte är tillåtet enligt huvudregeln i 

5 b kap. 20 § utlänningslagen. 
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2.4 Tellapragadas uppfattning är att Migrationsverkets 

beslut är felaktigt, eftersom bestämmelsen i 5 b kap. 20 § 

utlänningslagen inte är tillämplig på hennes ansökan om 

uppehållstillstånd på grund av att hon är född i Sverige och 

därmed inte har gjort någon ”inresa” i landet.  

2.5 För det fall bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen inte är 

tillämplig, i enlighet med Tellapragadas uppfattning, 

blir följden att bestämmelsen i 5 b kap. 19 § utlänningslagen om 

de materiella förutsättningarna för uppehållstillstånd får tillämpas 

självständigt. Eftersom Tellapragada uppfyller dessa 

förutsättningar ska hennes ansökan om uppehållstillstånd beviljas. 

2.6 Om migrationsdomstolen instämmer i Migrationsverkets 

bedömning att Tellapragada har gjort en ”inresa” i 

Sverige trots att hon är född här, gör hon gällande att 

bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen ändå inte ska 

tillämpas på hennes ansökan. Detta eftersom ett beslut som 

medför att hon måste lämna Sverige för att få ansöka om och 

beviljas uppehållstillstånd skulle innebära en överträdelse av 

hennes rätt till skydd för sitt familjeliv enligt artikel 8 

Europakonventionen.  

2.7 För det fall migrationsdomstolen instämmer i 

Tellapragadas bedömning att en tillämpning av bestämmelsen i 

5 b kap. 20 § utlänningslagen skulle medföra ett otillåtet ingrepp i 

hennes rätt till skydd för sitt familjeliv enligt artikel 8 

Europakonventionen, ska migrationsdomstolen underlåta att 

tillämpa den bestämmelsen (i) genom en konventionskonform 

tolkning, (ii) med beaktade av principen om EU-rättens företräde, 

eller (iii) genom lagprövning enligt 11 kap. 14 § regeringsformen.  
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3 FRÅGORNA I MÅLET 

3.1 Frågan i målet är i första hand om bestämmelsen i 5 b kap. 20 § 

utlänningslagen, som förutsätter att en person har gjort en 

”inresa” i Sverige, är tillämplig i Tellapragadas fall med 

hänsyn till att hon är född här och således inte har passerat in över 

gränsen för svenskt territorium. Tellapragadas 

uppfattning är att bestämmelsen inte blir tillämplig i hennes fall 

och att förutsättningarna för att bevilja henne uppehållstillstånd 

därmed är uppfyllda. 

3.2 Om migrationsdomstolen instämmer i Migrationsverkets 

bedömning att Tellapragada har lämnat in sin ansökan 

om uppehållstillstånd ”efter inresan” i Sverige är frågan i andra 

hand om bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen ska 

underlåtas att tillämpas. Detta för att undvika en överträdelse av 

Tellapragadas rätt till skydd för sitt familjeliv enligt 

artikel 8 Europakonventionen. Tellapragadas 

uppfattning är att bestämmelsen i sådana fall ska underlåtas att 

tillämpas och att förutsättningarna för att bevilja henne 

uppehållstillstånd därmed är uppfyllda. 

4 BESTÄMMELSEN I 5 B KAP. 20 § UTLÄNNINGSLAGEN 

ÄR INTE TILLÄMPLIG I  

TELLAPRAGADAS FALL 

4.1 Ett barn som föds i Sverige till någon som har uppehållstillstånd 

för forskning här ska beviljas uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 

19 § utlänningslagen. Det är ostridigt i målet att 

Tellapragada uppfyller de materiella förutsättningarna för 

uppehållstillstånd på den grunden. 
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4.2 I 5 b kap. 20 § utlänningslagen anges att en familjemedlem ska ha 

ansökt om och beviljats uppehållstillstånd ”före inresan” i 

Sverige. Med ”inresa” avses att en utlänning passerar in över 

gränsen för svenskt territorium (se definitionen i 1 kap. 5 § 

utlänningslagen). Bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen 

tar således sikte på en situation där en utlänning vid något tillfälle 

har befunnit sig utanför Sverige och därefter rest in i landet. I 

sådana fall ska en ansökan som görs från Sverige som 

utgångspunkt inte beviljas. 

4.3 Krav på att ansöka om och beviljas uppehållstillstånd före inresan 

i Sverige är ett viktigt led i upprätthållandet av en reglerad 

invandring. Bestämmelser som anger denna migrationsrättsliga 

huvudregel, och olika undantag från densamma, finns förutom i 

5 b kap. 20 § utlänningslagen även i bl.a. 5 kap. 18 § 

utlänningslagen. 

4.4 Avgörande för tillämpligheten av bestämmelsen i 5 b kap. 20 § 

utlänningslagen är om Tellapragada har gjort en 

”inresa” i Sverige, det vill säga om hon har passerat in över 

gränsen för svenskt territorium (se definitionen av begreppet 

”inresa" i 1 kap. 5 § utlänningslagen). 

4.5 Tellapragada är född i Sverige till föräldrar som båda 

har uppehållstillstånd här och har inte passerat in över en gräns 

för svenskt territorium. Eftersom hon alltid har befunnit sig på 

svenskt territorium kan hon inte anses ha gjort någon ”inresa” i 

Sverige på det sätt som förutsätts för att bestämmelsen i 

5 b kap. 20 § utlänningslagen ska bli tillämplig.  
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4.6 Frågan är då om bestämmelsen ändå ska tillämpas med hänsyn 

till att den får anses ge uttryck för en bredare princip om att 

utlänningar normalt sett inte ska få ansöka om och beviljas 

uppehållstillstånd medan de befinner sig på svenskt territorium. 

Tellapragadas uppfattning är att intresset av att 

upprätthålla en reglerad invandring inte i sig kan ligga till grund 

för att tillämpa bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen på 

ett sätt som inte stämmer överens med dess ordalydelse och den 

legaldefinition som finns i 1 kap. 5 §, i vart fall inte när en sådan 

tillämpning sker till den enskildes nackdel. I sådana fall måste 

hänsynen till den enskildes rättssäkerhet och den offentligrättsliga 

legalitetsprincipen anses väga tyngre.  

4.7 Om lagstiftaren hade velat att principen om reglerad invandring 

skulle ha ett bredare tillämpningsområde i den här situationen 

borde bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen, i stället för 

att anknyta till om en utlänning har passerat in över gränsen för 

svenskt territorium, i stället ha angett att en ansökan om 

uppehållstillstånd inte får lämnas in och beviljas om sökanden 

befinner sig i Sverige, oavsett anledningen till detta. 

Bestämmelsen har emellertid inte getts en sådan lydelse, vilket 

bör respekteras i rättstillämpningen. I den mån lagstiftaren anser 

att en lagbestämmelse har fått ett snävare tillämpningsområde än 

vad som varit avsett ankommer det på lagstiftaren att agera.  

4.8 En tillämpning av 5 b kap. 20 § utlänningslagen i 

Tellapragadas fall skulle därmed innebära en otillåten utvidgning 

av tillämpningsområdet till hennes nackdel. En sådan 

rättstillämpning bör inte godtas. 
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4.9 Det nu sagda medför att bestämmelsen i 5 b kap. 20 § 

utlänningslagen inte ska tillämpas, och den utgör därmed inget 

hinder mot att Tellapragadas ansökan prövas i sak. 

Eftersom Tellapragada uppfyller de övriga villkoren för 

uppehållstillstånd i 5 b kap. 19 § utlänningslagen ska hennes 

ansökan bifallas.  

4.10 Migrationsdomstolen ska därför ändra Migrationsverkets beslut 

och bevilja Tellapragada uppehållstillstånd. 

5 BESTÄMMELSEN I 5 B KAP. 20 § UTLÄNNINGSLAGEN 

SKA I VART FALL INTE TILLÄMPAS I  

TELLAPRAGADAS FALL 

5.1 Utgångspunkter 

5.1.1 För det fall migrationsdomstolen skulle finna att bestämmelsen i 

5 b kap. 20 § utlänningslagen är tillämplig i 

Tellapragadas fall, trots att hon inte har gjort någon ”inresa” i 

landet, anser hon att en sådan tillämpning i vart fall skulle strida 

mot hennes rätt till skydd för sitt familjeliv enligt artikel 8 

Europakonventionen. För att undvika en sådan normkonflikt och 

rättighetsöverträdelse måste migrationsdomstolen underlåta att 

tillämpa bestämmelsen.  

5.1.2 I de fall det uppkommer en potentiell normkonflikt mellan svensk 

rätt och en rättighet i Europakonventionen är det domstolarnas 

uppgift att avgöra hur konflikten ska lösas (se prop. 1993/94:117 

s. 38). I förevarande fall kan den uppstådda konflikten lösas (i) 

genom en konventionskonform tolkning, (ii) med beaktande av 
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principen om EU-rättens företräde, eller (iii) genom lagprövning 

enligt 11 kap. 14 regeringsformen. 

5.1.3 I följande avsnitt redogör Tellapragada först för på 

vilka sätt en tillämpning av bestämmelsen i 5 b kap. 20 § 

utlänningslagen i hennes fall skulle stå i strid med hennes rätt till 

skydd för sitt familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen. 

Därefter redogör Tellapragada för de förfaranden som 

migrationsdomstolen har till sitt förfogande för att underlåta att 

tillämpa bestämmelsen och bevilja henne uppehållstillstånd.  

5.2 En tillämpning av bestämmelsen i 5 b kap. 20 § 

utlänningslagen i Tellapragadas fall skulle stå i 

strid med artikel 8 Europakonventionen  

5.2.1 En tillämpning av 5 b kap. 20 § utlänningslagen i 

Tellapragadas fall skulle utgöra en inskränkning av hennes rätt 

enligt artikel 8 Europakonventionen 

5.2.2 Enligt artikel 8.1 Europakonventionen har var och en rätt till 

skydd för bland annat sitt familjeliv. Av andra punkten i samma 

artikel följer att inskränkningar i skyddet för familjeliv endast får 

göras om inskränkningen har stöd i lag samt om den uppfyller ett 

legitimt syfte och är nödvändig i ett demokratiskt samhälle (jfr 

Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, 

Right to respect for private and family life, home and 

correspondence, Europarådet, den 31 augusti 2020, s. 10 ff.).  

5.2.3 Med att inskränkningen ska vara nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle avses att den ska vara proportionerlig i förhållande till 

det legitima syfte som eftersträvas (se till exempel rättsfallet 
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Dudgeon v. the United Kingdom [GC], no. 7525/76, 22 October 

1981, § 53).  

5.2.4 En utvisning av Tellapragada skulle innebära att hon 

skiljs från sin familj i uppskattningsvis tre månader och skulle 

därmed utgöra en inskränkning av hennes rätt till skydd för sitt 

familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen. (Se 4 a kap. 1 § 

utlänningsförordningen [2006:97] som föreskriver att ett ärende 

om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till forskare ska 

avgöras inom 90 dagar). Det kan tilläggas att Migrationsverket 

inte sällan överskrider de handläggningstider som stadgas i 

utlänningsförordningen, vilket medför att Tellapragada 

skulle riskera att skiljas från sin familj under en längre tid än tre 

månader (se JO:s beslut den 21 januari 2021 dnr 8443-2018 m.fl. 

där JO kritiserar Migrationsverkets långsamma 

handläggningstider).    

5.2.5 För att avgöra om inskränkningen i Tellapragadas rätt 

enligt artikel 8 Europakonventionen är tillåten måste 

migrationsdomstolen göra en proportionalitetsbedömning. Vid 

den bedömningen ska det göras en avvägning mellan, å ena sidan, 

Tellapragadas intresse av att inte skiljas från sin familj 

och, å andra sidan, statens allmänna intresse av att upprätthålla en 

reglerad invandring (jfr rättsfallet MIG 2018:20 där 

Migrationsöverdomstolen i ett anknytningsmål gjorde en 

avvägning mellan individens rätt till skydd för sitt familjeliv och 

det motstående allmänna intresset av att upprätthålla en reglerad 

invandring). 
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5.2.6 Tellapragadas intresse av att inte skiljas från sin familj 

väger tungt 

5.2.7 I ett första steg i denna proportionalitetsbedömning ska 

Tellapragadas intresse av att inte skiljas från sin familj bedömas. 

5.2.8 En grundprincip inom svensk migrationsrätt är att hålla samman 

familjen (se bl.a. prop. 2005/06:72 s. 68 och rättsfallet MIG 

2012:1 avsnitt 1 A). Den enskildes rätt till skydd för sitt 

familjeliv får därför redan som utgångspunkt anses väga tungt i 

förhållande till det allmänna intresset av att upprätthålla reglerad 

invandring.  

5.2.9 Vid en proportionalitetsbedömning som gäller barn ska vidare 

barnens bästa väga tyngst (se rättsfallet Mugenzi v. France, no. 

52701/09, 10 July 2014, § 45). Särskild vikt ska läggas vid bl.a. 

barnets ålder och graden av beroendeförhållande till föräldrarna 

(se rättsfallet Tuquabo-Tekle and Others v. the Netherlands, no. 

60665/00, 1 March 2006, § 44).  

5.2.10 Vid en utvisning av Tellapragada skulle hon vara skild 

från sin familj under den tid som skulle krävas för att resa ut och 

ansöka om och beviljas uppehållstillstånd från utlandet. 

Tellapragada är för närvarande åtta månader gammal och redan 

med hänsyn till hennes mycket unga ålder bör hennes intresse av 

att inte skiljas från sin familj väga mycket tungt. Hon befinner sig 

i ett skede då hon förväntas knyta an till sina föräldrar och graden 

av beroendeförhållande till sin familj måste anses vara mycket 

hög, såväl till sin pappa och mamma som till sin syster.  

5.2.11 Tellapragadas pappa Chaitanya Tellapragada kan med 

hänsyn till sin anställning och forskning inte lämna Sverige under 
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en så lång period som tre månader. En utvisning av 

Tellapragada skulle därför innebära att hon får resa ut ur landet 

enbart tillsammans med sin mamma och under en förhållandevis 

lång period därmed förlora den fysiska närheten till en av sina 

föräldrar, och sannolikt även till sin syster, i detta tidiga stadium 

av sin utveckling. Detta kan inte under några omständigheter 

anses vara förenligt med barnets bästa.   

5.2.12 Med beaktande av ovan får det anses stå klart att 

Tellapragadas intresse av att inte skiljas från sin familj väger 

tungt. 

5.2.13 Vid en bedömning av det allmänna intresset av att upprätthålla 

en reglerad invandring bör bakgrunden till såväl 5 b kap. 20 § 

utlänningslagen som 5 kap. 18 § utlänningslagen beaktas 

5.2.14 Kravet på uppehållstillstånd före inresan är ett viktigt led i 

upprätthållandet av den reglerade invandringen. 

Tellapragadas tungt vägande intresse av att inte skiljas från sin 

familj ska således ställas mot det allmänna intresset av att 

upprätthålla en reglerad invandring.  

5.2.15 En bedömning av behovet av att upprätthålla en reglerad 

invandring i Tellapragadas fall kan med fördel utgå från 

de överväganden som föregått justeringar av den generella 

bestämmelsen i 5 kap. 18 § utlänningslagen.  

5.2.16 I denna bestämmelse för när i tid en ansökan om 

uppehållstillstånd ska lämnas in och beviljas återfinns kravet på 

att det ska ske före inresan i Sverige. Från detta krav undantas 

dock familjemedlemmar i det fall det inte skäligen kan krävas att 

personen reser till ett annat land för att lämna in sin ansökan där. 
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Vid en sådan skälighetsbedömning ska konsekvenserna för ett 

barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas. (5 kap. 18 § 

andra stycket 5 och fjärde stycket utlänningslagen.)  

5.2.17 Ett motsvarande undantag finns dock inte i den aktuella 

bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen, som endast rör 

familjemedlemmar till personer med uppehållstillstånd för 

forskning. För att bedöma om det allmänna intresset av att 

upprätthålla reglerad invandring i förhållande till barn till 

forskare skulle väga tyngre än i övriga fall, behöver bakgrunden 

till de båda bestämmelserna beaktas.     

5.2.18 Överväganden i förhållande till 5 b kap. 20 § utlänningslagen  

5.2.19 Bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen infördes i och med 

Sveriges genomförande av direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 

2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse 

för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i 

elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete 

(student- och forskardirektivet). 

5.2.20 Vid genomförandet av student- och forskardirektivet i svensk rätt 

gjordes vissa överväganden med hänsyn till när en ansökan om 

uppehållstillstånd för en familjemedlem ska lämnas in och 

beviljas. Det konstaterades inledningsvis att direktivet inte 

innehåller några särskilda bestämmelser i detta avseende. Med 

utgångspunkt i 5 kap. 18 § utlänningslagen bestämdes att 

huvudregeln bör vara att en familjemedlem till en forskare ska ha 

ansökt om och beviljats ett uppehållstillstånd före inresan i 

Sverige. (Se prop. 2019/20:9 s. 112.) 
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5.2.21 Vidare konstaterades det att en ansökan om uppehållstillstånd i 

vissa fall bör kunna beviljas även när familjemedlemmen redan 

befinner sig här i landet. Detta ledde till införandet av vissa 

undantag, som dock inte avser en situation där en familjemedlem 

är född i Sverige. Vad som ska gälla i fall där ett barn måste 

skiljas från en förälder till följd av kravet på att en ansökan om 

uppehållstillstånd ska ha lämnats in och beviljats före inresan 

synes inte ha berörts i förarbetena. Det finns alltså inget som talar 

för att avsaknaden av ett motsvarande undantag för 

familjemedlemmar som finns i 5 kap. 18 § andra stycket 5 och 

fjärde stycket utlänningslagen skulle vara ett medvetet 

ställningstagande, det framstår snarare som ett förbiseende från 

lagstiftarens sida. (Se prop. 2019/20:9 s. 112–113.)  

5.2.22 Överväganden som gjorts i förhållande till 5 kap. 18 § 

utlänningslagen har inte gjorts i förhållande till 5 b kap. 20 § 

utlänningslagen  

5.2.23 Vid en bedömning av det allmänna intresset av att upprätthålla 

reglerad invandring bör, som redan påtalats, även bakgrunden till 

den generella bestämmelsen i 5 kap. 18 § utlänningslagen 

beaktas.  

5.2.24 Bestämmelsen i 5 kap. 18 § utlänningslagen har vid ett flertal 

tillfällen justerats för att uppnå en rimlig balans mellan å ena 

sidan den reglerade invandringen och å andra sidan behovet av 

undantag av praktiska och humanitära skäl. 

Tellapragadas uppfattning är att denna avvägning, i de fall den 

tagit sikte på familjelivet, kan anses motsvara den som ska göras 

vid en proportionalitetsbedömning enligt artikel 8 

Europakonventionen.  
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5.2.25 Vid revideringar av 5 kap. 18 § utlänningslagen har det 

uppmärksammats att det i vissa fall framstår som mer eller 

mindre obefogat att upprätthålla ett krav på att uppehållstillstånd 

ska vara ordnat före inresa (se prop. 2009/10:137 s. 12). Ett 

mycket starkt intresse i dessa överväganden har varit strävan efter 

att undvika splittring av familjer för att en av föräldrarna måste 

åka till sitt hemland för att därifrån ansöka om uppehållstillstånd. 

Det har betonats särskilt att det framförallt är ur ett 

barnperspektiv som tillämpningen av 5 kap. 18 § utlänningslagen 

i vissa fall har framstått som onödigt snäv. (Se prop. 2009/10:137 

s. 12.)  

5.2.26 Migrationsverket har till lagstiftaren framhållit behovet av ökade 

möjligheter att bevilja uppehållstillstånd för att inte skilja barn 

från sina föräldrar och har anfört att det i enskilda fall ter sig 

onödigt formalistiskt att kräva att den som är berättigad till ett 

uppehållstillstånd ska behöva lämna Sverige och sina anhöriga 

för att ansöka om och beviljas tillstånd. Även 

Barnombudsmannen har påtalat ett liknande behov. (Se prop. 

2009/10:137 s. 11–12).  

5.2.27 Mot bakgrund av dessa överväganden infördes år 2010 ett nytt 

stycke i bestämmelsen som uttryckligen anger att det vid en 

skälighetsbedömning enligt 5 kap. 18 § 5 p. utlänningslagen ska 

särskilt beaktas konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sina 

föräldrar (5 kap. 18 § fjärde stycket utlänningslagen).        

5.2.28 I denna bedömning ska bl.a. beaktas hur lång tid den befarade 

separationen väntas bestå, hur sammanlevnaden ser ut i vanliga 

fall och barnets särskilda behov sett utifrån bl.a. barnets ålder. 

Tidsmässigt kan även konsekvenserna av en kortare tids 
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separation inverka vid skälighetsbedömningen, med utgångspunkt 

i det enskilda barnets behov. Det är de sammantagna 

konsekvenserna för barnet som ska vara avgörande vid 

bedömningen. (Se prop. 2009/10:137 s. 19 och prop. 2013/14:217 

s. 44.) 

5.2.29 Det står alltså klart att de överväganden som har gjorts i 

förhållande till 5 kap. 18 § utlänningslagen inte har gjorts i 

förhållande till 5 b kap. 20 § utlänningslagen. Eftersom motiven 

bakom en sådan inkonsekvent ordning inte framgår, framstår 

detta som ett förbiseende av lagstiftaren. 

5.2.30 Det ska vidare påpekas att det av student- och forskardirektivet 

framgår att bestämmelserna i direktiv 2003/86/EG om rätt till 

familjeåterförening (familjeåterföreningsdirektivet) ska tillämpas 

för forskares familjemedlemmar (artikel 6.1 i 

familjeåterföreningsdirektivet).  

5.2.31 Enligt familjeåterföreningsdirektivet skall en ansökan om 

familjeåterförening lämnas in när sökanden vistas utanför den stat 

anknytningspersonen vistas i. En medlemsstat får dock i lämpliga 

fall godta en ansökan som lämnas in när familjemedlemmarna 

redan befinner sig på deras territorium (artikel 5.3 i direktivet).  

5.2.32 Vidare anges att bestämmelser avseende familjeåterförening bör 

antas i överensstämmelse med den skyldighet att skydda familjen 

och respektera familjelivet som stadfästs i en rad folkrättsliga 

instrument (skäl 2 i direktivet). Detta innebär att bestämmelserna 

i direktivet ska tolkas och tillämpas mot bakgrund av rätten till 

respekt för familjelivet som föreskrivs i bl.a. Europakonventionen 
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(se EU-domstolens dom av den 4 mars 2010, Chakroun, C-

578/08, § 44). 

5.2.33 Vid genomförandet av familjeåterföreningsdirektivet 

konstaterade den svenska lagstiftaren att direktivet inte 

föranledde några ändringar av utlänningslagen i detta hänseende 

med hänvisning till att den generella bestämmelsen i 5 kap. 18 § 

utlänningslagen redan medgav undantag för bl.a. personer som 

har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige om det 

inte skäligen kan krävas att utlänningen återvänder till ett annat 

land för att ge in sin ansökan där (se prop. 2005/06:72 s. 56). 

5.2.34 Inte heller dessa överväganden gjordes i förhållande till 5 b kap. 

20 § utlänningslagen, trots den uttryckliga hänvisningen i student- 

och forskardirektivet till familjeåterföreningsdirektivet. Det 

framstår även i detta fall som ett rent förbiseende av lagstiftaren.  

5.2.35 Därutöver bör framhållas att familjemedlemmar till forskare, före 

införlivandet av student- och forskardirektivet, omfattades av 

undantagsbestämmelsen i 5 kap. 18 § andra stycket 5 

utlänningslagen och kunde därför genom en skälighetsbedömning 

undantas kravet på att ett uppehållstillstånd ska lämnas in och 

beviljas före inresan i Sverige (jfr prop. 2019/20:9 s. 110 där den 

tidigare ordningen framgår). Det faktum att familjemedlemmar 

till forskare genom införlivandet av student- och forskardirektivet 

hamnar i en sämre position än tidigare har inte berörts eller 

motiverats i förarbetena.  

5.2.36 Även i detta avseende framstår den inkonsekventa ordningen som 

ett rent förbiseende av lagstiftaren. 
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5.2.37 Sammanfattningsvis har det inte framkommit något som tyder på 

att det allmänna intresset av att upprätthålla reglerad invandring 

skulle väga tyngre i förhållande till barn till forskare än det gör i 

förhållande till barn som omfattas av 5 kap. 18 § utlänningslagen. 

5.2.38 En tillämpning av 5 b kap. 20 § utlänningslagen i 

Tellapragadas fall skulle stå i strid med artikel 8 

Europakonventionen 

5.2.39 Mot bakgrund av avsaknaden av särskilda motiv för den striktare 

hållningen avseende barn till forskare än det gör i förhållande till 

barn som omfattas av 5 kap. 18 § utlänningslagen, får det anses 

stå klart att Tellapragadas intresse av att inte skiljas från 

sin familj väger tyngre än det allmänna intresset av att 

upprätthålla reglerad invandring i det här fallet.  

5.2.40 Den inskränkning av Tellapragadas rätt till skydd för 

sitt familjeliv som en utvisning skulle innebära är således att 

betrakta som oproportionerlig och därmed i strid med artikel 8 

Europakonventionen.  

5.2.41 För att undvika en normkonflikt och en rättighetsöverträdelse 

måste migrationsdomstolen därför underlåta att tillämpa 

bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen genom något av de 

tre förfaranden som domstolen har till sitt förfogande och som 

Tellapragada redogör för i följande avsnitt.   

5.3 (i) Underlåtelse att tillämpa bestämmelsen i 5 b kap. 20 § 

utlänningslagen genom konventionskonform tolkning 

5.3.1 Europakonventionen är inkorporerad i svensk rätt genom lag 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 
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för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Inför inkorporeringen av Europakonventionen i svensk rätt 

framhölls att det inte helt kan uteslutas att det uppkommer fall där 

en konflikt mellan Europakonventionens bestämmelser och annan 

lagstiftning kan tänkas föreligga. (Se prop. 1993/94:117 s. 36.) 

5.3.2 I samband med dessa överväganden underströks att 

konventionens tillämpning i Sverige inte bör begränsas till enbart 

en lagprövningsfråga. Det här innebär att i fall av verklig eller 

skenbar konflikt mellan konventionen och annan lag måste 

konflikten i första hand lösas genom lagtolkning eller med hjälp 

av rättstillämpningsmetoder. (Se prop. 1993/94:117 s. 36–37.) 

5.3.3 En allmän tolkningsprincip är att Sveriges författningar är 

förenliga med Sveriges internationella åtaganden och att de därför 

ska tolkas i fördragsvänlig anda, s.k. fördragskonform tolkning. 

Föreligger en eventuell motstridighet mellan 

Europakonventionens bestämmelser och en föreskrift i annan lag, 

kan en domstol enligt gällande princip göra en bedömning som 

innebär att konventionsbestämmelserna får genomslag i 

rättstillämpningen. (Se prop. 1993/94:117 s. 37.) 

5.3.4 I detta förfarande ska en domstol först och främst försäkra sig om 

att det föreligger en motstridighet. Häri behöver domstolen t.ex. 

ta del av Europadomstolens praxis för att kunna konstatera vilket 

innehåll konventionsbestämmelsen har. (Se prop. 1993/94:117 s. 

37.) 

5.3.5 I nästa steg ska den rent inhemska regelns innebörd fastställas (se 

prop. 1993/94:117 s. 37).  
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5.3.6 Domstolen får vid en konstaterad motstridighet överväga om den 

svenska lagregeln tolkningsvis kan ges ett innehåll som motsvarar 

konventionens krav. Detta kan innebära att den svenska 

ordningen genom domstolspraxis får sättas åt sidan eller 

modifieras så att den blir förenlig med konventionen (se rättsfallet 

”De kompensatoriska rättsmedlen I” NJA 2012 s. 1038 I p. 14).  

5.3.7 För det fall den svenska lagregeln måste uppfattas som så entydig 

att något tolkningsutrymme inte ges, föreligger en verklig 

lagkonflikt, och domstolen måste välja vilket av de två 

lagrummen som ska läggas till grund för avgörandet (se prop. 

1993/94:117 s. 37). En fördragskonform tolkning i detta avseende 

skulle innebära att Europakonventionen på grund av sin speciella 

karaktär bör ges en särskild vikt och därmed företräde (se prop. 

1993/94:117 s. 38; jfr rättsfallet ”De kompensatoriska 

rättsmedlen I” NJA 2012 s. 1038 I p. 14). Om en domstol anser 

att det går att sträcka principen om fördragskonform tolkning 

långt, minskas behovet att lagpröva (se Cameron, Normkonflikter 

och EKMR, SvJT 2007 s. 851–861 [s. 854]). 

5.3.8 Frågan om huruvida tillämpningen av en svensk lagbestämmelse 

borde underlåtas med hänvisning till Europakonventionen 

aktualiserades i rättsfallet ”Predikan i Borgholm” NJA 2005 

s. 805. Högsta domstolen prövade i detta mål om en tillämpning 

av den dåvarande ansvarsbestämmelsen om hets mot folkgrupp i 

16 kap. 8 § brottsbalken borde underlåtas därför att en 

tillämpning av bestämmelsen skulle strida mot religionsfriheten i 

artikel 9 och yttrandefriheten i artikel 10 Europakonventionen.  

5.3.9 Högsta domstolen kunde i ett första steg konstatera att 

Europadomstolen vid en prövning av den aktuella 



 

 
20 

frihetsinskränkningen sannolikt skulle finna att inskränkningen 

inte är proportionerlig och att den därmed skulle utgöra en 

kräkning av Europakonventionen (se ”Predikan i Borgholm” 

NJA 2005 s. 805, s. 830).   

5.3.10 I ett andra steg kunde Högsta domstolen konstatera att 

ansvarsbestämmelsen om hets mot folkgrupp i detta fall borde 

tolkas mera restriktivt än vad dess förarbeten ger vid handen för 

att en konventionskonform tillämpning skulle uppnås. Därmed 

underlät Högsta domstolen att tillämpa bestämmelsen i dåvarande 

16 kap. 8 § brottsbalken (se ”Predikan i Borgholm” NJA 2005 s. 

805, s. 830–831).     

5.3.11 Tellapragadas uppfattning är att en tillämpning av 

bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen i hennes fall skulle 

stå i strid med artikel 8 Europakonventionen. 

Migrationsdomstolen kan, med hänvisning till skyldigheten att 

tolka och tillämpa nationella bestämmelser konventionskonformt, 

välja att tolka bestämmelsen restriktivt och ge den ett mer 

begränsat tillämpningsområde som exkluderar 

Tellapragada från att omfattas av det aktuella kravet, eller, om en 

restriktiv tolkning inte är möjlig, göra ett s.k. reduktionsslut med 

följden att bestämmelsen inte ska tillämpas i 

Tellapragadas fall.  
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5.4 (ii) Underlåtelse att tillämpa bestämmelsen i 5 b kap. 20 § 

utlänningslagen med beaktande av principen om EU-rättens 

företräde 

5.4.1 När svenska domstolar tillämpar EU-rätt ska EU-rätten ges 

företräde framför nationella regler  

5.4.2 Den allmänna principen om EU-rättens företräde innebär att EU-

lagstiftningen har företräde framför medlemsstaters nationella 

lagstiftning vid tillämpning av EU-rätten (se t.ex. EU-domstolens 

dom av den 15 juli 1964, Costa, 6/64 och dom av den 26 

september 2000, Engelbrecht, C-262/97; se även rättsfallet MIG 

2018:17, avsnitt 3.1).  

5.4.3 Detta får till följd att bestämmelserna i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) ska ges 

företräde i svensk rätt vid tillämpning av EU-rätten (artikel 51.1; 

se även rättsfallet ”Juniavgörandet” NJA 2013 s. 502 p. 26, där 

Högsta domstolen betonar att nationella domstolar ska säkerställa 

att rättigheterna i stadgan ges full verkan och, om det behövs, låta 

bli att tillämpa nationella bestämmelser som strider mot stadgan). 

5.4.4 En prövning av Tellapragadas ansökan om 

uppehållstillstånd innebär en tillämpning av EU-rätten 

5.4.5 Bestämmelserna om uppehållstillstånd för en forskares 

familjemedlemmar i 5 b kap. 19 § och 20 § utlänningslagen 

tillkom i och med genomförandet av student- och 

forskardirektivet (se prop. 2019/20:9). 

5.4.6 Av student- och forskardirektivet framgår att 

familjeåterföreningsdirektivet ska tillämpas i förhållande till en 
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forskares familjemedlemmar (artikel 26.1 i direktivet). Även 

familjeåterföreningsdirektivet har således beaktats vid tillkomsten 

av bestämmelserna om uppehållstillstånd för en forskares 

familjemedlemmar (se prop. 2019/20:9 s. 109 ff.).  

5.4.7 Den nationella reglering som är tillämplig i 

Tellapragadas fall har alltså till syfte att genomföra student- och 

forskardirektivet tillsammans med relevanta delar av 

familjeåterföringsdirektivet. En prövning av 

Tellapragadas ansökan om uppehållstillstånd innebär därför en 

tillämpning av EU-rätten och aktualiserar därmed principen om 

EU-rättens företräde. 

5.4.8 En tillämpning av bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen i 

Tellapragadas fall skulle stå i strid med artikel 7 EU-

stadgan 

5.4.9 Enligt artikel 7 EU-stadgan har var och en rätt till respekt för sitt 

privatliv och familjeliv. Denna bestämmelse ska läsas i samband 

med artikel 24 som föreskriver en skyldighet att ta hänsyn till 

barnets bästa samt att varje barn har rätt att regelbundet upprätta 

ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda 

föräldrarna, utom då det strider mot barnets bästa (se EU-

domstolens dom av den 27 juni 2006, parlamentet mot rådet, C-

540/03, § 58).  

5.4.10 Rättigheterna i artikel 7 EU-stadgan ska ges samma mening och 

samma räckvidd som rättigheterna i artikel 8.1 

Europakonventionen, såsom de har tolkats av Europadomstolen 

(se EU-domstolens dom av den 15 november 2011, Dereci m.fl., 

C-256/11, § 70 och artikel 52.3 EU-stadgan).  
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5.4.11 Som redogjorts för i avsnitt 5.2 anser Tellapragada att 

en tillämpning av bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen i 

hennes fall skulle stå i strid med artikel 8 Europakonventionen. 

Då skyddet i artikel 7 EU-stadgan motsvarar skyddet i artikel 8 

Europakonventionen skulle en tillämpning av den aktuella 

bestämmelsen även stå i strid med EU-stadgan.  

5.4.12 Migrationsdomstolen ska därför underlåta att tillämpa 

bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen i 

Tellapragadas fall med beaktande av principen om EU-rättens 

företräde för att undvika en normkonflikt och 

rättighetsöverträdelse.  

5.5 (iii) Underlåtelse att tillämpa bestämmelsen i 5 b kap. 20 § 

utlänningslagen genom lagprövning enligt 11 kap. 14 § 

regeringsformen 

5.5.1 Ett tredje förfarande som domstolen har till sitt förfogande för att 

undvika en normkonflikt och rättighetsöverträdelse i 

Tellapragadas fall är lagprövning.   

5.5.2 Av regeringsformen följer att domstolarna utövar normkontroll 

enligt reglerna om lagprövning i 11 kap. 14 § regeringsformen. 

Lagprövningen utgör en betydelsefull beståndsdel i ett 

normkontrollsystem då det av olika anledningar, trots 

förhandskontroll, kan uppkomma frågor om förenligheten mellan 

föreskrifter på olika nivåer i normhierarkin. Det kan exempelvis 

röra sig om fall som aktualiseras först när lagen ska tillämpas och 

som inte uppmärksammats under lagstiftningsförfarandet (se 

prop. 2009/10:80 s. 147).  
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5.5.3 Enligt 2 kap. 19 § regeringsformen får lag eller annan föreskrift 

inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 

Europakonventionen. Av förarbetsuttalanden framgår att 

bestämmelsen möjliggör för domstolar att, med stöd av 11 kap. 

14 § regeringsformen, sätta föreskrifter som strider mot 

Europakonventionen åt sidan. (Se prop. 1993/94:117 s. 36 och 

prop. 2009/10:80 s. 146.)  

5.5.4 Genom grundlagsändringen år 2010 togs det s.k. 

uppenbarhetsrekvisitet i 11 kap. 14 § regeringsformen bort. Detta 

motiverades med att det på vissa områden är särskilt viktigt att 

lagprövningen får genomslag, exempelvis vid frågor som rör 

svensk rätts förenlighet med Europakonventionen. (Se prop. 

2009/10:80 s. 147.)  

5.5.5 Tellapragadas uppfattning är att en tillämpning av 

bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen i hennes fall skulle 

stå i strid med artikel 8 Europakonventionen. Vid en lagprövning 

enligt 11 kap. 14 § tillsammans med 2 kap. 19 § regeringsformen 

ska migrationsdomstolen därför underlåta att tillämpa 

bestämmelsen.  

6 SAMMANFATTNING 

6.1 Tellapragada gör i första hand gällande att 

bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen inte är tillämplig i 

hennes fall. Bestämmelsen föreskriver ett krav på att en ansökan 

om uppehållstillstånd ska ha lämnats in och beviljats före inresan 

i Sverige och förutsätter således att utlänningen har passerat in 

över gränsen för svenskt territorium. Tellapragada är 
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född i Sverige och har därmed inte passerat in över en gräns för 

svenskt territorium.  

6.2 För det fall bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen skulle 

anses vara tillämplig gör Tellapragada i andra hand 

gällande att en tillämpning av bestämmelsen i hennes fall skulle 

strida mot hennes rätt till skydd för privat- och familjeliv enligt 

artikel 8 Europakonventionen. Migrationsdomstolen ska därför 

underlåta att tillämpa bestämmelsen (i) genom en 

konventionskonform tolkning, (ii) med beaktande av principen 

om EU-rättens företräde, eller (iii) genom lagprövning enligt 11 

kap. 14 § regeringsformen.  

6.3 Eftersom det är ostridigt att  Tellapragada uppfyller 

villkoren för uppehållstillstånd i 5 b kap. 19 § utlänningslagen ska 

hennes ansökan bifallas. 

 

Som ovan, 

Lisa Hyder    Olivia Möller  


