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Förkortningar 

Art. Artikel

Barnkonventionen Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

Brå Brottsförebyggande rådet 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna 

EES Europeiska och ekonomiska samarbetsområdet 

EU Europeiska unionen 

EUF Fördraget om Europeiska unionen

EUFF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

FN Förenta Nationerna

HD Högsta domstolen

NJA Nytt juridiskt arkiv

Prop. Proposition 

RF Regeringsformen (1974:152) 

RH Rättsfall från hovrätterna 

Rättighetsstadgan Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Rörelsedirektivet/ Europaparlamentets  och  Rådets  direktiv  2004/38/EG  om 
direktivet unionsmedborgarens och deras familjers rätt att fritt röra sig och 

uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier

SIS Schengens informationssystem 

SOU Statens offentliga utredningar 

UtL Utlänningslagen (2005:716) 
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1 Inledning

1.1 Introduktion till ämnet 

Invandringspolitiken är ett ständigt aktuellt och omdebatterat ämne, i synnerhet frågan 

om utlänningars rätt att uppehålla sig i landet och under vilka förutsättningar en sådan 

rätt  bör  förverkas.  En  aspekt  som uppmärksammas  särskilt  i  detta  sammanhang  är 

utländska  medborgares  överrepresentation  i  kriminalstatistiken.  Trots  att  antalet 

utvisningsbeslut på grund av brott har ökat kraftigt de senaste åren1 är argument som 

”hårdare tag mot brottsligheten” och ”utvisa alla kriminella invandrare” alltjämt vanligt 

förekommande i dagens kriminalpolitiska diskurs. Även om utvisning på grund av brott 

inte är en straffrättslig påföljd i juridisk mening finns det en tydlig koppling till  det 

straffrättsliga ansvaret – ett beslut om avlägsnande utöver en utdömd påföljd förmedlar 

en samlad reaktion gentemot en utlänning som anses ha förbrukat sin rätt att stanna kvar 

i landet och som därmed är icke-önskvärd. 

Utvisningsbeslutets  rättsliga  och  faktiska  konsekvenser  för  den  enskilde 

problematiseras  dock  sällan.  Institutet  har  behandlats  sparsamt  i  den  juridiska 

litteraturen, domsmotiveringarna är ofta kortfattade och allmänt hållna och kunskapen 

överlag inom detta ämne är bristfällig. En möjlig förklaring är att  utvisning framstår 

som en  okontroversiell  åtgärd  i  de  allra  flesta  fallen  då  majoriteten  som avlägsnas 

saknar närmare anknytning till landet och har endast vistats här kortvarigt.2 

Emellertid kan svåra intressekollisioner uppstå där domstolen har att ta ställning 

till ett antal frågor inom ramen för prövningen. Dessa intresseavvägningar kommer till 

uttryck i utlänningslagen (2005:716) på olika sätt och utvisningsprövningen är således 

en balansgång mellan det samhälleliga intresset att avlägsna kriminella personer från det  

egna territoriet och individens skyddsvärda intressen av att få  stanna kvar. Först  har 

domstolen att avgöra om de grundläggande förutsättningarna för utvisning är uppfyllda 

samt bedöma utvisningsskälens styrka i det enskilda fallet. Nästa steg är att undersöka 

om det finns motstående intressen som talar mot utvisning. Det kan exempelvis gälla 

personer  med  familjeanknytning  i  landet  eller  som  annars  har  starka  band  till  det 

svenska samhället, personer med flyktingstatus, personer som har vistats under en lång 

tid i landet eller som innehar permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. 

Till  följd  av  implementeringen  av  Europaparlamentets  och  rådets  direktiv 

1 Brå, Barnets bästa? s. 6
2 Brå s. 17. 
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2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars 

rätt att fritt röra sig inom medlemsstaternas territorier (rörelsedirektivet) åtnjuter EES-

medborgare  och  deras  familjemedlemmar  ett  förstärkt  skydd  mot  utvisning.3 EU:s 

primära  målsättning  att  tillerkänna  varje  unionsmedborgare  rätten  till  fri  rörlighet  i 

största  möjliga  utsträckning  komplicerar  dock  statens  roll  i  relationen  mellan  de 

inblandade subjekten, d.v.s. relationen mellan EU, staten, och den enskilda individen. 

Skyldigheten att  avstå  från varje  åtgärd som försvårar  fullgörandet  av unionens mål 

enligt  lojalitetsprincipen  och  att  respektera  de  grundläggande  friheterna  såsom  de 

kommer till uttryck i EU:s rättighetsstadga hamnar i konflikt med statens egna intressen 

att  utvisa  kriminella  personer  och  även  skyldigheten  att  skydda  de  egna 

samhällsmedborgarna. Det är denna intressekollision som står i fokus för detta arbete. 

Enligt statistik från Brå har fler än hälften av de utländska medborgarna som 

utvisas från Sverige sitt ursprung i Europa4 och avlägsnandebesluten berör således ett 

stort antal unionsmedborgare varje år. Eftersom utvisning på grund av brott innebär en 

inskränkning  i  den  grundläggande  rätten  till  fri  rörlighet  är  det  viktigt  utifrån  ett 

rättighetsperspektiv  att  belysa  utvisningsinstitutets  tillämpning  i  förhållande  till 

unionsmedborgare. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Denna framställning har två huvudsyften. Det första syftet är att undersöka under vilka 

förutsättningar  ett  beslut  om  utvisning  kan  tänkas  utgöra  ett  tillåtet  ingrepp  i 

unionsmedborgarens rätt till fri rörlighet. Vidare avser jag att undersöka hur den svenska 

utvisningsbestämmelsen  (8  kap  8.  §  UtL)  förhåller  sig  till  rörelsedirektivet  samt 

analysera  den  svenska  rättens  förenlighet  med  EU-rätten.  För  att  uppnå  mina 

övergripande syften kommer följande frågor att besvaras:

• Vilket  rättsligt  skydd  åtnjuter  unionsmedborgaren  mot  utvisning  enligt 

direktivet? 

3 Enligt rörelsedirektivet är det unionsmedborgare och deras familjemedlemmar som åtnjuter rätt till fri  
rörlighet.  Regleringen är  dock även  tillämplig på EES-medborgare eftersom den gemenskapsrättsliga 
regleringen har blivit en del av EES-avtalet. Regleringen gäller därför även medborgare i Island, Norge  
och Liechtenstein.  Schweiziska  medborgare  likställs  med  EES-medborgare  och  omfattas  också  av 
regleringen, prop. 2005/06:77 s. 39. Av praktiska skäl kommer begreppet  unionsmedborgare användas i 
den fortsatta framställningen, se avsnitt 1.3.
4 Brå s. 17.
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• Under vilka förutsättningar får en unionsmedborgare utvisas på grund av brott?

• Hur  har  direktivet  implementerats  i  svensk  rätt  och  hur  kommer 

unionsmedborgarens  rättsliga  skydd  till  uttryck  i  den  svenska 

utlänningslagstiftningen?

• Hur förhåller sig den svenska utvisningsbestämmelsen till rörelsedirektivet?

• Stämmer den svenska rätten överens med EU-rätten?

• Hur  tillämpas  utvisningsbestämmelsen  i  förhållande  till  unionsmedborgare  i 

praxis? 

1.3 Avgränsningar

Utlänningar  kan  avlägsnas  från  landet  antingen  genom  avvisning eller  utvisning. 

Utvisning  kan  enligt  8  kap.  2  §  UtL  aktualiseras  till  följd  av  att  utlänningens 

uppehållstillstånd återkallas genom 7 kap. UtL på grund av brott, befarad brottslighet, 

eller annan misskötsamhet. I dessa fall utgör brottsligheten den indirekta grunden för 

avlägsnandet.5 Vidare finns det en möjlighet  för regeringen att  besluta om utvisning 

enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll när hänsyn till  rikets säkerhet 

kräver det. Denna framställning handlar dock uteslutande om  utvisning på grund av  

brott enligt 8 kap. 8 § UtL.

Av  utrymmesskäl  har  jag  valt  att  inte  behandla  utvisning  av  personer  med 

flyktingstatus och andra skyddsbehövande. Läsaren bör dock ha i åtanke att särskilda 

begränsningar mot utvisning kan föreligga i dessa fall. Innan ett beslut om utvisning 

fattas har domstolen att undersöka om s.k. verkställighetshinder att sändas till ett visst 

land föreligger enligt 12 kap. UtL, exempelvis risk för dödsstraff, tortyr, kroppsstraff, 

förföljelse, eller om det annars finns särskilda hinder mot beslutets verkställande. 

Som nämndes inledningsvis kan ett antal komplicerade frågor aktualiseras vid en 

utvisningsprövning. Även om institutet har behandlats sparsamt i doktrinen finns det 

emellertid utförliga förarbetsuttalanden och ett flertal vägledande rättsfall från Högsta 

domstolen  och  hovrätterna.  Däremot  saknas  närmare  ledning  beträffande  hur 

utvisningsbestämmelserna ska tillämpas i förhållande till unionsmedborgare. Mitt syfte 

är  således  inte  att  genomföra  en  uttömmande  studie  kring  det  svenska 

utvisningsinstitutet utan jag har valt att fylla den kunskapslucka som finns beträffande 

5 SOU 2005:49 s. 148. 
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utvisning av unionsmedborgare.

Vad  gäller  terminologin  har  jag  av  praktiska  skäl  valt  att  genomgående  i 

uppsatsen använda mig av begreppet  unionsmedborgare avseende personkretsen som 

omfattas av den gemenskapsrättsliga regleringen. Terminologin omfattar emellertid en 

vidare  personkrets,  nämligen  familjemedlemmar  till  unionsmedborgare  och  EES-

medborgare.

1.4 Disposition, metod och material 

1.4.1 Disposition och rättsvetenskaplig metod 

Intentionen med uppsatsens första del är att förmedla kunskap om gällande rätt och att 

skapa en kontext för en senare analys om det svenska utvisningsinstituts förenlighet 

med EU-rätten. Först presenteras utvisningsinstitutet i  ett historiskt perspektiv för att 

öka  förståelsen  för  de  principiella  utgångspunkterna  i  UtL  (kapitel  2).  Därefter 

behandlas utvisningsprövningens olika delar enligt 8 kap. UtL samt vissa identifierade 

problemområden i gällande rätt som jag anser är särskilt problematiska (kapitel 3). I 

denna  deskriptiva  del  har  jag  använt  mig  av  rättskälleläran  i  enlighet  med  den 

traditionella rättsdogmatiska metoden.6 

EU och principen om den fria rörligheten behandlas ingående i  kapitel 4 och 

syftet  är att analysera rörelsedirektivets bestämmelser beträffande unionsmedborgares 

rättsliga skydd mot utvisning samt att redogöra för vilka krav som ställs på de nationella 

utvisningsreglerna. Eftersom regleringen är en kodifiering av EU-domstolens praxis har 

ett  antal  rättsfall  undersökts  och  tolkats  för  att  fastställa  den  gemenskapsrättsliga 

innebörden av bestämmelserna. 

 Den  gemenskapsrättsliga  regleringen  kommer  sedan  att  jämföras  med  den 

svenska rätten i  kapitel 5. Undersökningen i denna del har ett analytiskt och kritiskt 

förhållningssätt och är inriktad på ett de lege ferenda perspektiv om hur den svenska 

rätten  bör utformas  och  tolkas  i  ljuset  av  EU-rätten.  Därefter  följer  en  analys  av 

direktivets praktiska tillämpning och tolkning i svensk rätt (kapitel 6) och slutligen en 

sammanfattning med avslutande kommentarer (kapitel 7). 

6 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare; Ämne, material, metod och argumentation s. 35 ff.
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1.4.2 Materialurval 

Det  finns  endast  ett  avgörande  från  Högsta  domstolen  beträffande  utvisning  av 

unionsmedborgare  på  grund  av  brott  (NJA  2009  s.  559).  Dessförinnan  var 

rättstillämpningen  tämligen  ojämn.  Min  uppfattning  är  dock  att  det  alltjämt  råder 

oklarheter  beträffande  hur  utvisningsreglerna  ska  tillämpas  i  förhållande  till 

unionsmedborgare  och  syftet  med  praxisgenomgången  i  kapitel  6  är  således  att 

undersöka hur rättstillämpningen har sett ut efter 2009 års fall.  

Rättsfallen som har ingått i materialunderlaget är ett urval som funnits genom 

sökning  i  elektroniska  databaser.7 En  försvårande  omständighet  vid  insamlandet  av 

materialet har varit att domsmotiveringarna i de allra flesta fall är så pass kortfattade att  

det inte går att urskilja vilka faktorer som har legat till grund för bedömningarna i de 

enskilda fallen. Det är dock en intressant iakttagelse i sig att rätten sällan fördjupar sig i 

utvisningsfrågan. De bristande motiveringarna får emellertid ses mot bakgrund av att 

intressekollisionerna  i  många  fall  inte  är  särskilt  framträdande  -  den  övervägande 

majoriteten av domarna handlar om personer som tidigare har dömts för brott och som 

har svag eller ingen anknytning till landet. Att finna ett varierat underlag för studien har 

således inte varit  enkelt,  men med beaktande av utvisningsstatistiken från Brå torde 

materialurvalet ge en representativ bild av vilka det är som utvisas. 

Eftersom rättsfallen inte tillför särskilt mycket var för sig har jag valt analysera 

domarna genom att identifiera tendenser och tematisera dem efter innehåll. Syftet med 

den kvalitativa textanalysen är att ge en bild av hur tillämpningen har sett ut i de fallen 

som har ingått i materialurvalet och inte att nå generaliserbara resultat. 

7 Jag har använt mig av sökorden ”utvisning unionsmedborgare” och ”utvisning EES-medborgare” och 
valt ut 15 hovrättsfall från 2010 och framåt.  
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2 Utvisningsinstitutet 

2.1 Ett historiskt perspektiv 

Fram till  1900-talets  början hade Sverige ett  fritt  folkutbyte  med andra länder.  Den 

generella utlänningskontrollen var oreglerad och det var således fritt för utlänningar att 

resa in i landet utan pass och uppehålla sig här på samma sätt som svenska medborgare.8 

Det  ökade  trycket  på  invandringen  till  följd  av  första  världskriget  krävde  dock 

lagstiftningsåtgärder och år 1914 antogs  lagen (1914:196) angående förbud för vissa  

utlänningar att här i riket vistas. Den s.k. utvisningslagen syftade till att reglera den 

individuella utlänningskontrollen och skapade en möjlighet att avlägsna icke-önskvärda 

utlänningar  på  grund  av  deras  brottslighet  eller  asocialitet.9 Tiden  därefter  vidtogs 

åtskilliga  lagstiftningsåtgärder  i  syfte  att  införa  en  generell  utlänningskontroll  med 

administrativa  förfaranden  då  principen  om  det  fria  folkutbytet  inte  längre  kunde 

upprätthållas under mellankrigstiden.10 Lagstiftningen var tidsbegränsad och sågs som 

en tillfällig lösning under tider av instabilitet. 

I  samband  med  den  första  permanenta  utlänningslagstiftningens  tillkomst  år 

1954 fastslogs  principen  om att  det  endast  är  svenska  medborgare  som åtnjuter  en 

ovillkorlig  rätt  att  vistas i  landet.  I  förarbetena  framhölls  dock vikten av att  reglera 

utlänningars rättigheter och ge dem en så tryggad ställning som möjligt för att förhindra 

godtycklig  behandling.11 Beträffande  utvisningsreglerna  kunde  asociala  utlänningar 

utvisas om de yrkesmässigt bedrev otukt, var missbrukare, eller annars levde på grovt 

störande sätt. Utvisning på grund av brott kunde beslutas om det fanns anledning att 

befara  att  utlänningen  skulle  fortsätta  sin  brottsliga  verksamhet  i  Sverige  eller  om 

brottet annars var av sådant slag att utlänningen inte borde få stanna kvar.12 Regeln var 

avsedd  att  tillämpas  först  vid  tämligen  grov  brottslighet  och  gränsen  sattes  vid  att 

straffarbete  kunde  följa  på  brottet.13 Lydelsen  ändrades  sedermera  i  samband  med 

brottsbalkens tillkomst 1965 till att brottet kunde leda till fängelse i mer än ett år, en 

förutsättning som gällde ända fram till 1994.14 

8  Wikrén & Sandelsjö, Utlänningslagen med kommentarer s. 15. 
9  Wikrén & Sandelsjö s. 15 f. och SOU 1993:54 s. 77.
10 Wikrén & Sandelsjö s. 16. 
11 Prop. 1954:41 s. 61 f., Wikrén & Sandelsjö s. 19. 
12 26 § 1954 års utlänningslag (1954:193). 
13 Prop. 1954:41 s. 97.
14 Wikrén & Sandelsjö s. 407.
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En processuell nyhet i och med 1954 års utlänningslag var att beslutanderätten 

beträffande utvisning på grund av brott fördes över från länsstyrelsen till domstolen som 

dömde  i  brottmålet.  Frågan  om  utvisning  ansågs  vara  nära  förknippad  med  det 

straffrättsliga  ansvaret  och  det  ansågs  vara  en  lämpligare  lösning  att  ha  en  samlad 

samhällsreaktion mot en utlänning som begår brott.15 Till följd av att beslutanderätten 

överfördes  till  domstolarna  betraktades utvisningen som en straffpåföljd.  I  och  med 

brottsbalkens tillkomst klargjordes det dock att utvisning inte var en brottspåföljd, utan 

en annan särskild rättsverkan av brott.16  

1954  års  lag  ersattes  år  1980  med  en  ny  utlänningslag.  I  förarbetena 

uppmärksammades bl.a. svårigheten som utvisningsbeslutet  medförde för utlänningar 

som hade hunnit  få en fastare anknytning till  landet  samt följdverkningarna för den 

utvisades familj.17 Det ansågs därför vara motiverat att begränsa möjligheten att utvisa i 

dessa  fall.  Skyddet  mot  utvisning förstärktes  genom att  större  hänsyn skulle  tas till 

utlänningens sociala situation i övrigt samt att det krävdes synnerliga skäl för att utvisa 

en  utlänning  som hade  varit  bosatt  i  Sverige  i  tre  år,  eller  två  år  med  permanent 

uppehållstillstånd.  Nordiska  medborgare  erhöll  motsvarande  skydd  efter  två  års 

bosättning.18 Med  hänsyn  till  den  nordiska  samhörigheten  skulle  dock  särskild 

restriktivitet  iakttas vid utvisning av nordbor.19 Genom lagändringen förstärktes även 

skyddet  för  flyktingar  i  enlighet  med  FN:s  flyktingkonvention  och  därefter  fick 

utlänningar med flyktingstatus endast utvisas om de hade begått ett synnerligen grovt 

brott. Ett absolut skydd mot utvisning infördes 1985 beträffande invandrare som hade 

kommit hit som barn eller varit bosatta i landet under en större del av livet. Genom 1989 

års utlänningslag upphävdes asocialitet som utvisningsskäl. 

Utvisningsreglerna  blev  emellertid  föremål  för  kritik  under  1990-talet  då 

möjligheten att avlägsna kriminella utlänningar ansågs vara alltför restriktiv. 20 I en tid av 

hårdnande  kriminalpolitik  ansågs  det  vara  ”viktigt  med  en  klar  markering  från 

statsmakterna att ett kriminellt beteende inte accepteras hos dem som vill bosätta sig i 

Sverige”21 och reglerna skärptes 1994 som ett svar på kritiken och för att möjliggöra 

15 Prop. 1954:41 s. 70.
16 Wikrén & Sandelsjö s. 406 f. 
17 Prop. 1979/80:96 s. 60 f.
18 Prop. 1979/80:96 s. 63. 
19 Wikrén & Sandelsjö s. 416 f. Genom den s.k. passöverenskommelsen mellan de nordiska länderna år 

1954  upphörde  kravet  på  passtvång,  arbetstillstånd  och  uppehållstillstånd  för  nordbor.  Eftersom 
nordiska medborgare hade långtgående rättigheter utgjorde de en särskild kategori av utlänningar i 
lagen.

20 SOU 1993:54 s. 17. 
21 Prop. 1993/94:159 s. 7. 
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utvisning i fler fall än tidigare. Den allmänna grundtanken om proportionalitet mellan 

brottet och de särskilda rättsverkningarna som brottet medförde för den enskilde skulle 

dock fortfarande gälla. Det är 1994 års utvisningsregler som äger giltighet idag. 

Den svenska utlänningslagstiftningen har även genomgått  förändringar i olika 

avseenden till följd av ett  antal olika internationella åtaganden. Av störst intresse för 

denna uppsats är ändringarna som föranleddes till följd av Sveriges ingående i EES-

samarbetet  och  sedermera  medlemskapet  i  EU.  Gemenskapsrätten  påverkan  på  de 

svenska utvisningsreglerna kommer att behandlas närmare i kapitel 4 och 5. 

 

 

 

12



3 Utvisning på grund av brott   

3.1 Inledning

I lagtekniskt hänseende görs det en åtskillnad mellan straff och påföljd för brott. Med 

straff avses böter eller fängelse enligt 1 kap. 3 § BrB. Till kategorin brottspåföljd hör de 

alternativa straffrättsliga sanktionerna villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande 

till särskild vård. Uppräkningen är uttömmande22 och som nämndes i föregående kapitel 

är utvisning på grund av brott varken ett straff eller brottspåföljd enligt brottsbalkens 

mening, utan en  annan särskild rättsverkan  enligt 1 kap. 8 §  BrB som kan följa på 

brottet utöver påföljden som utdöms. När en utlänning23 döms till ansvar för brott kan 

domstolen under vissa förutsättningar besluta att  personen ska utvisas ur landet  och 

förbjudas att återvända på viss tid eller livstid. 

Bestämmelserna om utvisning på grund av brott återfinns i 8 kap. 8-13 §§ UtL 

och i detta kapitel kommer utvisningsprövningens olika delar att presenteras. 

3.2 Förutsättningar för utvisning enligt 8 kap. 8 § UtL 

3.2.1 Grundförutsättningar 

Enligt  utvisningsbestämmelsens  lydelse  (8  kap.  8  §  UtL)  får utvisning  ske  när 

förutsättningarna  är  för  handen,  regeln  är  således  fakultativ  och  domstolen  kan 

självmant  pröva  frågan  oberoende  av  åklagarens  yrkande.  En  grundläggande 

förutsättning för utvisning är att brottet når upp till en viss svårhetsgrad. Detta kommer 

till uttryck i 8 kap. 8 § 1 st. 1 men. UtL där det framgår att kravet är att utlänningen 

döms för ett  brott  varpå  fängelse  kan följa.  Bestämmelsen i  dess nuvarande lydelse 

möjliggör att frågan om utvisning kan aktualiseras i fler fall än tidigare. Dessförinnan 

var  utvisning  endast  möjligt  om  brottet  kunde  föranleda  fängelse  i  mer  än  ett  år. 

Skärpningen  av  regeln  var  ett  svar  på  kritiken  att  upprepad  eller  systematisk 

brottslighet, som var för sig inte hade mer än ett års fängelse i straffskalan, aldrig kunde 

föranleda utvisning.24 Alternativt kan grundförutsättningen vara uppfylld när domstolen 

undanröjer en tidigare utdömd villkorlig dom eller skyddstillsyn och dömer till annan 

påföljd, vilket framgår av andra meningen i samma stycke. 

22 Holmqvist m.fl., Brottsbalken: En kommentar del I s. 1:34.
23 Med utlänning avses en person som saknar svenskt medborgarskap.
24 Prop. 1993/94:159 s. 9 f.
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I förarbetena framhölls dock vikten av en enhetlig tillämpning med hänsyn till  

utvisningsbeslutets  ingripande  följder  för  den  enskilde.  Trots  att  en  skärpning  av 

reglerna  åsyftades  vidhölls  ståndpunkten  att  utvisning  inte  bör  komma  i  fråga  vid 

bagatellbrottslighet.25 Av denna anledning infördes ett nytt rekvisit i 8 kap. 8 § 2 st. UtL, 

där det fordras att utlänningen döms till ett svårare straff än böter. 

3.2.2 Utvisningsskälen – om återfallsrisk och brottets allvar 

Förutom att  grundförutsättningarna ska vara uppfyllda krävs det  vidare  att  något  av 

utvisningsskälen är för handen – d.v.s. att det föreligger en risk för fortsatt brottslighet 

eller om gärningens beskaffenhet i det enskilda fallet är så allvarligt att utlänningen inte 

bör få stanna kvar. 

3.2.2.1 Den dömdes återfallsrisk

En återfallsrisk föreligger enligt 8 kap. 8 § 2 st. 1 p. UtL om gärningen är av sådant slag 

och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att han eller hon kommer att göra 

sig  skyldig  till  fortsatt  brottslighet  här  i  landet.  Till  grund  för  bedömningen  bör 

huvudsakligen tidigare dokumenterad brottslighet tillmätas relevans och det bör framgå 

av  exempelvis  registerutdrag  att  utlänningen  tidigare  har  dömts  till  brott,  eller  fått 

åtalsunderlåtelse eller godkänd strafföreläggande, vid minst ett tillfälle.26 Tidigare var 

återfallsrisken  endast  beaktansvärd  för  utvisningsfrågan  om  det  kunde  antas  ske  i 

likartad brottslighet. I och med lagändringen 1994 ska återfallsrisken förstås i en vidare 

mening och det  är  enligt  förarbetena  tillräckligt  att  omständigheterna  vittnar  om en 

allmän brottsbenägenhet.27 Utöver utlänningens uppförande ska, utifrån vad som är känt, 

dennes nuvarande förhållanden även beaktas.

Tidigare dokumenterad brottslighet är dock inte en nödvändig förutsättning för 

befarad  återfallsrisk.  Befogade  återfallspresumtioner  hos  tidigare  ostraffade  personer 

kan anses föreligga i vissa undantagsfall, exempelvis när utlänningen har begått brott i 

nära anslutning till  ankomsten i landet eller när gärningens beskaffenhet tyder på en 

yrkesmässig  verksamhet.28 I  praxis  har  exempelvis  tillgreppsbrott  som  tyder  på 

föregående  planering  och en viss förslagenhet  gett  befogad anledning att  presumera 

återfall  i  brott.  Vidare  kan utlänningens  oordnade  ekonomiska  och  sociala  situation 

25 Prop. 1993/94:159 s. 10.
26 Prop. 1993/94:159 s. 12.
27 Prop. 1993/94:159 s. 12.
28 Prop. 1993/94:159 s. 12, SOU 1993:54 s. 24. Fickstöld har angetts som ett typexempel på ett brott där  

yrkesmässig verksamhet ofta kan presumeras även om gärningsmannen är tidigare ostraffad.  
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tillmätas  betydelse.  Enligt  förarbetena  bör  dessa  omständigheter  inte  regelmässigt 

föranleda  bedömningen  att  återfallsrisk  föreligger,  utan  domstolarna  förutsätts  vara 

nyanserade  i  sina  bedömningar  då  det  även  i  dessa  fall  kan  vara  fråga  om 

engångsföreteelser.29 Trots  att  försiktighet  är  påkallad  i  sådana  situationer,  är 

presumerad återfallsrisk de facto den vanligaste utvisningsgrunden. Statistiskt sett är det 

främst tillgreppsbrott som utlänningar utvisas för och nästan tre fjärdedelar av dem är 

inte  tidigare  straffade  i  Sverige.30 Frågan  är  dock  om  omständigheterna  kring 

brottsligheten  i  de  enskilda  fallen  verkligen  ger  grundad  anledning  att  anta  att 

utlänningen kommer att  begå brott  framledes  eller  om domstolarna använder  sig av 

denna utvisningsgrund slentrianmässigt när brottet är av sådan karaktär att återfall kan 

presumeras.  Lagstiftarens  intention  är  inte  det  ska  spekuleras  fritt  om utlänningens 

brottsbenägenhet31 utan det torde krävas en individualiserad prövning i varje enskilt fall 

och inte enbart en hänvisning till brottets karaktär. Det har framhållits i förarbetena att 

det kan vara högst motiverat att avlägsna utlänningar som inte har något annat syfte än 

att  begå brott i landet även om brottet är av mindre allvarligt slag,32 men enligt min 

mening  bör  utvisning  av  tidigare  ostraffade  personer  ändå  rättfärdigas  med  goda 

grunder i det enskilda fallet. För vilka brottstyper föreligger det ingen recidivrisk alls 

egentligen? 

3.2.2.2 Brottets allvar

Oberoende av återfallsrisk kan brottets kvalificerade slag motivera utvisning enligt 8 

kap.  8 § 2 st.  2 p.  UtL,  nämligen om brottet  med hänsyn till  den skada,  fara  eller  

kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att 

han eller hon inte bör få stanna kvar. 

Innan lagändringen 1994 kunde utvisning på denna grund endast komma i fråga 

vid allvarliga vålds- och sexualbrott,  narkotikabrott  samt annan grov brottslighet, en 

lösning som Utvisningsutredningen ansåg vara inadekvat då kraven på brottets svårhet 

var  mycket  högt  ställda.33 Det  framstod  därför  som  motiverat  att  utvidga 

tillämpningsområdet  till  att  omfatta  fler  brott  än  tidigare  och  därmed  vidtogs 

lagändringar även på denna punkt. Straffvärdet hos brottsligheten i det enskilda fallet är 

numera central för bedömningen och lagstiftaren har angett ett riktmärke om minst ett år  

29 Prop. 1993/94:159 s. 12.
30 Brå s. 17.
31 Prop. 1993/94:159 s. 12. 
32 Prop. 1993/94:159 s 10. 
33 Prop. 1993/94:159 s. 13, SOU 1993:54 s. 25.
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för att utvisning ska få ske. Även om riktmärket syftar till att motverka godtycklig och 

oenhetlig  praxis  är  den  angivna  gränsen  inte  absolut,  utvisning  kan  bli  aktuellt  för 

gärningar med lägre straffvärden i vissa fall.34 Särskild vikt ska läggas vid om gärningen 

har innefattat svårare integritetskränkningar mot skyddslösa personer, eller om brottet 

annars har innefattat en överträdelse av ett utpräglat skyddsintresse såsom mened eller 

övergrepp i rättssak.35 Utvisningsutredningen anförde vidare i betänkandet att brott mot 

människors  hälsa  eller  integritet  bör  vara  hänförlig  till  denna  kategori,  däribland 

misshandel  och  sexualbrott,  samt  svårare  våldsbrott  och  hot  mot  tjänsteman.  Även 

ekonomisk brottslighet och andra typer av förmögenhetsbrott ansågs vara av kvalificerat 

slag och bör föranleda utvisning.36 Uppräkningen av de olika brotten syftar inte till att 

vara uttömmande utan bör snarare ses som exempel på brott som ska tillmätas särskild 

vikt vid domstolarnas bedömningar. Hur gränsdragningen ska göras vid olika typer av 

brott har dock överlämnats till rättstillämpningen att bestämma.  

3.3 Skäl som talar mot utvisning

3.3.1 Anknytningsintressen

När det har konstaterats att det finns skäl att utvisa är nästa steg i domstolens prövning 

att  väga in  utlänningens anknytning till  det  svenska samhället,  d.v.s.  omständigheter 

hänförliga till gärningsmannens situation som kan tala mot utvisning. Av 8 kap. 11 § 

UtL  följer  att  en  helhetsbedömning  ska  göras  utifrån  utlänningens 

levnadsomständigheter, familjeförhållanden och vistelsetid i landet. Familj eller barn i 

landet torde regelmässigt betraktas som tungt vägande skäl mot utvisning. Principen om 

barnets bästa enligt Barnkonventionen kommer till uttryck i bestämmelsen och innebär 

sålunda att barnperspektivet ska beaktas vid mål där en förälder riskerar utvisning.37 

Vidare  krävs  det  att  utvisningsåtgärden framstår  som en proportionerlig  och tillåten 

inskränkning av den enskildes rätt till familjeliv enligt art. 8 EKMR.38 

Utlänningens  sociala  situation  bör  ses  i  vid  bemärkelse  – dennes 

arbetsförhållanden, bostadssituation och kvarvarande bindningar till hemlandet bör även 

tillmätas relevans. Utöver  anknytning till  landet torde bedömningen av i vilken grad 

34 Prop. 1993/94:159 s. 13 f.
35 Prop. 1993/94:159 s. 13 f. Det som åsyftas här är s.k. artbrott.
36 SOU 1993:54 s. 25. 
37 Wikrén & Sandelsjö s. 417. 
38 För vidare läsning om barnperspektivet vid utvisning, se bl.a. Ågren,  Utvisning på grund av brott –  

bedömning vid kollision mellan barns behov av föräldern och samhällsintresset s. 725.
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utlänningen har  integrerat sig i det svenska samhället ha en viss betydelse, t.ex. om 

denne har lärt sig språket eller aktivt deltar i svenskt föreningsliv.39 Av bestämmelsens 

lagtekniska utformning framgår implicit att bedömningen skall göras med beaktande av 

proportionalitetsprincipen. Ju starkare anknytning till landet, desto högre krav ställs det 

på  styrkan  hos  skälen  för  utvisning.  Att  det  ska  föreligga  proportion  mellan 

utvisningsbeslutet  i  förhållande till  rättsverkningarna för  den enskilde har  betonats  i 

förarbetena och kan även utläsas av 1 kap. 8 § UtL.40  

Om utlänningen helt saknar anknytning till Sverige föreligger inget hinder mot 

utvisning. Detsamma gäller om anknytningsintressen föreligger men bedöms vara svaga 

eller annars när utvisningsskälen väger tyngre. I dessa fall kan anknytningsintressena 

beaktas  vid  en  senare  prövning,  nämligen  vid  påföljdsbestämningen.  Väger 

utlänningens anknytningsintressen tyngre än utvisningsskälen ska utvisning inte ske. 

3.3.2 Förstärkt skydd mot utvisning 

Åtnjuter utlänningen förstärkt skydd med anledning av långvarig vistelse i landet enligt 

8 kap. 12 § UtL kan det utgöra ett hinder mot utvisning trots att starka skäl talar för att 

så bör ske. Det förstärkta skyddet bygger på antagandet att utlänningens anknytning till 

det svenska samhället korresponderar med vistelsetidens längd.41 Det krävs synnerliga 

skäl för att utvisa en utlänning som har vistats i landet med permanent uppehållstillstånd 

sedan  minst  fyra  år,  eller  annars  varit  bosatt  i  Sverige  sedan  minst  fem  år.  EES-

medborgare  åtnjuter  förstärkt  skydd  när  de  har  permanent  uppehållsrätt  och 

motsvarande skydd erhåller nordiska medborgare efter två års vistelse. Ett absolut skydd 

mot utvisning föreligger beträffande utlänningar som kommit till  Sverige före 15 års 

ålder och vistats här sedan minst fem år. Med synnerliga skäl för utvisning ska förstås 

ytterst allvarlig brottslighet, exempelvis mord, dråp, eller andra brott mot person som 

innefattar svåra integritetskränkningar. Organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet 

av allvarlig art, samt grov narkotikabrottslighet är också hänförliga till denna kategori.42

Genom 1994 års lagändringar förlängdes tidskravet för det  förstärka skyddet. 

Enligt den tidigare bestämmelsen erhölls skyddet efter en kortare vistelsetid i landet, 

något  som  Utvisningsutredningen  riktade  kritik  mot.  Utredningen  var  av  den 

uppfattningen att reglerna var stelbenta eftersom de inte gav utrymme att beakta de fall  

39 Jfr. prop. 1993/94:159 s. 15 ff.,  SOU 1993:54 s. 29. 
40 Prop. 1993/94:159 s. 8.
41 Prop. 1993/94:159 s. 16.
42 Prop. 1979/80:96 s. 63. 
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där  utlänningar,  trots  mångårig  vistelse  i  landet,  inte  på  något  sätt  integrerat  sig  i 

samhället.  Man  föreslog  att  en  sedvanlig  anknytningsprövning  skulle  göras  oavsett 

vistelselängd i det enskilda fallet och att tidsgränserna skulle tas bort helt.43 Regeringen 

instämde i utredningens ståndpunkt, men ansåg att en sådan ordning av humanitära skäl 

inte kunde införas utan att det måste finnas en punkt varefter utlänningen ska ha rätt att 

känna trygghet  i  landet.44 Förlängningen av tidsperioden i  enlighet  med det  som nu 

gäller har i vart fall möjliggjort att en viss utökad flexibilitet i anknytningsprövningen 

har kunnat åstadkommas. 

3.4 Utvisningsbeslutets betydelse för påföljdsbestämningen 

När  en  gärningsman  döms  till  ansvar  för  ett  brott  kan  det  ibland  föranleda  andra 

särskilda rättsverkningar utöver  den utdömda påföljden,  och den samlade reaktionen 

kan bli betungande för den enskilde. Trots att utvisning på grund av brott inte är ett 

straff per se kan ett beslut om avlägsnande med ett förbud att återvända många gånger 

upplevas som mer ingripande än den utdömda påföljden, i synnerhet för de utlänningar 

som har hunnit få en fastare anknytning till landet. Det kan i dessa situationer  finnas 

goda skäl att beakta detta förhållande vid påföljdsbestämningen för att mildra effekten 

av sanktionskumulation.45 Dessa s.k. billighetsskäl finns upptagna i 29 kap. 5 § BrB och 

kan enligt bestämmelsen få betydelse antingen vid straffmätningen i lindrande riktning, 

eller motivera att en icke-frihetsberövande påföljd väljs istället för fängelse enligt 30 

kap.  4  § BrB.  Att  utlänningen förorsakas men till  följd  av utvisningen är  en sådan 

omständighet. När det gäller gärningsmannens personliga förhållanden är det tydligt att 

det finns en koppling mellan UtL och BrB. Inom ramen för anknytningsprövningen vägs 

intressena  mot  varandra  för  att  bedöma  huruvida  utlänningen bör  utvisas  eller  inte. 

Utmynnar prövningen i att utvisning bör ske, så finns det utrymme att istället beakta 

utlänningens  personliga  omständigheter  i  ett  straffrättsligt  sammanhang  vid  en 

bedömning av huruvida menet att avlägsnas ifrån Sverige är tillräckligt beaktansvärt för 

att motivera strafflindring.

Enligt förarbetena är en försiktig tillämpning påkallad för att undvika sociala 

orättvisor och oenhetlig praxis, och mot bakgrund av det torde det krävas tungt vägande 

43 SOU 1993:54, s. 29.
44 Prop. 1993/94:159 s. 15. 
45 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s. 180 f.
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skäl för att åtnjuta strafflindring.46 En restriktiv hållning återspeglas även i praxis.47 Det 

finns inga generella riktlinjer beträffande hur straffnedsättningen görs och det går inte 

heller att klart utläsa av domstolarnas domskäl hur strafftiden har beräknats. Borgeke 

har, mot bakgrund av relevanta rättsfall, dragit slutsatsen att en nedsättning bör göras 

med tio och tjugo procent av straffvärdet och vid kortare straff en större procentuell 

nedsättning.48 

En fråga som har varit föremål för åtskilliga diskussioner i denna kontext är de 

orättvisa effekterna som kan uppstå när utvisningsbeslut av olika anledningar inte kan 

verkställas efter avtjänad strafftid. Har utlänningen åtnjutit strafflindring på grund av ett 

utvisningsbeslut som sedermera inte realiseras, exempelvis på grund av att regeringen 

upphäver  domstolens  beslut  eller  om  det  uppkommer  hinder  att  utvisa  till 

ursprungslandet,  kan  det  föranleda  stötande  konsekvenser.  Det  har  exempelvis 

föreslagits  att  möjligheten  att  beakta  utvisningsmen  avskaffas  eller  att  alternativa 

möjligheter införs i  syfte  att  eliminera de orättvisa konsekvenserna som kan uppstå. 

Dessvärre  finns  det  inte  utrymme att  behandla  problematiken inom ramen för  detta 

arbete men det är alltjämt en aktuell fråga som kan undersökas i framtida forskning.49 

3.5 Återreseförbud

Ett domstolsbeslut om utvisning ska enligt 8 kap. 13 § UtL innehålla ett återreseförbud 

på viss tid eller utan tidsbegränsning.50 Utlänningen ska även upplysas om att denne 

riskerar att dömas till fängelse högst ett år för olovlig vistelse i riket enligt 20 kap. 2 §  

UtL vid överträdelse av förbudet.

3.5.1 Bedömningen av återreseförbudets längd

Enligt förarbetena ska återreseförbud i regel tidsbegränsas till fem år i normalfallet och 

de icke-tidsbegränsade förbuden ska vara förbehållna de särskilt allvarliga brotten eller 

när  utlänningen  tidigare  har  begått  mycket  allvarlig  brottslighet.  Till  grund  för 

bedömningen  av  återreseförbudets  längd  läggs  utlänningens  samhällsfarlighet  och 

46 Prop. 1987/88:120 s. 47 f. och 89 ff.
47 Borgeke s. 186 med rättsfallshänvisningar. 
48 Borgeke s. 187 med rättsfallshänvisningar. 
49 För en övergripande bild av den rättspolitiska diskussionen, se SOU 1993:54 s. 47 ff. I betänkandet 

presenteras  förslag  såsom  alternativa  domslut  och  en  möjlighet  att  ompröva  påföljden  i  de  fall 
utvisning inte kan ske. 

50 Regeln är alltså obligatorisk. 
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återfallsrisk.51 Till  skillnad  från  verkställigheten  av  utvisningsbeslutet,  som sker  när 

straffet  har  avtjänats,52 räknas  återreseförbudstiden  från  och  med  dagen för  domen. 

Bestämmandet av tiden bör följaktligen bestämmas i förhållande till straffets längd så 

att tiden inte löper ut strax efter frigivningen.53 

Någon  närmare  ledning  av  hur  återreseförbudets  längd ska  bestämmas  i  det 

enskilda fallet ges varken av förarbetena eller av några vägledande avgöranden. I NJA 

1992 s. 615, där frågan prövades särskilt,  anslöt sig domstolen till  motivuttalandena 

utan att vidareutveckla några närmare riktlinjer.  En boliviansk medborgare dömdes i 

hovrätten till fängelse ett år för narkotikabrott samt utvisning med återreseförbud utan 

tidsbegränsning.  Han  var  tidigare  dömd  för  brott  och  synnerliga  skäl  för  utvisning 

ansågs föreligga trots att utlänningen hade vistats i landet sedan 1980 och hade sin mor,  

sex syskon, samt ett underårigt barn i Sverige. Det faktum att det förelåg synnerliga skäl  

för utvisning menade HD utgjorde en indikation på att förbudstiden skulle sättas relativt 

lång  och  i  detta  fall  fastställdes  tiden  till  tio  år.54 Domstolen  anförde  att  fastän 

återfallsrisken och samhällsfarligheten tillmäts avgörande betydelse finns det utrymme 

att  ta  viss  hänsyn till  utlänningens  personliga  förhållanden  vid  bedömningen. 

Domskälen innehöll dock ingen antydan om att sådana hänsynstaganden inverkade på 

beslutet i detta fall, vilket föranleder följdfrågan vad som egentligen kan utläsas av detta 

rättsfall.  När  ska  personliga  förhållanden  beaktas  vid  bestämmandet  av 

återreseförbudets längd och på vilket sätt? 

Rättstillämpningen  har  varit  splittrad55 och  det  torde  bero  på  den  bristande 

vägledningen  beträffande  hur  tiden  ska  bestämmas  i  det  enskilda  fallet.  I  praxis 

förekommer  förbudstider  mellan  två  och  tjugo  år  utan  att  det  går  att  utröna  vilka 

faktorer som har inverkat på beslutet.56 I samband med 1994 års lagstiftningsarbete hade 

det framförts önskemål från olika håll om klargörande riktlinjer men varken utredningen 

eller regeringen ansåg att det var möjligt att fastställa.57 Mot bakgrund av detta framstår 

det som särskilt angeläget att  HD tar upp frågan till  prövning och anger vägledande 

51 Prop. 1979/80:96 s. 101.
52 Verkställigheten  av  ett  utvisningsbeslut  sker  tidigast  när  två  tredjedelar  av  ett  tidsbestämt 

fängelsestraff har avtjänats, 26 kap. 6 § BrB. 
53 Prop. 1993/94:159 s. 25. 
54 Två justitieråd var dock av skiljaktig mening och ansåg att tiden skulle bestämmas till fem år med 

beaktande av att utlänningens starka anknytning.  
55 Borgeke & Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis m.m s. 801. 
56 Borgeke  &  Sterzel  har  sammanställt  en  tabell  baserad  på  vad  som  har  framkommit  vid  olika 

praxisdiskussioner i hovrätterna. Det bör dock påpekas att tabellen endast ska tjäna som utgångspunkt 
vid bedömningen. Andra omständigheter kan givetvis få en betydelsefull roll och det ska göras en 
samlad bedömning i varje enskilt fall. Tabellen har presenterats i Borgeke & Sterzel, s. 812. 

57 Prop. 1993/94:159 s. 25. 
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riktlinjer beträffande hur prövningen ska göras. 

3.5.2 Något om återreseförbudets faktiska konsekvenser 

Sveriges anslutning till Schengenavtalet 2001 har inneburit att de inre gränskontrollerna 

har upphört gentemot länderna som deltar i samarbetet.58 Detta medför att utlänningar59 

som har utvisats  och meddelats  återreseförbud registreras på spärrlistan i  Schengens 

informationssystem (SIS) och nekas inträde och uppehåll, inte bara i Sverige, utan även 

till alla andra Schengenländer under tiden återreseförbudet gäller. Vidare finns det en 

möjlighet enligt 7 kap. 5 § UtL att återkalla tredjelandsmedborgares uppehållstillstånd i 

Sverige, och sedermera utvisa dem, om de har avlägsnats från en annan Schengenstat 

och  följaktligen  förts  upp  på  spärrlistan.  Om en  tredjelandsmedborgare  exempelvis 

döms för ett brott i en Schengenstat och riskerar att förlora sitt uppehållstillstånd i en 

annan Schengenstat till följd av det, kan det innebära en prekär situation såtillvida att 

personen inte med säkerhet kan veta om denne kommer att utvisas till bosättningslandet 

eller ursprungslandet efter avtjänad strafftid. 

Utvisningens följder för den enskilde är således betydligt mer långtgående idag 

jämfört med tidigare, något som inte förutsattes vid lagstiftningsarbetet. Hur kan dessa 

effekter  mildras?  Som  tidigare  nämnts  är  det  typiskt  sett  endast  beaktansvärd 

anknytning till Sverige som kan föranleda strafflindring enligt 29 kap. 5 § 1 st. 4 p. BrB. 

HD uppmärksammade dock i NJA 2001 s. 500 att utlänningar med stark anknytning till 

andra  Schengenstater  kan  åsamkas  menliga  följder  av  utvisningen  och  framhöll  att 

risken att föras upp på spärrlistan kan vara ett sådant tungt vägande skäl som påkallar att  

den  tilltalade  får  ett  lägre  straff  än  brottets  straffvärde  motiverar,  enligt  den  hållna 

punkten 8 i samma bestämmelse.60 Omständigheterna i RH 2010:77 kan anses utgöra ett 

typexempel på när utlänningens anknytning till ett annat Schengenland är särskilt stark. 

En tredjelandsmedborgare,  stadigvarande bosatt  sedan 17 år tillbaka i  Tyskland med 

hustru och barn, dömdes till ansvar för brott jämte utvisning och riskerade således ett 

eventuellt återkallande av hans uppehållstillstånd. Hovrätten hänvisade till NJA 2001 s. 

500 och konstaterade att denna konsekvens kunde verka i strafflindrande riktning i och 

för sig,  men att  det  torde kräva  grundad anledning att  anta att  den menliga följden 

kommer  att  inträffa.  En  eventuell  risk  för  att  så  sker  ansågs  därmed  inte  vara 

58 Wikrén & Sandelsjö s. 36.
59 Med  utlänning  avses  en  person  som  varken  är  EU-  eller  Schengenmedborgare  enligt  art.  1 

Schengenkonventionen.
60 Omständigheter  som beaktas  med  stöd  av  8  p.  ska  vara  lika  tungt  vägande  som   p.  1-7,  Prop.  

1987/88:120 s. 96.
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beaktansvärt.  Detta  resonemang  är  onekligen  besynnerligt  eftersom  det  innebär  att 

möjligheten att åtnjuta strafflindring i princip är försumbar. När kan man någonsin med 

säkerhet veta hur en annan Schengenstat kommer att agera i framtiden? 

Som nämndes tidigare kan en utlännings anknytning till  Sverige få  betydelse 

både vid påföljdsbestämningen och vid bestämmandet av återreseförbudstidens längd. 

Enligt  gällande  rätt  beaktas  dock  inte  beaktansvärd  anknytning  till  en  annan 

Schengenstat  vid  återreseförbudsbedömningen.  En  intressant  fråga  är  varför  det 

förhåller sig på det sättet och om det överhuvudtaget är motiverat att göra en sådan 

åtskillnad.  Denna fråga har mig veterligen inte  berörts i  doktrinen eller  praxis.  Med 

anledning  av  att  det  inte  tycks  finnas  några  legitima  skäl  för  att  motivera  en 

olikbehandling  ser  jag  inget  hinder  mot  att  begränsa  återreseförbudstiden  även  när 

utlänningen har anknytning till en annan Schengenstat. En sådan lösning skulle enligt 

min mening vara att föredra framför strafflindring enligt 29 kap. 5 § BrB då det inte 

skulle  ge  upphov  till  orättvisa  resultat  vid  påföljdsbestämningen,61 samtidigt  som 

utlänningens personliga förhållanden kan tillmätas relevans inom ramen för en annan 

prövning och således mildra effekten av sanktionskumulation. 

3.6 Upphävande av ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut 

Regeringen  har  möjlighet  enligt  8  kap.  14  §  UtL att  helt  eller  delvis  upphäva  ett 

utvisningsbeslut som har vunnit laga kraft i vissa undantagsfall om det har tillkommit 

nya omständigheter efter beslutstillfället, eller om det annars finns särskilda skäl annars 

i  övrigt  som  kan  inverka  på  beslutet  till  utlänningens  fördel.  Omständigheter  av 

betydelse kan exempelvis vara att  utlänningen lider  av svår sjukdom eller  har  stark 

familjeanknytning  i  landet.62 Denna  säkerhetsventil  är  en  parallell  till  det  s.k. 

nådeinstitutet som regleras i 11 kap. 13 § RF, där regeringen har möjlighet att efterge 

eller  mildra  brottspåföljd  eller  annan  särskild  rättsverkan  av  brott  genom  nåd. 

Möjligheten att upphäva ett beslut i dess helhet utnyttjas dock i ytterst sällsynta fall.63 

61 Se avsnitt 3.4 om problemet med orättvisa resultat vid påföljdsbestämningen.
62 Prop. 1988/89:86 s. 193.
63 Brå-rapport 2000:18 s. 13. 
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3.7 Sammanfattande diskussion

I förevarande kapitel har prövningen beträffande återreseförbudets längd enligt gällande 

rätt identifierats som särskilt problematiskt och rättsläget får anses vara oklart. Frågor 

som i  gällande  rätt  är  obesvarade  gäller  bl.a.  vilka faktorer  det  är  som inverkar  på 

bedömningen, hur återfallsrisken och samhällsfarligheten värderas i termer av tid, när 

gärningsmannens personliga förhållanden får tillmätas betydelse, och i så fall på vilket 

sätt, samt huruvida det finns någon koppling till menprövningen enligt 29 kap. 5 § BrB. 

Med  hänsyn  till  att  rättstillämpningen  inte  har  varit  enhetlig  beträffande 

återreseförbudets  längd  och  att  varken  lag,  förarbeten  eller  praxis  ger  närmare 

vägledning är det anmärkningsvärt att HD inte har ägnat uppmärksamhet åt detta. Att 

avlägsnas  ifrån landet  är  en  ingripande åtgärd  i  sig  för  en  utlänning som har  stark 

anknytning till Sverige. Ett förbud att återvända på viss tid eller livstid torde vara den 

mest  ingripande  följden  med  anledning  av  brottet,  i  synnerhet  för  utlänningar  som 

splittras ifrån sina familjer. Bestämmandet av återreseförbudstiden är således en viktig 

fråga  som  bör  behandlas  med  samma  omsorg  som  påföljdsbedömningen  och 

utvisningsfrågan. 

Utvisning av tidigare ostraffade personer på grund av en presumerad risk för 

återfall får anses vara problematisk från rättssäkerhetssynpunkt. Det kan ifrågasättas om 

praxis  stämmer  överens  med  den  restriktiva  hållningen  som  är  avsedd  i 

motivuttalandena,  nämligen  att  utvisning  på  denna  grund  endast  bör  företas  i 

undantagsfall. Det finns visserligen ett legitimt syfte i att kunna avlägsna utlänningar 

som  inte  har  något  annat  syfte  än  att  begå  brott  i  landet  men  å  andra  sidan  har 

domstolarnas bedömningsutrymme vidgats på ett sådant sätt att utvisning numera kan 

ske på tämligen vaga grunder. Statistiken från Brå visar att majoriteten av dem som 

utvisas inte är lagförda för brott tidigare i Sverige och att presumerad återfallsrisk ofta 

utgör grunden för utvisning i dessa fall.64 Mot bakgrund av detta kan det diskuteras 

huruvida det är en återspegling av hur verkligheten faktiskt ser ut, d.v.s. att det i de allra 

flesta  fall  finns  omständigheter  kring  brottsligheten  som  tyder  på  yrkesmässig 

verksamhet eller  förslagenhet,  eller  om domstolarna tillämpar denna utvisningsgrund 

som huvudregel snarare än undantag. Oavsett  hur det förhåller  sig är det av vikt att 

bedömningarna är nyanserade och fria från godtycke samt att utvisningsbesluten kan 

motiveras med goda grunder i de enskilda fallen. 

Sammanfattningsvis har det i detta kapitel framkommit att utvisningsprövningen 

64 Se avsnitt 3.2.2.1. 

23



många gånger kan vara en grannlaga uppgift för domstolen att göra, bl.a. eftersom man 

har att ta ställning till ett antal komplicerade frågeställningar som i sig inrymmer flera 

intressekonflikter. När förutsättningarna för utvisning enligt 8 kap. 8 § UtL är uppfyllda 

kan det  ses som en presumtion  för  utvisning; detta är dock en presumtion som kan 

brytas om  utlänningens  intressen  vid  anknytningsprövningen  väger  tyngre  än  det 

samhälleliga  intresset  vid  proportionalitetsbedömningen  enligt  8  kap.  11  §  UtL.  I 

motsatt fall kan det likväl föreligga hinder mot utvisning enligt 8 kap. 12 § UtL, vilket  

kan ses som en förstärkt presumtion mot utvisning. Utvisningsprövningens olika delar 

sammanfattas  på  nästföljande  sida  med  hjälp  av  ett  tankeschema.  Tankeschemat 

kommer även tjäna som utgångspunkt längre fram i uppsatsen vid en jämförelse av hur 

den  svenska  regleringen  förhåller  sig  till  EU-rätten  när  det  gäller  utvisning  av 

unionsmedborgare på grund av brott. 
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4 EU och den fria rörligheten 

4.1 Inledning

Grunden  för  det  Europeiska  samarbetet  utgörs  utav  av  de  s.k.  fyra  friheterna:  fri 

rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, som tillsammans skapar en gemensam 

inre  marknad  i  syfte  att  främja  målen  ekonomisk  tillväxt,  social  välfärd,  hållbar 

utveckling,  samt  solidaritet  och  sammanhållning  mellan  medlemsstaterna.  Detta  är 

gemenskapens kärna. I synnerhet är principen om fri rörlighet för personer fundamental 

för att uppnå de övergripande målen med samarbetet och idag är det en grundläggande 

rättighet som tillkommer varje unionsmedborgare. Av art. 3.2 EUF framgår att unionen 

har som mål att erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 

utan inre gränser där den fria rörligheten garanteras. Med frihet avses inte bara rätten 

som  tillkommer  varje  unionsmedborgare  att  fritt  röra  sig  och  uppehålla  sig  inom 

medlemsstaternas territorier utan begreppet innefattar även ett rättssäkert skydd mot att 

denna frihet förnekas eller begränsas.65 Frihet innefattar också ett skydd av de mänskliga 

rättigheterna  såsom de  garanteras  av  EU-rätten.  Begreppet  står  i  centrum för  EU:s 

tredelade målsättning, och målen säkerhet och rättvisa är i sin tur nödvändiga medel för 

att uppnå det övergripande målet.66 

Den  fria  rörligheten  torde  vara  den  mest  värdefulla  rättigheten  knuten  till 

unionsmedborgarskapet.  Ungefär  11  miljoner  EU-medborgare  har  utnyttjat  detta 

privilegium och är idag bosatta i en annan medlemsstat.67 Rättigheten följer direkt av 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (art. 20 och 21 EUFF) och finns även 

med  i  Europeiska  unionens  stadga  om  de  grundläggande  rättigheterna  (art.  45). 

Möjligheten att inskränka rättigheten är begränsad och får enligt fördraget endast göras 

med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa. 

Direktiv  2004/38/EG (rörelsedirektivet)  utvecklar  och preciserar  närmare vad 

den fria rörligheten innebär för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, anger 

villkoren för rättighetens utövande, samt när inskränkningar är tillåtna.68 

För Sveriges del innebär anslutningen till EES-avtalet samt EU ett övertagande 

av gemenskapsrättsliga principer och därigenom en skyldighet enligt lojalitetsprincipen 

65 Gröning, EU, staten och rätten att straffa, s. 46. 
66 Gröning s. 46.
67 Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor, Friheten att röra sig och bo i EU s. 5.
68 Direktiv 2004/38/EG preambel p. 22. 
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(art. 4 EUF) att avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål. 

Det ankommer i första hand på lagstiftaren att inte lagstifta i strid med EU-rätten eller 

på ett sätt som försvårar dess genomslag, och därutöver följer även en skyldighet att  

eliminera existerande normkonflikter. På tillämpningsnivån åligger det domstolarna att 

åsidosätta nationella regler vid konfliktsituationer.69

Gränsöverskridande  brottslighet  är  givetvis  en  negativ  effekt  av  den  fria 

rörligheten  och  medlemsstaternas  skyldighet  att  respektera  gemenskapsrätten  kan  i 

dessa situationer kollidera med intresset att avlägsna kriminella personer från det egna 

territoriet  och  skydda  samhällsmedborgarna.  I  förevarande  kapitel  kommer  jag  att 

redogöra för vilka krav som ställs på de nationella utvisningsreglerna, när utvisning på 

grund av brott utgör en tillåten inskränkning i den fria rörligheten enligt direktivet, samt 

hur intresseavvägningen ska göras i det enskilda fallet. 

4.2 Rörelsedirektivet

Principen om fri  rörlighet har genomgått  stora förändringar sedan den först  kom till 

uttryck  i  Romfördraget.  Rättigheten  tillkom  ursprungligen  endast  arbetstagare  men 

utvidgades sedermera genom att en ny rättsfigur infördes i och med Maastrichtfördraget 

–  nämligen  unionsmedborgarskapet.  Införandet  av  unionsmedborgarskapet  skulle 

”utgöra  en  garanti  för  att  medborgarna  tillhörde  en  politisk  gemenskap  och  en 

rättsgemenskap”70 och  utgjorde  således  ett  instrument  att  integrera  människor  inom 

unionen  och  stärka  den  sociala  sammanhållningen  medlemsstaterna  emellan.  Varje 

person som är medborgare i en medlemsstat åtnjuter rätten till fri rörlighet inom hela 

EU i egenskap av unionsmedborgare. Detta gäller oavsett om de är ekonomiskt aktiva 

eller  inte.  Den  rättsliga  utvecklingen  avseende  den  fria  rörligheten  för  personer 

resulterade  dock  i  ett  komplext  och  oöverskådligt  regelverk  bestående  av  två 

förordningar och nio direktiv. För att tydliggöra och stärka unionsmedborgarens och 

deras  familjemedlemmars  rättsliga  ställning,  samt  underlätta  utövandet  av  den  fria 

rörligheten,  var  det  nödvändigt  att  komplettera  och  ersätta  den  fragmentariska 

regleringen genom ett samlat regelverk, nämligen rörelsedirektivet.71 Direktivet har varit 

69 Asp, EU & straffrätten s. 71 f.
70 Förslag  till  Europaparlamentets  och  rådets  direktiv  om  unionsmedborgares  och  deras 

familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sin inom medlemsstaternas territorier, KOM 
(2001) 257 slutlig, s. 2 med hänvisningar. 

71 KOM (2001) 257 slutlig. 
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gällande i alla EU-länder sedan 2006. 

Grundprincipen enligt förslaget till direktivet är att unionsmedborgare ska anses 

vara  ungefärligt  jämställda  med  medlemsstaternas  egna  medborgare  när  det  gäller 

friheten att förflytta sig i landet eller byta arbetsplats eller bostad.72 Rätten till inresa och 

uppehåll  grundas  direkt  på  rörelsedirektivet  art.  6  och  innefattar  möjligheten  att 

uppehålla sig i en annan medlemsstat i upp till tre månader utan att behöva vidta några 

administrativa åtgärder förutom att inneha ett giltigt identitetskort. Unionsmedborgaren 

skall även ha bibehållen uppehållsrätt för längre tid än tre månader enligt art. 7 under 

förutsättning att denne har tillräckliga tillgångar för att försörja sig själv och sin familj 

samt en heltäckande sjukförsäkring som gäller i det mottagande medlemslandet. Enligt 

art. 16 erhålls permanent uppehållsrätt efter fem års laglig vistelse i landet. 

Vidare  syftar  direktivet  till  att  säkerställa  en  snävare  definition  av 

omständigheterna  som  kan  föranleda  inskränkningar73 och  dessa  regler,  som  är  en 

kodifiering  av  EU-domstolens  praxis,  återfinns  i  direktivets  kapitel  VI.  Reglerna 

omfattar samtliga fall av inskränkningar i den fria rörligheten, däribland även utvisning 

på grund av brott, och innebär ett tämligen starkt skydd mot utvisning. Efter långvarig 

vistelse i medlemslandet åtnjuter unionsmedborgaren ett ytterligare förstärkt skydd mot 

att  avlägsnas.  I  likhet  med  den  svenska  utlänningslagstiftningen  är  den  principiella 

utgångspunkten  i  direktivet  att  ju  högre  grad  av  integrering  i  den  mottagande 

medlemsstaten som har skett, desto starkare blir skyddet mot utvisning.74

4.3 När får begränsningar i den fria rörligheten göras?

4.3.1 Allmänna principer enligt art. 27

Av art. 27.1 följer de allmänna principer som även finns upptagna i EUFF, nämligen att 

medlemsstaterna  får  inskränka  den  fria  rörligheten  av  hänsyn  till  allmän  ordning, 

säkerhet eller hälsa. Det följer även att sådana begränsningar inte får åberopas för att 

tjäna  ekonomiska  syften.  I  art.  27.2  konkretiseras  vad en begränsningsprövning ska 

omfatta:

Åtgärder som vidtas med hänsyn till allmän ordning eller säkerhet skall överensstämma med  
proportionalitetsprincipen och uteslutande vara grundade på vederbörandes personliga beteende. 
Tidigare straffdomar skall i sig inte utgöra skäl för sådana åtgärder. 

72 KOM (2001) 257 slutlig  p. 1.3.
73 Direktiv 2004/38/EG preambel p. 22. 
74 Direktiv 2004/38/EG preambel p. 24.
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Den berörda personens personliga beteende måste utgöra ett verkligt, faktiskt och tillräckligt  
allvarligt  hot  mot  ett  grundläggande  samhällsintresse.  Motiveringar  som  inte  beaktar  
omständigheterna  i  det  enskilda  fallet  eller  som  tar  allmänpreventiva  hänsyn  skall  inte  
accepteras. 

Frågan om utvisningsinstitutets förenlighet med gemenskapsrätten har varit föremål för 

EU-domstolens prövning vid ett flertal tillfällen och det har konsekvent framhållits att 

begränsningar i den fria rörligheten skall tolkas restriktivt.75 Kriterierna enligt art. 27.2 

är en kodifiering av de principer som har utvecklats genom EU-domstolens praxis som 

fastställer den gemenskapsrättsliga innebörden av allmän ordning och säkerhet. 

I  målet van Duyn mot Home Office76 anförde domstolen dock att hänsyn till 

allmän ordning och säkerhet är föränderliga i tid och varierar länderna emellan och att 

det därför överlämnas till medlemsstaterna själva att närmare precisera begreppen inom 

ramen för vad gemenskapsrätten tillåter.77 Allmänt  sett  innefattar  lagöverträdelser en 

störning av allmän ordning per se; det ska följaktligen krävas något mer i det enskilda 

fallet  utöver  att  personen  i  fråga  har  begått  ett  brott  och  därigenom  kränkt  ett 

skyddsintresse.78 Mot  bakgrund  av  detta  torde  det  vara  ett  krav  att  de  nationella 

domstolarna tydligt  avgränsar  vilka skyddsintressen som innebär  en störning av den 

allmänna ordningen för att begränsa utrymmet för godtycke i rättstillämpningen. 

Med allmän säkerhet åsyftas medlemsstatens inre och yttre säkerhet.79 Det kan 

röra  sig  om  ett  hot  mot  befolkningens  överlevnad,  en  störning  av  den  fredliga 

samexistensen mellan folken,  en allvarlig  störning i  de  yttre  förbindelserna  eller  en 

inverkan  på  medlemsstatens  offentliga  institutioner  och  funktioner.80 Eftersom 

medlemsstaterna tillerkänns möjligheten att själva definiera dessa begrepp utefter vad 

de  nationella  intressena  kräver,  har  EU-domstolen  endast  i  ett  fåtal  fall  uttalat  sig 

specifikt om vilka typfall som kan omfattas. Exempelvis har narkotikabrottslighet i sig 

ansetts utgöra ett hot mot allmän ordning och organiserad narkotikahandel ett hot mot 

allmän  säkerhet.81 Beivrandet  av  narkotikabrottslighet  är  alltså  en  legitim  grund  att 

hänvisa till. 

75 Se bl.a. mål C 348-96 Donatella Calfa, mål 71/74 van Duyn mot Home Office, och de förenade målen 
C-482/01 och C-493/01 Orfanopoulos & Oliveri.

76 Mål 71/74 Van Duyn mot Home Office.
77 Se även mål 30/77 Regina mot Bouchereau p. 33-35.
78 Se bl.a. mål 30/77  Bouchereau p. 35 och mål C 441/02 Europeiska gemenskapens kommission mot  

Förbundsrepubliken Tyskland p. 35.  
79 Mål C-70/94 Werner.
80 Mål C-145/09 Land Baden-Wutterburg mot Panagiotis Tsakouridis, p. 44 med hänvisningar. 
81 Att narkotikabrottslighet i och för sig kan anses utgöra ett hot mot allmän ordning uttalades bl.a. i mål 

C 348-96 Donatella Calfa p. 22, beträffande organiserad narkotikahandel se mål C-145/09 Panagiotis  
Tsakouridis p. 47.
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Vad kan i övrigt avses med begreppen? För min egen del skulle jag vilja påstå att 

man i vart fall kan ta ledning av den straffrättsliga kompetensregeln i art. 83 EUFF för 

ytterligare  exempel  på  brottstyper  som  kan  omfattas.  Detta  torde  vara  en  god 

utgångspunkt  då  det  följer  av  artikeln  att  de  uppräknade  brottstyperna  med 

gränsöverskridande inslag har ansetts  vara särskilt  allvarliga på grund av karaktären 

eller  de  efterföljande  effekterna  samt  att  det  finns  ett  behov  att  bekämpa  dem  på 

gemensamma grunder. Således torde brott som terrorism, människohandel och sexuellt 

utnyttjande av kvinnor och barn, olaglig narkotikahandel, olaglig handel med vapen, 

penningtvätt,  korruption,  förfalskning  av  betalningsmedel,  IT-brottslighet  och 

organiserad brottslighet82 vara exempel på typfall som kan anses utgöra hot mot allmän 

ordning  och  säkerhet  eftersom  de  inte  endast  hotar  nationella  intressen,  utan  även 

unionens  intressen. Viktigt  att  hålla  i  åtanke  är  dock  att  det  ska  vara  fråga  om en 

individualiserad bedömning i varje enskilt fall.

4.3.2 Personligt beteende och hotbild

4.3.2.1 En individualiserad prövning 

Bedömningen  huruvida  ett  hot  mot  allmän  ordning  föreligger  ska  göras  utifrån 

individens  personliga  beteende  -  att  det  ska  vara  fråga  om  en  individualiserad 

bedömning  av  omständigheterna  i  det  enskilda  fallet  följer  av  att  domstolen  talrika 

gånger  har  understrukit  att  åtgärder  endast  får  grundas  på  individens  personliga 

beteende, omständigheter därutöver får således inte tillmätas relevans.83 Mot bakgrund 

av  detta  följer  det  även  motsatsvis  att  utvisningsbeslut  inte  får  grundas  på 

allmänpreventiva skäl.84 Därutöver krävs det att det personliga beteendet konstituerar ett 

verkligt, faktiskt och allvarligt hot i förhållande till ett grundläggande samhällsintresse. 

Rent konkret är det alltså fråga om en prövning huruvida personens uppförande i det 

enskilda fallet har utgjort en faktisk störning av samhällsordningen. Följaktligen innebär 

detta att nationella regler som föreskriver utvisning när vissa konstaterbara fakta är för 

handen,  utan att ta hänsyn till  individens personliga beteende eller  hotet  som denne 

utgör mot den allmänna ordningen, inte är tillåtna. I målet  Donatella Calfa hade en 

italiensk  medborgare  dömts  av  en  grekisk  domstol  till  tre  månaders  fängelse  för 

narkotikabrott  samt  utvisning  på  livstid.  Den  grekiska  strafflagen  innehöll  en 

82 Art. 83 EUFF p.1 st. 2.
83 Se bl.a.  mål  71/74  Van Duyn mot  Home Office och  mål  67-74  Carmelo Angelo  Bonsignore  mot  

Oberstadtdirektor der Stadt Köln. 
84 Förbudet  mot att  grunda utvisningsbeslut  på  allmänpreventiva  hänsyn framgår bl.a.  av  mål  67-74 

Bonsignoire p. 7 och de förenade målen C-482/01 och C-493/01 Orfanopoulos & Oliveri p. 68.
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obligatorisk regel om utvisning av utlänningar vid överträdelser av narkotikastrafflagen, 

en  ordning  som  ansågs  klart  stå  i  strid  med  gemenskapsrätten.85 Den  praktiska 

tillämpningen av reglerna får alltså inte medföra att ett beslut om utvisning inträder per 

automatik.86 

Vidare är det ett krav att hotet är aktuellt, d.v.s. personen måste utgöra ett hot vid 

tidpunkten  för  de  nationella  myndigheternas  prövning  och  hotet  måste  även  vara 

bestående vid verkställigheten av utvisningsbeslutet. Exempelvis kan situationen vara 

sådan att lång tid har förflutit  mellan beslutet  och verkställigheten och att  hotbilden 

således  har  upphört  eller  väsentligen  minskat,  eller  att  det  framkommer  andra 

omständigheter  som  tyder  på  en  positiv  utveckling  eller  liknande.87 Dessa 

omständigheter måste beaktas vid bedömningen av om personen alltjämt utgör ett hot.   

4.3.2.2 Betydelsen av tidigare straffdomar vid hotbildsbedömningen

Vad  gäller  betydelsen  av  tidigare  straffdomar  har  EU-domstolen  upprepade  gånger 

framhållit att de endast får inverka på bedömningen när de omständigheter som ligger  

till grund för domen vittnar om ett personligt uppförande som utgör ett faktiskt hot mot  

den  allmänna  ordningen.88 Med  andra  ord  är  förekomsten  av  tidigare  domar  inte 

utvisningsgrundande som sådana, de får endast tillmätas betydelse om de, tillsammans 

med det personliga beteendet  i  det  enskilda fallet,  förstärker  den aktuella  hotbilden. 

Domstolen har alltså uttalat sig om att  finns en skiljelinje när återfall ska anses vara 

beaktansvärt  respektive  när  det  inte  ska  vara  det  –  frågan  är  bara  vad  skillnaden 

egentligen är. Domstolens ståndpunkt har uttryckts i relativt vaga termer och det går inte 

att  dra några  säkra slutsatser  om när återfall  ska  anses  ha relevans inom ramen för 

prövningen. 

I  målet  Panagiotis  Tsakouridis anförde  domstolen  att  när  det  personliga 

beteendet i det enskilda fallet ställs mot det allmänna säkerhetsintresset ska ett antal 

faktorer  vägas  in,  exempelvis  den  utdömda  påföljden,  graden  av  inblandning  i  den 

brottsliga  verksamheten,  skadans  omfattning,  och  i  förekommande  fall  risken  för 

återfall.89 Mot bakgrund av domstolens resonemang torde tolkningen rimligtvis vara att 

recidivfara tillmäts betydelse när skäl vägs för och emot varandra i frågan om utvisning 

85 Mål C 348-96 Donatella Calfa p. 27.
86 Se även de förenade målen C-482/01 och C-493/01 Orfanopoulos & Oliveri p. 93-94.
87 De förenade målen C-482/01 och C-493/01 Orfanopoulos & Oliveri p. 77-78.
88 Se bl.a. mål 30/77 Bouchereau p. 27-28 och de förenade målen C-482/01 och C-493/01 Orfanopoulos 

& Oliveri p. 67.
89 Mål C-145/09 Panagiotis Tsakouridis p. 50. 
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bör ske eller inte, och att det inte får en självständig betydelse vid bedömningen av om 

det personliga beteendet i sig konstituerar ett hot.

4.4 Skydd mot utvisning

4.4.1 Proportionalitet enligt art. 28

Om det kan konstateras att personens beteende utgör ett hot mot ett tydligt avgränsat 

intresse är nästa steg att pröva om en utvisningsåtgärd är förenlig med den EU-rättsliga 

proportionalitetsprincipen. Denna prövning skall alltid ske, oavsett unionsmedborgarens 

vistelselängd  i  det  mottagande  medlemslandet.  Det  har  framhållits  i  direktivets 

preambel att ett beslut om utvisning är en långtgående åtgärd som allvarligt kan skada 

personer som verkligen har  integrerats  i  landet  och sådana åtgärder  bör  begränsas  i 

enlighet  med  proportionalitetsprincipen.90 Utvisningsåtgärden  ska  vara  lämplig, 

nödvändig och inte gå utöver vad som krävs för att nå målet, d.v.s. att undanröja det  

aktuella  hotet.  Art.  28  är  ett  uttryck  för  denna  princip  samt  en  erinran  om  att 

grundläggande  rättigheter  ska  respekteras.  Innan  ett  utvisningsbeslut  fattas  måste 

domstolen enligt  art.  28.1 beakta  omständigheter  hänförliga  till  unionsmedborgarens 

person,  såsom  vistelsetidens  längd,  ålder,  hälsotillstånd,  familje-  och  ekonomiska 

situation.  Hänsyn  ska  tas  till  graden  av  integrering,  socialt  och  kulturellt,  i  den 

mottagande medlemsstaten.91 När en domstol överväger att utvisa en unionsmedborgare 

är  det  särskilt  viktigt  att  bilda  sig  en  uppfattning  om  styrkan  i  banden  till 

ursprungslandet, eller avsaknaden därav, samt förutsättningarna för personens sociala 

återanpassning vid ett  eventuellt  återvändande. Eventuella anpassningssvårigheter för 

unionsmedborgarens  familj  till  följd  av  ett  utvisningsbeslut  ska  också  beaktas.92 

Ytterligare faktorer av betydelse inom ramen för proportionalitetsbedömningen är enligt 

praxis arten och allvaret av brottet, graden av inblandning i brottet samt brottets allvar, 

skadans  omfattning,  hur  lång  tid  som  har  förflutit  sedan  brottet  begicks  samt  hur 

personens beteende har varit under denna tid.93 Ett förstärkt skydd mot utvisning erhålls 

efter en viss tid, vilket framgår av art. 28 p. 2 och 3 och behandlas i nästföljande avsnitt. 

90 Direktiv 2004/38/EG preambel p. 23-24. 
91 Art. 28.1 är en inkorporering av domstolens dom i de förenade målen C-482/01 och C-493/01 

Orfanopoulos & Oliveri.
92 De  förenade  målen  C-482/01  och  C-493/01  Orfanopoulos  &  Oliveri  p.  99  och  mål  C-145/09 

Panagiotis Tsakouridis p. 50 och 53. 
93 De  förenade  målen  C-482/01  och  C-493/01  Orfanopoulos  &  Oliveri  p.  99  och  mål  C-145/09 

Panagiotis Tsakouridis p. 50 och 53. 
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4.4.2 Förstärkt skydd mot utvisning 

4.4.2.1 Skyddsrekvisiten

För unionsmedborgare med permanent uppehållsrätt  i  det mottagande medlemslandet 

får utvisning endast beslutas om det föreligger ett  allvarligt hot mot allmän ordning  

eller säkerhet  (art. 28.2). För att detta ska utgöra ett verkligt skydd är det av vikt att 

medlemsstaterna gör en distinkt åtskillnad mellan vad som utgör ett hot i ”normalfallet” 

och ett allvarligt hot. 

Ett synnerligen starkt skydd åtnjuter unionsmedborgare som har vistats i landet 

under de tio föregående åren, utvisning kan endast komma ifråga om det kan grundas på 

tvingande hänsyn till  allmän säkerhet  såsom de  definieras  av  medlemsstaterna (art. 

28.3).  Detsamma gäller  för  underåriga,  med reservation  för  de fall  där  utvisning är 

nödvändigt med hänsyn till barnets bästa i enlighet med Barnkonventionen. Viktigt att 

understryka här är att hänsyn till allmän ordning inte ges utrymme och av bestämmelsen 

kan det  utläsas att  det  ska vara fråga om undantagsfall  där  hotet  mot den allmänna 

säkerheten  anses  vara  exceptionellt.  Det  bör  även här  finnas  en  tydlig  avgränsning 

mellan hänsyn till allmän ordning och allmän säkerhet, så att det förstärkta skyddet inte 

förringas. 

Frågan  om  hur  det  förstärka  skyddet  skulle  tolkas  i  förhållande  till  en 

unionsmedborgare som var född i ett mottagande medlemsland tillika bosatt där i över 

30  år  aktualiserades  i  målet  Panagiotis  Tsakouridis.  Den grekiska  medborgaren  var 

tidigare  straffad  och  hade  ägnat  sig  åt  organiserad  narkotikahandel  i  icke  ringa 

omfattning. Domstolen uttalade att organiserad narkotikahandel kan omfattas av hänsyn 

till allmän säkerhet eftersom brottslighetens karaktär typiskt sett utgör ett allvarligt hot 

med  hänsyn  till  den  gränsöverskridande  inslaget  samt  de  aggregerade 

skadeverkningarna  som  brottet  ger  upphov  till,  som  i  förlängningen  skadar 

samhällsmedborgarna  i  stort  och  även  statens  fysiska  säkerhet.94 Här  uttalade  sig 

domstolen  specifikt  om  ett  typfall  som  omfattas  av  tvingande  hänsyn  till  allmän 

säkerhet. När det personliga beteendet skall bedömas i ett sådant fall och ställas mot det 

allmänna säkerhetsintresset  ska ett  antal  faktorer  vägas in,  exempelvis den utdömda 

påföljden,  graden av inblandning i  den brottsliga verksamheten,  skadans omfattning, 

och i förekommande fall risken för återfall.95 Vidare måste utvisningsskälen vägas mot 

risken för att unionsmedborgarens sociala återanpassning äventyras om denne utvisas 

94 Mål C-145/09 Panagiotis Tsakouridis p. 46-47. 
95 Mål C-145/09 Panagiotis Tsakouridis p. 50. 
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till  ursprungslandet.  Trots  förekomsten  av  ett  allvarligt  hot  kan  en 

proportionalitetsbedömning utefter kriterierna i  art.  28.1 försvåra en utvisningsåtgärd 

när personen har väldigt starka anknytningsintressen. I detta rättsfall anförde domstolen 

att det krävs mycket starka skäl för att utvisa en unionsmedborgare som har hela sin 

familj i det mottagande medlemslandet och lagligen har tillbringat hela sitt liv där. 96 

4.4.2.2 Generaladvokatens förslag till  avgörande i P.I. mot Oberbürgermeisterin der  

Stadt Remscheid

Tyskland har  nyligen hänskjutit  en  fråga  till  EU-domstolen  för  att  få  klarhet  i  bl.a 

huruvida  sexuellt  utnyttjande  av  barn,  sexuellt  tvång  och  våldtäkt  som  har  pågått 

regelbundet  under  en  tioårsperiod  kan  vara  utvisningsgrundande  för  en 

unionsmedborgare som har varit bosatt i landet sedan 20 år tillbaka. Trots att frågan 

ännu  inte  har  avgjorts  slutligt  anser  jag  att  det  är  av  intresse  att  redogöra  för 

generaladvokatens förslag till dom97 i denna fråga eftersom det förs en diskussion om de 

bärande tankarna bakom direktivet samt ett intressant, och något märkligt, resonemang 

om när det förstärkta skyddet inte kan göras gällande. 

I fallet hade en italiensk medborgare gjort sig skyldig till de ovannämnda brotten 

mot en och samma person i det egna hushållet och dömts till fängelse i sju år och sex 

månader.  Frågan  gällde  om ett  sådant  fall  kunde  hänföras  till  begreppet  tvingande 

hänsyn  till  allmän  säkerhet och  således  vara  utvisningsgrundande  för  en 

unionsmedborgare  som  åtnjuter  förstärkt  skydd.  Frågan  besvarades  nekande. 

Generaladvokaten framhöll  att  störningen som varje  brott  utgör  mot allmän ordning 

återspeglas normalt sett genom de tillskrivna straffskalorna i de olika medlemsländerna, 

och de utdömda straffen i enskilda fall utgör således en värdering av hur samhällsfarligt 

ett brott anses vara.98 Att en person döms till ett långvarigt fängelsestraff bör däremot 

inte  per  automatik  föranleda  bedömningen  att  det  omfattas  av  begreppet  tvingande 

hänsyn till allmän säkerhet. Det ”måste vara fråga om ett brott som både är allvarligt  

rent principiellt och vad avser dess följder, varvid de negativa följderna måste vara  

sådana  att  de  går  utöver  brottsoffrets  individuella  skada  och  kränkning.”99 Mot 

bakgrund av detta kan brottslighet som utspelar sig i den privata sfären, trots att den är 

synnerligen allvarlig  och avskyvärd,  inte anses utgöra  ett  hot  mot  befolkningen och 

96 Mål C-145/09 Panagiotis Tsakouridis p. 53.
97 Förslag till avgörande av generaladvokat Yves Bot i mål C-348/09, P.I mot Oberbürgermeisterin der  

Stadt Remscheid.
98 Förslag till avgörande i mål C-348/09, P.I mot Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid p. 36-38.
99 Förslag till avgörande i mål C-348/09, P.I mot Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid p. 38.
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omfattas  därmed  ej  av  begreppet  tvingande  hänsyn  till  allmän  säkerhet. 

Generaladvokatens  ståndpunkt  i  denna  fråga  torde  innebära  att  man  bör  göra  en 

åtskillnad mellan brottslighet  som ger upphov till  individuella  skador och brott  som 

typiskt sett  åsamkar gemenskapsskador vid bedömningen. Eftersom det är  farans art 

som  är  central  för  bedömningen  kan  ett  isolerat  brott  således  inte  räknas  som 

”allmänfarligt”  i  den bemärkelsen.  Att  utvisa  en person enbart  med grund i  brottets 

allvar är inte förenligt med unionens mål.

Har vistelsetiden i landet en avgörande betydelse för huruvida personen skall 

tillerkännas  ett  förstärkt  skydd  mot  utvisning?  Generaladvokaten  är  av  den 

uppfattningen att  vistelsetiden endast är  en  indikation  på att  unionsmedborgaren har 

integrerat sig i det mottagande medlemslandet, men att det är en presumtion som kan 

brytas om omständigheterna talar för att så inte är fallet. Generaladvokaten menade att 

den italienska medborgaren hade visat en uppenbar ovilja att integrera sig genom att 

inte  respektera  landets  lagar.  Sett  i  ljuset  av  den  grundläggande  principen  om 

utvisningsskyddet  i  direktivets  preambel,100 nämligen  att  det  förstärkta  skyddet  är 

kopplat  till  integrationsgraden  i  det  mottagande  medlemslandet,  vore  det  således 

stötande att tillerkänna en person som visat bristande vilja att integrera sig ett förstärkt  

skydd. Att  låta en person dra fördel av sin vistelsetid i  landet, samtidigt som denne 

under hela tidsperioden har kränkt viktiga skyddsintressen genom upprepade brott, kan 

inte anses stämma överens med unionens grundläggande värden.101 Unionsmedborgaren 

skulle  däremot  ”givetvis  åtnjuta  de  garantier  om vissa rättigheter  som följer  av art. 

28.1”.102 

Det är svårt att förstå generaladvokatens resonemang i detta avseende. Det finns 

av naturliga skäl stöd för uppfattningen att det ter sig stötande att tillerkänna en person 

ett  rättsligt  skydd mot utvisning mot bakgrund av varaktigheten av hans brottslighet 

samt brottets allvarliga karaktär. Det är även riktigt att det förstärkta skyddet bygger på 

en integrationstanke samt att vistelsetiden utgör en indikation för graden av integrering. 

Däremot är det svårt att se att bestämmelsen i direktivet ger uttryck för att det endast är 

fråga om en presumtion som kan brytas. Generaladvokaten uttalade i den första frågan 

att det inte är förenligt med unionens mål att utvisa en person enbart med hänvisning till 

att  de har begått  ett allvarligt brott. Är det inte därmed även oförenligt att frånta en 

unionsmedborgare  möjligheten  att  göra  sin  rätt  till  förstärkt  skydd  gällande,  med 

100 Direktiv 2004/38/EG p. 23-24. 
101 Förslag till avgörande i mål C-348/09, P.I mot Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid p. 60-62.
102 Förslag till avgörande i mål C-348/09, P.I mot Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid p. 63. 
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anledning av att denne har begått brott under en lång tidsperiod? Detta kan inte rimligen 

anses vara förenligt med unionens målsättning, nämligen att vara ett område av frihet, 

säkerhet  och  rättvisa.  Man  kan  med  fog  fråga  sig  vad  som  skiljer  detta  fall  från 

exempelvis fallet Panagiotis Tsakouridis där unionsmedborgaren vid åtskilliga tillfällen 

hade gjort sig skyldig till organiserad narkotikahandel i icke ringa omfattning. Innebär 

inte alla lagöverträdelser en likgiltighet eller bristande respekt inför landets lagar? Och 

ska  det  ses  som  en  bristande  vilja  att  integrera  sig?  Resonemanget  är  onekligen 

besvärande från rättssäkerhetssynpunkt och det väcker en rad intressanta följdfrågor. 

Kärnfrågan  är  dock  om  en  ”bristande  vilja  att  integrera  sig”  kan  frånta 

unionsmedborgare deras rättsliga status och tillhörande rättigheter. Det återstår att se 

vad domstolens dom utmynnar i beträffande denna fråga. 

4.5 Domstolarnas motiveringsskyldighet och unionsmedborgarens rätt 

till omprövning 

När en medlemsstat fattar ett beslut om utvisning följer en motiveringsskyldighet enligt 

direktivet.  Unionsmedborgaren  skall  ges  fullständig  och  exakt  information  om  de 

utvisningsgrundande  omständigheterna  enligt  art.  30.2.  Detta  torde  innebära  att 

domarna ska vara så väl motiverade att unionsmedborgaren ges en reell möjlighet att 

försvara sig i enlighet med rätten till ett effektivt rättsmedel.103 

Enligt  EU-domstolens  praxis  får  ett  utvisningsbeslut  inte  förenas  med  ett 

återreseförbud på livstid.104 Ett tidsbegränsat återreseförbud som meddelas tillsammans 

med ett utvisningsbeslut får angripas enligt art. 32 efter en skälig frist, i vart fall efter tre  

år,  genom att åberopa bevisning som kan styrka att de faktiska omständigheterna som 

låg till grund för beslutet om återreseförbud har ändrats. 

Vidare följer det av art. 33.2 att medlemsstaterna är skyldiga att kontrollera om 

den berörda personen alltjämt utgör ett verkligt hot mot allmän ordning eller säkerhet 

om verkställigheten sker mer än två år efter beslutet om utvisning fattades, samt har att 

ta ställning till om omständigheterna har förändrats sedan beslutet fattades. Att hotet 

måste vara aktuellt både vid beslutstillfället och tiden för verkställighet framgår även av 

domstolens dom i Orfanopoulos & Oliveri. 

103 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna art. 47
104 Se bl.a. mål 348/96 Donatella Calfa och direktiv 2004/38/EG p. 27. 
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4.6 Den bristande implementeringen av direktivet i medlemsstaterna 

4.6.1 Inledning

Som sagts ovan gäller direktivet i samtliga medlemsländer sedan 2006. En efterföljande 

utredning vidtogs av kommissionen i syfte att följa upp införlivandet och tillämpningen 

av  direktivet.  Resultatet  redovisades  i  en  rapport  2008  och  kommissionen  fann  att 

införlivandet överlag var otillfredsställande, i synnerhet reglerna om begränsningar av 

den fria rörligheten.105 Bristerna avsåg främst underlåtenheten att införliva reglerna som 

begränsar  domstolarnas  bedömningsutrymme,106 vilket  givetvis  är  besvärande  från 

rättssäkerhetssynpunkt.  Endast  fyra  medlemsstater  hade  implementerat 

skyddsklausulerna i art. 27 - 29 på ett korrekt sätt. Sverige var inte ett av de länderna.  

Med anledning härav utfärdades vägledande riktlinjer till medlemsstaterna om en bättre 

implementering och tillämpning av direktivet, dessa presenteras i nästföljande avsnitt. 

Trots att riktlinjerna inte är bindande är de likväl av värde eftersom de syftar till att 

förtydliga kommissionens ståndpunkt och komplettera regleringen.107  

4.6.2 Kommissionens vägledande riktlinjer – en förtydligande ståndpunkt

Kommissionen  erinrade  inledningsvis  om  den  fria  rörlighetens  centrala  roll  i  det 

europeiska projektet och den restriktiva tillämpningen avseende inskränkningarna därav. 

Vikten av att direktivet tolkas i enlighet med de grundläggande rättigheterna såsom de 

kommer till uttryck i EU:s rättighetsstadga och EKMR – särskilt rätten till skydd för 

privat- och familjeliv, principen om icke-diskriminering, barns rättigheter, och rätten till 

effektivt rättsmedel - framhölls särskilt.  En noggrann redovisning av principerna och 

kriterierna utvecklade genom domstolens praxis följde, i enlighet med det som redan har  

framkommit tidigare i detta kapitel.

Med anledning av medlemsstaternas bristande definitioner av begreppen allmän 

ordning och säkerhet betonade kommissionen vikten av att länderna tydligt definierar 

och  håller  isär  begreppen  så  att  de  inte  överlappar  varandra,  för  att  avgränsa 

myndigheternas bedömningsutrymme.108 Det är nödvändigt att medlemsstaterna redogör 

för sina skyddsintressen vid sina bedömningar eftersom det är mot bakgrund av dessa 

105Rapport  från  Kommissionen  till  Europaparlamentet  och  Rådet,  om  tillämpning  av  direktiv 
2004/38/EG  om  unionsmedborgares  och  deras  familjemedlemmars  rätt  att  uppehålla  sig  inom 
medlemsstaternas territorier, KOM (2008) slutlig, s. 3 och 7.

106KOM (2008) slutlig s. 8. 
107Guidelines on free movement and residence rights of EU citizens and their families, MEMO/01/311.
108European Parliament Resolution of April 15, 2009 on the application of the Directive 2004/38/EC- 

P6_TA (2009) 0203.
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som de ska analysera kännetecken för hotet.109 Sedan bör det finnas klara skillnader 

mellan de olika skyddsrekvisiten av vilka det framgår vad som konstituerar ett hot mot 

allmän ordning i normalfallet, vad som ska anses var ett allvarligt hot och slutligen vad 

tvingade hänsyn till allmän säkerhet omfattar. 

Vidare anförde kommissionen att utvisningsbeslut måste bygga på faktiska hot i 

det  enskilda  fallet,  de  måste  föreligga  vid  beslutstillfället  samt  vara  bestående  vid 

verkställigheten.  Det  personliga  beteendet  mellan  dessa  tidsperioder  ska  beaktas; 

exempelvis  kan  ett  gott  uppförande  under  verkställigheten  av  straffet  inverka  på 

hotbildsbedömningen.  Förmodade hot  är  ej  verkliga  hot  och  det  finns  således  inget 

utrymme  för  antaganden  om  generella  risker.  Flerfaldig  brottslighet  är  inte 

utvisningsgrundande i  sig  men kan resultera  i  en kumulativ  hotbild  om brottets  art, 

frekvens  och  skadans  omfattning  talar  för  att  ett  verkligt  hot  föreligger,  samt  att 

recidivfara  bedöms  vara  sannolikt.  Beträffande  proportionalitetsbedömningen 

hänvisades det till art. 28.1 och de specifika faktorerna utvecklade genom praxis, med 

särskild betoning på att unionsmedborgarens situation måste utredas noga för att kunna 

bedöma om utvisning framstår som en lämplig åtgärd som inte går utöver än vad som är 

behövligt för att tillgodose målet. 

4.7 Sammanfattande diskussion 

Det står klart att EU-lagstiftaren har velat främja unionsmedborgarens rättigheter på ett 

klart och tydligt sätt genom att sammanställa den komplexa lagstiftningen på området 

samt principerna utbildade genom praxis. Utrymmet att inskränka den fria rörligheten 

har stramats upp så att  begränsningar endast kan ske i undantagsfall. Detta synes ha 

skett genom en omvänd metod i EU-domstolens praxis, d.v.s. genom att avgränsa vilka 

faktorer som inte får beaktas inom ramen för prövningen. 

Av direktivet framgår vidare under vilka förutsättningar en unionsmedborgare 

får  utvisas,  om  än  i  något  svepande  ordalag.  Enligt  min  uppfattning  är  direktivets 

bestämmelser dock precisa, konkreta och tillräckligt vägledande beträffande den EU-

rättsliga prövningens  yttre ram, d.v.s. vad en prövning får omfatta samt gränserna för 

medlemsstaternas  bedömningsutrymme  när  det  gäller  inskränkningar  av  den  fria 

rörligheten. Det har överlämnats till medlemsstaterna att själva precisera och utveckla 

det materiella innehållet utefter vad de nationella intressena kräver. Av den anledningen 

109KOM (2009) 313 slutlig s. 7.
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är det väsentligt att medlemsstaterna ger de formella kriterierna ett innehåll – i annat fall 

svävar  den  materiella  rätten  fritt  och  direktivets  skyddsklausuler  blir  tämligen 

innehållslösa. 

De bristande  definitionerna av begreppen allmän ordning och säkerhet  bland 

medlemsstaterna är således ett stort problem som i förlängningen riskerar att äventyra 

unionsmedborgarens rättsliga skydd. Som kommissionen har anfört  är  det  viktigt  att 

medlemsstaterna redogör för sina skyddsintressen eftersom hotbildsbedömningen ska 

analyseras i förhållande till dessa. Det är även nödvändigt för att medlemsstaterna ska 

kunna motivera utvisningsbeslut med stöd av direktivet. Hur kan man pröva frågan om 

man inte har jämförelseobjekten klara för sig eller om det inte finns något att förhålla  

sig till? 

Återfallets betydelse har dock inte framhållits lika tydligt och vid en närmare 

analys av rättspraxis är det inte helt lätt att utröna när tidigare straffdomar ska inverka 

på  bedömningen.  Det  torde  rimligen  vara  så  att  den  tidigare  brottsligheten  ska 

analyseras i förhållande till det utpekade skyddsintresset för att få en uppfattning av hur 

”farlig”  den  samlade  brottsligheten  är.  Om  det  utpekade  skyddsintresset  är  t.ex. 

äganderätten  torde  det  krävas  ett  antal  upprepade  bagatellbrott  innan  den  samlade 

brottsligheten  kan  anses  utgöra  ett  allvarligt  hot.  Om  det  istället  rör  sig  om 

tillgreppsbrott avseende betydande värden torde det inte krävas lika mycket.  

Förutsättningarna  för  utvisning  enligt  direktivet  och  EU-domstolens  praxis 

sammanfattas  i  tankeschemat  på  nästföljande  sida. Med  hänsyn  till  att 

unionsmedborgaren  åtnjuter  ett  tämligen  starkt  rättsligt  skydd  torde  det  råda  en 

presumtion mot utvisning i de fall en unionsmedborgare har gjort sig skyldig till brott; 

en presumtion som dock kan brytas om den EU-rättsliga prövningen ger vid handen att 

en inskränkning är tillåten.

Sammanfattningsvis kan det sägas att inte finns något utrymme att beakta andra 

faktorer utöver det personliga beteendet och hotbilden inom ramen för den EU-rättsliga 

prövningen.  Det  är  farans  art  som  är  central  och  utvisningen  syftar  endast  till  att 

eliminera  hotbilden.  Detta  innebär  följaktligen  att  en  utvisningsåtgärd  framstår  som 

oproportionerlig om hotbilden har upphört eller väsentligen minskat eftersom åtgärden 

inte längre är nödvändig eller behövlig för att uppnå målet. 

Så som det har framgått i detta kapitel finns det ett flertal faktorer att beakta 

inom ramen för  prövningen som kan ge upphov till  svåra intresseavvägningar  i  det 

enskilda fallet. Det är inte endast fråga om en intresseavvägning mellan statens intressen
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och unionsmedborgarens intressen, utan även en motsättning mellan EU:s primära mål 

om fri rörlighet och medlemsstatens intresse att utvisa kriminella personer från det egna 

territoriet.  Till  följd  av  ett  samarbete  med  öppna  gränser  är  brottslighetens 

gränsöverskridande effekter dock oundvikliga. För att realisera unionens övergripande 

målsättning, nämligen att utgöra ett område med frihet, säkerhet och rättvisa torde det 

även innefatta att brottslighet betraktas som ett ”nödvändigt ont” i sammanhanget. 
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Åtgärden ska vara lämplig, nödvändig och ej gå utöver vad som krävs för att nå målet i det enskilda fallet (d.v.s.) undanröja hotet
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5 Implementeringen av rörelsedirektivet i svensk rätt 

– samma innebörd och räckvidd? 

5.1 Inledning

När rörelsedirektivet  skulle  genomföras i  svensk rätt  hade  Utredningen om den fria 

rörligheten för unionsmedborgare (SOU 2005:49) särskilt att ta ställning till huruvida 

ändringarna till följd av direktivet skulle inkorporeras i UtL eller regleras i en särskild 

lag.  Utredningen  framhöll  att  det  fanns  betydande  skillnader  mellan  den 

gemenskapsrättsliga regleringen och systematiken i UtL, något som talade starkt för en 

särreglering.110 Situationen vid tillfället tillät dock inte en sådan omfattande förändring 

eftersom en ny utlänningslag, vars lydelse ännu inte var bestämd, skulle träda i kraft året 

därpå.  Regeringen  instämde  i  vad  utredningens  angivit  i  denna  del  och  fann  att 

bestämmelserna  kunde  införas  i  utlänningslagen.  Ett  flertal  av  remissinstanser  var 

emellertid  kritiska  till  den  valda  lagtekniska  lösning111 Detta  kapitel  kommer  att 

behandla hur implementeringen av direktivets bestämmelser har gjorts,  för att  sedan 

diskutera om de genomförda förändringarna stämmer överens med direktivets krav. 

5.2 Uppehållsrätt – en ny rättsfigur  

Huvudregeln i utlänningslagen är att uppehållstillstånd krävs för vistelser överstigande 

tre  månader,  vilket  innebär  att  det  är  tillståndet  i  sig  som  är  rättighetsbärande.112 

Implementeringen av rörelsedirektivet i svensk rätt har medfört en avvikelse från denna 

utgångspunkt  eftersom  ordningen  med  uppehållstillstånd  har  upphört  att  gälla  för 

unionsmedborgare och deras familjemedlemmar.  Från detta perspektiv är det  således 

egenskapen av unionsmedborgare som anses vara rättighetsbärande eftersom rätten att 

vistas i landet och bosätta sig permanent inte föregås av några administrativa prövningar 

eller tillståndsförfaranden.113 Implementeringen har medfört att rättsfiguren uppehållsrätt 

har införts i utlänningslagstiftningen i enlighet med direktivets bestämmelser och har 

110SOU 2005:49 s. 64. 
111Prop. 2005/06:77 s. 57 f.
112Prop. 2005/06:77 s. 41. 
113Unionsmedborgare får ansöka om uppehållstillstånd om de så önskar, tillståndet anses inte vara 

rättighetsbärande utan utgör endast en bevishandling beträffande personens situation. Se mål C-459/99 
MRAX.
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definierats och reglerats särskilt i 3 a kap. UtL. Det har även varit nödvändigt att införa 

undantagsbestämmelser i ett flertal paragrafer i UtL eftersom den nya rättsfiguren har 

medfört att vissa bestämmelser inte är tillämpliga i förhållande till unionsmedborgare. 

5.3 Begränsningar med hänsyn till allmän ordning och säkerhet 

5.3.1 Utvisning på grund av brott 

Enligt förarbetena är ett flertal av bestämmelserna om avvisning och utvisning  i  den 

svenska utlänningslagstiftningen grundande i hänsyn till allmän ordning och säkerhet 

och de ansågs således vara förenliga med direktivets krav.114 Regeringen var av den 

uppfattningen att det inte förelåg någon principiell skillnad mellan den svenska regeln 

om utvisning på grund av brott och den gemenskapsrättsliga regleringen, varför några 

författningsändringar inte ansågs vara nödvändiga i denna del. Anmärkningsvärt är dock 

att  frågan om regelns överensstämmelse  med direktivet inte behandlades utförligare. 

Trots att  det  redogjordes för direktivets begränsningsregler  och innebörden av dessa 

gjordes  ingen  jämförelse  med  de  svenska  utvisningsgrunderna.  Vad  de 

gemenskapsrättsliga  begränsningsreglerna  rent  konkret  innebar  för  svenska 

vidkommanden  vid  utvisning  på  grund  av  brott  diskuterades  inte  heller  närmare. 

Regeringen nöjde sig med ett kort konstaterande att  kraven enligt art.  27 tillgodoses 

genom  8  kap.  8  §  UtL  då  utvisningsbeslut  enligt  denna  bestämmelse  grundas  på 

utlänningens beteende och inte allmänpreventiva hänsyn.115 Detta innebär att det inte 

görs någon åtskillnad mellan unionsmedborgare och övriga kategorier av utlänningar 

vid utvisning på grund av brott och 8 kap. 8 § UtL är således generellt tillämplig. Frågan 

är dock om detta verkligen är förenligt med direktivet.

 Som nämndes tidigare är utvisningskraven enligt UtL inte särskilt högt ställda. 

Grundförutsättningarna är att  utlänningen har dömts för ett  brott  varpå fängelse kan 

följa och att den utdömda påföljden är svårare än böter. Utvisning kan aktualiseras om 

det föreligger en återfallsrisk; det är tillräckligt att utlänningen har dömts vid ett tidigare 

tillfälle  eller  att  återfallsrisken  är  presumerad  med  hänsyn  till  brottets  karaktär. 

Alternativt  kan  utlänningen  utvisas  om  straffvärdet  av  den  aktuella  brottsligheten 

114Det bör påpekas att begreppet ”utvisning” har använts konsekvent i den svenska språkversionen av 
direktivet  beträffande  åtgärder  som  innefattar  avlägsnande,  till  skillnad  från  den  svenska 
utlänningslagen  där  det  görs  en  åtskillnad  mellan  avvisnings-  och  utvisningsfall.  Direktivets 
terminologi torde omfatta båda dessa typer av fall, se SOU 2005 s. 145 f.

115Prop. 2005/06:77 s. 77 f.

44



uppgår till ett år eller därutöver. Vid en språklig jämförelse mellan direktivets lydelse 

och den svenska utvisningsbestämmelsen  är  det  enkelt  att  konstatera  att  de inte  har 

samma innebörd. Utvisningsbestämmelsen i 8 kap. 8 § UtL är visserligen motiverad av 

hänsyn till allmän ordning och säkerhet, men inte i gemenskapsrättslig bemärkelse. Den 

gemenskapsrättsliga innebörden av begreppen framgår  av art.  27 där  de uppräknade 

kriterierna anger  när frågan om utvisning kan aktualiseras,  vad utvisningsprövningen 

ska omfatta samt hur denna bedömning ska göras i det enskilda fallet, och det är fråga 

om  ett  tämligen  starkt  skydd  mot  utvisning  i  förhållande  till  vad  som  gäller  för 

utlänningar annars. En av de primära syftena med direktivet är att stärka och tydliggöra 

unionsmedborgarens  ställning  genom att  snävt  avgränsa de omständigheter som kan 

utgöra  en  tillåten  inskränkning  i  den  fria  rörligheten.  Genom  att  underlåta  att 

implementera bestämmelsen på ett tillfredsställande sätt saknas det regler som begränsar 

domstolarnas  handlingsutrymme i  utvisningsfrågor  och på  så sätt  tillgodoses  varken 

kraven enligt art. 27 eller de övergripande ändamålen med direktivet. Den restriktiva 

hållningen som är avsedd har således gått förlorad. 

5.3.2 Utvisningsgrunderna 

Vid en närmare analys av direktivets bestämmelser och 8 kap. 8 § UtL samt motiven 

bakom  blir  den  bristande  överensstämmelsen  mellan  regelverken  ännu  tydligare. 

Återfallsprövningen  enligt  respektive  reglering  är  förvisso  förhållandevis  likartad, 

såtillvida att  den består av en retrospektiv bedömning av den tidigare brottsligheten, 

som  i  sin  tur  påverkar  den  prospektiva  bedömningen,  nämligen  sannolikheten  att 

utlänningen begår brott framledes. I det avseendet ligger det personliga beteendet till 

grund för bedömningen. Skillnaden ligger dock i att den EU-rättsliga prövningen kräver 

något mer utöver att en beaktansvärd återfallsrisk föreligger. Som tidigare har framgått  

krävs  det  att  risken  för  framtida  återfall  utgör  ett  verkligt,  faktiskt  och  tillräckligt 

allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse.

Enligt  min  uppfattning  utgör  gemenskapsrätten  dessutom  ett  hinder  mot  att 

utvisa en tidigare ostraffad person p.g.a. en presumerad återfallsrisk med hänsyn till 

brottets karaktär. En presumtion om återfall bygger på ett förmodat hot och får således 

inte ligga till grund för ett utvisningsbeslut eftersom hotet inte är faktiskt och verkligt. 

Enligt direktivet fordras att en nyanserad bedömning sker av den personliga hotbilden i 

det enskilda fallet eftersom återfall i brott inte är utvisningsgrundande i sig.  

Det kan även konstateras att utvisning med stöd av 8 kap. 8 § 2 st. 2 p. UtL,  
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nämligen  brottets  svårhet,  strider  mot  gemenskapsrätten.116 I  dessa  fall  sker  det  en 

retrospektiv bedömning av det begångna brottets allvar och det är sålunda straffvärdet 

som ligger till grund för prövningen huruvida utlänningen ska utvisas eller inte. Enligt 

EU-domstolens  praxis  kan  brottets  karaktär  och  den  utdömda  påföljden  visserligen 

beaktas som en del av proportionalitetsbedömningen, men det får inte leda direkt till ett 

beslut  om  utvisning.117 Det  är  det  personliga  beteendet  som  ligger  till  grund  för 

bedömningen  och  inte  gärningens  straffvärde.  När  det  gäller  brottets  svårhet  som 

utvisningsgrund enligt UtL ger det av lagstiftaren angivna riktmärket om ett straffvärde 

på ett år118 i och för sig en antydan om att dessa brott ska anses utgöra hot mot allmän 

ordning men en sådan bedömning sker dock utan hänsynstagande till  det personliga 

beteendet, hotbilden i det enskilda fallet, eller den framtida prognosen och är således 

inte  tillåten.  Som det  har  framgått  ovan kräver  den gemenskapsrättsliga  prövningen 

något  mer utöver att  personen har stört  samhällsordningen genom att  begå ett  brott. 

Utvisningsprövningen ska uteslutande vara grundad på den berörda personens beteende 

och det  måste  konstituera  ett  faktiskt,  verkligt  och  tillräckligt  allvarligt  hot  mot  ett 

tydligt  avgränsat  samhällsintresse.  Eftersom  hotet  måste  vara  aktuellt  vid 

beslutstillfället och den framtida prognosen tillmäts stor betydelse så kan det sägas att 

den individualiserade prövningen enligt EU-rätten är prospektiv, d.v.s. framåtblickande. 

Enligt förarbetena kan utvisning av utlänningar även aktualiseras enligt 8 kap. 8 

§ 2 st. 2 p. vid lägre straffvärden om det begångna brottet kränker ett särskilt utpräglat  

skyddsintresse. Det som åsyftas här är s.k. artbrott.119 En brottstyp hänförlig till denna 

kategori föranleder presumtionen att fängelse som påföljd bör väljas, trots att varken 

brottets  straffvärde  eller  gärningsmannens  tidigare  brottslighet  talar  för  det.120 

Artbrottsinstitutet är med andra ord motiverad utifrån allmänpreventiva skäl. Med stöd 

av det uttryckliga förbudet mot allmänpreventiva hänsynstaganden i art. 27.2 samt EU-

domstolens ståndpunkt i ett flertal avgöranden får det anses stå klart att brottets art som 

utvisningsgrund strider mot gemenskapsrätten. 

Sammanfattningsvis  så  föreligger  det  starka  skäl  att  se  över  den  befintliga 

utvisningsbestämmelsen  för  att  uppnå  en  bättre  överensstämmelse  med  direktivets 

syften  och  krav.  I  relation  till  unionsmedborgare  är  bestämmelsen  av  föga  praktisk 

betydelse och framstår närmast som innehållslös eftersom den ska tolkas i ljuset av ett 

116Jfr Asp s. 189 f. 
117Jfr mål C-145/09 Panagiotis Tsakouridis p. 51.
118Prop. 1993/94:159 s. 13.
119Prop. 1993/94:159 s. 13 f. 
120Borgeke s. 240. 
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antal gemenskapsrättsliga kriterier och principer som inte framgår uttryckligen av lagen, 

vilket kan orsaka oklarheter och tillämpningssvårigheter. Detta kan knappast vara en 

lyckad lösning.  För att den svenska rätten ska stämma överens med gemenskapsrätten 

måste det ske en ändring i bedömningens riktning, från retrospektiv till prospektiv, samt 

en förskjutning i fokus från straffvärdet till det personliga beteendet.  

5.3.3 Införandet av en ny utvisningsgrund – utvisning istället för avvisning

Avvisning  enligt  UtlL kan  endast  ske  när  utlänningen  saknar  uppehållstillstånd.  En 

konsekvens av att ordningen med uppehållsrätt har införts för unionsmedborgare är att 

det inte går att avlägsna dessa personer genom avvisning i vissa fall. Vidare bortfaller 

möjligheten att  vägra eller  återkalla  uppehållstillstånd enligt  7 kap.  UtL vid befarad 

brottslighet eller annan misskötsel och sedermera utvisa unionsmedborgaren eftersom 

dessa personer är undantagna från tillståndskravet. Det ansågs därför vara nödvändigt 

att skapa en möjlighet att istället utvisa dessa personer när det är påkallat med hänsyn 

till  allmän  ordning  och  säkerhet.  En  ny  utvisningsgrund  infördes  därmed  i 

överensstämmelse med art. 27 och 28 i direktivet.121 Denna utvisningsgrund återfinns i 8 

kap.  7  a  §  UtL  och  tar  alltså  sikte  på  andra  utvisningsgrundande  fall  än  brott.  

Bestämmelsen lyder:

En utlänning som har uppehållsrätt får utvisas ur Sverige av hänsyn till  allmän ordning och  

säkerhet. Om utlänningen vid tidpunkten för beslutet om utvisning har permanent uppehållsrätt, 

får han eller hon dock endast utvisas om det finns synnerliga skäl för det. 

En EES-medborgare som är barn eller som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående 

åren, får utvisas endast om beslutet är oundgängligen nödvändigt av hänsyn till allmän säkerhet. 

Bestämmelsen  har  till  sin  ordalydelse  influerats  av texten  i  direktivet.  Dock har  de 

allmänna principerna enligt art. 27.2 som fastställer den gemenskapsrättsliga innebörden 

av begreppen allmän ordning och säkerhet utelämnats helt, d.v.s. det framgår inte vad 

prövningen ska grundas på. Förarbetsuttalandena är å andra sidan tydliga och hänvisar 

till  de  relevanta  kriterierna  i  direktivet  samt  till  EU-domstolens  praxis.  Det  följer 

emellertid  inte  av bestämmelsen att  direktivets innehåll  ska beaktas vid prövningen. 

Vidare  har  skyddet  mot  utvisning har  uttryckts  i  vaga  termer  där  det  framstår  som 

tillräckligt att det föreligger hänsyn till allmän ordning och säkerhet för att utvisning ska 

121Prop. 2005/06 s. 78. 
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kunna ske. Enligt min mening återspeglar bestämmelsen inte den restriktiva hållningen 

som är  avsedd.  Däremot har  direktivets  krav enligt  art.  28 tillgodosetts  då de olika 

skyddsrekvisiten uttryckligen framgår. När ett beslut om utvisning fattas med stöd av 

denna  bestämmelse  ska  unionsmedborgarens  personliga  förhållanden  beaktas,  vilket 

framgår av 8 kap. 17 a § UtL som hänvisar till anknytningsintressena i 8 kap. 11 § UtL.

En intressant fråga är  varför lagstiftaren har valt att införa en ny bestämmelse 

som ska gälla utöver utvisningsbestämmelsen avseende brott. En sådan distinktion görs 

inte  i  direktivet.  Direktivets  begränsningsregler  är  klara  och  tydliga  och  omfattar 

samtliga åtgärder som utgör ingrepp i den fria rörligheten. Det är alltså fråga om samma 

prövning  och  förutsättningar  i  båda  fall.  Är  det  verkligen  motiverat  att  göra  en 

åtskillnad i den svenska utlänningslagstiftningen mellan utvisningsfallen ”utvisning på 

grund av brott” och ”annan utvisning” fastän de handlar om exakt samma sak? Enligt 

min mening är det en mindre lyckad lösning att ha två separata bestämmelser i UtL då 

det  ger  intrycket  av  att  det  föreligger  en  distinkt  skillnad  mellan  de  olika  fallen. 

Dessutom framgår det inte av 8 kap. 7 a § UtL att bestämmelsen endast är tillämplig vid 

utvisning i andra fall än brott. Man kan fråga sig om det inte vore lämpligare att ha en 

och samma bestämmelse som är generellt tillämplig vid utvisning av unionsmedborgare. 

Den valda lösningen förefaller märklig och skapar snarare mer förvirring än klarhet i 

lagtexten. 

5.4 Förstärkt skydd mot utvisning på grund av brott

Innan en beslut om utvisning fattas ska utlänningens personliga förhållanden vägas in i 

bedömningen enligt 8 kap. 11 § UtL. De uppräknade omständigheter som ska beaktas 

inom ramen för prövningen stämmer i stort sett överens med art. 28.1. I detta avseende 

följer  utvisningsprövningen  strukturen  enligt  direktivet  och  den 

proportionalitetsbedömning som ska göras. Några lagstiftningsändringar var således inte 

nödvändiga. 

Det förstärka skyddet för unionsmedborgare med permanent uppehållsrätt  har 

införts i 8 kap. 12 § 1 st. andra meningen där det framgår att det krävs synnerliga skäl  

för utvisning. De gemenskapsrättsliga principerna har dock utelämnats. För underåriga 

samt  personer  som  har  vistats  i  Sverige  under  de  senaste  tio  föregående  åren  får 

utvisning  endast  ske  om  det  är  oundgängligen  nödvändigt  av  hänsyn  till  allmän  

säkerhet. Detta kommer till uttryck i 8 kap. 12 § 2 st. UtL genom en hänvisning till 8 
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kap.  7 a  § 2 st.  UtL.  Även här är  implementeringstekniken diskutabel.  I  övrigt  har 

införandet av de förstärkande skyddsrekvisiten enligt art. 28 p. 2 och 3 genomförts på 

ett  tillfredsställande  sätt  då  rekvisiten  uttrycker  klara  skillnader  mellan de  två  olika 

kategorierna och återspeglar det starka skyddet som är avsett. 

Beträffande den  begreppsliga  innebörden  av  allmän säkerhet torde  det  anses 

omfatta sådana fall där fara för rikets säkerhet föreligger, exempelvis vid allmänfarlig 

brottslighet enligt 13 kap. BrB och lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.122 Vad 

som avses med hänsyn till allmän ordning får dock anses vara oklart eftersom det inte 

diskuteras närmare i propositionen. 

5.5 Upphävande av utvisningsbeslut helt eller delvis

Om verkställigheten sker mer än två år efter utvisningsbeslutet är det ett krav enligt art. 

33.2 att medlemsstaterna kontrollerar om unionsmedborgaren alltjämt utgör ett hot mot 

allmän  ordning  eller  säkerhet.  Mot  bakgrund  av  detta  har  den  verkställande 

myndigheten, d.v.s. polisen, numera en skyldighet enligt 12 kap. 17 § UtL att utreda om 

omständigheterna som låg till grund för utvisningsbeslutet fortfarande kvarstår. Finner 

myndigheten att omständigheterna har ändrats på ett sådant sätt att utvisningsbeslutet  

inte längre bör gälla, ska ärendet överlämnas till Migrationsverket, som i sin tur lämnar 

över saken tillsammans med ett yttrande till regeringen för prövning i enlighet med 8 

kap. 14 § UtL. I de fall polismyndigheten inte finner anledning att initiera ett ärende 

kvarstår den enskildes möjlighet att ansöka om nåd i vanlig ordning enligt 8 kap. 14 § 

UtL. 

Det är givetvis olyckligt att bestämmelsen i 12 kap. 17 § UtL inte ger någon 

närmare vägledning beträffande vad en sådan omprövning ska omfatta eller på vilket 

sätt  en förändrad situation kan ligga till  grund för ett beslut om upphävande. Under 

remissförfarandet påtalade Rikspolisstyrelsen att det kunde bli en vansklig uppgift att 

avgöra vilka personliga omständigheter som skulle tillmätas betydelse vid kontrollen 

och  att  det  bör  av  den  anledningen  övervägas  att  komplettera  lagstiftningen  i  det 

avseendet för att uppnå tydlighet och lättillämplighet. Denna ståndpunkt har fog för sig 

med hänsyn till att det är polismyndigheten och inte regeringen som gör den initiala 

bedömningen och inleder ärendet. 

Eftersom 12 kap. 17 § UtL hänvisar till förfarandet enligt 8 kap. 14 § UtL kan 

122Prop. 2005:06:77 s. 196.
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man  fråga  sig  om  det  överhuvudtaget  föreligger  någon  skillnad  mellan  de  olika 

förfarandena.123 Enligt lagkommentarerna till 8 kap. 14 § UtL är det typiskt sett endast 

nya omständigheter som beaktas av regeringen och i förhållande till art. 33.2 i direktivet 

är  prövningen således mer restriktiv.  Trots att detta uppmärksammades i  förarbetena 

intog  regeringen  ståndpunkten  att  endast  nytillkomna  omständigheter  av  påtaglig  

betydelse  bör beaktas i  frågan om hotbilden har upphört inom ramen för prövningen 

enligt 12 kap. 17 § UtL, exempelvis kraftigt försämrad kroppslig hälsa.124 Detta torde 

föranleda  slutsatsen  att  det  inte  föreligger  någon  skillnad  mellan  de  två  olika 

prövningarna.  Av föregående  kapitel  har  det  framgått  att  direktivet  ger  utrymme att 

beakta fler faktorer inom ramen för bedömningen.125 I  ljuset  av direktivet  samt EU-

domstolens praxis126 bör det personliga beteendet, hotbilden och den framtida prognosen 

vara det centrala för bedömningen, särskilt med tanke på att det rimligtvis bör finnas en 

skiljelinje  mellan  ”omprövningsfallen”  och ”nådefallen”.  I  annat  fall  blir  en  rätt  till 

omprövning enligt art. 33.2 tämligen innehållslös för den enskilde.  

Det  enskildes  rätt  att  ansöka om upphävande av  ett  meddelat  återreseförbud 

enligt art.  32 tillgodoses  emellertid genom 8 kap. 14 § UtL då regeringen även har 

möjlighet att ta ställning till denna fråga inom ramen för bedömningen. 127 Bestämmelsen 

i 8 kap. 20 a § UtL har införts för att tillförsäkra motsvarande möjlighet för personer 

som har utvisats i andra fall än vid brott. I likhet med 12 kap. 17 § UtL är det även i  

dessa fall fråga om en prövning huruvida hotbilden har upphört.128   

5.6 Sammanfattande diskussion

Det  finns  idag  ett  stort  antal  olika  kategorier  av  utlänningar  i  den  svenska 

utlänningslagstiftningen  (EES-medborgare,  familjemedlemmar  till  EES-medborgare, 

tredjelandsmedborgare,  varaktigt  bosatta  tredjelandsmedborgare,  flyktingar  och andra 

skyddsbehövande, nordiska medborgare, m.fl.) med sinsemellan olika  rättigheter och 

skyldigheter.  Implementeringen  av  rörelsedirektivet  har  föranlett  ett  antal  tillägg, 

korshänvisningar  och  undantagsbestämmelser,  vilket  har  gjort  lagstiftningen 

123Se avsnitt 3.5 om förfarandet enligt 8 kap. 14 § UtL 
124Prop. 2005/06:77 s. 98.
125Vid  prövningen  huruvida  hotbilden  har  upphört  enligt  art.  33.2  finns  det  utrymme  att  beakta 
exempelvis  gott  uppförande  under  straffverkställigheten  eller  andra  omständigheter  som tyder  på  en 
positiv utveckling. Se avsnitt 4.3.2.1 och 4.6.2.
126Bl.a. de förenade målen C-482/01 och C-493/01 Orfanopoulos & Oliveri.
127Prop. 1975/76:18 s. 168. 
128Prop. 2005/06:77 s. 98.
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svårtillgänglig. Lagstiftningen har med andra ord blivit  ett lapptäcke av förändringar 

och en direktivkonform tolkning ställer stora krav på kunskapen om EU-lagstiftningens 

innehåll.

Bortsett från det faktum att lagens övergripande överskådlighet inte är den bästa, 

så har unionsmedborgarens uppehållsrätt å ena sidan implementerats på ett adekvat sätt i  

3 a kap. UtL. Å andra sidan balanseras detta inte upp av tydliga regler som anger när 

rätten kan begränsas. För det första saknas de väsentliga kriterierna och grundläggande 

principer  som uppställer  de  EU-rättsliga  ramarna  för  utvisningsprövningen.  För  det 

andra finns det inget i lagen som anger  hur prövningen de facto ska gå till, eller som 

föreskriver att regeln ska tolkas i ljuset av direktivets bestämmelser eller att tolkningen 

ska vara restriktiv. För det tredje ger särregleringen och uppdelningen mellan utvisning 

på grund av brott och utvisning i andra fall intrycket av att det föreligger en skillnad 

mellan de olika fallen och att det är fråga om olika slags prövningar. Vid en språklig 

jämförelse mellan utvisningsbestämmelserna kan 8 kap. 7 a § UtL uppfattas som ett 

mera långtgående skydd mot utvisning i förhållande till 8 kap. 8 § UtL, något som dock 

inte är avsett. 

Beträffande det förstärkta skyddet mot utvisning så har det visserligen införts på 

ett tillfredsställande sätt eftersom de olika rekvisiten uttrycker klara skillnader mellan de  

olika skyddskategorierna. Problemet är däremot den bristande definitionen av  hänsyn 

till  allmän  ordning  i  den  svenska  kontexten.129 Hur  kan  en  EU-rättslig  prövning 

genomföras när definitionen saknas och att det inte finns några hållpunkter avseende 

vad som konstituerar ett hot i normalfallet och vad som utgör ett allvarligt hot? 

Enligt  min  tolkning  utgör  direktivets  bestämmelser  hinder  mot  att  utvisa 

unionsmedborgare  på  grund  av  presumerad  risk  för  återfall  när  gärningsmannen  är 

tidigare ostraffad eftersom det i dessa fall inte föreligger ett verkligt och faktiskt hot. 

Vidare är en generell risk för framtida återfall är inte utvisningsgrundande per se, utan 

risken måste konstituera en hotbild i förhållande till ett grundläggande samhällsintresse. 

Utvisning på grund av brottets svårhet torde inte heller kunna tillämpas i förhållande till 

unionsmedborgare  med  anledning  av  att  det  inte  är  fråga  om  individualiserade 

bedömningar av det personliga beteendet i dessa typer av fall, utan utvisningen grundas 

mer eller mindre uteslutande på brottets straffvärde. Slutligen får utvisning på grund av 

brottets  art  får  inte  förekomma  med  hänsyn  till  det  uttryckliga  förbudet  mot 

129Lagstiftaren har dock gett exempel på vad som kan anses omfattas av hänsyn till allmän säkerhet, se 
avsnitt 5.3. 
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allmänpreventiva  hänsynstaganden  i  direktivet.  Sammantaget  innebär  detta  att 

bestämmelsen i 8 kap. 8 § UtL i princip är innehållslös då prövningen i förhållande till  

unionsmedborgare sker från väsentligen olikartade förutsättningar.

Vad  gäller  implementeringstekniken  påpekade  en  av  remissinstanserna  det 

förhållandet  att  UtL  och  rörelsedirektivet  utgår  ifrån  olika  grundprinciper  i  den 

bemärkelsen att unionsmedborgare, till skillnad från övriga utlänningar, åtnjuter ungefär 

samma rättigheter som landets egna medborgare att resa in och uppehålla sig i landet 

samt  att  möjligheterna  att  inskränka  denna  rätt  är  snävt  avgränsade.  Eftersom 

utgångspunkten enligt UtL är det motsatta framstår det som en mindre lyckad lösning att 

reglera  tredjelandsmedborgares  och  unionsmedborgares  respektive  rättigheter  och 

skyldigheter i samma lag.130 Att de principiella utgångspunktera är olika är ett viktigt 

påpekande som enligt min mening talar starkt för att  direktivets bestämmelser bör i 

första  hand  regleras  i  en  särskild  lag.  Ytterligare  en  möjlighet  vore  att,  såsom 

remissinstansen anfört, införa ett särskilt kapitel i UtL baserad på rörlighetsdirektivets 

bestämmelser.131 Inom ramen för den valda lagtekniska lösningen hade det i vart fall 

varit  lämpligare  att  införa  en  särskild  utvisningsregel  för  unionsmedborgare  där  det 

uttryckligen  framgår  att  det  är  ska  vara  fråga  om  ett  personligt  beteende  som 

konstituerar  en  hotbild  gentemot  ett  grundläggande samhällsintresse,  och  där  övriga 

hänsynstaganden är uteslutna.

Sammanfattningsvis kan det sägas direktivets bestämmelser inte har fått samma 

innebörd  och  räckvidd  i  UtL och  det  finns  därmed  ett  starkt  behov  av  att  se  över 

lagstiftningens  befintliga  struktur.  Oavsett  hur  reglerna  tillämpas  i  praktiken  är  det 

besvärande från rättssäkerhetssynpunkt att  unionsmedborgarens starka rättighetsskydd 

inte kommer till uttryck på ett tydligt sätt i lagstiftningen samt att det saknas riktlinjer 

och  avgränsningar  för  myndigheternas  handlingsutrymme.  Detta  gäller  särskilt  med 

hänsyn till att det rör sig om komplicerade bedömningar av ett antal faktorer som ska 

ligga till grund för en korrekt bedömning.

130Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Dnr SU 302-1290-05.
131Dnr SU 302-1290-05 s. 2.
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6 Hur har direktivet tolkats och tillämpats i svensk 
praxis?

6.1 Inledning 

Trots att förutsättningarna för utvisning av unionsmedborgare på grund av brott  inte 

framgår uttryckligen i lagen framkommer det tydligt i förarbetena att tillämpningen ska 

vara restriktiv samt att utvisningsbestämmelsen ska tolkas i ljuset av direktivet och EU-

domstolens praxis. Att tolkningen ska vara restriktiv har även uppmärksammats i praxis, 

bl.a.  i  ett  vägledande avgörande från Högsta  domstolen  (NJA 2009 s.  559)  och två 

refererade  hovrättsfall  (RH 2006:40 och RH 2007:14).  I  detta  kapitel  kommer först 

dessa tre rättsfäll att diskuteras. Därefter följer en analys av hur unionsmedborgarskapet 

har beaktats inom ramen för utvisningsprövningen i praxis efter 2009 års fall. Totalt  

femton hovrättsfall har valts ut och analyserats. Genom undersökningar av domskäl kan 

man identifiera vissa tendenser i hur praxis har utvecklats.

6.2 RH 2006:40 och RH 2007:14

I RH 2006:40 hade hovrätten att ta ställning till utvisningsfrågan avseende en slovakisk 

medborgare  som  hade  dömts  till  tre  månaders  fängelse  för  snatteri,  tillgrepp  av 

fortskaffningsmedel  och  försök  därtill.  Unionsmedborgaren,  som  saknade  närmare 

anknytning till Sverige, hade gjort sig skyldig till sammanlagt fem tillgreppsbrott och en 

olovlig körning under ett års tid och risken för framtida återfall bedömdes vara sannolik. 

Hovrätten framhöll  dock att alla avvikelser från den grundläggande principen om fri 

rörlighet  skulle  tolkas  restriktivt  samt  att  rörlighetsdirektivets  bestämmelser  skulle 

beaktas trots att någon uttrycklig bestämmelse om utvisning på grund av brott inte hade 

införts  i  UtL.  Trots att  en beaktansvärd återfallsrisk förelåg ansåg inte  hovrätten  att 

beteendet utgjorde ett verkligt och tillräckligt allvarlig hot mot samhället. Åklagarens 

yrkande om utvisning ogillades. Unionsmedborgarens brottslighet var av relativt lindrig 

art  och  av  rättsfallet  framgår  det  implicit  att  det  krävs  ett  antal  bagatellbrott  innan 

beteendet kan konstituera ett verkligt hot mot det aktuella samhällsintresset (i detta fall 

äganderätten) och för att ett beslut om utvisning ska framstå proportionerlig.  

Hovrätten intog däremot inte en lika restriktiv hållning i utvisningsfrågan i RH 

2007:14. I detta fall hade en tidigare ostraffad polsk medborgare gjort sig skyldig till 
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flerfaldig bedrägeribrottslighet under sex dagars tid och i nära anslutning till ankomsten 

i landet. Den samlade brottslighetens straffvärde motsvarade fängelse tre månader och 

påföljden  bestämdes till  villkorlig  dom. Enligt  hovrättens  mening fanns det  skäl  att 

presumera  att  unionsmedborgaren  skulle  återfalla  i  brott  med  hänsyn  till  att 

vederbörande hade gjort sig skyldig till de aktuella brotten omedelbart efter ankomsten 

till  Sverige.  De  grundläggande  kraven  för  utvisning  ansågs  därmed  vara  uppfyllda. 

Hovrätten hänvisade till de gemenskapsrättsliga principerna om utvisning med hänsyn 

till  allmän  ordning  och  säkerhet  och  anförde  att  unionsmedborgarens  bristande 

anknytning  samt  att  det  samhällsintresse  som  bär  upp  användandet  av  betal-  och  

kreditkort, och att detta så långt möjligt kan ske utan störningar i det bakomliggande  

betalningssystemet,  innebär  att  något  hinder  mot  utvisning  på  grund  av  den  fria  

rörligheten inte finns. 

Domstolen  redogjorde  visserligen  för  ett  intresse  som  den  ansåg  vara 

grundläggande, men någon närmare EU-rättslig prövning gjordes inte. I detta fall synes 

det ha varit tillräckligt att ett skyddsintresse trätts för när genom brottsligheten. Som 

EU-domstolen framhållit, bl.a. i fallet  Bouchereau krävs det något mer i det enskilda 

fallet utöver den störningen som varje brott typiskt sett innebär och mot bakgrund av det 

torde det inte vara tillräckligt med ett enkelt konstaterande såsom det har gjorts i detta 

fall. Vidare uppmärksammades inte direktivets föreskrivna bestämmelse avseende det 

personliga beteendets centrala betydelse för prövningen och att det måste vara fråga om 

ett faktiskt, verkligt och tillräcklig allvarligt hot. Att utvisa en tidigare ostraffad person 

på  grund  av  det  föreligger  en  förmodad  risk  för  återfall  torde  därmed  strida  mot 

direktivet. 

Hovrätten  ansåg  dock  att  det  bör  även  finnas  utrymme  att  beakta 

unionsmedborgarskapet  vid  bestämmandet  av  återreseförbudstiden,  och  i  detta  fall 

bestämdes tiden till två år. Hovrättens uttalande föranleder emellertid vissa följdfrågor, 

dessa kommer att diskuteras längre fram i detta kapitel.  

6.3 NJA 2009 s. 559 

En tidigare ostraffad rumänsk medborgare dömdes för fickstöld i underinstanserna till 

fängelse sex månader. Brottet rubricerades som grov stöld och brottets karaktär ansågs 

vara av sådan art  att en presumtion för fängelse förelåg. I detta fall hade HD att ta 

ställning till huruvida stölden skulle klassificeras som ett s.k. artbrott samt om utvisning 
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skulle ske i detta fall. Domstolen anförde att fickstölder kan naturligtvis tänkas bero på 

tillfälliga ingivelser, men att de ofta begås i organiserade former med flera medverkande 

och att brottsligheten torde ofta ha yrkesmässig karaktär även om det kan vara svårt att 

belägga i det enskilda fallet. I den första frågan fann HD att den aktuella fickstölden var 

hänförlig till kategorin artbrott med hänsyn till brottstypens speciella karaktär, påföljden 

blev följaktligen fängelse sex månader. 

I utvisningsfrågan hänvisade HD till EU-domstolens praxis samt till direktivets 

olika  kriterier  och  principer  som  skulle  beaktas  inom  ramen  för  prövningen  och 

betonade särskilt  den restriktiva hållningen som bör prägla bedömningen beträffande 

möjligheten  att  inskränka  den  fria  rörligheten  för  unionsmedborgare.  Vidare 

uppmärksammades det att direktivet utgjorde hinder mot att anlägga allmänpreventiva 

synpunkter i utvisningsfrågan, vilket föranledde tolkningen att unionsmedborgare inte 

får utvisas enbart på grund av att brottet kvalificeras som ett artbrott. HD lyfte fram att 

den individualiserade prövningen skulle grundas uteslutande på det personliga beteendet  

samt att det skulle föreligga ett konkret hot utöver störningen som varje lagöverträdelse 

innebär. Det konstaterades kort att den grova stölden i detta fall inte ansågs utgöra ett så 

allvarligt hot mot samhället för att utvisning skulle ske. Att domstolen inte behandlade 

frågan  utförligare  kan  möjligen  bero  på  att  utvisningsfrågan  var  förhållandevis 

okomplicerad. 

Det  är  givetvis  välkommet att  HD ägnade uppmärksamhet i  denna fråga och 

tydligt  redogjorde  för  direktivets  bestämmelser,  kriterierna  enligt  EU-rättslig  praxis, 

samt den restriktiva tillämpningen avseende inskränkningarna av den fria rörligheten. 

Det hade dock varit  önskvärt  om domstolen uttalade sig om vad hänsyn till  allmän 

ordning och säkerhet kan anses innefatta för svenska vidkommanden, när ett allvarligt 

hot mot ett grundläggande samhällsintresse föreligger, hur en prövning rent konkret ska 

gå till, samt om den svenska utvisningsbestämmelsen överhuvudtaget är förenlig med 

EU-rätten. Eftersom unionsmedborgaren inte utvisades i detta fall fanns det inte heller 

anledning  att  gå  in  på  frågan  huruvida  unionsmedborgarskapet  skulle  beaktas  vid 

bestämmandet  av  återreseförbudets  längd  i  enlighet  med  hovrättens  tolkning  i  RH 

2007:14. 

Av förevarande rättsfall får vi ett svar på när omständigheterna inte är tillräckliga 

för att utgöra en tillåten inskränkning i den fria rörligheten i enlighet med direktivets 

lydelse.  I  nästföljande  avsnitt  är  syftet  att  undersöka hur  domstolarna  resonerar  när 

tillräckliga skäl för utvisning anses föreligga.  
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6.4 Tendenser i praxis efter 2009 års fall

6.4.1   Brottets svårhet som utvisningsgrund 

Frågan  om  brottets  svårhet  och  återfallets  betydelse  för  utvisningsningsfrågan 

aktualiserades i RH 2011:70. Tre medåtalade gärningsmän hade gjort sig skyldiga till 

grov stöld, varav två av dem var tidigare straffade för likartade brott. Hovrätten anförde 

att frågan om utvisning på grund av brottets allvar bör utgå ifrån riktmärket fängelse ett 

år  även  i  förhållande  till  unionsmedborgare.  Hovrättens  uttalande  i  detta  avseende 

innebär att det alltjämt är brottets straffvärde som är central för utvisningsbedömningen 

och sålunda inte det personliga beteendet. Ett sådant resonemang betyder följaktligen att 

det inte föreligger någon skillnad mellan utvisningsprövningen för unionsmedborgare 

och övriga utlänningar. I detta fall uppgick straffvärdet till  fängelse sju månader och 

utvisning kunde således inte företas gentemot mannen som var tidigare ostraffad. De 

andra två utvisades  emellertid  med hänsyn till  att  deras brottslighet  vittnade om ett 

beteende  som  utgjorde  ett  verkligt  hot  mot  äganderätten,  på  det  sätt  som  avses  i 

direktivet. 

Brottets  svårhet  var  även  avgörande  för  utvisningsfrågan  i  RH  2010:34. 

Hovrättens  motivering  var  att  det  aktuella  brottet  var  så  allvarligt  med  hänsyn  till 

straffvärdet, som uppgick till  ett år i detta fall,  att gärningsmännen skulle utvisas ur 

landet trots att de var unionsmedborgare. 

I de övriga tre fallen motiverades utvisningsbesluten med korta konstateranden 

om att förutsättningar för utvisning förelåg med hänsyn till brottslighetens straffvärde.132 

Utvisningsbesluten  i  dessa  fall  grundades  således  uteslutande  på  straffvärdet  och 

domstolarna företog inga individualiserade prövningar beträffande unionsmedborgarnas 

personliga beteenden. 

Sammanfattningsvis kan domstolarnas tillämpning i de ovannämnda fallen starkt 

ifrågasättas. Eftersom det uttryckligen framgår av direktivet att inskränkande åtgärder 

uteslutande ska vara grundade på det personliga beteendet samt att motiveringar som 

inte  beaktar  omständigheterna  i  det  enskilda  fallet  inte  ska  accepteras,  torde  en 

schablonmässig tillämpning knuten till brottslighetens straffvärde inte stämma överens 

med direktivets krav. Att utvisningsbeslut endast får grundas på det personliga beteendet 

har även bekräftats av HD i NJA 2009 s. 559. Den nuvarande ordningen beträffande 

utvisning  på  grund  av  brottets  svårhet  uttrycker  inte  någon  skillnad  mellan 

132Hovrätten för västra Sverige mål B 3673-11, Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B 1122-12, RH 
2010:3.
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unionsmedborgare  och  övriga  utlänningar.  Om  utvisning  kan  ske  enligt  samma 

förutsättningar är det starka skyddet enligt direktivet i princip meningslös.

6.4.2 Återfallets betydelse för utvisningsfrågan 

När det rör sig om s.k. bagatellbrottslighet har det i två fall ansetts vara motiverat att 

utvisa först när brottsligheten har framstått som närmast vanemässig eller systematisk. I 

mål B 10686-11133 hade en bulgarisk medborgare gjort sig skyldig till ett stöldbrott med 

ett  straffvärde  om  fängelse  en  månad.  Hovrätten  ansåg  att  risken  för  återfall  var 

beaktansvärd med hänsyn till att han förekom i belastningsregistret under sex avsnitt för 

liknande brott och att det fanns ett nära tidsmässigt samband mellan gärningarna. Det 

personliga beteendet ansågs utgöra ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot 

äganderätten och ett beslut om utvisning framstod därför som proportionerligt. Ett hot 

mot äganderätten ansågs också föreligga  i  mål B 3541-10.134 I  detta fall  dömdes en 

lettisk medborgare för stöld till fängelse en månad jämte utvisning. Utöver det aktuella 

brottet  hade  han lagförts  för  snatteri  vid sex tillfällen  under  en tremånadersperiod.  

I övrigt varierar betydelsen av tidigare lagföringar. I två fall, där brottsligheten 

var av förhållandevis lindrig art, räckte det med tre respektive fyra tidigare lagföringar 

avseende tillgreppsbrott för att ett hot mot samhället skulle anses föreligga.135 I mål B-

2561-11136 beslutades det om utvisning efter två tidigare lagföringar och i mål B 4970-

11137 räckte det endast med en tidigare lagföring för att en beaktansvärd återfallsrisk 

skulle anses föreligga och därmed även ett allvarlig hot mot samhället.  

I tre av rättsfallen beslutades det dock om utvisning trots att gärningsmännen var 

tidigare ostraffade.138 I exempelvis mål B 1640-10 anslöt sig hovrätten till tingsrättens 

bedömning i utvisningsfrågan avseende en polsk medborgare som hade gjort sig skyldig 

till grov stöld och häleri. Risken för återfall presumerades med hänsyn till gärningens 

beskaffenhet samt att brottet hade begåtts i nära anslutning till ankomsten i landet. Att 

unionsmedborgaren saknade anknytning till Sverige samt levde under oordnade sociala 

133Svea hovrätt mål B 10686-11.
134Göta hovrätt mål B 3541-10.
135Hovrätten för västra Sverige mål B 1145-12, en rumänsk medborgare dömdes för stöld till fängelse  
fyra månader jämte utvisning. Han var tidigare lagförd för brott vid tre tillfällen. 

Hovrätten för västra Sverige mål B 1984-12, en polsk medborgare dömdes till  fängelse en månad 
jämte utvisning  för försök till stöld. Han förekom i belastningsregistret under fyra avsnitt. 

136Svea hovrätt mål B 2561-11. I detta fall hade en polsk medborgare gjort sig skyldig till förberedelse 
till stöld. Han var tidigare lagförd för stöld och snatteri. 

137Svea hovrätt mål B 4970-11. En rumänsk medborgare dömdes för rån. Han hade en tidigare lagföring 
avseende stöld. 

138Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B 961-12, Svea hovrätt mål B 1640-10, Hovrätten för övre 
Norrland mål B 238-12
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förhållanden tillmättes även betydelse vid återfallsbedömningen. Tingsrätten anförde att 

något hinder mot utvisning på grund av den fria rörligheten inte förelåg med beaktande 

av  det  samhällsintresse  som  får  anses  föreligga  beträffande  den  aktuella  typen  av  

brottslighet. Även i mål B 238-12 utvisades en tidigare ostraffade polsk medborgare på 

grund av presumerad återfallsrisk. Han hade gjort sig skyldig till grov stöld och med 

hänsyn till att han hade endast hade befunnit  sig i landet under några dagar när han 

begick brottet ansågs beteendet utgöra ett hot mot ett grundläggande samhällsintresse. 

Hovrätten  menade  att  några  hinder  mot  utvisning  inte  förelåg,  trots  att  han  var 

unionsmedborgare.  

Av de redovisade rättsfallen går det inte dra några generella slutsatser om hur 

återfall  beaktas  vid  domstolarnas  bedömningar.  I  vissa  fall  synes  domstolarna  vara 

restriktiva i sina bedömningar och beslutar om utvisning först efter ett antal upprepade 

brott och i andra fall har det varit tillräckligt med någon enstaka lagföring. I övrigt finns 

det inga tydliga tendenser som kan identifieras avseende hotbildsbedömningen. 

Som  tidigare  nämnts  är  domsmotiveringarna  allmänt  hållna139 och  i  nästan 

samtliga  rättsfall  konstateras  det  kort  att  personens  beteende  utgör  ett  hot  mot  ett 

grundläggande  samhällsintresse,  utan  att  någon  närmare  förklaring  ges.  Vidare 

framhålls det i ett flertal rättsfall att gärningsmannens bristande anknytning till landet 

gör  att  det  ”inte  föreligger  något  hinder”  mot  utvisning.  Enligt  min  tolkning  har 

domstolarna i dessa fall beaktat den bristande anknytningen som ett skäl för utvisning. 

Det  bör  dock  erinras  om att  unionsmedborgarskapet  utgör  ett  starkt  skydd  mot  att 

avlägsnas  från  en  medlemsstat,  oberoende  av  anknytning.  Bristande  anknytning bör 

tillmätas relevans inom ramen för proportionalitetsbedömningen och först efter det har 

konstaterats att utvisningskriterierna är uppfyllda. 

6.4.3  Beaktande  av  unionsmedborgarskapet  vid  bestämmandet  av 

återreseförbudets längd 

Det tycks föreligga en tydlig tendens i  praxis att  beakta unionsmedborgarskapet vid 

bestämmandet  av  återreseförbudets  längd.  Av  samtliga  rättsfall  som  har  ingått  i 

materialurvalet har fler än hälften anslutit sig till uttalandena i RH 2007:14 eller annars 

uttryckligen tagit hänsyn till unionsmedborgarskapet inom ramen för prövningen.  Att 

begränsa  tiden  på  detta  vis  synes  vara  en  slags  huvudregel  som har  bildats  genom 

praxis. Av vissa rättsfall kan det även utläsas att domstolarna uppfattar detta som ett 

139 Se avsnitt 1.3.2.
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uttryck  för  den  grundläggande  EU-rättsliga  proportionalitetsprincipen,140 och att 

förbudet att återvända inte får stå i strid mot denna princip.141 Domstolarna har alltså 

tolkat  att  den  restriktiva  hållningen  även  ska  iakttas  i  fråga  om  förbudstidens 

varaktighet.142 Anmärkningsvärt är dock att varken direktivet, de svenska förarbetena, 

eller praxis innan RH 2007:14 ger stöd för en sådan slutsats. 

Att unionsmedborgarskapet beaktas på detta sätt verkar, enligt min mening, vara 

en slags kompensatorisk lösning till direktivkonform tolkning. Unionsmedborgarskapet 

utgör i sig ett tämligen starkt skydd mot att  avlägsnas från en medlemsstat och den 

restriktiva  hållningen  torde  därmed  avse  just  avlägsnandebeslutet  och  inte 

återreseförbudsbedömningen. Vidare är den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen en 

del av utvisningsprövningen när skäl vägs för och emot varandra i frågan om utvisning 

bör ske eller inte. 

Återreseförbudsbedömningen torde även vara problematisk med hänsyn till att 

det inte finns några klara riktlinjer beträffande hur tiden ska bestämmas i normalfallet.  

Hur ska förbudstiden bestämmas i  förhållande till  unionsmedborgare?  På vilket  sätt 

beaktas unionsmedborgarskapet och i förhållande till vad? Det kan i vart fall konstateras 

att de meddelade förbudstiderna i de undersökta rättsfallen varierar betydligt, trots att 

det i flera fall rör sig om likartade brott med jämförbara straffvärden. Hur förbudstiden 

har bestämts i de olika fallen anges inte och det är således inte möjligt att utröna vilka 

faktorer som har inverkat på beslutet.  

I  två  av  rättsfallen  har  domstolen  dessutom gått  ett  steg  längre  och  beaktat 

unionsmedborgarskapet vid påföljdsbestämningen i strafflindrande riktning.143 Trots att 

personerna i dessa fall helt saknade anknytning till Sverige tog domstolen hänsyn till att 

de  orsakats men till följd av utvisningsbeslutet.144 Ett förbud att återvända till Sverige 

under en viss tid utgör visserligen en begränsning i unionsmedborgarens fria rörlighet, 

men  när  den  berörde  inte  har  någon  anknytning  till  landet  kan  begränsningen  inte 

rimligen anses vara ett sådant beaktansvärt men som kan motivera strafflindring enligt 

29  kap.  5  §  BrB.  Till  skillnad  från  tredjelandsmedborgare  registreras  inte 

140Jfr. RH 2011:70, Göta hovrätt mål B 3541-10
141Jfr. Svea hovrätt mål B 10686-11
142Jfr. Hovrätten för övre Norrland mål B 205-12 och B 961-12
143 Svea hovrätt mål B 4970-11, Hovrätten för västra Sverige mål 3673-11.
144I exempelvis Svea hovrätt mål B 4970-11 bestämdes fängelsestraffets längd till ett år och tre månader 

trots att unionsmedborgaren saknade anknytning till Sverige. Gärningens straffvärde var ett år och nio 
månader.  Tiden  för  återreseförbudet  begränsades  till  fem  år.  Min  tolkning  är  att 
unionsmedborgarskapet  beaktades  både vid  påföljdsbestämningen  och  vid 
återreseförbudsbedömningen i detta fall.
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unionsmedborgare på SIS spärrlista, återreseförbudet avser således endast nekat tillträde 

till medlemsstaten som har beslutat om utvisning. 

Som tidigare nämnts krävs det tungt vägande skäl för att åtnjuta strafflindring 

med  hänsyn  till  intresset  av  en  enhetlig  rättstillämpning.145 Att  tillämpa  de  s.k. 

billighetsskälen på detta  vis  stämmer inte  överens med den restriktiva tillämpningen 

som är avsedd med bestämmelsen och leder även till sociala orättvisor mellan dömda 

personer. 

6.5 Sammanfattande diskussion   

Det kan ifrågasättas hur pass vägledande rättsfallet NJA 2009 s. 559 är för den svenska 

rättstillämpningen avseende utvisning av unionsmedborgare. HD har i princip redogjort 

för  direktivets  bestämmelser  samt  principerna  enligt  EU-domstolens  praxis,  d.v.s. 

klargjort  EU-rättsliga  prövningens  yttre  ram  utan  att  fördjupa  sig  i  frågan  hur 

prövningen ska göras i den svenska kontexten. Eftersom begreppen allmän ordning och 

säkerhet är vaga begrepp är det väsentligt att medlemsstaterna tydligt definierar dessa 

och ger  direktivets bestämmelser  ett  materiellt  innehåll.  Som det  ser  ut  idag  saknas 

definitioner, något som onekligen försvårar en enhetlig rättstillämpning.

I samtliga fall beträffande utvisning på grund av brottets svårhet har besluten 

grundats  på  gärningens  straffvärde.  Domstolarna  har  således  inte  företagit  några 

individuella prövningar i dessa fall, trots att HD i NJA 2009 s. 559 har framhållit att  

prövningen uteslutande ska grundas på det personliga beteendet.  

Vad gäller återfallets betydelse för hotbildsbedömningen är tendenserna inte lika 

tydliga. I vissa fall har domstolarna varit restriktiva i sina bedömningar och beslutat om 

utvisning först efter ett antal  tidigare lagföringar,  och i  andra fall  har några enstaka 

lagföringar varit tillräckligt för att motivera utvisning. I tre av rättsfallen beslutades det 

om utvisning på grund av presumerad återfallsrisk, en tillämpning som torde stå i strid 

mot direktivet. 

Det  tycks  även  råda  oklarheter  beträffande  hur  unionsmedborgarskapet  ska 

beaktas  vid  utvisningsprövningen.  Det  finns  en  tydlig  tendens  att 

unionsmedborgarskapet beaktas vid bestämmandet av återreseförbudets längd. Så har 

dock inte skett  i  samtliga  fall.  Vidare har unionsmedborgarskapet i  två fall  beaktats 

istället  som ett  men vid straffmätningen, trots att personerna saknade anknytning till 

145 Se avsnitt 3.3.
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Sverige. Att sammanblanda reglerna på detta sätt kan medföra risk för oenhetlig praxis. 

I  samtliga  rättsfall  har  domstolarna  visserligen  uppmärksammat  direktivet146 

samt den restriktiva tolkningen av begränsningsreglerna men det kan emellertid inte 

utläsas  av  ett  enda  fall  hur  unionsmedborgarskapet  har  beaktats  inom  ramen  för 

prövningen.  Rätten  uttalar  sig  inte  om  hur  den  har  kommit  fram  till  att 

unionsmedborgaren utgör ett hot mot allmän ordning eller säkerhet och det görs ingen 

närmare  undersökning  huruvida  direktivets  kriterier  är  uppfyllda  eller  inte.  Med 

beaktande  av  art.  30.2  i  direktivet,  nämligen  att  den  berörda  ska  ges  exakt  och 

fullständig information om de hänsyn till allmän ordning eller säkerhet som ligger till 

grund för bedömningen, får de bristande motiveringarna anses vara problematiska för 

den enskildes rättssäkerhet. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det inte tycks föreligga någon skillnad i 

fråga om utvisning av unionsmedborgare  och övriga  utlänningar,  tillämpningen i  de 

undersökta rättsfallen sker i princip enligt samma förutsättningar. En rimlig förklaring 

till detta är att unionsmedborgarens rättigheter inte har kommit till uttryck på ett tydligt 

sätt i den svenska lagstiftningen. 

146Detsamma  kan  dock  inte  sägas  om  tingsrätterna.  I  flera  av  fallen  uppmärksammades  varken 
unionsmedborgarskapet eller rörelsedirektivet. Se tingsrättens domskäl i bl.a. RH 2007:14, NJA 2009 
s. 559, Svea hovrätt B 10686-11, hovrätten för övre Norrland B 238-12, hovrätten över Skåne och 
Blekinge B 961-12, hovrätten för övre Norrland B 205-12, hovrätten för västra Sverige B 3673-11.
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7 Sammanfattning och avslutande kommentarer

Den svenska utlänningsrätten är ett dynamiskt rättsområde under ständig förändring. 

Särskilt intressant är hur utlänningars rättsliga identiteter har konstruerats och förändrats 

genom tiderna. Fram till 1900-talets början kunde utlänningar resa in och uppehålla sig i 

landet på samma sätt som svenska medborgare. När principen om det fria folkutbytet 

sedermera  övergavs  indelades  rätten  till  vistelse  i  två  kategorier,  dels  svenska 

medborgares ovillkorliga rätt, dels utlänningars begränsade rätt. Utlänningar betraktades 

som  en  homogen  grupp,  nämligen  som  icke-medborgare,  fram  till  1957  när  den 

nordiska  passöverenskommelsen  trädde  i  kraft.  Eftersom  nordiska  medborgare 

jämställdes i flera avseenden med svenska medborgare utgjorde de en särskild kategori 

av utlänningar i lagstiftningen. 

Genom bl.a.  medlemskapet  i  EU har  statens  exklusiva  rätt  att  definiera  ”de 

andra”  begränsats.  Införandet  av  en  kollektiv  identitet  på  gemenskapsrättslig  nivå, 

nämligen  unionsmedborgarskapet,  syftade  till  att  skapa  en  ”vi-känsla”  och  förankra 

EU:s visioner och mål hos folket och medlemsländerna. Genom implementeringen av 

rörelsedirektivet i svensk rätt har följaktligen en ny kategori av utlänningar tillkommit i 

UtL  som  anses  vara  ungefärligt  jämställda  med  svenska  medborgare  i 

rättighetshänseende. Trots att unionsmedborgare åtnjuter långtgående rättigheter är de 

dock alltjämt att betrakta som utlänningar.147 Ytterligare en rättslig  identitet  som har 

skapats till  följd  av gemenskapsrättens  påverkan är  ställningen som varaktigt  bosatt 

tredjelandsmedborgare, en personkrets som tillerkänns vissa rättigheter som liknar de 

rättigheter som tillkommer unionsmedborgare.148 Den rättsliga utvecklingen har medfört 

att det numera finns ett stort antal olika kategorier av utlänningar, och såsom regeringen 

har  anfört  i  förarbetena är  det  därmed väsentligt  att  dessa olika grupper  samt  deras 

respektive rättigheter och skyldigheter tydligt definieras i lagstiftningen.149 

Införlivandet av direktivet i UtL genom ett antal specialbestämmelser och tillägg 

har dock gjort lagstiftningen svårtillgänglig. Uppehållsrätten har visserligen kommit till 

uttryck i ett särskilt kapitel, men i övrigt är distinktionen mellan de bestämmelserna som 

147Prop. 2005/06:77 s. 34. 
148Prop. 2005/06:77 s. 1 f. Rättsfiguren varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare har tillkommit i 5 a kap. 

UtL  genom  implementeringen  av  Rådets  direktiv  2003/109/EG  av  den  23  november  2003  om 
varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. 

149Prop. 2005/06:77 s. 34. 

62



gäller  för  unionsmedborgare  och  övriga  utlänningar  inte  helt  klar.  Detta  gäller  i 

synnerhet bestämmelsen om utvisning på grund av brott  eftersom 8 kap. 8 § UtL är 

generellt  tillämplig.  Vidare  har  kriterierna  som  begränsar  myndigheternas 

bedömningsutrymme inte införts i lagen. En direktivkonform tolkning kräver således 

kunskap både vad gäller gemenskapsrätten och systematiken i UtL. Eftersom de olika 

författningarna  utgår  ifrån  väsentligen  olikartade  grundprinciper  och  förutsättningar 

hade  en  reglering  i  en  särskild  lag  varit  att  föredra.  Ett  införande  av  direktivets 

bestämmelser i ett samlat kapitel i UtL hade även varit ett lämpligt alternativ för att  

tydliggöra unionsmedborgarens rättsliga ställning. 

Trots  att  förutsättningarna  för  utvisning  av  unionsmedborgare  inte  framgår 

uttryckligen  i  lagen  har  det  emellertid  framhållits  i  förarbetena  och  praxis  att 

tillämpningen ska vara restriktiv samt att bestämmelsen ska tolkas i ljuset av direktivet 

och EU-domstolens praxis. Med hänsyn till unionsmedborgarens starka skydd anser jag 

inte att det är främmande att tala om en presumtion mot utvisning i dessa fall. Vad som 

krävs  för  att  bryta  presumtionen  är  dock  oklart.  Enligt  min  uppfattning  utgör 

gemenskapsrätten  i  vart  fall  ett  hinder  mot  utvisning  på  grund  av  brottets  svårhet 

eftersom utvisningsprövningen  ska  grundas  uteslutande  på  det  personliga  beteendet, 

som i sin tur måste konstituera ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett 

grundläggande samhällsintresse. Bedömningen om brottets svårhet grundas uteslutande 

på gärningens straffvärde, utan några hänsynstaganden till det personliga beteendet, och 

får därmed anses stå i strid med direktivets principer. Eftersom återfall i brott inte är 

utvisningsgrundande i sig torde det krävas en mer nyanserad prövning av återfallsrisk- 

och hotbildsbedömningen i det enskilda fallet. Eftersom hotbildsbedömningen endast 

får bygga på verkliga och faktiska hot torde utvisning av tidigare ostraffade personer på 

grund  av  en  presumerad  återfallsrisk  inte  kunna  tillämpas  i  förhållande  till 

unionsmedborgare.  Slutligen  innebär  även  det  uttryckliga  förbudet  mot 

allmänpreventiva hänsynstaganden i direktivet att unionsmedborgare inte får utvisas på 

grund av att den aktuella brottsligheten kränker ett särskilt utpräglat skyddsintresse. 

Kriterierna  enligt  direktivet  utgör  dock  endast  den  yttre  ramen  för  vad 

gemenskapsrätten tillåter och närmare vägledning beträffande hur hotbildsbedömningen 

ska göras i den svenska kontexten saknas. Avsaknaden av definitioner avseende vad 

hänsyn till allmän ordning omfattar utgör ett stort problem i sammanhanget och lämnar,  

enligt min mening, ett alltför stort utrymme för godtycke i rättstillämpningen. Här finns 

det ett klart behov av vägledning. 
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Så som rättstillämpningen ser ut idag tycks det inte föreligga någon skillnad i 

fråga  om  utvisning  av  unionsmedborgare  och  övriga  utlänningar.  Min  tolkning  av 

rättsfallen som har ingått i undersökningen är att prövningen sker i princip enligt samma 

förutsättningar  och  att  domstolarna  sålunda  inte  är  restriktiva  i  sina  bedömningar. 

Domstolarnas bristande motiveringar är ytterligare ett problem eftersom det inte går att  

utläsa  hur  unionsmedborgarskapet  har  beaktats  vid  utvisningsprövningen.  För  att 

tillvarata unionsmedborgarens rättigheter samt intresset av en förutsebar och enhetlig 

rättstillämpning är det av vikt att domstolarna företar individualiserade prövningar och 

redogör  för  de  hänsyn  till  allmän  ordning  eller  säkerhet  som  ligger  till  grund  för 

utvisningsbeslutet, samt på vilket sätt det personliga beteendet ifråga utgör ett hot mot 

ett grundläggande samhällsintresse. 

Sammanfattningsvis  föreligger  det  starka  skäl  att  se  över  den  befintliga 

lagstiftningen  och  vidta  nödvändiga  lagstiftningsändringar  för  en  bättre 

överensstämmelse  med  direktivets  krav  och  för  att  tydliggöra  unionsmedborgarens 

rättsliga  ställning.  En  lagstiftning  som  behandlar  människors  rättigheter  och 

begränsningarna  därav  måste  vara  lättillgänglig,  tydlig  och  rättssäker,  både  för  den 

enskilde och de tillämpande domstolarna. 
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Bilaga – utdrag ur rörelsedirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004  

KAPITEL VI 
Begränsningar i rätten till inresa och uppehåll av hänsyn till allmän ordning, säkerhet 

eller hälsa 

Artikel 27 
Allmänna principer 

1. Med  förbehåll  för  bestämmelserna  i  detta  kapitel  får  medlemsstaterna  begränsa  den  fria 
rörligheten  för  unionsmedborgare  och  deras  familjemedlemmar,  oavsett  medborgarskap,  av 
hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Sådana hänsyn får inte åberopas för att tjäna 
ekonomiska syften.

 
2. Åtgärder som vidtas med hänsyn till allmän ordning eller säkerhet skall överensstämma med 

proportionalitetsprincipen och uteslutande vara grundade på vederbörandes personliga beteende. 
Tidigare straffdomar skall inte i sig utgöra skäl för sådana åtgärder. 

Den berörda personens personliga beteende måste utgöra ett verkligt, faktiskt och tillräckligt  
allvarligt  hot  mot  ett  grundläggande  samhällsintresse.  Motiveringar  som  inte  beaktar  
omständigheterna  i  det  enskilda  fallet  eller  som  tar  allmänpreventiva  hänsyn  skall  inte  
accepteras.

3. För  att  bedöma huruvida  den  berörda  personen  är  en  fara  för  allmän  ordning  eller  allmän 
säkerhet får den mottagande medlemsstaten vid utfärdandet av beviset om registrering, eller, om 
registreringssystem  saknas,  senast  tre  månader  efter  den  berörda  personens  inresa  på  dess 
territorium eller från den tidpunkt då personen rapporterar sin närvaro inom dess territorium i 
enlighet med artikel 5.5 eller  när uppehållskortet  utfärdas,  om den bedömer det  som absolut 
nödvändigt,  anmoda  ursprungsmedlemsstaten  och  eventuellt  andra  medlemsstater  att  lämna 
upplysningar  om huruvida den  berörda personen tidigare  har  förekommit  i  polisens  register. 
Sådana förfrågningar får inte göras rutinmässigt. Den tillfrågade medlemsstaten skall svara inom 
två månader. 

4. Den medlemsstat som har utfärdat passet eller identitetskortet skall utan formaliteter åter ta emot  
dess innehavare på sitt territorium om denne av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa 
har  utvisats  från  en  annan  medlemsstat,  även  om  handlingen  inte  längre  är  giltig  eller 
innehavarens medborgarskap är ifrågasatt.

Artikel 28 
Skydd mot utvisning 

1. Innan den fattar ett beslut om utvisning av hänsyn till allmän ordning eller säkerhet skall den  
mottagande medlemsstaten beakta sådana faktorer som längden av personens uppehåll inom dess 
territorium, personens ålder,  hälsotillstånd, familjesituation, ekonomiska situation, sociala och 
kulturella integrering i den mottagande medlemsstaten och banden till ursprungslandet. 

2. Den mottagande medlemsstaten får inte fatta  beslut  om utvisning av unionsmedborgare eller 
deras  familjemedlemmar,  oavsett  medborgarskap,  som  har  permanent  uppehållsrätt  på  dess 
territorium, utom i de fall det föreligger ett allvarligt hot mot allmän ordning eller säkerhet. 

3. Beslut  om utvisning  av  unionsmedborgare  får  inte  fattas,  utom om beslutet  grundar  sig  på 
tvingande hänsyn till allmän säkerhet såsom de definieras av medlemsstaterna, om de 

a) har uppehållit sig i den mottagande medlemsstaten under de tio föregående åren, eller 
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b)  är  underåriga,  utom i  de  fall  utvisningen är  nödvändig  för  barnets  bästa  enligt  Förenta  
nationernas konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989.

Artikel 30 
Delgivning av beslut 

1. Varje beslut som fattas i enlighet med artikel 27.1 skall skriftligen delges de berörda på sådant  
sätt att de kan förstå beslutets innehåll och följder. 

2. De  berörda  skall  ges  exakt  och  fullständig  information  om de  hänsyn  till  allmän  ordning,  
säkerhet eller hälsa som ligger till grund för ett beslut som gäller dem, såvida detta inte strider 
mot statens säkerhetsintressen.

3. Delgivningen skall innehålla uppgifter om till vilken domstol eller administrativ myndighet den 
berörda  personen  kan  lämna  in  ett  överklagande,  tidsfristen  för  överklagande  och,  i 
förekommande fall, hur lång tid som står till dennes förfogande för att lämna medlemsstatens 
territorium. Utom i väl bestyrkta brådskande fall, skall tidsfristen för att lämna territoriet vara 
minst en månad från datum för delgivningen.

Artikel 32 
Varaktigheten av ett återreseförbud 

1. Personer som beläggs med återreseförbud av hänsyn till allmän ordning eller säkerhet får lämna 
in en ansökan om upphävande av återreseförbudet efter en med hänsyn till omständigheterna 
skälig frist, och i vart fall efter tre år från och med verkställigheten av beslutet om det slutgiltiga 
återreseförbudet, som lagligen fattats enligt gemenskapsrätten, genom att åberopa bevisning som 
kan styrka att de faktiska omständigheter som låg till grund för beslutet om återreseförbud har  
ändrats.

Den berörda medlemsstaten skall fatta ett beslut om denna ansökan inom sex månader efter det 
att den lämnades in. 

2. De personer som avses i punkt 1 skall inte ha rätt till inresa på den berörda medlemsstatens 
territorium under prövningen av deras ansökan.

Artikel 33 
Utvisning som påföljd eller särskild rättsverkan 

1. Den  mottagande  medlemsstaten  får  besluta  om  utvisning  som  sanktion  eller  som  särskild  
rättsverkan till ett frihetsberövande endast om kraven i artiklarna 27, 28 och 29 är uppfyllda. 

2. Om ett utvisningsbeslut i enlighet med punkt 1 verkställs mer än två år efter det att beslutet 
fattades, skall medlemsstaten kontrollera om den berörda personen fortfarande utgör ett verkligt 
hot mot den allmänna ordningen eller säkerheten, och bedöma om omständigheterna har ändrats 
sedan utvisningsbeslutet utfärdades.
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