
 
 

 Teologiska institutionen  

 Vårterminen 2018 

 

 

 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter 

 30 högskolepoäng 

 

 

 Frihet utan rättigheter?  

- En studie om rättslig pluralism i Libanon och hur det påverkar 

kvinnors rättsliga ställning. 

 

 

 Författare: Niusha Khanmohammadi  

 Handledare: Patrik Bremdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  
 

With Legal pluralism, a state has more than one legal system in which rights can be attributed 

to citizens through private or religious actors. Lebanon has established religious family law 

through the constitutional charter, in which personal status is delegated to the country’s 

different confessions to govern. Citizens of different confessions are thus assigned different 

rights which particularly tends to affect the rights of women.  

 In this study, the impacts of Lebanon's legal pluralism on the legal status of 

women is being examined to give an understanding of how the legal system from a gender 

perspective, and to examine how the outcome affects women’s everyday life by the coexistence 

of religious and civil courts. The study also examines how Lebanon, with its current 

constitution, can fulfill the international law obligations stemming follow from the Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Through legal 

methods and semi-structured interviews made with civil society, legal and academic persons in 

Beirut - the current laws in Lebanon were analyzed based on the concepts of gender, male 

dominance, and private and public sphere to visualize the relationship of gender and its 

significance in the Lebanese legal system. 

 The results of the study show that legal pluralism in Lebanon can be understood 

in relation to how the complex history of the country has influenced the formation of the judicial 

system in which a male norm is dominating. The rights of women have been thrust to the private 

sphere and a masculine norm permeates the Constitution, family law and civil laws, which 

creates gender segregation in society. Thus, gender affects the legal status of women and the 

impacts of legal pluralism affect their daily lives negatively as their legal status is subordinate 

to men regarding marriage and its dissolution, custody of children, and nationality. 

 Regarding the Conventional right, the study shows that the current constitution 

allows for space to fulfill CEDAW. Thus, the protection of the Convention is not being fully 

implemented in neither the personal status related laws or civil laws. However, Lebanon has 

reservations towards key articles of the Convention which result in that the full potential of the 

Convention is not maintained.  

 

Keywords: Human rights, Legal pluralism, Lebanon, Family law, Women’s rights, CEDAW, 

Gender perspective.   
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Sammanfattning 
 

Rättslig pluralism innebär att en stat har fler än ett rättssystem och att rättigheter tillämpas av 

statliga och privata aktörer. Libanon har genom konstitutionen etablerat religiös familjerätt som 

innebär att medborgare tillskrivs olika rättigheter efter trosbekännelse vilket särskilt påverkar 

kvinnor rättsliga ställning. 

I denna studie undersöks hur rättslig pluralism kan förstås ur ett 

genusrättsvetenskapligt perspektiv samt hur det påverkar kvinnors rättsliga ställning i Libanon. 

Studien undersöker även hur Libanon, med den nuvarande konstitutionen, kan uppfylla de 

internationella förpliktelser som följer av konventionen om avskaffande av alla former av 

diskriminering mot kvinnor (CEDAW).  

Genom rättsdogmatisk metod, genusrättsvetenskap samt semi-strukturerade 

intervjuer med civilsamhället, akademiker samt rättstillämpare i Beirut, har gällande rätt i 

Libanon analyseras utifrån begreppen genus, manlig dominans och privat och offentlig sfär för 

att visualisera förhållandet mellan kön och dess betydelse i det libanesiska rättssystemet. 

Resultaten visar att rättslig pluralism i Libanon kan förstås i förhållande till 

landets komplexa historia som har påverkat bildandet av det rättsliga systemet där en manlig 

norm präglar konstitutionen, familjerätten och civilrättsliga lagar vilket skapar könssegregering 

i samhället. Utfallet påvisar att det råder motsättningar mellan konstitutionella rättigheter vilket 

påverkar att kvinnors rättsliga ställning främst behandlas inom den privata sfären och blir 

undantaget som rättighetsinnehavare. I det dagliga samhället underordnas kvinnors rättsliga 

ställning avseende äktenskapet och dess upplösning, vårdnad av barn och nationalitet, i 

förhållande till den rättsliga ställning som män innehar. 

Avseende folkrättsliga förpliktelser visar studien att den nuvarande konstitutionen 

ger utrymme att uppfylla CEDAW. Dock följer av gällande rätt och Libanons reservationer mot 

centrala artiklar i konventionen hinder vilka innebär att konventionen inte upprätthålls. 

 

Nyckelord: Mänskliga rättigheter, Rättslig pluralism, Libanon, Kvinnors rättigheter, 

CEDAW, Genusperspektiv. 
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1 Inledning 
 

Rättslig pluralism innebär att en stats rättsväsende består av flertalet domstolar vilka tillämpar 

civil och traditionell rätt då staten delegerar tillämpningen av rättsväsendet till alternativa 

aktörer.1 Det kan formas i relation till den monocentriska rättsförståelsen som utgår från att 

rättssystemet består av en statlig enhet. Alternativa rättssystem förekommer bland annat i 

Kanada, Belgien, Storbritannien och USA där flertalet domstolar tillämpar nationell och 

traditionell rätt parallellt.2 Rättslig pluralism kan även ses i stater som Indien, Libanon, Egypten 

och Sydafrika där religiösa domstolar tillämpar gällande rätt.3 I aktuella länder behandlas främst 

familjerätten av religiösa aktörer inom ramen för rättslig pluralism.4 Därmed har alternativa 

domstolar jurisdiktion att tillämpa traditionell eller religiös rätt avseende familjerättsliga 

ärenden för medborgare efter trosbekännelse.5  

I Libanon har rättslig pluralism förekommit sedan Osmanska riket då familjerätten 

reglerades av religiösa lagar.6 Efter erhållen självständighet från det franska mandatet 1943 

fortlöpte den rättsliga pluralismen i form av att familjerätten reglerades utanför statens 

jurisdiktion. Landets konstitution antogs 1926 i vilken maktdelningen mellan trosbekännelser 

och delegering av familjerätten stadgades.7 Efter en folkräkning under det franska mandatet 

uppskattas landets befolkning bestå av cirka 27 procent är sunnimuslimer, 21 procent 

shiamuslimer, 21 procent kristna maroniter, 8 procent grekisk ortodoxa.8 Libanon är idag det 

                                                      
1 Corradi, Giselle, Brems, Eva & Goodale, Mark (red.), Four Research Agendas. Human rights encounter legal 

pluralism: normative and empirical approaches, Hart Publishing, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 

Oxford, 2017. S 3-20. 
2 Tamanaha, Z, Brian. Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global. Sydney Law Review. Vol 

30. No.  3, 2008, 375-415.  

Davies, Margaret. Legal Pluralism. The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, Oxford University 

Press, No 1, 2012. S 805-824.  
3 Hellum, Anne, Katsande, Rosalie, Gender, Human Rights and Legal Pluralism in Southern Africa: A Matter of 

Context and Power, Human rights encounter legal pluralism: normative and empirical approaches, Corradi, 

Giselle, Brems, Eva & Goodale, Mark (red.), 2017, s. 119-203. 
4 International Council on Human Rights Policy. When Legal Worlds Overlap Human Rights, State and Non-

State Law. Versoix, Switzerland. 2009. S VI. 
5 Departement of Justice, Canada. 2006. Polygyny and Canada’s Obligations under International Human Rights 

Law – Family, Children and Youth Section Research Report September 2006. 
6 Jfr Tamanaha, s. 385.  
7 Rustum Shehadeh, Lamia, The legal status of married women in Lebanon, International journal of Middle East 

studies., 30,1998,4, s. 501-519, 1998. S. 502. 

Shehadeh, Rustum Lamia. Gender-Relevant Legal Change in Lebanon. I Feminist Formations Women in the 

Middle East, 2010, Vol. 22. No.3. 210-228.  
8 U.S. Department of State, Diplomacy in Action, Lebanon, 2011, s. 1-7, Tillgänglig: 

https://www.state.gov/documents/organization/171739.pdf (Hämtad: 2018-05-10)  
 

https://www.state.gov/documents/organization/171739.pdf
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enda land i regionen som inte tillskriver Islam som statsreligion.9 Av detta följer att Libanons 

18 erkända trosbekännelser självständigt reglerar familjerätten efter 15 familjerättsliga lagar.10 

Den unika mångfalden bland trosbekännelser är en central del av landets historia och viktig för 

förståelsen av rättssystemet.11 Relationerna mellan religiösa folkgrupper ställdes på sin spets 

under det intensiva inbördeskrig som pågick mellan åren 1975 – 1990.12 Konsekvensen av 

samexisterande juridiska instanser medför att medborgare tillskrivs olika rättigheter som i 

Libanons fall tillskrivs i linje med trosbekännelse. Traditionella och religiöst influerade 

regleringar av familjerelaterade ändamål särskiljer kvinnor och mäns rättigheter där män 

tenderar att vara överordnade avseende familjerätt.13 Familjerätten tillhör den privata sfären i 

vilken en viktig kollektiv och kulturell identitet skapas, och denna behandlar främst kvinnors 

rättigheter.14 Ett system med flera rättsordningar kan generera rättighetskonflikter då 

medborgare erhåller olika rättigheter vilket aktualiserar likabehandlingsprincipen med särskild 

hänsyn avseende kvinnors rättsliga ställning.15 Samexistensen av det stora antalet 

familjerättslagar är unikt för Libanon till skillnad från andra stater med rättslig pluralism, och 

därför av intresse att undersöka för att skapa en förståelse för hur utfallet påverkar kvinnors 

rättsliga ställning.  

Inom internationell rätt står i första hand staten som ansvarig för upprätthållandet av 

rättsregleringar. Det innebär att en stat har skyldighet att vid erkännande av sedvanerätt eller 

religiösa domstolar, säkerställa lika möjlighet till rättighetsskydd som vid civilrättsliga 

domstolar.16 Även rätten till fri och jämlik rättegång bör säkerställas i enlighet med de 

mänskliga rättigheterna som ska implementeras av religiösa domstolar.17 Mänskliga rättigheter 

är således en central del av icke-statliga juridiska aktörers verksamhet. Det är därför av intresse 

                                                      
9 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Libanon 2015-2016, s. 20. 

http://www.regeringen.se/rapporter/2017/04/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-

libanon/. (Hämtad: 2018-01-26). Informant 14. 
10 Ibid. 
11 Jfr Tamanaha, s 381. Shehadeh, s. 502. 
12 Marshall, Jonathan, The Lebanese connection: corruption, civil war, and the international drug traffic, 

Stanford University Press, Stanford, California, 2012. S. 59-74. 
13Oppermann, Brenda. The impact of Legal Pluralism on Women’s Status: An Examination of 

Marriage Laws in Egypt, South Africa and the United states., Hasting Women’s Law 

Journal, Vol 17, No 1. Artikel 4, 2006, S. 65- 92, s. 65 
14 Ibid. 
15 Corradi, s. 7ff. 
16 Ibid. 
17 Human Rights Committee, General Comment on the Right to Equality before the Courts and Tribunals and to 

a Fair Trial, CCPR/C/GC/32, 2007. P 24. 

http://www.regeringen.se/rapporter/2017/04/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-libanon/
http://www.regeringen.se/rapporter/2017/04/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-libanon/
http://www.regeringen.se/rapporter/2017/04/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-libanon/
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att undersöka hur samexistensen av nationell och religiös rätt påverkar kvinnors rättsliga 

ställning i Libanon.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte består i att skapa förståelse för den rättsliga pluralismens kontext i Libanon. 

Paradoxen grundar sig i att den libanesiska konstitutionen ger utrymme för religiösa 

familjerättslagar samtidigt som den tillskriver alla libaneser lika rättigheter inför lagen. Av 

artikel 7 i den libanesiska konstitutionen följer medborgares rätt till lika behandling inför lagen. 

Samtidigt stadgar artikel 9 absolut samvetsfrihet vilket i praktiken innebär en form av rättslig 

pluralism där staten delegerar sin jurisdiktion och således inte ansvarar för familjerätten. 

Därmed har staten begränsad eller ingen insyn alls över domstolarnas tillämpande av religiös 

familjerätt.18 Att medborgare tillskrivs olika rättigheter efter trosbekännelse kan anses 

problematiskt och går att ifrågasätta med anledning av likabehandlingsprincipen och rätten till 

icke-diskriminering. Då kvinnors rättsliga ställning ofta undermineras av religiös familjerätt19, 

är det av särskilt intresse att undersöka frågan utifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv.  

Studien från att det finns ett hålrum mellan den konstitutionella rätten, en lagstiftning där 

medborgare står lika inför lagen, och verkligheten, där medborgare tillskrivs olika 

familjerättsliga lagar utefter trosbekännelse. Libanon som fallstudie är av intresse att undersöka 

då landet har ett unikt antal familjerättslagar parallellt med civilrättsliga lagar, vilket medför att 

rättsväsendet är av särskild komplex karaktär och därmed aktualiseras studiens 

huvudfrågeställning: ”Hur kan rättslig pluralism i Libanon förstås ur ett genusrättsvetenskaligt 

perspektiv?”.  

Innan huvudfrågeställningen besvaras behöver studien undersöka ytterligare dimensioner 

inom området för att landa i en fördjupad förståelse för den rådande situationen i Libanon. För 

att skapa undersöka för hur utfallet påverkar kvinnor i det dagliga samhället följer en andra 

frågeställning: ”Hur påverkar rättslig pluralism kvinnors rättsliga ställning i det libanesiska 

samhället?” 

                                                      
18 Human Rights Watch. Unequal and Unprotected – Women’s Rights under Lebanese Personal Status Laws. 

2015. s. 11ff. Tillgänglig: https://www.hrw.org/report/2015/01/19/unequal-and-unprotected/womens-rights-

under-lebanese-personal-status-laws (Hämtad 2018-01-05). 
19 Oppermann s, 66ff. 

https://www.hrw.org/report/2015/01/19/unequal-and-unprotected/womens-rights-under-lebanese-personal-status-laws
https://www.hrw.org/report/2015/01/19/unequal-and-unprotected/womens-rights-under-lebanese-personal-status-laws
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Att Libanon även har ratificerat internationella konventioner och tillskrivs folkrättsliga 

förpliktelser medför ytterligare komplexitet. Det är därför av intresse att fördjupa förståelsen 

för den rättsliga pluralismen genom att undersöka samexistensen mellan rättssystemets utfall 

och folkrätten. Studien undersöker därmed hur Libanon uppfyller folkrättsliga förpliktelser med 

hänsyn till FN:s konvention om avskaffande av all form av diskriminering mot kvinnor (cit. 

CEDAW).20 Av detta följer studiens tredje frågeställning: ”Kan Libanon uppfylla folkrättsliga 

förpliktelser i enlighet med CEDAW utifrån den rådande konstitutionen?”.  

För att uppfylla syftet och besvara ovanstående frågeställningar ämnar studien stödja 

argumentation i nationell rätt, folkrättsliga källor, vetenskaplig forskning samt empiriskt 

material i form av intervjuer med civilsamhällesorganisationer, akademiker samt 

rättstillämpare, genomförda i Beirut. Studien genomför en tvärvetenskaplig analys av gällande 

rätt ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv samt ser till hur utfallet av rättslig pluralism i 

Libanon påverkar kvinnors rättsliga ställning.  

 

1.2 Avgränsningar 
 

Inledningsvis fokuserar studien på att undersöka regleringar om kvinnors rättsliga ställning 

avseende äktenskapet och dess upplösning, vårdnad av barn samt medborgarskap. Då studien 

varken är av komparativ eller observerande karaktär analyseras inte specifika familjerättslagar, 

inte heller görs jämförelser mellan olika trosbekännelser. Att avgränsa till en eller ett fåtal 

trosbekännelser och deras regleringar vore för begränsat för att ge ett övergripande svar på hur 

rättslig pluralism kan förstås ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. Det stora omfånget av 

familjerättslagar samt språkliga hinder medför avgränsningar till att studiens rättsliga material 

främst består av den libanesiska konstitutionen, civilrättsliga lagar samt folkrätt. Ytterligare en 

avgränsning utgörs av att studien främst undersöker folkrättsliga förpliktelser som följer i 

enighet med fem aktuella artiklar ur CEDAW och dess tillämpning. Detta då konventionen är 

det främst etablerade folkrättsliga instrument avseende kvinnors rättigheter.21 Det ska 

tydliggöras att studien inte värderar någon artikel högre än någon annan utan utgår från att 

                                                      
20 The Convention on All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), antogs av FN:s 

generalförsamling den 18 december 1979 och trädde i kraft den 3 september 1981. 
21 Holtmaat, Riki. & Naber, Jonneke M. M., Women's human rights and culture: from deadlock to dialogue, 

Intersentia, Cambridge, England, 2011. S 24f 
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många av rättigheterna i konventioner överlappar varandra och påverkas över gränser som 

konventionen artiklar skapar. 

Ytterligare en avgränsning följer av studiens val av metod och teoretiska ramverk. 

Området som berör folkrättsliga förpliktelser med hänsyn till kvinnors rättsliga ställning är ett 

komplext sådant med ett stort antal perspektiv och aspekter. Studiens syfte och målsättning är 

dock inte att inkludera alla dessa perspektiv utan att se till området utifrån ett perspektiv - det 

genusrättsvetenskapliga. Det teoretiska ramverket grundas således på antaganden om 

genusbegreppet och dess påverkan på samhället och rättssystemet. Därför utgår studien främst 

från en biologisk skillnad mellan kvinnor och män. Det vore önskvärt att i framtiden se fler 

djupgående studier där andra viktiga variabler, som möjligen påverkar kvinnors rättsliga 

ställning inkluderas samt undersöker den libanesiska konstitutionen utifrån andra kritiska 

rättsperspektiv.  

 

1.3 Disposition 
 

Examensarbetet är indelat i sju delar. Härefter redogörs för begreppsförklaringar, och den 

tidigare forskningen i vilken studiens bidrag till ämnesområdet presenteras. Därefter följer 

kapitel två och redogörelse för studiens tre metoder vilka består av rättsdogmatisk metod, 

genusrättsvetenskaplig metod samt semistrukturerade intervjuer. I samma kapitel följer 

forskningsetiska överväganden samt redogörelse för studiens rättsliga och empiriska material. 

I kapitel tre framförs studiens teoretiska ramverk och begreppen genus, manlig dominans och 

privat och offentlig sfär presenteras, samt hur dessa har använts för att erhålla studiens material 

samt genomföra analysen. Vidare, i kapitel fyra beskrivs gällande rätt med grund i Libanons 

konstitution, relevanta civilrättsliga lagar samt CEDAW artiklar. I samma kapitel följer en 

genusrättsvetenskaplig analys av den libanesiska konstitutionen och relevanta delar av 

civilrätten samt undersöks om konstitutionen uppfyller folkrättsliga förpliktelser. Följaktligen, 

i kapitel fem, framförs hur rättslig pluralisms påverkar kvinnors rättsliga ställning utifrån 

empiriskt material och vetenskapliga källor med hänsyn till de familjerättsliga ändamålen 

äktenskapet och dess upplösning samt vårdnad av barn. Kapitel sex består av studiens slutsats. 

Avslutningsvis, följer kapitel sju och de lege ferenda där en diskussion förs om möjliga 

tillvägagångsätt för framtida familjerätt samt presenteras förslag till vidare forskning.  
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1.4 Begreppsförklaring 

 

1.4.1 Rättslig pluralism 

 

Rättslig pluralism utgörs av att en stats rättssystem har flera juridiska institutioner vilka 

tillämpar olika lagar samtidigt.22 Därmed kan traditionella eller religiösa lagar och domstolar 

tillämpa gällande rätt i samexistens med nationella och civila domstolar. 23  

 

1.4.2 Genusrättsvetenskap 

 

Med genusrättsvetenskap innebär den forskning som fokuserar på och analyserar sambandet 

mellan rätt och kön.24 Studien använder begreppet för att analysera betydelsen av könsrelationer 

och diskriminerande praktiker i den libanesiska rätten. 

 

1.4.3 Genus och kön 

 

Begreppet kön definierar de biologiska skillnaderna om en individ anses vara en kvinna eller 

man. Följaktligen används genus för att påvisa att kön är en social konstruktion och således ett 

teoretiskt begrepp som påvisar föreställningar och sociala normer för ett kön.25 

 

1.4.4 Privat och offentlig sfär  

 

Samhällets olika institutioner fördelas ofta efter privata och offentliga områden. Följden blir 

separata sfärer i vilka enskilda individers rättigheter placeras, där gränserna mellan de offentliga 

och privata sfärerna ofta regleras med hänsyn till förhållandet mellan stat och individ från en 

konstitution.26 Ofta innefattas familjerätten och kvinnors rättigheter i den privata sfären.27 

 

 

 

                                                      
22 Davies, s. 805-806.  
23 Brems, s. 31f. Tamanaha, s. 385ff. 
24 Gunnarsson & Svensson, s. 30. 
25 Ibid, s. 134. 
26 SOU 2007:67, Justitiedepartementet. Regeringsformen ur ett könsperspektiv. S. 46 
27 Ibid, s. 22. 
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1.5 Tidigare forskning 
 

Rättslig pluralism är ett brett område som behandlas av såväl politiska, rättsliga och 

ekonomiska dimensioner. Av den anledningen följer det naturligt att området behandlas inom 

flera vetenskapliga fält. Med hänsyn till kvinnors rättsliga ställning är ämnesområdet aktuellt 

inom olika vetenskapliga fält där en mängd forskning har gjorts både inom rättsvetenskapen, 

genusvetenskapen samt statsvetenskapen. Denna studie ger forskningsområdet unika 

perspektiv på hur rättslig pluralism kan förstås i Libanon genom informanteras svar. Studien 

bidrar även med ytterligare förståelse ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. Vidare ges 

ytterligare viktiga aspekter avseende hur utfallet av rättssystemet påverkar kvinnor i det 

libanesiska samhället. Studien ökar även förståelsen för samexistensen av rättslig pluralism och 

Libanons folkrättsliga förpliktelser. Då den tidigare forskningen främst behandlar andra staters 

rättsliga pluralism är studien av viktig karaktär för att öka omfånget av den libanesiska 

kontexten.28  

Forskare som Brian Tamanaha har undersökt rättslig pluralism med hänsyn till historiska 

kontexter.29 Tamanaha beskriver hur religiösa och kulturella sedvänjor och aspekter 

samexisterar i samhällen där normer påverkar medborgares rättigheter. Vidare talar han även 

om hur denna form av rättsväsende kan skapa rättighetskonflikter samtidigt som det kan ge 

utrymme för samhörighet och öppenhet från statens håll gentemot medborgare.30 I Human 

Rights Encounter Legal Pluralism betonar Giselle Corradi hur utfall av juridisk pluralism kan 

förstås utifrån kontextuella omständigheter i form av både mänskliga rättigheter och lokala 

normer.31 Relationen till de mänskliga rättigheterna och den internationella rätten beskriver 

Ellen Desmet som en komplex sådan som tenderar att inte stämma överens och saknar en 

konkret överlappande funktion. Istället skapas hierarkier av rättskällor och olika beslutsfattande 

mekanismer som agerar samtidigt skapar oklarheter.32  

Holtmaat och Naber ser hur kulturella aspekter och kontextuella normer avspeglar 

kvinnors rättsliga ställning samtidigt som deras forskning ger en grundläggande förståelse av 

                                                      
28 Welchman, Lynn, Women and Muslim family laws in Arab states: a comparative overview of textual 

development and advocacy, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007. 
29 Tamanaha, s. 379ff. 
30 Ibid. 
31 Corradi, s. 3-20. 
32 Desmet, Ellen. Legal Pluralism and International Human Rights: A Multifaced Relationship. I Human 

Rights Encounter Legal Pluralism – Normative and Empirical Approaches, Corradi, Brems 

and Goodale (ref), s. 45. 
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det internationella skydd som CEDAW ger både i form av konventionen samt 

rekommendationer från Committee on the Elimination of Discrimination against Women (cit. 

Kvinnokommittén).33 En rad rapporter av civilsamhällesorganisationer har skrivits som 

behandlar kulturella och juridiska aspekter gentemot kvinnors rättsliga ställning där bland annat 

rapporter från KAFA34 har använts i studien. Därmed ger studien aktuella och viktiga 

perspektiv till den libanesiska kontexten och kvinnors rättsliga ställning. 

 

2 Metod och material  
 

Studiens tvärvetenskapliga karaktär innefattar att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet 

i form av metodologi som består av tre delar. En rättsdogmatisk metod som inledningsvis 

fastställer gällande rätt som följer av den libanesiska konstitutionen, relevant civilrätt samt 

CEDAW. Därefter tillämpas genusrättsvetenskapen för att kritiskt granska den gällande rätten. 

Avslutningsvis används semistrukturerade intervjuer för att ge en bild av den rådande 

situationen avseende kvinnors rättsliga ställning i det libanesiska samhället. De intervjuer som 

har ägt rum består av semistrukturerade intervjuer vilka har genomförts i Beirut. Då studien 

inte ser till familjerättslig praxis blir intervjuerna en ingång till den libanesiska, rättsliga 

verkligheten som kommer att presenteras löpande i kapitel fyra och fem.  

Metoderna används tillsammans för att ge en bredd i materialet och förtroendefullt 

synliggöra för hur rättslig pluralism påverkar kvinnors rättsliga ställning i Libanon, besvara 

frågeställningarna samt uppfylla studiens syfte.   

 

2.1 Rättsdogmatisk metod 
 

Den rättsdogmatiska metoden fastställer och beskriver gällande rätt och rättskällor. 

Rättskällorna utgörs av lagar, konventioner, praxis och doktrin samt den rättsdogmatiska 

orienterade litteraturen i form av exempelvis juridiska monografier och uppsatser.35 Det är av 

                                                      
33 Holtmaat & Naber, s. 25ff.  
34 KAFA (Enough) Violence and Exploitation,  Zalfa’s questions on the personal status laws in Lebanon, 2016, 

Tillgänglig: http://www.kafa.org.lb/studies-publications/59/6/zalfas-questions-on-the-personal-status-laws-in-le 

(Hämtad 2018-01-05).  
35 Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod. I Juridisk metodlära. Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (ref). 2013. 

Lund: Studentlitteratur. s. 21.  

 

http://www.kafa.org.lb/studies-publications/59/6/zalfas-questions-on-the-personal-status-laws-in-le
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vikt att vid fastställande av gällande rätt se till transparens och öppenhet för att rätten ska 

beskrivas och systematiseras tydligt.36 Den gällande rätten och tillämpandet av den ska 

redogöras för på ett korrekt sätt oavsett om detta anses vara etiskt korrekt eller inte.37 Med 

metoden begränsas dock materialet till de auktoritära rättskällorna vilka fastställs genom 

normativ rättskällslära38, vilket medför att utrymmet för fri argumentation samt 

tolkningsutrymmet är begränsat.39 Den rättsdogmatiska metoden kan kritiseras för att främst 

intressera sig för aktuella normer och inte hur dessa tillämpas. Denna kritik kan bemötas med 

att verkligheten utgörs av rättssystemet som normativ, och således inte vilka utfall system 

resulterar i.40  

Studien ser bortom den traditionella rättsdogmatiska metoden för att komplettera gällande 

rätt med ett kritiskt perspektiv, genusrättsvetenskapen. Därmed behövs ytterligare verktyg både 

i form av metod och teori för att besvara studiens frågeställningar samt uppnå syftet. Genom att 

tillämpa kritiska perspektiv på gällande rätt ges möjlighet att se till nya svar och perspektiv 

inom rättsområdet samt ge studien ett bredare omfång av material.41 Av genusrättsvetenskapen 

följer även ett analytiskt, teoretiskt ramverk för att undersöka gällande rätt samt se till Libanons 

rättsliga pluralism42, vilket kommer att framföras i kapitel tre.  

 

2.2 Genusrättsvetenskap 
 

Genusrättsvetenskap analyserar sambandet mellan kön och rätt43 där den rättsliga betydelsen 

för hur könsrelationer och diskriminerande praktiker produceras och reproduceras är central.44 

Vidare är genusrättsvetenskapen baserad på en kunskapssyn om att kön har avgörande 

betydelse för rätten och dess tillämpande.45 Med genusrättsvetenskapen kan studien synliggöra 

värden och föreställningar som ligger till grund för kvinnors rättsliga ställning och hur denna 

                                                      
36Kleineman, s. 37ff. 
37 Olsen, Lena. Rättsvetenskapliga perspektiv. SvJT 2004 s. 116. 
38 Kleineman, s. 24ff.  
39 Sandgren, Claes. Är rättsdogmatiken dogmatisk?. Tidskrift for rettsvittenskap. 2005 s. 649, 655. 
40 Kleineman, s. 24. 
41 Gunnarsson & Svensson, s. 155-156. 
42 Gunnarsson & Svensson, s. 109. Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap och juridiska metoder, i Fredric 

& Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2013 s. 277ff. 
43 Svensson, 2013. s. 273. 
44 Ibid. 
45 Ibid, s 274. 
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påverkas av den rättsliga pluralismen i Libanon. Därmed kan studien med genusrättsvetenskap 

som metod undersöka hur föreställningar om kön påverkar kvinnors rättsliga ställning i 

samhället. Synliggörandet av kön inom rätten medför att det blir påtagligt att rätten inte är 

objektiv i sig utan skapat av mänskligheten i konkreta situationer, och kontextuellt bunden till 

historia, tid och rum.46 Det innebär att kontextuella förändringar kan påvisa att rätten inte 

existerar helt oberoende av moraluppfattningar eller sociala, ekonomiska, kulturella och 

politiska faktorer.47 Med detta sagt utgår studien från att kön påverkar rätten och kunskaper om 

den, och därför ifrågasätts rätten som ett logiskt och objektivt system.48 

 Det medför att rätten kan ses utifrån olika nivåer, kategorier och hierarkier och skiljas 

från sin kontext och teori om mänsklig erfarenhet och subjektivitet.49 Med kritiska perspektiv 

kan rätten undersökas i en konkret situation samt skapa förståelse för vilka utgångspunkter 

regleringar har och till följd av dessa, ifrågasätta.50 Med detta sagt utgår studien från att 

rättssystemet är präglat av värderingar, föreställningar och ställningstaganden vilka vid 

tillämpandet speglas i form av begrepp, regler och principer i rätten.  

Hur kvinnor benämns i gällande rätt kan synliggöra hur och om de uppfattas som 

avvikande.51 Det är inte ovanligt att kvinnor kategoriseras som exempelvis mödrar, och med 

utgångspunkt att de är marginaliserande.52 Med genusrättsvetenskapen som metod är språket 

betydelsefullt för förståelse av verkligheten och rättens formande av kön.53 Det är av vikt att 

med medvetenhet se till den libanesiska rätten och CEDAW då bestämmelser ofta innehåller 

breda formuleringar och ett abstrakt språk.54  

Studien har inte som ambition att endast fastställa gällande rätt utan även analysera 

relationen mellan rätt och kön. Således behövs ett bredare omfång av material för studien än 

vad en traditionell rättsdogmatisk metod tillåter. Det medför att studien med hjälp av 

kompletterande källor i form av empiriskt material, litteratur och vetenskapliga källor kan fånga 

upp föreställningar och tolkningar av kön i gällande rätt.55 Vidare medför 

                                                      
46 Svensson, 2013, s. 211. 
47 Ibid. 
48 Jfr Gunnarsson & Svensson, s. 108. 
49 Ibid, s. 210. 
50 Svensson, 2013. s. 276 
51 Ibid. 
52 Durham, Helene & O’Byrne, Katie.The dialogue of difference: gender perspectives on international 

humanitarian law, IN International review of the Red Cross. Vol 92. No. 877, 2010, s. 34ff. 
53 Gunnarsson & Svensson, s.160ff. 
54 Durham & O’Byrne, s. 34ff. 
55 Gunnarsson & Svensson, 160ff.  
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genusrättsvetenskapen en nära integration mellan teori och metod vilket betyder att studiens 

teoretiska ramverk består av analysverktyg genusrättsvetenskapen bidrar med. Dessa utgörs av 

begrepp från den feministiska teoretiker vilka kommer att presenteras i kapitel tre. 

Genusrättsvetenskapen ger tillsammans med kompletterande feministiska teoretiker en möjlig 

tolkning för vad som anses vara rimligt för att förstå påverkan av rättslig pluralism för kvinnors 

rättsliga ställning. Studiens målsättning är att tolkningen ska vara av så noggrann och 

heltäckande karaktär som möjligt för att på ett förtroendefullt sätt besvara frågeställningarna.  

Då studien behandlar rättslig pluralism och kvinnors rättsliga ställning i Libanon kan 

resultatet vara svårtillgängligt för en generaliserande slutsats kring andra staters rättssystem. 

Trots detta har studiens forskningsområde betydelse för ökad förståelse för det nuvarande 

rättssystemet i Libanon. Därför kan resultatet ses som ett bidrag till en teoretisk diskussion 

kring den rättsliga pluralismens påverkan på kvinnors rättsliga ställning i Libanon.  

 

2.3 Semistrukturerade intervjuer  
 

För att ge en korrekt och enhetlig bild av den rådande situationen i Libanon består studiens 

empiriska material av semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt har 17 intervjuer genomförts 

varav 16 i Beirut där en av dessa över telefon samt genomfördes en intervju i Stockholm. 

Genomförandet av intervjuer i fält ger en unik inblick i samhällets strukturer och förhållanden 

samt bidrar med nyanserade perspektiv.56 Med semistrukturerade intervjuer innebär att 

informantens svar på frågorna anses beskriva dennes vardag och upplevelser av fenomen.57 

Svaren tillhandahåller information om familjerätten som annars inte vore inom räckhåll för 

studien. Den semistrukturerade karaktären bidrar med en flexibilitet för intervjuerna och har 

möjliggjort tillgången till ett unikt förtroendeskapande hos informanterna.58 Det innebär att 

riktlinjer har utformat en intervjuguide i förväg som i stora drag följs, samtidigt som det har 

getts utrymme för möjlighet att följa upp svar som ges.59  

De frågor som har ställts har tagits fram utefter studiens teoretiska ramverk vilket 

presenteras i kapitel tre. Med hjälp av begreppen i kapitel 3.1, 3.2 och 3.3 har 13 frågor tagits 

fram och ställts till samtliga informanter. I vissa fall har frågorna omformulerats på plats med 

                                                      
56 Gillham, Bill. Forskningsintervjun - tekniker och genomföranden.2005. Malmö: Studentlittertur, s. 103-111.   
57  Merriam, Sharan B., Fallstudien som forskningsmetod, 1:22 uppl, Studentlitteratur, Lund, 2011, s.88ff 
58 Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend, Thorell, Sven-Erik. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2009. 2:a uppl. 

Lund: Studentlitteratur, s. 18-19, 44-45. 
59 Ibid, s. 170-171.  
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hänsyn till språkliga barriärer. Två intervjuer har genomförts på svenska och resterande på 

engelska med inslag av franska. Vid två intervjutillfällen tolkades delar av en intervju från 

arabiska till engelska. Fördelaktigt med personliga intervjuer är att dessa blir kontextbundna 

samt att viktiga aspekter som kroppsspråk, informantens säkerhet samt ämnesområdes 

känslighet tas i beräkning med större utsträckning än om intervjun skett på andra sätt.60 Värdet 

av informant 5 var av vikt för studiens innehåll och genomfördes därför i form av 

telefonintervju. Kontakten med informanter har skapats och etablerats främst genom 

nätverkande och vidare vägledning från kontakter, information från intervjupersonerna och 

civilsamhällesorganisationer. Kontakten har genomförts med medvetenhet om att informanter 

kan vägleda till andra intervjupersoner vilkas åsikter ligger i linje med deras egna arbete eller 

uppfattning om rättsområdet. Vidare har studien även genomförts med förståelse för innebörden 

av att som utländsk forskare etablera kontakter inom en ny kontext. Informanterna kontaktades 

i form av mejl och informerades om studiens syfte och intervjufrågornas omfång.  

Åtta informanter är anställda inom civilsamhällesorganisationer vilka arbetar med att 

främja kvinnors rättigheter i Libanon samt stötta kvinnor under rättsliga processer. 

Informanternas bakgrund har varierat från statsvetare till jurister. Sex av dessa arbetar för lokala 

organisationer. Fyra informanter arbetar som advokater i nära samarbete med 

civilsamhällesorganisationer. Ytterligare informanter består av en frilanserande journalist, en 

civilrättslig domare samt en anställd vid ESCWA61. Vidare har en informant från National 

Commission for Lebanese Women (cit. NCLW) intervjuats. Ytterligare två informanter vilka 

varit akademiker har intervjuats. Totalt har fyra av informanterna varit män.  

Ytterligare information har hämtats genom närvaro vid två tillfällen på American 

University of Beirut. Informant 3 talade vid Forum on ”Women and Youth in Elections” den 

4:e april 2018. Vidare presenterade informant 17 sin dokumentärfilm om familjerätten i 

Libanon, ”Against me”, den 2 maj 2018, med följd av diskussion från civilsamhället och 

studenter. 

Samtliga informanter har på olika sätt varit i kontakt med familjerättslagarna i Libanon 

och har besvarat studiens frågor baserat på sina yrkesverksamma erfarenheter. Informanterna 

har själva fått välja tid och plats för var intervjuerna skulle äga rum vilket varierat ifrån två 

informanters hem till arbetsplatser och offentliga caféer. Varje intervjutillfälle varade mellan 

cirka 20 och 90 minuter och genomfördes mellan 4 april och 4 maj 2018. Med anledning av 

                                                      
60 Kvale, s. 120.  
61 United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. 
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personsäkerhet samt för att få informanter att känna sig trygga nog att svara utförligt och 

obehindrat på frågorna, i den mån som deras yrkesmässiga sekretess tillät, ställdes frågan till 

samtliga informanter om anonymitet. Av detta följer att åtta informanter är anonyma i studien. 

Därför har referenshanteringen hanterats efter den nummerordning som intervjun genomfördes 

och kommer löpandes att refereras till i kapitel fyra och fem. Ett antal informanter har efter 

intervjutillfället begärt att vissa delar av materialet raderas och med hänsyn till deras säkerhet 

har detta respekterats. Samtliga informanter har tillfrågats om intervjun får spelas in där fyra 

informanter inte samtyckt och i de fallen togs noggranna anteckningar under intervjutillfället. 

Anonyma informanter har betonat vikten av att inspelningarna inte får spridas eller spelas upp 

för andra vilket respekteras. 

Att intervjuer genomförts med informanter tillhörande olika samhällsgrupper och 

arbetsområden är fördelaktigt då detta ger studien en korrekt och nyanserad bild av den rättsliga 

situationen i Libanon. Dock har inga intervjuer genomförts med religiösa ledare, trots försök 

till kontakt, vilket vore fördelaktigt för ytterligare nyanserade perspektiv. De intervjuer som 

inkluderats av studiens omfång är av högsta relevans för en bredare empiri med tanke på 

informanternas varierade bakgrund. Det är av vikt att betona att informanternas svar är unika 

samtidigt som de är subjektiva. Civilsamhällesorganisationer driver särskilda frågor och kan ha 

haft avsikter med sitt deltagande vilket i sin tur kan ha påverkat svaren.62 Med tanke på att 

informanter representerar sina arbetsplatser i egenskap av yrkesverksamhet får antagandet 

göras att dessa inte har för avsikt att ljuga eller försvaga sina utsagor.  

Det är även av vikt att påpeka att förtroendeskapandet lett till djupa intervjuer med 

informanter, och därav har varje enskild intervju resulterat i form av en unik karaktär. Trots att 

samma frågor har ställts till samtliga informanter har följdfrågorna formats efter rådande 

situation och format unika svar. Vidare har genusrättsvetenskapen och ett feministiskt kritiskt 

perspektiv legat till grund för intervjuernas struktur och det tillhandahållna materialet. Detta 

kommer att presenteras utifrån genusrättsvetenskapen som teoretiskt ramverk och framförs i 

kapitel tre. 

 

 

                                                      
62 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Elanders 

Gotab, 2002. Tillgänglig: https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf . 

(Hämtad: 2018-03-09). 
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2.4 Forskningsetiska överväganden 
 

Studiens känsliga karaktär aktualiserar flera forskningsetiska överväganden. Inledningsvis har 

inga privatpersoner vilka kan tänkas befinna sig i utsatt situation sökts upp för intervjuerna. 

Sådant handlande kan medföra risk för att kvinnorna utsätts för ytterligare påfrestande 

situationer än vad en rättslig process redan innebär. De informanter som har kontaktats och 

intervjuats har varit yrkessamma individer både inom civilsamhället, internationella 

organisationer samt rättsväsendet. Informanterna har haft erfarenhet av och etablerat 

förtroenderelationer med kvinnor utsatta för rättsprocesser samt religiösa ledare verksamma 

inom de olika institutionerna.   

Vidare är vissa verksamheter resurssvaga med hög belastning och kan därför få följder 

av ”annonsering” av sin verksamhet. Informanterna har i förväg informerats om studiens syfte 

och upplägg och således frivilligt deltagit i studien. Vid intervjutillfällena påmindes 

informanterna om sina egna krav på sekretess i samband med förtydligande av att svaren från 

intervjuerna skulle komma att behandlas på ett konfidentiellt sätt. Informanterna erbjöds även 

möjlighet till korrekturläsning av den använda informationen och som vid språkliga hinder 

översatts för korrekturläsning.  

De yrkessamma informanternas bakgrund påvisar hur stödsökande kvinnor har möjlighet 

till rättslig och religiös rättighetsinformation. För att inte äventyra de informanter som önskat 

anonymitet eller de verksamheternas situation är intervjureferenserna i studien anonyma i sin 

framställning med undantag av informanterna som samtyckt till namngivning i studien. Dock 

bör det has i åtanke att information som kan riskera deras personliga samt yrkesmässiga 

säkerhet har uteslutits.63 

Uppfattningen är av sådan att studien i egenskap av att se till området inom mänskliga 

rättigheter skapat en förtroendefull relation med informanterna vilket är en avgörande faktor 

för bidrag till sanningsenlig information. Detta då religionstillhörighet utgör ett område som 

kräver noggrann personkänslighet samt hänsyn till informanters säkerhet och därför har 

informanternas egna trosbekännelser inte berörts för att bevara intervjuernas yrkessamma och 

professionella karaktär. Arbete för kvinnors rättigheter i Libanon är idag kritiserat vilket gör att 

kvinnorättsaktivister upplever hot och förtryck och av den anledningen skulle en redogörelse 

av informanterna och deras arbetsplatser utgjort en risk för igenkänning av deras identiteter. 

Förövare skulle tänkas kunna utnyttja informationen till försök att eftersöka personen i fråga. 

                                                      
63 Vetenskapsrådet, s. 9. 
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Informanternas svar presenteras löpande i kapitel fyra och fem och härefter framförs studiens 

rättsliga material. 

 

2.5 Material  
 

Folkrättens särskilda rättskällelära fastställs av artikel 38 punkt 1 i den Internationella 

domstolens stadga och utgörs av traktat, internationell sedvanerätt samt generella principer. 

Folkrättsliga instrument och konventioner har länge varit verktyg för diplomatiska och 

internationella relationer samt anses vara en viktig källa för mänskliga rättigheter.64 I artikel 

2(1)(a) i Wienkonventionen fastställ traktaträtten. Exempel på ett traktats olika beteckningar är 

konvention, status och protokoll. Konventioner är av särskild vikt för mänskliga rättigheter då 

det är internationella överenskommelser antagna av FN:s generalförsamling som i enlighet med 

FN-stadgans artikel 13 verkar för en kodifiering av folkrättens regler. Wienkonventionens 

artikel 19 slår även fast att reservationer inte är tillåtna om dessa är oförenliga med 

konventionens syfte och ändamål. Utifrån studiens rättsdogmatiska metod avses den materiella 

rätten i första hand av Libanons konstitution samt aktuella civilrättsliga lagar avseende 

nationalitet vilka kommer att presenteras i kapitel fyra.   

Material rörande familjerättslagarna har inhämtats främst utifrån genomförda intervjuer 

samt i form av sekundärkällor bestående av vetenskapliga källor rörande Libanons 

familjerättsliga regleringar vilka framförs i kapitel fem. Genusrättsvetenskapen möjliggör ett 

bredare omfång av material och därför ser studien, utöver centrala artiklar i CEDAW, till 

konventionens tillhörande landrapport från 2014 samt kommentarer och rekommendationer 

från Kvinnokommittén. Vidare tas även vetenskaplig forskning samt litteratur från exempelvis 

internationella organisationer som Human Rights Watch rapport ”Unequal and Unprotected – 

Women’s Rights under Lebanese Personal Status Laws” inkluderats i studiens material.  

Studien undersöker gällande rätt av olika regelverk genom de engelska språkversionerna. 

De engelska originalversionerna av de folkrättsliga instrumenten är fördelaktiga att använda 

när bestämmelserna tolkas då dessa är autentiska versioner till skillnad från svenska 

översättningar. Att använda de engelska versionerna ökar således studiens validitet och 

resultatets trovärdighet. Det är dock av vikt att påpeka att engelska versioner av landets 

                                                      
64 Klabbers, Jan,  International law, Second edition., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2017, s. 41. 
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konstitution och civila lagar möjligen kan utesluta centrala delar av språkets originella 

betydelse och mening vilket i detta fall utgörs av arabiskan. 

 

2.6 Folkrättsliga förpliktelser 
 

Studiens omfång innefattas huvudsakligen av CEDAW som är den konvention med näst flest 

ratificeringar samtidigt som det är konventionen med flest reservationer då ungefär 60 stater 

har reserverat sig från den.65 En lång rad stater har reserverat sig från en eller flera av 

konventionens artiklar med grund i att nationell lagstiftning, tradition, religion eller kulturella 

faktorer inte överensstämmer med konventionens principer.66 CEDAW är den första 

internationella konvention som definierar diskriminering av kvinnor och ger ett bredare 

rättighetsskydd än andra internationella konventioner genom att förbjuda all form av 

kvinnodiskriminering.67 

Konventionen består av 30 artiklar utifrån tre huvudgrupper som bildar det generella 

ramverket för konventionen och framhäver ansvarsområden som konventionsstater är skyldiga 

att upprätthålla för att garantera att all direkt och indirekt form av diskriminering av kvinnor 

avskaffas i lag.68 Konventionsstater förväntas skydda kvinnor mot diskriminering inom 

offentliga verksamheter liksom i rättsväsende samt inom privatlivet. Vidare tillskrivs 

konventionsstater upprätthålla faktiskt jämställdhet genom konkreta och effektiva åtgärder och 

ansvara för att motverka könsstereotypa attityder, normer och sedvänjor som kommer till 

uttryck på ett strukturen plan och individuellt handlade i samhället. 69 

De artiklar som har valts ut består av artikel 2 som ofta beskrivs som konventionens 

kärna.70 Omfattningen framställer principen av jämställdhet och eliminering av all form av 

diskriminering mot kvinnor. Artikel 5 framhäver staters skyldighet att arbeta mot 

könsstereotypa normer samt sociala och kulturella beteendemönster. Artikel 9 behandlar 

medborgarskapet och kvinnor och mäns lika rätt att förärva, byta och behålla sitt 

medborgarskap. Artikel 15 reglerar rätten att behandlas lika inför lagen vilket inkluderar 

                                                      
65 Holmaat & Naber, s. 20f. 
66 Ibid. 
67 Ibid, s. 24f 
68 Ibid. 
69 Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General recommendation on women’s 

access to justice. CEDAW/C/GC/33, 23 July, 2015. 
70 Holmaat & Naber, s. 24. 
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civilrättsliga rättigheter samt påverkar all myndighetsutövning och lagstiftning inom staten. 

Vidare har artikel 16 valts ut som reglerar familjerättsliga områden som äktenskapet och dess 

upplösning och vårdnad av barn. Något som historiskt sett har förbisetts av folkrätten på grund 

av att det främst behandlat privata och enskilda förhållanden.71  

En reservation inom internationell rätt definieras som anslutning till ett traktat men med 

avsikt att utesluta vissa bestämmelser.72 Kvinnokommittén ser till att tradition, religion, kultur 

eller nationell lag som är oförenlig med konvention kan utgöra faktorer som kan kränka 

konventionens intresse och syfte.73 Det stora antalet reservationer är allvarligt då det 

undergräver avsikten med konventionen. Dock ger möjligheten för stater att reservera sig från 

artiklar en flexibilitet som kan leda till att fler stater ansluter sig, vilket i sin tur innebär att 

konventionen får större spridning.74 Således kan reservationer leda till en problematisk 

avvägning mellan bevarande att konventionens integritet samt staters reservationsrätt. Artikel 

28 punkt 2 i CEDAW innehåller ett förbud mot reservationer som strider mot konventionens 

syfte. Det finns en risk för att konventionens integritet urholkas om allt för långtgående 

reservationer framhålls.75 Konventioner och folkrättsliga instrument innehåller inte sällan 

bestämmelser om införande av tillsynsorgan eller andra former av tillskrifter vilka stater kan 

anse sig bestrida deras nationella rättsväsen på olika sätt.76 Således kan en stat ratificera 

folkrättsliga instrument med oförmögenhet eller ovilja att efterfölja vissa specifika 

bestämmelser. Av Wienkonventionen om traktaträtt och syftes-och ändamål följer av artikel 

19.2 att det inte är tillåtet att utforma en reservation på ett sådant sätt som motstrider en 

konventions syfte och mål.  

Uppföljningen av konventionen sker genom Kvinnokommitténs granskningar. Dessa sker 

vart fjärde år och tillskrivs genom artikel 18. Stater förväntas rapportera om implementerande 

av konventionens artiklar där Libanon sedan 2004 har rapporterat i form av fem dokument. 

Landrapport fyra och fem lämnades in samtidigt den 15 maj 2014 som kommer att undersökas 

                                                      
71 International Council on Human Rights Policy. When Legal Worlds Overlap Human Rights, State and Non-

State Law. Versoix, Switzerland. 2009. S VI. 
72 Wienkonventionen om traktaträtten, artikel 2.1(d). 
73 General recommendation on women’s access to justice. P 21, 65. 
74 Cook, Rebecca J. Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women, 30 Va. J. Int'l L. 643, 1990, 643 – 716, s. 649. 
75 Ibid. 
76 Ibid, s. 643ff. 
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i studien.77 Dess utfall presenteras i samband med det empiriska materialet i kapitel fem. I 

samband med landrapporten får civilsamhället utrymme att publicera skuggrapporter där deras 

särskilda områden får synliggöras. I studien har ett antal av dessa setts till i egenskap av att 

bidra med nyanserade perspektiv till resultatet. Kvinnokommittén ger även förslag och 

generella rekommendationer som baseras på de årliga rapporterna utifrån artikel 21 i 

konventionen.   

Det fakultativa protokollet till CEDAW ger individer och grupper rätt att inge individuella 

klagan angående konventionsstaters påstådda överträdelse av konventionen till 

Kvinnokommittén. Libanon har inte tagit ställning till protokollet och av den anledningen 

behandlas det inte i studiens analys.  

 

2.7 Litteratur och empiriskt material 
 

Efter systematiskt sökande genomfördes en utsortering av materialets källförteckningar. Det är 

dock av vikt att påpeka att forskningsområdet är under ständig utveckling och att en del av den 

nya, icke-etablerade litteraturen kan ha exkluderats från studiens omfång. Åsa Gunnarssons och 

Eva-Maria Svenssons Genusrättsvetenskap har varit behjälplig för att få en tydlig bild av 

kopplingen mellan kön och juridik samt hur rätten påverkas av genusrelaterade maktfrågor som 

förknippas med sexualitet och social rättvisa går att ses som en internationell problematik inom 

vetenskapen.78  

Genom att komplettera studien med semistrukturerade intervjuer ges en viktig och unik 

förståelse för hur familjerätten tillämpas samt huruvida folkrättsliga förpliktelser urholkas. Det 

empiriska materialet som består av semistrukturerade intervjuer vilka presenterades i kapitel 

2.3, behandlar familjerättens praktiska utfall i samhället. Informanternas svar kommer att 

presenteras löpande med den rättsliga analys som framförs i kapitel fyra och fem. Således 

kompletteras studiens rättsliga analys med empiriska inslag från informanter vilka samtliga 

arbetat i Libanon. Det stärker studiens omfång samt ger en såväl varierad som sanningstrolig 

och korrekt bild av Libanons rättsliga pluralism. Semi-strukturerade intervjuer ger ökad 

validitet och därmed en försäkran om att rätt område mäts vilket stärker studiens kvalitet 

                                                      
77 Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Consideration of reports submitted by States 

parties under article 18 of the Convention. Fourth and fifth periodic reports of States parties due in 2014. 

Lebanon. 25 April 2014. Hädan efter: CEDAW/C/LBN/4-5 
78 Gunnarsson & Svensson, s.179ff. 
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ytterligare genom tillgången av ett unikt material med fler perspektiv samt en djupare förståelse 

för kvinnors rättliga ställning.79 I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverket vilket 

format studiens analysverktyg samt intervjufrågor. 

 

2.8 Sammanfattande slutsats  
 

Studiens tre metoder bidrar till att det relevanta materialet erhålls för att besvara 

frågeställningarna. Av den rättsdogmatiska metoden följer fastställande av gällande rätt efter 

den libanesiska konstitutionen samt civilrättsliga lagar. Med hjälp av genusrättsvetenskapen 

analyseras därefter den gällande rätten kritiskt och ser till hur kvinnors rättsliga ställning 

påverkas av den rättsliga pluralismens utfall i det libanesiska samhället. Avslutningsvis erhålls 

det empiriska materialet efter genomförda semistrukturerade intervjuer i Beirut med 

informanter från civilsamhället, NCLW, akademin samt rättsväsendet för att måla en aktuell 

och rättfärdigande bild av den rådande situationen i Libanon samt analysera familjerätten. 

 

3 Teori 
 

Det teoretiska ramverket består av feministiska teoretiker vilka utgår från att rätten inte är 

neutral utan en reproducerande faktor från samhällsuppfattningar av kön.80 Således antas rätten 

ingå i ett könssystem som främst är till mäns rättsliga ställning.81 Antagandet ligger till grund 

för det teoretiska ramverk som utgör det angreppssätt studien tillämpar för att erhålla materialet 

genom formandet av intervjufrågorna samt analysverktyg med vilka rätten studeras. Detta 

möjliggör för en kritisk granskning av den libanesiska rättsliga pluralismen i Libanon.  

 

 

 

 

                                                      
79 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation. 3:e uppl. 

Norstedt juridik. 2015. s. 35. 
80 Gunnarsson & Svensson 2009, s 108-109. Svensson, 2013, s 274. 
81 Ibid. 
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3.1 Genusbegreppet 
 

Genusbegreppet används för att betona kön och dess innebörd samt för att skilja den sociala 

och kulturella tillhörigheten från det biologiska könet.82 Det tydliggör föreställningar om 

individers könstillhörigheter som sociala konstruktioner. Således markeras att innebörden av 

kön har bestämts från historiska och rumsliga sammanhang.83 Föreställningar om kön anses ha 

betydelse inom rätten på ett implicit eller dolt sätt84, och därför används genusbegreppet för att 

problematisera relationen mellan kön och rätt. Genusbegreppet kan även användas för att 

analysera relationer till kulturellt relaterade könskategorier, och hantering av dessa inom 

juridiska och politiska områden. Två principer är grundläggande för genussystemet: relationen 

mellan kvinnor och män dikotomiseras vilket innebär att kvinnor och män betraktas som olika 

varelser, tillhörande offentlig och privat sfär, vilket kan resultera i form av könssegregering i 

samhället.85 En andra princip grundar sig i den manliga normen. Det innebär att vad som 

uppfattas som manliga egenskaper värderas högre och av det följer hierarki i det politiska och 

juridiska systemet.86  

Relationen mellan kön och rätt kan ses utifrån individuella, samhälleliga och 

kunskapsteoretiska perspektiv.87 I studien används genusbegreppet som ett analytiskt verktyg 

vid studerande av den libanesiska rätten och dess sammanhang. Genom att ställa frågor till 

informanterna som berör deras uppfattning om rättssystemet och kvinnors rättsliga ställning i 

rätten och tillämpningen av gällande rätt kan studien analysera den libanesiska rätten samt 

relationen till CEDAW. Begreppet illustrerar grundtanken bakom genusperspektivets syfte att 

synliggöra och problematisera åtskiljande dikotomier då kön är av betydelse för det mesta i 

samhället, exempelvis på arbetsmarknaden, vid identitetsskapande, vetenskap i familjeliv och 

omsorg samt resursfördelningar.88 Därför är det av vikt att synliggöra vilken betydelse kön har 

i förhållande till rätten och kunskaperna om den.89 I följande stycke presenteras innebörden och 

studiens förhållande till privat och offentlig sfär. 

                                                      
82 Gunnarsson & Svensson 2009, s. 134. 
83 Ibid. 
84 Ibid.  
85 SOU 2007:67, s. 15ff. 
86 Gunnarsson & Svensson, s. 205 - 207. 
87 Ibid. 
88 Gunnarsson & Svensson, s. 205f.  
89 Gunnarsson & Svensson, s. 99f.  
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3.2 Privat och offentlig sfär 
 

Gränserna mellan offentlig och privat sfär kan uppfattas som svårdefinierad. De regleras av en 

konstitution där den privata sfären består för att tillåta individer ansvara för sina egna liv.90 

Denna form av argumentation innefattar en avskildhet mellan den privata sfären och dess 

områden, från statlig inbladning.91 Främst går att se familjerätten och det sociala livet regleras 

inom den privata sfären.92 Kränkningar av rättigheter inom den privata sfären har historiskt 

uppfattats som ”privata problem” och inte av samma karaktär som kränkningar inom den 

offentliga sfären där det offentliga livet och politiska ändamål regleras i större uträckning.93 

Åtskillnad mellan sfärer kan skapa sociala, ekonomiska och politiska ojämlika strukturer 

mellan könen. Kvinnor och mäns rättsliga ställning speglas främst genom distinktionen mellan 

den offentliga och privata sfären där mannen ofta ses som den offentliga medborgaren.94  

Familjerätten ingår i den privata sfären där kvinnor konstruerats som beroende av män 

både ur sociala och ekonomiska perspektiv.95 Där centrala områden för kvinnors rättigheter rör 

sig inom den privata sfären exempelvis i form av frågor rörande äktenskapet och dess 

upplösning samt vårdnad av barn. Undantaget av statlig inblandning kan resultera i att rätten 

främst reglerar den offentliga sfären och därmed marginaliserar kvinnors rättsliga ställning.96 

Därmed kan kvinnor inta den subjektiva och icke-allmängiltiga rättsliga positionen.97 Då män 

främst kopplas till den offentliga sfären och kvinnor till den privata blir följden en relation sedd 

som beroende och oberoende, där kvinnor tenderar att vara beroende av män avseende 

exempelvis ekonomisk försörjning.98 Frågor har ställts till informanterna vilka formats utefter 

relationen mellan sfärerna samt kvinnors sociala roll inom hemmet. Detta för att skapa 

förståelse för hur det mångkulturella och rättsligt pluralistiska samhället i Libanon kan ses ur 

ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. Genom att ställa frågor som behandlar kvinnors roll i 

samhället formas uppfattningen om hur kvinnors rättsliga ställning påverkas.  

                                                      
90 SOU, s. 46f. 
91 Gunnarsson & Svensson, 205. 
92 Ibid. 
93 SOU 2007: 67, s. 45f 
94 Gunnarsson, Svensson, 2009, s. 205. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Gunnarsson & Svensson, s 207f. 
98 Ibid, s .209. 

 



 
 
 

22 
 

Saba Mahmood menar att könsbestämda dimensioner av inter-religiösa konflikter bäst 

kan förstås som en följd av den komplexa privatiseringen av sexualitet och religion under 

västerländska influenser.99 Således kan rättslig pluralism ses som en efterföljande produkt av 

det franska inflytandet i landet. Denna förening av religion och sexualitet visar på en normativ 

struktur som delar sekulära stater från religiösa, något som resulterade i form av 

institutionalisering av familjerätten.100 Vidare menar Mahmood att en sekulär formad rättskälla 

och användandet av begreppen familj, religiös identitet och interna relationer, behöver studeras 

från kritiska perspektiv för att granska mönster av hierarki och ytterligare distinktioner mellan 

kvinnor och män.101 Religiös familjerätt kan därför förstås som en produkt av religion, familj 

och sexualitet inom den privata sfären efter mer sekulära inflytanden.102 Mahmood 

argumenterar för att utfallet av rättslig pluralism och religiös familjerätt går att förstås som en 

följd av bristande kunskaper och respekt för mångkulturella kontexter.103 Inflytande av sekulära 

drag inom rättsväsendet kan förstås som upprätthållande av en distinktion mellan sfärerna 

istället för ett tecken på deras tolerans för lokala strukturer som en del av en mer sekulär 

utveckling för privatisering av religion.104 Privatiseringen av vissa aspekter av det sociala livet 

har resulterat att den privata sfären inte befinner sig inom statens räckvidd vilket kan ses som 

fördelaktigt för mäns rättsliga ställning. Därmed har familjerätten kommit att regleras som en 

följd av decentralisering från staten till religiösa institutioner vilket ofta är till kvinnors rättsliga 

nackdel.105 

Således kan rättslig pluralism och religiös familjerätt förstås som ett verktyg för 

verkställande av religiös lag samt en följd av sekulärt inflytande och reglering av familjelivet. 

I studien används Mahmoods teori för att stödja rättslig argumentation samt skapa en förståelse 

för Libanons historiska aspekter och dess utfall som påvisas i samhället. I kommande stycke 

presenteras studiens förhållning till begreppet manlig dominans. 

 

                                                      
99Mahmood, Saba. Sectarian conflict and family law in contemporary Egypt. American Ethnologist 39, no. 1, 

2012, 54-62. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Ibid, s. 56. 
103 Ibid, s.57f. 
104 Ibid, s. 58. 
105 Ibid. 
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3.3 Manlig dominans 
 

Manlig dominans är i Catherine MacKinnons mening djupt rotat i samhällen och formar en 

fastställande norm för rättstillämpandet.106 Det innebär att en manlig dominans reproduceras 

och förenar statens föreställningar av social makt i tillämpande lag och resulterar i att lagen blir 

sedd som objektiv samt att social dominans osynliggörs.107 Således har manlig dominans blivit 

ett standardiserat synsätt mellan rätt och samhälle. Vidare menar MacKinnon att statens 

utgångspunkt vid tillämpande av gällande rätt är mansdominerad, och på så sätt ser den inte till 

de kösnormer som tillämpas.108 När lagen hänvisar till prejudikat och dess avvikelse utgörs 

socialt grundade manliga normer som utesluter ett ifrågasättande av rätten.109 Därför kan manlig 

norm vid tillämpande av gällande rätt först framträda i rättsliga processer och procedurer110 

vilket resulterar i form av att rätten ingår i ett könssystem till mäns fördel och marginaliserar 

kvinnor och således framförs en manlig dominans.111 

Därmed ses män som offentliga rättsinnehavare som innehar full rättskapacitet av 

medborgerliga och politiska rättigheter, samtidigt som kvinnors rättsliga ställning föreligger 

inom den privata sfären. Vilket resulterar till att kvinnor missgynnas i teorin och praktiken, 

både avseende ekonomiska, rättsliga och sociala perspektiv.112 Således kan en manlig norm ta 

sig uttryck i form av en maktordning som regelfästs genom kulturella och sociala processer och 

rättsliga tillämpningar.113 Något som Gunnarsson och Svensson menar bygger på 

föreställningen av att män har en positiv rätt att diskriminera medan kvinnor har en negativ 

rättighet från att diskrimineras.114 Det i sin tur leder till att kvinnor konstrueras som rättssubjekt 

med relativa rättigheter till skillnad från män som får absoluta rättigheter.115 Därmed kan den 

                                                      
106MacKinnon, Catharine A., Toward a feminist theory of the state, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 

1989, s. 237-238. 
107 Ibid, s. 238ff. 
108 Ibid. 
109MacKinnon, Catharine A., Plädering för en feministisk rättsteori, Kvinnovetenskaplig tidskrift., 12,1991, Uppl 

1, s. 16-26, 1991, s. 24- 25. 
110 MacKinnon, 1989. s. 240f. Se även Hilary Charlesworth, Christine Chinkin & Shelley Wright: Feminist 

Approaches to International Law. The American Journal of International Law, Vol. 85, No. 4, 1991, s. 622 
111 Ibid. 
112 Ibid. Se även Lerwall, Lotta. Förbud mot könsdiskriminering i internationell rätt. I Lika inför lagen? Rätten 

ur ett genusperspektiv. 1999. Görel Granström (ref). Uppsala: Iustus Förlag AB. S. 10ff och Dorothy, Q, 

Thomas, Beasley, E, Michele. Domestic Violence as a Human Rights Issue. The John Hopkins University Press, 

1993, Vol. 15, No. 1. S 38-39 
113 Gunnarsson & Svensson, s. 205f. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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manliga normen och åtskillnaden mellan sfärerna förklara den ojämnställda maktordningen 

som uppstår i relationen mellan rätt och samhälle samt synliggöra rättens utmärkande 

egenskaper gentemot grupper och individer, med avsikt till att förbättra deras rättsliga 

ställning.116  

 

3.4 Angreppssätt  
 

Den gällande rätten och relationen till kön presenteras i följande kapitel. Med det teoretiska 

ramverket och ovanstående presenterade begrepp som utgångspunkt erhålls materialet för att 

undersöka rättslig pluralism och dess påverkan på kvinnors rättsliga ställning i Libanon. Studien 

erhåller därmed analysverktyg för att granska det rättsliga regelverket i Libanon från 

genusinslag, manlig dominans och privat och offentlig sfär. Begreppen har även format 

intervjufrågorna och återspeglas därmed i det empiriska materialet. 

 

 4 De lege lata 
 

Nedan presenteras gällande rätt i Libanon som består av konstitutionen, delar av civilrätten 

samt aktuella artiklar i CEDAW med Libanons reservationer. Därefter följer en 

genusrättsvetenskaplig analys av rätten. 

 

4.1 Libanons konstitution  
 

Inledningsvis fastslås landets suveränitet. I punkt A och i punk B tillskrivs folkrättsliga 

principer rörande FN:s allmänna deklaration för de mänskliga rättigheterna samt 

Arabkonventionen. Punk C tillskriver landets demokrati med respekt för yttrandefrihet och 

trosfrihet samt medborgares rätt till icke-diskriminering. Maktdelningen stadgas i punkt E, och 

att avskaffa politisk konfessionalism i form av ett grundläggande nationellt mål skrivs i punkt 

H. Punkt I tillskrivs varje libanes rätt att erhålla rättigheter var än i landet han bor. Innebörden 

av manligt pronomen kommer att undersökas närmre i kapitlets följande del. 

Artikel 6 tillskriver nationalitet och på vilka sätt den erhålls eller förloras bör gå i enighet 

med gällande rätt. I artikel 7 stadgas allas rätt till lika behandling inför lagen samt erkännande 

                                                      
116Gunnarsson & Svensson, s. 205f. 
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av civila och politiska rättigheter. Vidare stadgar artikel 8 rätten till frihet och skydd från 

frihetsberövande i enlighet med lag. Artikel 9 ger absolut samvetsfrihet och skydd för religiöst 

utövande med hänsyn till den allmänna ordningen. Artikeln betonar Gud den allsmäktige 

samtidigt som statens respekt för erkända religioner framförs. Individers frihet att utöva 

religiösa ritualer och ceremonier tillskrivs med respekt till att inte störa den allmänna 

ordningen. Vidare garanteras respekt för samexisterande religiösa system oavsett 

trosbekännelser. Av artikel 10 följer rätten till utbildning där betoning på respekt och rättighet 

för religiösa skolor betonas. 

Artikel 12 slår fast allas rätt till att erhålla offentligt ämbete i enighet med deras 

kompetens och meriter samt lagstadgade villkor. Yttrandefriheten stadgas i artikel 13 i form av 

muntliga och skriftliga åsikter samt pressfrihet, församlingsfrihet och föreningsfrihet inom 

ramen för gällande rätt. Artikel 19 försäkrar religiöst utövande och de religiösa samfundens 

styre av personliga angelägenheter där landets konstitutionella råd och dess styre tillskrivs. Av 

artikeln följer landets religiösa ledare har rätt att rådgöra med det konstitutionella rådet 

avseende personlig status, trosfrihet och religiös praxis samt religiös utbildning. 

Självständigheten hos landets juridiska instanser och domare stadgas i artikel 20 som fastställer 

den rättsliga tillämparens oberoende. Den rättsliga åldern för rösträtt är 21 år och stadgas i 

artikel 21. 

I kapitel 2 artikel 24 tillskrivs landets politiska maktdelning. Artikeln har reglerats i 

omgångar där punkt a) stadgar jämlik fördelning av representation mellan kristna och muslimer. 

Punkt b) tillskriver proportionerlig representation mellan trosbekännelserna utifrån 

religionerna. Vidare stadgar punkt c) geografisk proportionalitetsfördelning av grupperna. 

Vidare fastställs i kapitel 3 den politiska makten och presidents ansvar av artiklarna 33, 44 och 

46. I kapitel 4 del 1, följer regleringar avseende landets verkställande makt. Presidentmakten 

stadgas utefter artiklarna 49 till 63 där dennes verkställande makt beskrivs ur ett manligt 

perspektiv. Innebörden av detta kommer studien att granska närmre senare i kapitlet.  

 

4.2 Civilrätt 
 

Nedan följer en presentation av relevanta artiklar för uppsatsens syfte avseende Libanons 

civilrättsliga lagar.  

Decrée No 15 från 1925 med ändringar No 160 1934 stadgar libanesisk nationalitet. 

Artikel 1.1 fastställer att libanesiskt medborgarskap tillskrivs genom faderskapet följt av punkt 
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2 som fastställer personer vilka är födda i landet och inte erhåller andra nationaliteter. Punkt 3 

tillskriver individer vilka föds utan nationalitet eller med föräldrar utan nationalitets rätt till 

medborgarskap. Artikel 2 stadgar barn födda utanför äktenskap och deras möjlighet att erhålla 

medborgarskap om ingen nationalitet har fastställts och anknytning till Libanon kan påvisas 

med hänsyn till att fadern bör vara libanes. Artikel 3 stadgar utländska medborgares möjligheter 

att erhålla libanesiskt medborgarskap där punkt 1 tillskriver utländska män möjlighet att erhålla 

medborgarskap efter ett års äktenskap med en libanesisk kvinna om han varit bosatt i landet i 

minst fem år. Punkt 2 möjliggör medborgaskap för män vilka genomfört stora tjänster för 

landet, med reglering No 160 från 1934 som hänvisar till militära tjänster. Artikel 4 stadgar 

möjlighet för en utländsk man som erhållit libanesiskt medborgarskap samt barnen vid vuxen 

ålder, att föra medborgarskapet vidare om anknytning till Libanon kan påvisas med särskild 

tonvikt på faderskapet. Senare regleringar från 2004 möjliggör för utländska kvinnor gifta med 

libanesiska män att erhålla medborgarskap utan makens samtycke eller bevis av äktenskap.117 

Innebörden av den manliga dominansen kommer studien att återkomma till i kapitel 5.  

I lagförslag framlagts av utrikesminister Gegran Bassil föreslås att libanesiska kvinnor 

ges möjlighet att föra vidare sitt medborgarskap till sina barn. Dock med reservationer om hon 

är gift med en man från Palestina eller Syrien med hänsyn till landets och regionens politiska 

spänningar.118  

Lag nr 293 om skydd för kvinnor och andra familjemedlemmar från våld antogs 2014 och 

ger ett ökat skydd för individer som har tagit skada från familjemedlemmar vilket stadgas av 

artikel 2 följt av 2.1 som stadgar psykologiskt, ekonomiskt och sexuellt våld. Avseende 

hedersrelaterat våld har artikel 562 i brottsbalken som tidigare angav förövare mildare straff 

vid fall av hedersrelaterade brott, med lag No 162/2011 regleras att ge grövre brott till 

förövaren.119 Våldtäkt inom äktenskapet har tidigare inte erkänts och därför har åtgärder 

vidtagits för att reglera artikel 562 i brottsbalken.120 Arrêté No. 60 1936 ger utrymme för par 

tillhörande olika trosbekännelser att gifta sig utomlands då rättssystemet erkänner utländska 

äktenskap.121 Det råder inga rättsliga möjligheter för civila äktenskap och därför erkänns 

                                                      
117 CEDAW/C/LBN/4-5.P 17.2 och 44. 
118 CEDAW/C/LBN/4-5.P 114.1. Tabell 11. 
119 National Strategy for Women in Lebanon 2011 – 2021. National Commission for Lebanese Women in 

cooperation with the United Nations Fund for Population. S. 17. CEDAW/C/LBN/4-5. P. 8.1. 
120 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 10 – 10.4 
121 Human Rights Watch, s. 21. 



 
 
 

27 
 

utländskt registrerade civila äktenskap i Libanon. I följande stycke presenteras aktualiserade 

artiklar av CEDAW som behandlas i studien. 

 

4.3 CEDAW 
 

Syftet med konventionen består av att avskaffa all slags diskriminering av kvinnor samt ge 

kvinnor rätt till sina fulla rättigheter på samma villkor som män. CEDAW tillhandahåller en 

grund för ett förverkligande av jämställdhet genom att garantera kvinnors lika tillgång till och 

lika möjligheter inom politisk och offentlig verksamhet, hälsa och sjukvård samt utbildning och 

arbete.122 I följande stycke presenteras artiklar vilka aktualiseras för studiens omfång som 

senare i kapitlet granskas i linje med den libanesiska konstitutionen.  

Den privata sfären och dess tillhörande regleringar hos konventionsstater inkluderas av 

CEDAW:s omfattning.123 Artikel 2 fastställer att konventionsstater fördömer och eliminerar all 

form av diskriminering mot kvinnor. För att uppnå detta ska stater åta alla nödvändiga åtgärder 

skyndsamt. Artikel 2 (a) fastställer principen om jämställdhet mellan kvinnor och män i sina 

nationella grundlagar eller i annan lämplig lagstiftning. Av 2 (b) följer att vidta lagstiftning och 

andra åtgärder som förbjuder all diskriminering av kvinnor samt införa påföljder när det anses 

vara lämpligt. 2 (c) tillskriver ansvar att skapa rättsligt skydd för kvinnors rättigheter på samma 

grund som män samt att nationella domstolar och offentliga institutioner säkerställer ett 

effektivt skydd mot varje diskriminerande handling mot kvinnor. 2 (d) anger att myndigheterna 

ska avstå från diskriminerande handlingar. Vidare stadgar artikel 2 (e) - (g) åtgärder att 

förhindra diskriminering av kvinnor, säkerställa eliminering av diskriminering i lagstiftning, 

regler, sedvanerätt och praktisk tillämpning. Artikel 2 (e) sträcker sig längre än statliga 

institutioner, då den fördömer diskriminerande åtgärder som vidtas av varje enskild person, 

organisation och företag vilket ställer dess bestämmelser bortom den offentliga sfären.124  

Sociala och kulturella normer och samhällsstrukturer har CEDAW som mål att förändra 

efter artikel 5 som innebär att vidta lämpliga åtgärder för att motverka könsstereotypa 

uppfattningar för att avskaffa fördomar, seder och bruk vilka grundar sig på föreställningar om 

                                                      
122 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendations No. 19, 1992. 

Tillgänglig: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19 (Hämtad: 

2018-03-13).  
123 Ibid, P. 23. 
124 Ibid. 
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kön. Av 5 (b) tillskrivs säkerställande av familjeutbildningar och erkännande av gemensamt 

ansvar för barnuppfostran. I Kvinnokommitténs allmänna rekommendation nr. 19 observeras 

att traditionella attityder kan förespråka och bevara diskriminering och våld mot kvinnor.125  

 Artikel 9 behandlar medborgarskapet och av punkt 1 följer att kvinnor ska ha lika rätt att 

förärva, byta eller behålla sitt medborgarskap med särskilt säkerställande att makens byte av 

medborgarskap inte ska medföra ändringar för kvinnans, göra henne statslös eller påtvinga 

makens medborgarskap. Punkt 2 i artikeln tillskriver kvinnor samma rättigheter vad gällande 

deras barns medborgarskap. Libanon har reserverat sig från artikel 9 (2) avseende kvinnors rätt 

till bestämmelse över sina barns medborgarskap.126 

Artikel 15 punkt 1 försäkrar likhet inför lagen. Punkt 2 tillskriver det civilrättsliga 

området för utövande av befogenheter där kvinnor särskilt ska ges samma rätt till att ingå avtal, 

förvalta egendom och behandlas lika inför domstolsförfaranden samt frihet att välja bostad och 

hemort. Artikelns punkt 3 tillskriver överenskommelser om att ogiltigförklara privata 

handlingar med rättsverkan som kan inskränka kvinnors rättsliga handlingsförmåga. Vidare 

skrivs i punkt 4 kvinnor och mäns lika rätt till lagliga rättigheter samt att resa och frihet att välja 

hemvist. Kvinnokommittén har uttryckt behov av särskilda skyldigheter i form av att om en 

stat, individ eller annan institution lagligt kan begränsa en kvinnas rättshandlingsförmåga 

innebär det en kränkning av rätten till jämlikhet då det urholkar en begränsning av kvinnors 

självständighet och sociala status.127  

Avseende familjerättsliga ändamål reglerar artikel 16 avskaffande av all diskriminering 

av kvinnor i alla frågor rörande äktenskap och familjeförhållanden. Artikel 16.1 a) tillskriver 

lika rätt att ingå i äktenskap och b) frihet att välja make på fritt medgivande. 16.1 (c) specificerar 

samma villkor för kvinnor som män avseende upplösning av äktenskapet. Vidare slår 16.1 (d) 

– (f) fast samma skyldigheter som föräldrar, att barnets bästa alltid ska prioriteras samt lika 

skyldigheter avseende förmyndarskap. Artikel 16.1 (g) tillskriver lika rättigheter att som man 

och hustru välja familjenamn, yrke och sysselsättning och med punkt (h) skrivs lika rätt till 

egendom. Vidare slår artikel 16.2 minimiålder för äktenskap och tillskriver statlig skyldighet 

att genom lagstiftning reglera äktenskap och införa officiell registrering av äktenskap. I den 

allmänna rekommendationen nr. 19 förtydligar Kvinnokommittén behovet av lagstiftning mot 

                                                      
125 General Recommendations No. 19, P.11. 
126 CEDAW/C/LBN/4-5.P.21. 
127 Jfr. General Recommendations No. 19, P. 11. Rehman, Javaid., International human rights law, 2 Uppl, 

Longman, Harlow, 2009. S. 533f. 
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familjerelaterat våld och misshandel sant andra kränkningar och hot mot kvinnor.128 Libanon 

har reserverat sig från artikel 16 (1) (c) (d) (f) och (g). 

Tredje huvudgruppen består av artiklarna 17-30 vilka behandlar formalia, regler och 

procedurer kring Kvinnokommitténs mandat. Trots att studiens omfång inte inkluderas av 

ytterligare artiklar är det av vikt att påpeka att Libanon i enlighet med artikel 29 punkt 2 

förklarar den libanesiska staten sig obunden av bestämmelserna i punkt 1 avseende tvist mellan 

konventionsstater om tolkning eller tillämpning avseende konventionens samt i fall av 

skiljedomsförfarande. Vidare har Libanon inte skrivit under det fakultativa protokollet till 

CEDAW. I kapitlets kommande del presenteras en genusrättsvetenskaplig analys av gällande 

rätt i form av den libanesiska konstitutionen samt aktuella delar av civilrätten. Vidare i kapitlet 

studeras CEDAW:s artiklar 2,5,9,15 och 16 med respektive reservationer och implementerande.  

 

4.4 Konstitutionen ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv 
 

Av den libanesiska konstitutionen fastställs att alla är lika inför lagen. Av den rättsliga 

pluralismen följer i praktiken att medborgare erhåller olika rättigheter avseende familjerättsliga 

ändamål efter trosbekännelse. Kvinnor blir undantagsfallet avseende landets rättsstatliga 

principer då staten rättighetsanspråket präglas av en manlig dominans och staten har begränsad 

tillsyn över religiösa domstolars verksamhet och deras tillämpande av familjerättslagar. 

Därmed faller ett omfattade skydd för kvinnors rättsliga ställning utanför statens jurisdiktion. 

Med grund i artikel 9 tillämpas rättslig pluralism för personrelaterade ändamål. Således går 

rättssystemet och frånvaron av stadgat skydd och övervakning för icke-diskriminering ses som 

att rättssäkerheten är bristfällig och staten inte upprätthåller konstitutionella rättigheter. 

Artiklarna 7 och 9 går att tolka som motstridande då utfallet av den rättsliga pluralismen 

inte ger samtliga libaneser lika rättigheter eller lika behandling inför lagen. Istället delegeras en 

del av statens jurisdiktionen som är en viktig del av det sociala och privata livet, och 

medborgares rättigheter varierar beroende på trosbekännelse. Av det följer att rättigheter 

tillämpas av religiösa domare, vilket urholkar vad som fastställs i konstitutionens artikel 7 och 

lika rätt inför lagen för samtliga medborgare. 

Av artikeln 9 och betoningen på respekt för går att hävda att trosbekännelser inte tillskrivs 

direkt jurisdiktion över familjerätten. Således är en alternativ tolkning med respekt för 

                                                      
128 General Recommendations No. 19, P. 11, 23, 24(a), 



 
 
 

30 
 

trosbekännelser, bestå av att ge utrymme för andra former av regleringar. Då artikeln går kan 

tolkas i form av att den inte tillskriver exklusiva rättigheter, är alternativa former av rättslig 

pluralism möjliga. Följden av religiösa domstolar och samexisterande familjerättslagar i form 

av självstyrda institutioner går att hävda tillskrivs för politiska intressen snarare än utifrån en 

konstitutionell rätt. Informanter har påpekat att det inte råder möjlighet att föra familjerättsliga 

mål vidare eller överklaga till civilrättslig domstol.129 Vilket försämrar tillgängligheten för lika 

rättigheter samt likabehandling för libanesiska kvinnor. Frånvaron av rätt till överklagan är en 

viktig aspekt som går att hävda medför att statens rättighetsskydd är bristande och att den 

konstitutionella rättigheten utifrån artikel 7 urholkas.  

Följden går att se i form av ett vakuum där statliga instanser och det konstitutionella skydd 

som tillskrivs alla baserat på nationalitet, inte längre är verkställande. Av inledande punkt E 

stadgas att landets politiska system är självständigt med hänsyn till maktdelning. I punkt H 

skrivs att avskaffande av politisk konfessionalism ska vara ett grundläggande nationellt mål. 

Av artikel 20 stadgas juridiska instansers och domares oberoende utövande av gällande rätt. 

Informanter har framfört att det råder en nära och maktcentrerad relation mellan landets 

politiska och religiösa ledare vilket urholkar konstitutionella säkerställande av självständiga 

politiska institutioner och rättsväsende, vilket har särskild påverkan på kvinnors rättsliga 

ställning. Innebörden av detta återkommer studien till i kapitel 5.5.  

Vidare går det av konstitutionen att se hur kvinnor blir undantaget av 

rättighetsinnehavaren.  Med anledning av hur kvinnor och män redan på konstitutionell nivå 

tillskrivs olika rättigheter. Inledningsvis stadgas den libanesiska rättighetsinnehavaren ur ett 

manligt perspektiv. Av inledande punkt I följer att han har rätt att åtnjuta alla sina rättigheter 

oberoende var i landet bosättning sker. Vidare skrivs det politiska styret och ansvarsområdet 

för presidenten återkommande i form av ”him”,”his” eller ”his wishes” i artikel 53 och dess 

följande punkterna 1 – 12. Även efterföljande artiklar avseende premiärministerns ansvar sker 

ur ett manligt pronomen. Det tydliga rättighetssanspråket ur ett manligt perspektiv påvisar en 

manlig dominans som genomsyrar konstitutionen. Således tillskrivs män primära rättigheter i 

vissa avseenden och av det följer att kvinnors rättigheter blir undantaget. Med anledning av 

detta följer ett könssegregerat rättighetsanspråk där kvinnors rättsliga ställning är underordnad.  

Då konstitutionen är den högsta rättsliga instansen bli en följd att den manliga 

dominansen vidare återspeglas till resterande rättsliga instanser i landet och reproducerar 

normer och strukturer vilka är till kvinnors nackdel. Genomgående från informanter har 

                                                      
129 Informant 11 och 13. 
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betonats att en manlig dominans genomsyrar landets rättsliga institutioner och reproduceras 

vidare till normer och strukturer. Något som även återspeglas till landets civila regleringar 

vilket studien återkommer till i följande stycke.  

Det uppstår därmed en könsdiskriminering som speglas i den juridiska tillämpningen 

samt samhällsstrukturer vilket vidare går att hävda formar sociala och kulturella normer då 

dessa följer av strukturer som reproduceras av religiösa lagar och har en negativ påverkan på 

kvinnors rättsliga ställning. Dessa föreligger inom den privata sfären och bortom statens 

jurisdiktion, och därför ses inte kränkningarnas allvar med anledningen av bristande rättsskydd 

från staten samt internationella regleringar. En konsekvens av att den privata sfären landar 

bortom statens jurisdiktion resulterar i form av underordning av kvinnors rättsliga ställning 

förblir underordnad, vilket stater annars bär ett ansvar för och tillskrivs förpliktelser utefter 

CEDAW artikel 2. Det konstitutionella råd som stadgas av artikel 19 kan ge utrymme för 

religiösa ledare att konsultera med rådet i syfte av förtydligande och rådgörande avseende 

personrelaterade rättsområden.130 Således uppstår en motsägelse mellan konstitutionella 

rättigheter vilket underminerar kvinnors rättsliga ställning. Utfallet påvisar att en manlig 

dominans präglar konstitutionen vid erkännande av och skydd för medborgares rättigheter 

vilket påverkar kvinnors rättsliga ställning negativt. Utfallets påverkan inom civilrättsliga laga 

framförs vidare i kapitlet.  

 

4.5 Civilrätt ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv 
 

Informanter betonar önskan om ökat förtroende för den rådande civilrätten med ett starkare 

socialt skyddsnät. En informant framför att civilrättsliga fall är påkostande både i form av tid 

och pengar samt att det förekommer, i likhet med familjerättsliga domstolar, utrymme för mutor 

och andra former av tjänster för att framkalla fallens skyndsamhet.131 Därmed förekommer 

könsdiskriminerande praktiker och utfall även inom tillämpningen av den civila rätten.132 Ett 

tydligt exempel påvisas i gällande rätt avseende medborgarskap. En informant betonar på att 

den manliga normen genomsyrar landets samhällsstruktur då det redan i nationalsången 

framförs att en libanes är en man.133 

                                                      
130 Kafa’s report to the CEDAW Committee, 2015, P. 1. Informant 14. 
131 Informant 9, 16 och 17. 
132 Informant 14 och 16.  
133 Informant 3.  
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Av gällande rätt kan libanesiska män föra sitt medborgarskap vidare till sina barn. 

Kvinnor har ingen liknande möjlighet, dock finns ett undantagsfall. Av lag 15 av 1925 artikel 

1 punkt 1 följer ingen far i fråga har erkänt faderskap till barnet kan modern tillskriva barnet 

sitt medborgarskap.134 Detta påvisar en tydlig underminering av kvinnors rättsliga ställning och 

en manlig dominans. Vidare påvisar rådande lagförslag att en förändring sakta grundar sig i 

samhället avseende ändring av nationalitetsregleringar. Dock med undantag vid fall då makens 

nationalitet från Palestina eller Syrien.135 Statens bristande prioriteringar för kvinnors 

rättigheter påvisas i form av politikers gehör dock med begränsat agerande med hänsyn till 

politiska och regionala spänningar.136 Informanter betonar att landets ekonomiska och politiska 

situation ofta används som den främsta anledningen till fördelning av resurser där den nationella 

säkerheten prioriteras.137 Något som påvisas av det rådande lagförslaget är att kvinnors rättsliga 

ställning behandlas sekundärt i förhållande till mäns rättsliga ställning samt politiska aspekter. 

En uppmärksammad civilrättslig domare som öppet kritiserat familjerätten har fått hård 

kritik för detta från såväl religiösa som politiska ledare.138 Informanten berättar om fall 

avseende nationalitet, i vilka utfallet har dömts till kvinnans fördel och gett barnet i fråga 

medborgarskap. Med anledning av detta har informanten fått begränsade rättsfall samt blivit 

omplacerad till andra domstolar.139 Informanten menar att det trots påtagliga karriärmässiga 

nackdelar varit av yttersta vikt för arbetet att upprätthålla libanesiska medborgares rättvisa.140   

Frågan om nationalitet aktualiserar i vissa fall statslöshet för barn vilket Sverige påpekade 

i Libanons senaste granskning 2015 inom FN:s landgranskning Universal Periodic Review. Där 

Libanon har uppmuntrats att ändra den rådande lagstiftningen till en mer jämställd sådan för att 

säkra kvinnor och barns rättsliga ställning.141 En informant berättar om hur kvinnor vars barns 

far har utländskt medborgarskap, får sämre socialt skyddsnät vilket bland annat resulterar till 

högre kostnader inom sjukvården och i vissa fall resulterar till fara för barnets bästa.142 Den 

libanesiska lagen hindrar den libanesiska kvinnan, gift med en utländsk make, att tillskriva sin 

                                                      
134 Informant 13. 
135 Informant 6. 
136 Informant 11, 15 och 16. 
137 Informant 15 och 16.   
138 Informant 13. 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
141 Human Rights Council, Thirty-first session, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 

A/HRC/31/5/Add.1, 22 December 2015, P.34.  
142 Informant 7. 
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nationalitet till familjemedlemmar. Detta rättsliga hinder underminerar kvinnors rättsliga 

ställning gentemot män samt påvisar en tydlig manlig dominans. Det är av vikt att påpeka att 

en manlig norm avseende nationalitet inte förekommer explicit av konstitutionens artikel 6. 

Vidare tydliggörs Libanons reservationer mot CEDAW artikel 9.2. Det råder uppfattning av att 

ingen möjlighet kan ges kvinnor att tillskriva medborgarskap i aktuell tid med hänsyn till 

nationell säkerhet och den säkerhetspolitiska situationen i regionen.143 De internationella krav 

som ställs för att stater ska vidta åtgärder och se till ett långsiktigt perspektiv, omfattar mer än 

endast krav på att förbjuda all diskriminering. 

Libanon har tidigare erhållit kritik avseende brottsbalkens könsdiskriminerande 

regleringar till kvinnors rättsliga nackdel.144 Regleringar inom området och ett mer könsneutralt 

språk i artiklarna tyder på utrymme för förändring från staten.145 Dock har områden vilka 

gränsar till personrelaterade ändamål och familjerätten kritiserats av religiösa ledare vilka inte 

vill se till lagändringar för att ge ökat utrymme för kvinnors rättsliga ställning.146 Även 

bristande regleringar för civila äktenskap påvisar hur staten inte behandlar områden vilka kan 

tänkas påverka rättssystemets pluralism negativt. Statens hänsyn till familjerättsliga ändamål 

går att upptäcka inom civilrätten där lagändringar motiveras med att inte inskränka 

familjerätten.147 Det går därmed att se hur konstitutionella rättigheter som likabehandling och 

rätten till icke-diskriminering inte tillgängliggörs i aktualiserade områden av den civila rätten. 

Vilket kan tolkas att staten ämnar behandla alla erkända samfund lika.148 

Religionstillhörighet i Libanon har av informanter betonats ha en viktig roll för 

samhällsstrukturen, och påvisas även prägla den civila rätten och dess tillämpning.149 Den 

manliga dominansen genomsyrar även brottsbalkens regleringar avseende lägre straff för 

förövare vid fall av våld eller våldtäkt mot kvinnor. Vid tillämpade har straff förmildrats för 

män om dessa varit gifta med offren i fråga. Ändringar av lagar tillsammans med erkännande 

av hedersrelaterade brott kan ses framsteg avseende försäkrande av kvinnors rättsliga ställning.  

Den mansdominerande strukturen inom den gällande rätten är ett område som landet har 

kritiserats för i internationella sammanhang. Av den anledningen har framsteg tagits för att 

                                                      
143 Informant 12. Jfr CEDAW/C/LBN/4-5.P 115. 
144 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 8ff. 
145 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 16. 
146 Informant 8. 
147 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 66.1.1. 
148 Informant 1, 2 och 11. Jfr. Brems, 32ff. 
149 Informant 2 och 4. 
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neutralisera lagtexter i form av mindre könsskodade paragrafer.150 Rättssystemet speglar en 

mansdominerad atmosfär som skapas av den manliga auktoriteten i rättssystemet samt påvisas 

av att kvinnors rättsliga ställning blir till undantag,151 och av detta följer Libanons folkrättsliga 

förpliktelser vilka framförs i kommande stycke. 

 

4.6 Utfallet av CEDAW   
 

Libanon har reserverat sig från de rättsliga befogenheter vilka tillskrivs i CEDAWs artikel 9 

punkt 2 avseende nationalitet samt 16.1 (c) (d) (f) och (g) som behandlar familjerättsliga 

ändamål. Det har framhållits att syftet och ändamålet med konventionen är en progressiv 

utveckling för att eliminera all diskriminering av kvinnor vilket innebär att reservationer som 

hotar en sådan utveckling bör vara oförenliga med konventionens syfte och ändamål.152 Dock 

kan hävdas att Libanon inte upprättar skydd för artikel 16.1 (a) (b) (e) eller 16.2 avseende lika 

rätt att ingå i äktenskap, familjeplanering och minimiålder för äktenskap vilka är artiklar det 

inte råder reservationer mot. Dessa områden går att tolka faller i enlighet med familjerätten som 

inte ingår i statens jurisdiktion.   

Informanterna menar att ratificerandet av konventionen främst är av diplomatisk karaktär 

och att inga egentliga åtgärder har tagits för att upprätthålla artiklar vilka Libanon inte har 

reserverat sig ifrån.153 Exempelvis aktualiseras artikel 2 avseende eliminering av diskriminering 

mot kvinnor inom den privata sfären samt för den enskilde personen.154 Av artikeln följer även 

att skapa rättsligt skydd för kvinnor i nationella domstolar och offentliga institutioner samt 

säkerställa att myndigheter följer dessa skyldigheter. Samtidigt kan statlig utveckling för 

kvinnors rättsliga skydd avseende hedersrelaterat våld155 och samarbete med civilsamhället för 

informationsspridning tolkas gå i linje med artikel 2. I samband med detta urholkas artikel 15 

vilket är en Libanon inte har reservationer emot och som försäkran av lika behandling inför 

lagen. Med anledning av civilrättsliga ändamål som presenterats i kapitel 4.5 påvisas att artikel 

15 inte upprätthålls och urholkas. 

                                                      
150 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 16. 
151 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 47. 
152 Cook, s. 648. 
153 Informant 2, 1, 16 och 17. 
154 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 8.1. 
155 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 12.1. 
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Civilsamhället arbetar aktivt i form av utbildning och lobbande mot religiösa och politiska 

ledare för att stärka kvinnor och mäns roll i samhället samt motarbeta könsstereotypa normer 

och artikel 5 av CEDAW.156 Det råder ingen reservation mot artikeln, dock menar informanter 

att staten inte upprättar sitt ansvar inom området och att ett huvudsakligt arbete för artikelns 

ändamål främst utförs av civilsamhället.157 En informant berättar om arbetet för att utbilda män 

om stereotypa roller och normer samt dess inverkan på samhället och betonar att landets 

rådande politiska spänningar och tidigare konflikter är en viktig faktor som påverkar ett 

mansdominerat samhällsklimat. Följden av detta reproducerar könsstereotypa roller till 

kommande generationer där våld och könsstereotypa normer vidare kommer att återspeglas 

inom samhällsstrukturer.158  

I Libanons fall kan en förändring av könsstereotypa roller vara svårförändrat då staten 

erkänner religiösa institutioners utrymme att reglera religiösa skolor vilka går att hävda 

producerar och reproducerar könsstereotypa roller.159 Av konstitutionens artikel 10 stadgas 

religiösa samhällens rätt att ha egna skolor förutsatt att de följer den allmänna ordningen och 

regler vilka utfärdats av staten. Religioner föder kulturella sedvanor som styr och formar 

medborgares liv och som går att hävda påverkar kvinnors rättsliga ställning, i både privat och 

offentlig sfär, negativt i förhållande till män.160 Kvinnor erhåller i stor utsträckning åtstramad 

frihet i förhållande till män,161 är underordnade i rättighetsanspråk och är i större mån bundna 

till hemmet där de tillskrivs förpliktelser vilka placerar kvinnor inom den privata sfären med 

dess stereotypa roller.162 Således produceras ur religionerna kulturella normer som 

underminerar kvinnor och deras ställning i samhället vilket är svårt för såväl stat som 

civilsamhället att förändra. Sociala normer och strukturer varierar mellan trosbekännelserna 

dock betonar informanter att normer även varierar från städer till landsbygden.163 Gemensamt 

för samtliga informanter är att de betonar att rättssystemets och trosbekännelsernas 

gemensamma faktor består av reproducering av ett patriarkalt samhälle. Därmed påvisas att 

kvinnors rättsliga ställning förbinds till den privata sfären som är bortom statens jurisdiktion 

                                                      
156 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 51, 52. 
157 Informant 2, 11, 16 och 17. 
158 Informant 4. 
159 Informant 4 och7. Jfr CEDAW/C/LBN/4-5.P. 50. 
160 Informant 4. 
161 Informant 2. 
162 Informant 2. 
163 Informant 2 och 3. 
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och med detta följer att den konstitutionella rättigheten gällande likabehandling urholkas. Av 

detta följer att tillämpande av konventionens inkludering av den privata sfären inte upprätthålls. 

Det råder misstro gentemot internationella samfund där informanter menar att det inte 

finns ett förtroende för CEDAW:s skydd eller arbete. Således anses följderna av CEDAW inte 

vara av betydelse. En informant menar att CEDAW borde sanktionera stater för att på så sätt 

utveckla arbetet och respekten för konventionen.164 Ytterligare en informant kritiserar 

Kvinnokommittén för bristande kunskap om Libanon.165 Vidare menas att CEDAW inte är 

tillräckligt för att ge skydd till Libanons kvinnors rättsliga skydd utan att arbetet måste ske 

tillsammans med andra viktiga plattformar som Resolution 1325 och Bejing Platform for 

Action.166 Allt arbete för att förbättra kvinnors rättsliga ställning i Libanon bör ske genom 

samarbete, kvinnor som män, internationellt eller lokalt, för att uppnå ett gemensamma mål, ett 

jämställt och jämlikt samhälle.167 Trots bristande förtroende för konventionen menar 

informanter att det internationella samfundets stöd i form av budgetering och utbildning är av 

yttersta vikt för att fortsätta det viktiga arbetet för att öka kvinnors rättsliga ställning i 

Libanon.168  

Problematikens kärna är komplex då den rättsliga situationen är en tolkning reglerad 

utifrån konstitutionen. Exempelvis angavs ett stort antal reservationer vilka behandlade 

kvinnors rättigheter och Libanons familjerättsliga lagar, i den senaste granskningen av 

Universal Periodic Review.169 Rekommendationer avseende familjerätt och nationalitet 

accepterades inte med hänsyn till att det bestrider landets konstitution.170 Av reservationerna 

mot 9.2 samt 16.1 (c) (d) (f) och (g) följer att kvinnors rättsliga ställning inte ges utrymme för 

avseende nationalitet eller familjerättsliga ändamål. I praktiken innebär det att kvinnors rättsliga 

ställning inte ges det skydd som följer av grundläggande medborgerliga rättigheter.  

                                                      
164 Informant 3.  
165 Informant 5.  
166 Informant 3. 
167 Ibid. 
168 Informant 2 och 4. 
169  Human Rights Council, Thirty-first session, Report of the Human Rights Council on its thirty-first session, 

A/HRC/31/2, Lebanon, 22 July 2016, P. 494. Av 219 rekommendationer accepterades 128 rekommendationer, 

89 nekades och 2 avskrevs. 
170 Ibid. 

List of issues and questions in relation to the combined fourth and fifth periodic reports of Lebanon. 

CEDAW/C/LBN/Q/4-5.P 22. 

 



 
 
 

37 
 

Vidare har Kvinnokommittén betonat vikten av att släppa reservationerna för att på ett 

uppfylla konventionens huvudsakliga syfte.171 Informanter ser inte att reservationer kan 

upphöra inom en snar framtid. Trots återkommande rekommendationer av Kvinnokommittén 

framförs att inga åtgärder vidtagits med skäl av att de är oeniga med landets rättssystem.172 

Vidare beskrivs oenigheterna av konstitutionell karaktär i samband med upprättandet och 

stabiliteten i Libanon som en politisk enhet.173 Området beskrivs som känsligt och kopplas till 

den bredare politiska och sociala situationen i landet, där staten står inför svåra överväganden 

och utmaningar.174 Med grund i dessa hinder ämnar inte den libanesiska staten att avskriva de 

reservationer som tagits mot CEDAW. Vidare tillämpning av konventionen med särskild 

hänsyn till artikel 2(a) från Kvinnokommittén, menas vara för komplex för att tas i beaktande 

under närstående tid.175 Således behandlas inte kvinnors rättsliga ställning som prioritet av 

staten med hänsyn till nationella säkerheten. 

Med anledning av att det inte råder direkta klausuler mot CEDAW följer att den 

libanesiska konstitutionen möjligen kan ge utrymme för ett fulländat tillämpande av 

konventionen. Trots den påtagliga manliga dominansen i konstitutionen går det att hävdas att 

om den högsta instansen ger utrymme för andra former av rättslig pluralism, och därmed kan 

åtgärder vidtas för att genomsyra andra dela av rättsinstanser. En följd av detta vore därför att 

reservationer mot konventionen frigöras eller förmildras.  

Således påvisas att faktiska hinder mot kvinnors rättsliga ställning och konventionens 

syfte och mål främst förekommer inom andra juridiska instanser. Hur dessa hinder påverkar 

kvinnors rättsliga ställning i praktiken och speglas i samhället kommer att presenteras i följande 

kapitel 5 där kvinnors rättsliga ställning framförs. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
171 CEDAW/C/LBN/Q/4-5.P. 13, 20. 
172 CEDAW/C/LBN/4-5.3.P.3. 
173 CEDAW/C/LBN/Q/4-5.P. 1. 
174 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 113f. 
175 CEDAW/C/LBN/Q/4-5.P. 4-7 
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5 Det familjerättsliga utfallet  
 

Genom det teoretiska ramverket och empiriska materialet presenteras i följande kapitel studiens 

analys av familjerättsliga ändamål samt hur rättslig pluralism påverkar kvinnors rättsliga 

ställning i Libanon. Av kapitlet följer äktenskapet och dess uppbrott, vårdnad av barn och 

nationalitet följt av historiska influenser, förhållandet mellan politiska och religiösa ledare samt 

frihet utan rättigheter. Således framförs utfallet av familjerätten med informanternas svar som 

ger en bild av kvinnors rättsliga ställning i samhälle.  

Libanons 18 erkända religiösa samfund regleras av 15 olika familjerättslagar vilka styrs 

av separata juridiska domstolar.176 Kristna domstolar är uppdelade utefter de katolska, ortodoxa 

och protestanter. De muslimska domstolarna är uppdelade efter tre grupper, Hanafi (Sunni), 

Ja’fari (Shiiter) och Druze.177 Vidare tillämpar en domstol judisk rätt.178 Andra religiösa 

grupper som Alawiter och Ismalits är erkända av staten men vänder sig till Ja’fariska domstolen 

juridiska ändamål.179 Icke-erkända trossamfund avser Baha’is, vissa protestantiska grupper, 

buddister och hinduer vilka behandlas av närmast förekommande trosbekännelse.180  Kristna 

domstolar är privat finansierade, och därmed har staten ingen insyn i deras tillämpande av 

gällande rätt.181 Muslimska domstolar finansernas till viss del av staten och som följd ges staten 

viss inblick och rätt till reglering i deras rättstillämpning.182 Dock menar informanter att detta 

är svårkontrollerat samt att det inte ger rättsligt skydd för kvinnor då det inte finns möjlighet 

att överklaga familjerättsliga ändamål till nationell domstol.183 Vidare råder det varierande 

regleringarna av kvinnor och mäns rättigheter avseende äktenskapet och dess upplösning samt 

vårdnad av barn som kommer att framföras senare i kapitlet.  

5.1 Äktenskap 
 

Det förekommer stora variationer inom rätten som reglerar äktenskapet mellan olika 

trosbekännelser. Inom samtliga regleringar förekommer barnäktenskap i stor utsträckning då 

                                                      
176 Se bilaga över Libanons 18 erkända trosbekännelser. 
177 Shehadeh, 1998, 504. 
178 Shehadeh, 2010, S. 211. Informant 8. 
179 Ibid. 
180 Human Rights Watch, s 20. 
181 Ibid. Informant 14. 
182 Informant 14. 
183 Informant 9 och 10. 
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det inte råder direkt reglering av myndig ålder.184 I konstitutionens artikel 21 stadgas att den 

rättsliga åldern för rösträtt som 21 år. Libanesisk arbetsrätt stadgar ålder för arbete till 18 år.185 

Åldersbestämmelsen för rösträtt och arbete kan hävda vara baserad på vad som anses vara en 

rimlig mognad för de aktuella ansvarsområdena. Att därmed inte stadga motsvarande ålder för 

giftermål, som går att argumentera i allra högsta grad kräver såväl fysisk som emotionell 

mognad, kan tolkas som diskriminerande och problematiskt då det främst drabbar unga flickor 

negativt. Åldern för äktenskap med målsmans eller religiös ledares godkännande varierar 

mellan trosbekännelserna från 9 till 16 år. Gemensamt för samtliga familjerättslagar är att unga 

flickor kan gifta sig i betydligt lägre ålder än pojkar med hänsyn till fysisk mognad.186  Vilket 

tydliggör en manlig dominans och en struktur som underminerar kvinnors rättsliga ställning. 

Vidare tydliggörs även att CEDAW artikel 16.2 inte upprätthålls då det inte råder fastställande 

av minimiålder för äktenskap. 

I internationella forum har återkommande rekommendationer angivits för att Libanon ska 

reglera den legala åldern för giftermål till 18 för både män och kvinnor. Påtryckningar och 

kampanjer från civilsamhället med lagförslag för en gemensam ålder för samtliga libanesers 

giftermål har kritiserats hårt av religiösa ledare.187 En informant betonar att framsteg inom 

rättsområdet är dämpade samt att det finns ett politiskt stöd för en framtida lagändring till 16 

år, med förhoppningar om att öka åldern 18 år för båda könen.188  

Gemensamt för samtliga religiösa lagar är att dessa utgår från att äktenskapet bildar en 

enhetlig enhet, representerad av mannen.189 Kvinnan blir ett underordnad i jämförelse med män 

avseende såväl ekonomiska som sociala faktorer.190 Av detta följer rättsliga förpliktelser och 

sociala normer och strukturer, som informanter har betonat främst är till mäns fördel. Kvinnors 

rättsliga ställning inom äktenskapet är begränsad och förbehållen den privata sfären där 

rättighetssanspråket präglas av en manlig dominans. Andra förekommande regleringar kan 

behandla kvinnors förpliktelser inom äktenskapet som exempelvis i form av att erhålla mannens 

efternamn samt avstå från arbete och ekonomisk självständighet.191 

                                                      
184 KAFA, 2016, s. 21f.  
185 Informant 13. 
186 KAFA, 2016, s. 21f.  
187 Jfr CEDAW/C/LBN/4-5.P. 5f. Informant 17. 
188 Informant 12. 
189 Shehadeh 2010, s. 216. 
190 Shehadeh 2010, s. 216. MacKinnon, 1989, s. 240f.  
191 KAFA, 2016, s. 6. 
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Giftermål mellan individer tillhörande olika trosbekännelser är genomförbart men med 

påtagliga hinder.192 Av den anledningen åker varje år ett stort antal libaneser till Cypern som 

för civila äktenskap.193 Följden blir att endast Cyperns gällande rätt kan tillämpas vid 

upplösning av äktenskapet, arv eller vårdnad av barn. Något som kan framstå som 

svårtillgängligt och ekonomiskt orättvist i samhället. Det är även en omfattande och påkostande 

procedur som skapar samhällsklyftor.194 Det är främst förekommer bland landets ekonomiskt 

priviligierade medborgare och påvisar att ytterligare hinder förekommer vilka underminerar 

kvinnors rättsliga ställning. Civila äktenskap inom Libanon är idag inte möjligt då tidigare 

förslag till regleringar motverkats av religiösa ledare.195  

Det förekommer fall där att individer konverterar för möjlighet att gifta sig i Libanon. 

Dock betonas att kvinnan tillskrivs sin mans familjerättslagar vilket kan vara till hennes nackdel 

avseende exempelvis arv om hon tidigare varit kristen och gifter sig med en man tillhörande 

muslimsk trosbekännelse.196 Att kvinnors rättsliga ställning försvagas av rådande rättssystem 

påvisas även inom regleringar som förhindrar kvinnor att gifta sig med icke-libanesiska män 

eller män utanför deras trosbekännelse.197 Informanter lyfter fall avseende konvertering och 

betonar att det främst består av fall i vilka män vill ingå i äktenskap med fler än en kvinna.198 

Avgörande för dessa fall menar informanter grundar sig i om familjerna i fråga är öppna för en 

sådan social förändring, vilket är ovanligt.199 Såldes råder även sociala hinder för kvinnors 

rättsliga ställning.  

Bland regleringar rörande shiamuslimer finns möjlighet till två former av äktenskap. De 

så kallade tillfälliga äktenskapen vilka tillskrivs under en specifik tidsperiod och av två 

informanter refereras som ”laglig prostitution”200. Vidare råder permanenta äktenskap där en 

man kan ingå i äktenskap med flertal hustrurar om detta är reglerat av den första hustrun hennes 

godkännande i äktenskapskontraktet.201 Utfallet påvisar ett tydligt mönster av manlig dominans 

                                                      
192 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 210.1f. 
193 Informant 13. CEDAW/C/LBN/4-5.P. 207.1, 208.2. 
194 Informant 13. 
195 Informant 11 och 13. KAFA, 2016, s. 37. CEDAW/C/LBN/4-5.P. 21, 207.1,  212.1.1 
196 Against me. KAFA (enough) Violence & Exploitation, American University of Beirut Center for Civic 

Engagement and Community Service, Diana Moukalled, Leila Wada, Beirut, 2018-05-02.  
197 Ibid. 
198 Informant 7 och 9. 
199 Informant 2. 
200 Informant 7 och 9.  
201 Informant 7. 

 



 
 
 

41 
 

inom rättsväsendet som vid tillskrivning av rättigheter samt tillämpande av gällande rätt 

underordnar kvinnors rättsliga ställning.  

Av de rådande strukturerna går att se hur diverse könsnormer skapar ramar för kvinnor 

och män där kvinnors rättigheter behandlas som sekundära och placeras inom den privata sfären 

vilket medför att det statliga och internationella skyddet urholkas. Vidare går även att se 

ytterligare hinder som påverkar kvinnors rättsliga ställning i Libanon i form ekonomiska och 

sociala faktorer. Av detta följer även att kvinnors rättigheter förblir inom den privata sfären och 

på grund av sociala normer vidare produceras och reproduceras genom olika forum.202 Ett sätt 

för kvinnor att omvända detta och få sina röster hörda är genom att organisera sig inom 

civilsamhället samt använda sociala medier för att skapa effektiva plattformar för kvinnors 

organiserande och deltagande.203 Med anledning av detta följer ett väletablerat civilsamhälle 

som sprider information om och arbetar för att öka medvetenheten om rättighetsspråket, 

rättsliga processer och om mänskliga rättigheter i samhället.204 Ofta vänder sig kvinnor till 

civilsamhället för information om rättigheter vid fall avseende upplösning av äktenskapet vilket 

kommer att framföras i kommande stycke.  

 

5.2 Upplösning av äktenskap  
 

Avseende upplösning av äktenskapet har män inom samtliga trosbekännelser utrymme att 

begära skilsmässa eller motsvarande form av upplösning av äktenskapet.205 Kvinnor har 

begränsade eller inga rättigheter alls att begära skilsmässa. Inom shiamuslimska regleringar ges 

utrymme för skilsmässa om detta sedan tidigare är avtalat i äktenskapskontraktet.206 Således 

ges kvinnan rättigheter dock med hänsyn till makens samtycke vilket tydliggör en manlig 

dominans inom rättighetssanspråket. För sunnimuslimska kvinnor är utrymme för skilsmässa 

begränsat till fall av brott eller dylikt och avgörs i av domaren i fråga.207 En kvinna som begär 

skilsmässa exempelvis på grund av våld eller sterilitet behöver makens samtycke.208 Snarlika 
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regleringar råder inom de kristna lagarna, dock där den katolska lagen inte erkänner skilsmässa 

och kan istället tillskriva upplösning av äktenskapet.209 Informanter betonar vikten av att tidigt 

under processen skicka ”gåvor” till domare, inte bara i egenskap av skyndsamhet utan även 

som en form av försäkran av domarens bifall.210 Ett exempel består av en kvinna som begär 

skilsmässa från evangeliska kyrkan som efter 3 år och 20,000 dollar godkände parets 

upplösning.211 Två informanter berättar om fall där kvinnor blivit utsatta för påtryckningar om 

sexuella tjänster för skyndsamhet av fallen.212 Förekomsten påvisar en manliga dominans samt 

att konstitutionella rättigheter som att bli lika behandlad inför lagen samt domare oberoende 

och självständighet, urholkas.  

En informant uppmärksammar att män sällan är medvetna om sin rättsliga status och med 

anledning av detta blir överraskade över att ha en överordnad rättslig ställning.213 I ett fall 

uttrycker en far sin ånger över bristande kännedom om dotterns rättigheter då hon nu befann 

sig i en situation utan utrymme för skilsmässa.214 Att öka medvetenhet och utbilda kvinnor och 

män om sina rättigheter samt hur systemet fungerar är ett sätt för civilsamhället att skapa en 

förståelse för den rättsliga pluralismen och på så sätt, ur långsiktigt perspektiv, arbeta för ett 

mer jämlikt samhälle.215  

En informant menar att informationen om rättsprocesser är begränsad då kvinnor främst 

vänder sig till civilsamhället för stöd och information samt betonar statens ansvar att förmedla 

information.216 Kvinnor vänder sig främst till civilsamhället för rättsligt, oberoende stöd då 

enskilda advokater kan vara beroende av domaren och på grund av sociala relationer, inte arbeta 

för fallets fördel.217 Således synliggörs ett rättssystem där sociala och ekonomiska faktorer 

påverkar kvinnors rättsliga ställning negativt. Kvinnor informeras om sina rättigheter när de 

redan befinner sig i en rättsligt problematisk situation vilket informanter betonar är 

problematiskt.218 Många lever utan vetskap om sina rättigheter och att de är begränsade i 
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förhållande till maken.219 Avsaknaden av information om rättsliga processer innebär att kvinnor 

främst önskar få grundläggande information om den rättsliga situationens procedurer.220 

Således görs en stor del av det viktiga arbetet om att upprätta medborgare och öka medvetenhet 

om den rådande situation av civilsamhället. 

Två informanter berättar om fall där det tydligt påvisats att advokatens goda rykte inom 

domstolen var den avgörande faktorn i ett fall rörande begäran om skilsmässa från en kvinna i 

ett våldsamt förhållande.221 Dock kan utrymme för att influera domares tillämpning av rätten 

även ses som en positiv aspekt i landets utveckling till en mer jämställd familjerätt. Detta i form 

av att ingå i samtal med religiösa ledare och domare för att öka medvetenhet om kvinnors 

rättsliga ställning samt att utfallet av familjerättslagar är orättvisa. 222  

Inom muslimska domstolar kan rättegångar ske offentligt vilket av en informant betonas 

vara en problematisk faktor för kvinnor i exempelvis rättsfall avseende sexuellt våld.223 Med 

anledning av att det är ett tabubelagt område som anses vara privat,224 kan offentliga förhör 

eller domar vara en faktor till att kvinnor dels inte anmäler fall. Vidare kan det även innebära 

att kvinnor väljer att inte dela med sig av viktig information för fallet vilket utgör hinder för 

vad som kan vara avgörande för deras rättsliga ställning. Inom kristna domstolar sker fall 

bakom stängda dörrar vilket är en viktig faktor för att öka säkerheten och gynna kvinnors 

rättsliga ställning.225 

Ytterligare en aspekt av den manliga dominansen går att finna i att samtliga domare inom 

de familjerättsliga religiösa domstolarna är män. Informanter menar att detta är en problematik 

som inte kan lösas genom tillsättande av fler att kvinnor i vid tillämpande positioner. I Libanons 

fall kan det ses hur en manlig norm inom rätten återspeglas till samhällsstrukturer och 

reproducerar patriarkala strukturer. Problematiken är av strukturell karaktär där det faktum att 

kvinnliga domare skulle vara avgörande vid tillämpande av fall är svårt att se, då kvinnor och 

män skolas utifrån samma manliga norm och implementerar gällande rätt negativt för kvinnors 

ställning. Istället vill informanterna se ökad medvetenhet om följderna av den manliga normen 

inom rättsväsendet och uppmuntra till en mer jämställd lagstiftning som genomsyrar såväl civil 
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som religiös rätt.226 Förespråkare av rättssystemet och dess utfall argumenterar för att religiösa 

familjelagstiftningar inte ska åläggas vara jämställda, då det anses vara grundläggande att män 

har en överordnad rättslig och social status.227 Argument för rättslig pluralism och religiös 

familjerätt betonas starkt av religiösa inslag och påvisar en polarisering i samhället avseende 

äktenskapet och dess upplösning. Studien ämnar även undersöka påverkan avseende vårdnad 

av barn vilket kommer att framföras i kommande stycke. 

 

5.3 Vårdnad av barn 
 

Vårdnad av barn är ett komplext och känsligt område där informanter delat med sig av historier 

om hur barn far illa på grund av rättssystemets utfall. Inom samtliga trosbekännelser döms fall 

av vårdnad till faderns fördel då maken inom äktenskapet anses vara familjens överordnad.228 

Familjerättslagar behandlar vårdnad till modern främst efter barnets ålder vilket varierar mellan 

2 till 16 år bland trosbekännelserna.229 Därefter går vårdnaden per automatik till fadern. Vid 

fall av våldsamma vårdnadshavare har barnets bästa inte tagits i beaktande. I vissa fall har 

kvinnor på grund av ovilja att ge upp en rättsprocess, fått åtstramade besöksmöjligheter efter 

mannens begäran.230  

Vidare betonar informanter de hårda krav som ställs på mödrar i samband med 

vårdnadstvister där moderns privatliv och levnadssätt kan vara avgörande för att gå miste om 

besöksrätt eller andra former av mötesregleringar. Ett särskilt framsteg togs 2011 inom 

sunnisekten av artikel 15 i beslut nr 46 om en vårdnadsålder som regleras från 12 år och ges till 

fadern för båda könen, utfärdad av det islamiska shariahrådet i enlighet med lag nr 177.231 Inom 

katolska regleringar har åldern höjts till 14 år för båda könen.232 Dock kvarstår ännu regleringar 

vilka författar att unga flickor vid 9 års ålder kan gifta sig och pojkar som tidigast vid 11 år.233   

Behovet av en reglering som ser till barnets bästa har betonats av samtliga informanter. 

En informant berättar om ett fall där vårdnad av två barn, 5 och 8 år, gått till en våldsam far 
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vilket fick modern att återgå till ett destruktivt förhållande då frånvaron från sina barn var 

outhärdlig.234 Ytterligare fall har lyfts där mödrar efter förlorad vårdnad i samband med 

uppbrott av äktenskap, fått begränsade möjligheter för besökstider på grund av att de 

exempelvis ingått i nya äktenskap.235 Området komplexitet består även vid civila äktenskap då 

vårdnadshavare behöver utgå från utländsk lagstiftning vid vårdnadstvister vilket kan skapa 

såväl ekonomiska som praktiskt geografiska hinder.236 Utfallets orättvisa betonas av samtliga 

informanter som påpekar att det rådande systemet utgörs tills män fördel avseende vårdnad av 

barn, vilket påvisar en manlig dominans som påverkar kvinnor och barns rättsliga ställning 

negativt i det dagliga samhället.237   

Av civilsamhället har påtagligt arbete genomförts för att väcka medvetenhet och öka 

information om området. Vidare arbetar civilsamhället även med kampanjer för rättsliga 

regleringar vilka tar hänsyn till kvinnor och barns rättsliga ställning.238 

 

5.4 Historiska influenser  
 

För att förstå landets rättsliga situation och det praktiska utfallet av konstitutionen behöver den 

historiska komplexiteten och politiska maktdelningen lyftas. En följd av Osmanska regleringar 

bestod av att nationalitet inte gavs till icke-muslimska medborgare.239 Efter Osmanska rikets 

fall reglerades Libanon av det franska mandatet där nationella lagstiftningar och civilrättsliga 

regleringar tillskrevs nationalitet för samtliga medborgare.240 Familjerätten fortlöpte i linje med 

den tidigare struktur som först upprättades av det Osmanska riket, vilket gav ett stort utrymme 

för lokala regleringar av religiösa trosbekännelser.241 Delar av inflytandet går att se än idag då 

den Osmanska familjerätten från 1917 aktualiseras inom shiitiska familjeregleringar.242 Således 

gav trosbekännelser utrymme att fortsätta reglera familjerättsliga åtgärder självständigt och en 

rättslig pluralism formades. Vilket kan förstås i linje med att det utländska inflytandet avskilt 
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familjerätten från statlig inblandning och således en distinktion mellan sfärerna.243 Vidare faller 

Libanons historiska aspekt i linje med att sekulära influenser ofta tillät familjerättsliga ändamål 

och privata regleringar fortlöpa i form av upprättande och styre av offentliga och privata 

sfärer.244 Detta går att tolka som en alternativ form av influerat styre i regionen. Denna form av 

uppdelning av civil-och familjerätt speglar samhällets politiska och kulturella mångfald och 

resulterar samtidigt i en begränsning av kvinnors rättsliga ställning.  

Utfallet av maktdelningen som stadgas i konstitutionens resulterar i att det politiska 

mandatet fördelas mellan muslimer och kristna i form av presidenten som maronit, 

premiärminister som sunnimuslim och parlamentets talesman som shiamuslim.245 Det går att 

tolka som förståelse för landets rika mångfald samt en form av säkerhetsåtgärd för att inte 

orsaka lokala och regionala spänningar mellan trosbekännelser och i egenskap av den nationella 

säkerheten. Såldes är en aspekt av det libanesiska rättssystemet tar hänsyn till landets rika 

religiösa mångfald.246 En informant betonar att systemet även försäkrar landets politiska 

stämning som en åtgärd för att inte skapa spänningar då det ännu råder segregering mellan 

religiösa grupper samt ”oläkta sår” efter det långa inbördeskriget.247  

Inbördeskriget går vidare att se som en frigörande faktor för kvinnor som tidigare haft 

bristande möjligheter att tillträda arbetsmarknaden.248 Således togs utrymme av kvinnor för att 

distansera sig från hemmet och den privata sfären och tillträda den offentliga sfären.249 

Ytterligare följd av inbördeskriget innebar en möjlighet för kvinnor att organisera sig i större 

utsträckning och bryta sig från samhälleliga normer och strukturer vilka tidigare begränsat dem 

till den privata sfären.250 Ett exempel på detta består av utökade kvinnors rättigheter i form av 

utbildning och tillgång till den offentliga sfären.251 Könssegregering mellan kvinnor och män i 

det offentliga påverkar kvinnors deltagande i politiska miljöer där det går att se hur 
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valdeltagandet är relativt lågt i förhållande till landets höga siffror avseende exempelvis 

utbildning.252 

Den manliga normen speglas även i form av kvinnors låga representation inom det 

offentliga.253 En ökning av kvinnors politiska deltagande har uttryckts som viktig för staten254, 

och i valet 2018 deltog historiskt många kvinnliga kandidater.255 Dock är deltagandet ännu lågt 

och hinder för att utveckla kvinnors deltagande uttrycks bland annat som att det ställs högre 

och striktare krav på kvinnliga politiska kandidater. Något som även går att hävda strider mot 

konstitutionens artikel 12 och rätt till att erhålla offentligt ämbete utefter kompetens. Det råder 

en uppfattning om att kvinnor inom offentligheten främst används som symbolik för modernism 

och sekularism inom politiska och offentliga utrymmen, snarare än för sin kompetens.256 

Behovet och vikten av kvotering av kvinnor i politiska partier är områden som motarbetas av 

religiösa ledare.257 Vidare har inte utfallet av kvotering uppmärksammats av staten trots 

påtryckningar från civilsamhället samt NCLW.258 En informant betonar att det är bland landets 

mer sekulärt lagda partier som det förekommer flest kvinnliga representanter och ser av den 

anledningen främst en sekulär förändring i landet.259  

Ett sätt att se rättslig pluralism består av att stater genom denna form av rättssystem ger 

ett direkt utrymme för lokalt implementerande av de mänskliga rättigheterna.260 Dock är 

uppföljningen svårkontrollerad och utfallet påvisar att det uppstår rättighetskonflikter genom 

institutionernas anspråk av religiösa grupper samt riskeras en otrygghet hos medborgare 

avseende begränsade rättigheter.261 Således uppstår en distinktion avseende rättigheter mellan 

kvinnor tillhörande olika trosbekännelser. Rättslig pluralism behöver dock inte innebära att 

staten avsäger sig förpliktelser för att upprätthålla mänskliga rättigheter.262 Den libanesiska 

konstitutionen lyfter folkrättsliga förpliktelser och betonar likabehandling, dock påvisar utfallet 

att dessa konstitutionella rättigheter urholkas.  
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En fördelaktig faktor kan hävdas bestå i att familjerätten regleras kontextuellt, som i stor 

utsträckning påverkar individers sociala liv, vilket innebär en lagstiftning nära inpå 

rättighetsinnehavarens liv och ökad förståelse för individens sociala normer och strukturer.263 

Vidare går det att ses som speglande av samhällskontexter på ett sätt staten inte kan ge upphov 

till.264 Ytterligare en aspekt av förståelsen för den rättsliga pluralismen utgörs av förhållandet 

mellan politiska och religiösa ledare och kommer att presenteras i följande stycke.  

 

5.5 Förhållandet mellan politiska och religiösa ledare 
 

Av konstitutionens inledning och punkt E stadgas avskaffande av politisk konfessionalism. 

Vidare stadgas rättstillämpares självständighet i artikel 20 vilket innebär att en relation mellan 

landets politiska, juridiska och religiösa institutioner inte ska påverka dess utfall. Informanter 

har betonat en stark och nära relation mellan landets politiska och religiösa ledare som påverkar 

kvinnors rättsliga ställning negativt och utgör ett hinder för en jämställd rättsutveckling. Detta 

då religiösa ledare motarbetar regleringar av familjerelaterade lagar i egenskap av att det inte 

är inom statens jurisdiktion att behandla området. Därmed ställs arbetet för en mer jämlik 

familjerätt, i relation till religiösa ledare och deras inflytande över de politiska ledarna.265  

Vid regleringar av civila lagar avseende hedersrelaterat våld och våld mot kvinnor har 

påtagligt motstånd från religiösa ledare uttryckts.266 I samband med detta ges religiös 

lagstiftning företräda framför civilrättsliga i ändamål avseende regleringar i lagen om skydd för 

våld mot kvinnor.267 Staten och politiska ledares erkännande av rättssystemets problematik,268 

skapar en dynamik som påvisar att regleringar avseende personliga ändamål även inom den 

civila rätten, är svåra att utveckla på grund av motstånd från religiösa ledare. Avseende 

förhållandet mellan de religiösa ledarna har informanter framfört att det inte råder någon 

relation eller kommunikation olika trosbekännelser emellan.269 Det förekommer dock ett 

samarbete mellan de religiösa ledarna mot utomstående krafter vilka lyfter behovet av en 
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reformering av familjerättslagarna.270 Således går det att se en segregering mellan de olika 

trosbekännelserna vilket kan tolkas även spegla andra former av samhällsstrukturer i form av 

åtskillnader mellan privat och offentlig sfär. 

En informant framför att förhållandet är komplext och går att förstå utifrån landets 

historiska kontext då politiska och religiösa ledare i ett nära samband agerar på ett sätt som 

gynnar varandra, och respekterar varandras skilda maktdelning samtidigt som de integrerar och 

influeras i det libanesiska samhället.271 Informanter menar att varken staten eller de religiösa 

ledarna skulle agera för en förändring då det vore missgynnande för parterna.272 Det nära 

samarbetet skapar utrymme för religiösa ledare att influera politiska substanser och hindra 

utvecklingen för en mer jämställd reglering avseende familjerätten. Således är maktbalans av 

vikt för staten då religiösa institutioner och ledare kan interagera med lokala grupper samt har 

möjlighet att influera befolkningen på ett sätt som statligt inflytande inte har tillräckligt 

utrymme för att reglera. En informant betonar att gruppen av religiösa ledare, med hänsyn till 

landets storlek, består av en så pass liten grupp individer vilket underlättar deras samarbete med 

politiska ledare.273 Därför kan maktförhållandet förstås i form av religiösa inslag inom det 

politiska inflytandet.274 Genom en god relation och att inte interagera gentemot de religiösa 

ledarna, kan religiösa spänningar förebyggas som fortfarande kvarstår inom samhällsgrupper 

efter inbördeskriget.  

Relationen kan förstås som ett maktfokuserande samspel för inflytande över 

samhällsgrupper.275 Det påvisar att staten agerar på ett sätt som inte fokuserar på den enskilde 

medborgarens rättigheter och skydd av konstitutionella rättigheter.276 Således kan 

maktdelningen av det politiska mandatet som stadgas i konstitutionen ses som motstridande i 

förhållande till konstitutionens stadgande av separation av landets maktdelning, oberoende 

juridiska instanser samt lika behandling för medborgare. Vidare går även att se hur politiska 

ledare samarbetar med religiösa ledare inom sina grupper för att skapa förtroende inom sina 

samhällen.277 Det går att hävda att det i samhället råder ett nära samband mellan politik och 
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religion och då politiska ledare är en produkt av, och inte sällan uppväxta i, religiösa kontexter 

kan relationen mellan politiska och religiösa ledare förstås en följd av en religiös samhällsanda 

och som genomsyras av en manlig dominans. Detta då samtliga religiösa ledare är män och 

familjerättens utfall påverkar kvinnors rättsliga ställning negativt. Med detta får både politiska 

och religiösa ledare ökat inflytande och kontextbunden ingång till lokala bestämmelser.278 Av 

den anledningen går det att hävda att kvinnor har begränsade rättigheter i en kontext som ger 

utrymme för yttrandefrihet och andra former av frihet, vilket kommer att framföras i kommande 

stycke. 

 

5.6 Frihet utan rättigheter 
 

Av konstitutionens artikel 13 stadgas yttrandefriheten och anses av informanter vara en viktig 

beståndsdel i främjandet för kvinnors rättsliga ställning. Trots ett bristande rättsligt skydd 

avseende medborgarskap och familjerätt för kvinnor ges utrymmet för andra friheter i landet 

exempelvis i form av utbildning.279 En informant påpekar att libaneser lever skilda liv inom 

geografiska områden efter trosbekännelser, inom vilka varierade livsstilar och friheter 

uttrycks.280 Unikt för Beirut är kontext där kvinnor till synens har omfattande frihet, till skillnad 

från kvinnor i andra delar av landet.281 Såldes får kvinnor utrymme att uttrycka sig relativt fritt 

i form av klädsel, tal och skrift. Dock menar informanter att det är en form av frihet som inte är 

rättsligt reglerad då en stor del av kvinnors liv styrs av familjemedlemmar och sociala 

strukturer.282  

Det kan anses vara motsägelsefullt att ge utrymme för frihet utan att tillskriva kvinnor 

och män lika rättigheter. Då staten genom konstitutionen delegerat sin jurisdiktion till de 

religiösa domstolarna blir innebörden av det rättsliga systemet att den libanesiska staten inte 

har någon, eller mycket begränsad, befogenhet att se till domstolarnas tillämpning eller 

reproducering av gällande rätt.283  

                                                      
278 Jfr, Mahmood s. 56ff. Against me. 
279 Informant 2. 
280 Informant 1, 2 och 4.  
281 Ibid. 
282 Ibid. 
283 Informant 2, 4 11 och 14. Human Rights Watch, s. 29f. CEDAW/C/LBN/4-5.P.210.2. 
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Av religiösa regleringar följer kulturella aspekter vilka domineras av en manlig 

överordnad och påverkar kvinnors rättsliga ställning negativt.284 Med anledning av att sociala 

attityder inom hemmet innebär att kvinnor förväntas ta större ansvar och får begränsade 

rättigheter i förhållande till män, vilket tyder på att rättssystemet genomsyras av ojämlikheter 

strukturellt i samhället. En informant talar om sociala arv som följer av seder och kulturer främst 

inom den privata sfären och som är en orsak till kvinnors underordnade rättsliga och sociala 

status i samhället då dessa reproducerar könsstereotypa normer och begränsar rättigheter.285 Av 

detta följer att sociala strukturer och ekonomiska faktorer påverkar det rättsliga utfallet. Således 

uppstår samhällsklyftor, inte bara mellan kvinnor och män utan mellan kvinnor tillhörande olika 

religiösa samfund. Vilket ger kvinnor olika rättigheter och skapar en osäkerhet i form av 

utrymme för friheter men med begränsade rättigheter. Informanter har påpekat att det främst är 

från det etablerade civilsamhället som olika former av rättsligt stöd ges. 

Det väletablerade civilsamhället har lyfts av flertalet informanter vilka menar på att 

yttrandefriheten i Libanon är unik för regionen. Kvinnor ges utrymme för frihet att uttrycka sig 

och organisera sig för att driva rättighetsfrågor, vilket har skapat framsteg i samhället 

exempelvis avseende reglering av ålder för giftermål samt ökad medvetenhet om den rådande 

rättsliga situationen.286 Av detta följer att även om det återstår en lång väg för en förändring 

som kan förbättra kvinnors rättsliga ställning, finns möjligheten att föra sin talan och på så sätt 

skapa utrymme för förändring.287 Utrymmet för yttrandefrihet medför organisering samt ett 

samarbete med internationella samfund i form av kampanjer, utbildningar och publiceringar 

om kvinnor och mäns rättsliga ställning. Det innebär dock inte att människorättsaktivister inte 

löper under risk för påtryckningar. Berättelser om trakasserier och hot i media efter en kampanj 

för att reglera ålder för äktenskap till 18 år för samtliga libaneser har förekommit bland 

informanter.288 En informant menar att utrymme för att utrycka sig fritt, riskerar att åtstramas 

av staten med hänvisning till säkerhetspolitiska ändamål. Därmed råder denna form av frihet 

under osäkerhet för medborgare. Bakom de civilrättsliga regleringar som ändrats289 och 

förbättrat kvinnors rättsliga ställning gömmer sig ett långt arbete från civilsamhället. Vilket 

påvisar statens utrymme att förbättra områden som underminerar kvinnors rättsliga ställning, 

                                                      
284 Tamanaha, s. 398ff. 
285 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 212.1.1. 
286 Informant 11. 
287 Informant 11. 
288 Informant 7, 9 och 10.  
289 KAFA, 2015, s. 2ff. 
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dock stadgas endast en liten del av de förslag som framförs avseende kvinnors rättigheter 

framför allt avseende familjerättsliga ändamål.290 

Informanter har betonat att media producerar en manlig dominans då kvinnor 

reproduceras som sexualiserade och begränsade till hemmet, utan intresse av att involveras i 

det offentliga.291 Det råder en uppfattning av att media målar upp en missvisande bild av 

kvinnor, som positionerade vid hemmet och objektifierade.292 En avgörande faktorer menas 

bero på att kvinnor och män vänder sig till religiösa ledare för stöd som ofta tenderar att utgå 

från könsstereotypa normer och förpliktelser vid exempelvis äktenskapsrådgivning, vilket inte 

sällan är till kvinnors nackdel då de förespråkas könsstereotypa normer.293 Systemet leder till 

uppfattningen om att en kvinna aldrig riktigt kan bli självständig.294 En kvinna är, såväl ogift 

som gift eller skild, anses vara underordnad män inom familjen avseende ekonomiska, rättsliga, 

politiska och sociala förbindelser.295 Det speglar vidare inte bara de religiösa institutionerna 

utan likväl landets civilrättsliga och nationella lagar och institutioner som informanter betonat 

inte ligger i linje med samhällsandan eller ger utrymme för förändring.296 De religiösa inslagen 

i politiken och media producerar och reproducerar ett samhällsklimat som skapar praktiska 

hinder för kvinnor att ta mer utrymme i det offentliga då religiösa ledares viktiga roll i samhället 

ofta är av rådgivande karaktär som begränsar kvinnors rättigheter. Således råder utrymme för 

friheter i landet, dock kan religiösa inslag i samhällsstrukturer ses som en faktor till kvinnors 

begränsade rättigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
290 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 5. 
291 Informant 9. 
292 CEDAW/C/LBN/4-5. P. 49 och 50. 
293 Informant 15,16 och 17. 
294 Informant 7. KAFA, 2016, s. 10ff. 
295 Against me. Informant 7. 
296 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 52. Informant 4, 6 och 8. 
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6 Slutsats 
 

Libanon har genom konstitutionen stadgat att familjerätten tillämpas av religiösa domstolar 

vilket innebär att landets 18 erkända trosbekännelser regleras av 15 familjerättslagar där staten 

har begränsad tillsyn över deras tillämpning. Av detta följer att medborgare tillskrivs olika 

rättigheter utifrån trosbekännelse. Denna studie har ämnat skapa förståelse för rättslig pluralism 

i Libanon genom ett genusrättsvetenskapligt perspektiv med hänsyn till kvinnors rättsliga 

ställning. Studiens syfte bestod även i att undersöka hur kvinnors rättsliga ställning påverkas i 

det dagliga libanesiska samhället. Vidare har studien även undersökt om Libanon med 

nuvarande konstitution kan uppfylla folkrättsliga förpliktelser vilka följer av CEDAW.  

Ett mål var att med studien bidra till forskningsområdet med ökad förståelse för Libanon 

som fall avseende rättslig pluralism och därför har följande frågeställningar besvarats: ”Hur 

kan rättslig pluralism i Libanon förstås ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv?”, ”Hur 

påverkar rättslig pluralism kvinnors rättsliga ställning i det libanesiska samhället?” och ”Kan 

Libanon uppfylla folkrättsliga förpliktelser i enlighet med CEDAW utifrån den rådande 

konstitutionen?”. Studien har använt sig av tre metoder i följd av rättsdogmatisk metod för att 

redogöra gällande rätt utifrån den libanesiska konstitutionen och aktuella delar av civilrätten 

samt CEDAW:s artiklar 2, 5, 9, 15 och 16. Genom genusrättsvetenskaplig metod analyserades 

gällande rätt utifrån begreppen genus, manlig dominans och privat och offentlig sfär för att 

synliggöra rättens förhållande till kön och betydelsen av detta i det libanesiska samhället. 

Avslutningsvis tillämpades semistrukturerade intervjuer för att erhålla information om hur 

kvinnors situation påverkas i samhället. 

Utfallet kan förstås i relation till landets komplexa historia som länge präglats av 

utländska mandat och ett långt inbördeskrig som skapat religiösa och politiska motsättningar 

vilka råder än idag. Av konstitutionen följer en maktdelning som kan förstås som en 

säkerhetsåtgärd för att inte orsaka spänningar mellan trosbekännelser. Av den rättsliga 

pluralismen följer att staten tillskriver samtliga trosbekännelser lika rättigheter att reglera 

gällande rätt utefter religiösa lagar. Således skapas en skyddsåtgärd för att inte tillskriva någon 

mer makt och på så sätt ge utrymme för ytterligare spänningar i landet. Dock uppstår 

motsättningar mellan konstitutionella rättigheter efter artikel 7 avseende likabehandling samt 

artikel 9 rörande samvetsfrihet. Studien påvisar även att andra konstitutionella rättsprinciper 



 
 
 

54 
 

urholkas då det råder en nära relation mellan landets politiska och religiösa ledare för att 

etablera lokalt som nationellt inflytande över medborgare.  

Den gällande rätten som har undersökts visar på en manlig dominans och med anledning 

av detta blir kvinnors rättsliga ställning underordnad. Då kvinnors rättsliga ställning främst 

behandlas inom den privata sfären begränsas friheter och rättigheter i förhållande till män 

avseende politiska, sociala och ekonomiska faktorer. Av detta följer en könssegregering som 

reproducerar könsstereotypa normer och strukturer i samhället. Det innebär att kön har stor 

relevans för tillämpandet av gällande rätt i Libanon vilket resulterar att kvinnor har en 

avvikande rättslig ställning i förhållande till män avseende äktenskapet och dess upplösning, 

vårdnad av barn samt nationalitet. Ytterligare hinder för kvinnors rättsliga ställning består av 

ekonomiska och sociala faktorer vilket orsakar ojämlikhet mellan kvinnor tillhörande olika 

trosbekännelse. Därmed resulterar rätten i form av ett ingående könssystem som skapar en 

könssegregering i samhället. 

Avslutningsvis påvisar studien att den libanesiska konstitutionen inte innehåller direkta 

klausuler vilka strider mot CEDAW och dess folkrättsliga principer. Istället har rättigheter 

tolkats på ett sätt som resulterar i att civila och familjerättsliga lagar strider mot konventionen. 

Av Libanons reservation gentemot centrala artiklar av konventionen följer att konventionens 

fulla potential inte upprätthålls.  
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7 De lege ferenda  
 

Den rättsliga pluralismen i Libanon har påvisats skapa en distinktion mellan 

rättighetsinnehavare där kvinnan blir undantaget inom både civila och religiösa lagar.  

Framtida lagändringar kan tänkas vara av mer sekulär karaktär och tillskriva samtliga 

libaneser lika familjerättsliga rättigheter utefter nationalitet. Det är dock i nuvarande situation 

svåruppnått med hänsyn till regional och politisk spänning. En möjlig tolkning av 

konstitutionen är att det finns utrymme för en civilrättslig familjerätt eller andra former av 

familjerätt. Dock är det sedd ur det rådande starka förhållandet mellan politiska och religiösa 

ledare svårt att genomföra med hänsyn till bristande resurser och politiskt stöd. Regleringar av 

civila lagar vilka ligger i linje med familjerättsliga områden har påvisats skapa starkt motstånd 

från religiösa ledare, och en reformering av familjerätten kan möjligen påverka landets religiösa 

ledare negativt och utvecklade oroligheter mellan trosbekännelserna i landet.297 Trots önskan 

från civilsamhället och landets yngre generation298, vore en reformering att ses som 

svåruppnådd med hänsyn till nationell säkerhet samt respekt för landets religiösa mångfald.  

Alternativa lagändringar kan därför tänkas bestå i form av statlig inblick i de religiösa 

domstolarnas tillämpande där de tillskrivs bundna av rättsprinciper som likabehandling och 

andra grundläggande principer. Att domstolarna tillskrivs statliga rättsprinciper kan vara 

svårkontrollerat, dock kan det argumenteras för att det ger en ingång till ett mer jämställt 

rättsligt skydd för kvinnors rättsliga ställning. Vidare vore en variant att tillskriva möjlighet att 

överklaga till civila domstolar. Således skulle medborgare ges valmöjlighet avseende sina 

familjerättsliga ändamål. Något som även skulle ge utrymme för civila äktenskap i landet. 

Överklagan till nationell domstol är ingång till att öka skydd för kvinnors rättsliga ställning. 

Därmed vore det möjligt att ge utrymme för en fakultativ familjerätt för medborgare att vända 

sig till. Ytterligare en tänkbar lagändring vore att införa oberoende övervakningsorgan med 

tillsyn över familjerättsliga tillämpningar. Avseende nationalitet kan en alternativ lagändring 

formas som ger samtliga kvinnor, oavsett civilstatus, möjlighet att föra sin nationalitet vidare 

till sina barn oberoende makens nationalitet.  

Landets historiska aspekt påvisar det djupt rotade inflytandet och vikten av 

trosbekännelser som en central beståndsdel och identitetsfaktor inom samhället. Det är därför 

av vikt att förstå behovet av trosbekännelser och deras utrymme i det libanesiska samhället. 

                                                      
297 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 66.1.1. 
298 CEDAW/C/LBN/4-5.P. 53.1. 
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Alternativa reformer för en mer jämställd rättslig status i samhället kan därför tänkas ske i form 

av öppen dialog och konstruktiva samtal mellan politiska ledare, civilsamhälle och religiösa 

ledare, för att utbilda och öka medvetenhet om tolkningar av religiösa texter. Därför är en 

möjlighet att skapa tolkningsutrymme och ge inblick i hur texter kan tolkas av religiösa ledare. 

En förändring inifrån systemet kan tänkas ge utrymme för att allt fler religiösa ledare och 

trosbekännelser öppnar upp till dialog för att utveckla kvinnors rättsliga ställning. En förändring 

kan därmed ske i andra former än sekulära familjelagstiftningar, dock är det av vikt att komma 

ihåg att förändringar av dessa slag är tidskrävande. 

Forskningsområdet är omfattande och komplext vilket medför att flertalet viktiga 

perspektiv berörs. Framtida forskare uppmuntras undersöka exempelvis rättighetsspråket inom 

och mellan de religiösa domstolarna. Alternativa tillvägagångsätt kan även undersöka 

tillämpandet av familjerättslagarna i en mer jämförande studie samt mer ingående se till hur 

internationella organisationer och civilsamhället arbetar för att förbättra kvinnors rättsliga 

ställning. Vidare är framtida studier med inslag från religiösa ledare och deras perspektiv av 

yttersta intresse och värde för forskningsfältet. Ytterligare en intressant aspekt av 

ämnesområdet vore en undersökning av rättssystemets utfall rörande barns rättsliga ställning. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Erkända trossamfund i Libanon 

 

1. Maroniter  

2. Grekisk-ortodoxa  

3. Grekisk-katolska  

4. Armenisk-ortodoxa (Gregorianska kyrkan)  

5. Armenisk-katolska  

6. Syrisk-ortodoxa (Jakobiter)  

7. Syrisk-katolska  

8. Romerskkatolska (Latinare)  

9. Kopter  

10. Protestanter  

11. Kaldeisk-katoliker  

12. Nestorianska assyrier  

13. Imamiter (tolv-shiitisk islam)  

14. Sunni  

15. Ismailiter  

16. Druser  

17. Alawiter  

18. Judar 

 

Källa: U.S. Department of State, Diplomacy in Action, Lebanon, 2011. Tillgänglig: 

https://www.state.gov/documents/organization/171739.pdf (Hämtad: 2018-04-01) 
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Bilaga 2: Intervjufrågor  

 

• In what ways, have you been working with the personal status code or to the religious courts? 

•  What is your overall opinion about their practice? 

•  What do you think this means for women’s rights? 

•  What would you say is the main asset and the major problem with this system? 

•  Are there any hierarchy within the system?  

•  What does it mean in the everyday life for women and men? 

•  Is there a possibility for women to appeal to national court? 

•  Is there any variation within the laws in the religious courts compared to the national courts? 

•  Is there a difference in the practice of the courts? 

•  How does this effect gender equality in the country? 

•  Does this effect the public/private sphere?  

• In what ways does this reflect in the society? 

• How would a possible change take form?  
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Informant 8. Lamia, R. Shehadeh. Akademiker. Beirut, 2018-04-17. Inspelat.  

 

Informant 9. Anonym. Lokal civilsamhällesorganisation. Jurist. Beirut, 2018-04-19. Inspelat.  

 

Informant 10. Anonym. Lokal civilsamhällesorganisation. Jurist. Beirut, 2018-04-19. Inspelat. 

 

Informant 11. Anonym, Institute for Women’s Studies in the Arab World. Beirut, 2018-04-23. 

Inspelat.  
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Informant 14. Marie Rose Zalzal. Advokat. Beirut, 2018-04-26. Inspelat.  

 

Informant 15. Wa’il Kheir. Foundation for Human & Humanitarian Rights in Lebanon. 

Direktör. Beirut, 2018-05-03. Inspelat. 

 

Informant 16. Lina Osseiran. Foundation for Human & Humanitarian Rights in Lebanon. 

Medlem och journalist. Beirut, 2015-05-03. Inspelat. 

 

Informant 17. Diana Moukalled. Journalist. Beirut, 2018-05-04. Inspelat. 
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