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Abstract 
The purpose of this paper was to investigate to what extent qualification or 

recognition of mahr can be done under the Swedish legal order, due to the new 

enacted EU Matrimonial Act. It has been found that mahr cannot be qualified in 

Swedish law because it does not mimic any branch of acceptable asset types in 

The Swedish Marriage Code. Thus, NJA 2017 s. 168 is still applicable regarding 

the qualification of mahr regardless of the new EU Matrimonial Act. The 

possibility for mahr to be qualified under Swedish law could only be made 

according to the reasoning the court pointed out, namely, if it can be ascertained 

that the purpose of the mahr was that it would serve as a one-time maintenance, 

provided such need exists. 

Another purpose with this paper, was to investigate whether the EU 

Matrimonial Act could enable recognition of mahr on any another ground, that is, 

when the foreign law was designated as the applicable law. Although the 

applicable law is now to be assessed according to the principle of invariability, in 

the absence of a law choice agreement, recognition of mahr has nevertheless 

proved to be impossible since Sweden in its supplementary rules, to the EU 

Matrimonial Act, adopted provisions restricting the applicability of foreign law in 

situations it would deviate from Swedish law. Even ordre public, especially 

negative ordre public, limits the possibility of recognition of mahr in Sweden. 

Thus, the conclusion is that mahr cannot be qualified under any branch of the 

Swedish family law system and it is also difficult to admit it on any other ground. 

The effect is that the gift-taking spouse risks losing a large part of his or her wealth 

that could have been effectual in his or her home country.  



Sammanfattning  

Syftet med denna framställning var att utreda i vilken utsträckning kvalifikation 

eller erkännande av mahr kan ske i den svenska rättsordningen, med anledning av 

den nyligen antagna förordningen som rör makars förmögenhetsförhållanden. Det 

har visat sig att mahr inte kan kvalificeras i svensk rätt eftersom det inte efterliknar 

någon förmögenhetsgren i äktenskapsbalken. Således är NJA 2017 s. 168 

fortfarande relevant avseende kvalifikation av mahr oberoende av den nya 

makarförordningen. Möjligheten att kvalificera mahr under svensk rätt skulle 

enbart kunna ske i enlighet med det resonemang som domstolen lyfter fram, 

nämligen, om det kan utrönas att syftet var att det skulle fungera som ett 

engångsunderhåll till den gåvotagande makan, förutsatt att ett sådant behov 

föreligger. 

 Ytterligare ett syfte med denna framställningen var att undersöka huruvida 

makarförordningen skulle kunna möjliggöra erkännande av mahr på annan grund 

– det vill säga när den utländska rätten pekats ut som tillämplig lag. Trots att 

tillämplig lag nu ska bedömas enligt oföränderlighetsprincipen, vilket innebär att 

makarnas förmögenheter vid avsaknad av lagvalsavtal, ska bedömas enligt det 

lands lag där makarna senast haft hemvist under längre tid, så har erkännande av 

mahr ändå visat sig vara ogörligt. Detta eftersom Sverige i sina kompletterande 

regler till förordningen antagit bestämmelser som begränsar tillämpandet av 

utländsk rätt i det avseendet det skulle avvika från svenska rättsregler. 

Även ordre public, särskilt negativ ordre public begränsar möjligheten att erkänna 

mahr i Sverige.  

 Slutsatsen är således att mahr inte kan kvalificeras under någon 

förmögenhetsgren i den svenska familjerättsliga rättsordningen och det är också 

svårt att erkänna det på annan grund. Effekten är att den gåvotagande maken eller 

makan riskerar att förlora en stor del av sin förmögenhet som i hemlandet hade 

kunnat realiserats. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

På senare tid har det blivit allt vanligare att makar med internationell anknytning 

bosätter sig i Sverige och har med sig gemensamt förvärvade 

förmögenhetsrättsliga förmögenheter som är främmande för svenska domstolar. 

När dessa makar sedan vill upprätta en bodelning under eller vid 

äktenskapsskillnad kan en rad praktiska och juridiska svårigheter uppstå, eftersom 

parterna vid det tillfället oftast har anknytning till flera länder, inom vilka dessa 

förmögenhetsrättsliga förmögenheter kvalificeras på olika sätt. Detta problem har 

länge varit ett faktum när svenska domstolar ska avgöra tillämplig lag. Därutöver 

kompliceras detta något ytterligare, när frågan som ska prövas, härrör från ett 

typfrämmande rättsinstitut.  

På senare tid har tvister om islamisk brudpenning (”mahr”), blivit vanligare. År 

2017 prövade Högsta domstolen (”HD”) för första gången ifall avtal om mahr ska 

anses vara giltiga i Sverige. I motsats till tidigare avgöranden i lägre instanser 

underkände domstolen detta rättsinstitut1 eftersom det inte gick att kvalificera avtal 

om mahr under svensk förmögenhetsrätt.2 Avgörandet har väckt flera reaktioner i 

media, och resulterat i att uppfattningen är att HD genom detta avgörande 

permanent underkänt giltigheten av mahr i svensk rätt.3  

Genom antagandet av förordning 2016/1103 har nya gemensamma regler 

antagits beträffande kvalifikation av makars förmögenhetsförhållanden. 4  Mot 

bakgrund av det främmande rättsinstitut som ligger vid handen, mahr, avser denna 

uppsats att utreda om mahr, med tillämpning av dessa nya regler, skulle kunna 

                                                   
1 Det ska noteras att  HD i NJA 2017 s. 168,  inte verkar erkänna mahr som ett eget rättsinstitut, det argumenteras 
istället att det är en del av ett annat typfrämmande rättsinstitut eftersom det inte finns en egentlig motsvarighet till 
svensk rätt.  
2 NJA 2017 s. 168. Kvalifikationen prövades specifikt under svensk familjerätt, och domstolen tittade specifikt på 
ifall avtal om mahr kan klassificeras under något förmögenhetsrättsligt avtal som makar kan ingå. En tydligare 
genomgång av detta rättsfall återfinns under avsnitt 4.2 
3 Sundström Ella. Brudpenning gäller inte i Sverige. Dagens Nyheter, 2017-03-29.  
4 SOU 2017:90. Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer, 

s. 73 ff.  
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kvalificeras eller erkännas i svensk rätt. Kvalifikation av främmande rättsinstitut 

är av central betydelse eftersom effekten av NJA 2017 s. 168 till viss del  inneburit 

att utländska makar som flyttar till Sverige och som sedan efter ett tag förvärvat 

svensk hemvist, automatiskt förlorar den rättsliga verkan som deras avtal om mahr 

haft i utlandet.  

1.2 Varför tillämpa utländsk rätt? 

Detta är en naturlig frågeställning eftersom inledningen till denna framställning 

tydligt uppvisar ett exempel på vilka svårigheter tillämpningen av utländsk rätt kan 

medföra. I doktrin har vissa hävdat att utländsk rätt tillämpas eftersom det 

föreligger en folkrättslig skyldighet för stater att göra så, varigenom stater har en 

skyldighet att följa principen om ömsesidigt erkännande.5 Detta är emellertid inte 

ett synsätt som kan upprätthållas undantagslöst, utan utländsk rätt ska tillämpas 

när det är lämpligt och inte för att främmande stater förväntar sig tillämpning av 

deras lagar och regler i Sverige. Det föreligger heller inte (förutom genom 

folkrättsliga avtal eller EU - harmoniserade direktiv) en möjlighet för främmande 

stater att tvinga fram en sådan tillämpning.  

En annan fråga som aktualiseras är hur det kommer sig att utländska rättsregler 

anses vara lämpligare än våra egna rättsregler. Enligt Bogdan så är det viktigt att 

understryka att den utländska rätten inte nödvändigtvis är bättre än den svenska 

rätten just för att den är lämpligare, utan lämpligheten tar sikte på att domstolen 

har möjlighet att få ut mer praktiska resultat ifall utländska rättsregler tillämpas på 

tvister med anknytning till utlandet. Ibland är det väldigt uppenbart att främmande 

rätt ska tillämpas i en tvist eftersom det minst sannolikt leder till orimliga resultat.6  

För att förtydliga varför främmande rätt måste tillämpas i vissa fall ska ett exempel 

tas med. Om vi antar att svenska domstolar endast skulle tillämpa svenska regler 

för ingående av äktenskap, skulle resultatet bli att alla utländska äktenskap som 

                                                   
5 Bogdan Michael, Svensk internationell privat – och processrätt., 7:e uppl., Norstedts Juridik, Vällingby, 2014, s. 
32. Bogdan hänvisar främst till till Bagge, TfR 1937 s 167 beträffande detta synsätt.  
6 Bogdan, s. 32. Se även SOU 2017:90, s. 82 ff.  
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inte ingåtts i enlighet med svenska formkrav, underkänns. Det säger sig självt att 

detta är ett orimligt resultat eftersom alla invandrare (och för den delen även 

turister) skulle anses vara ogifta.7 Tar vi detta ännu ett steg längre, skulle det även 

innebära att alla de förmögenheter, såsom tillgångar och andra egendomar som 

makar förvärvat till följd av det i utlandet ingångna äktenskapet underkännas.  

    Den grundläggande princip, som förfäktas av Bogdan, är att den privaträttsliga 

frågeställningen ska vara underkastad det landets lag som har starkast eller närmast 

anknytning till tvisten. Denna teori betecknas i den nordiska internationella 

privaträtten som ”Irma Mignon-formeln”. Att utgå från principen om närmast 

anknytning har flera fördelar. Bogdan lyfter upp förutsebarhet som ett argument. 8 

Det är framförallt detta perspektiv som uppsatsförfattaren avser att använda vid 

bedömningen om kvalifikationen av mahr.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna framställning är, mot bakgrund av den nyligen antagna 

makarförordningen, att undersöka i vilken utsträckning mahr nu kan kvalificeras 

eller erkännas i svensk internationell privaträtt. Detta syfte ämnar besvaras genom 

nedanstående frågeställningar:  

• Kan mahr kvalificeras under någon svensk internationell familjerättslig 

förmögenhetstyp enligt de nya antagna LIMF-reglerna som baseras på EU-

förordningen om makars förmögenhetsförhållanden i internationella 

situationer?  

• Ifall mahr inte kan kvalificeras under någon svensk internationell 

familjerättslig förmögenhetsgren, kommer de nya antagna LIMF-reglerna 

ändå kunna  möjliggöra erkännandet av mahr i svensk rätt? 

• Vilken konsekvens skulle ett erkännande eller kvalifikationen av mahr få 

för den svenska internationella privaträtten? 

                                                   
7 Bogdan, s. 32. Se även under avsnitt 3.1.1 utförligare förklaring om en inhemsk internationell privaträtt.  
8 Det ska nämnas att mahr inom den internationella rättsordningen har olika funktioner. Se Sayed Mosa, 
Behandlingen av mahr i samband med bodelning enligt svensk rätt. Juridisk publikation, nr 2, 2010. 
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1.4 Avgränsning och disposition 

Inom ramen för denna framställning så är enbart rättsinstitutet mahr intressant. Det 

sagda innebär att andra familjerättsliga regleringar beträffande exempelvis arv som 

härrör från islamisk rätt inte ska avhandlas inom ramen för denna framställning. 

Detta utesluter dock inte att en genomgång av större delar av den svenska 

familjerättsliga regleringen på den internationella privaträttens område företas, 

eftersom detta krävs för att avgöra vart mahr kan kvalificeras.  

Vidare avser uppsatsen enbart att titta på det andra ledet inom den internationella 

privaträtten, som rör frågor om lagval. Frågor beträffande en domstols behörighet 

kommer att uteslutas. I stället uppmanas läsaren att genomgående anta att 

domstolarna har behörighet att pröva saken i denna framställning, utom i 

situationer där författaren särskilt lyfter upp en domstolsbehörighetsfråga. I 

sammanhanget ska det nämnas att domstolsbehörighetsfrågor för just mahr sällan 

vållar större problem eftersom domstolarna i regel anser sig vara behöriga när det 

är tydligt att tvisten har en anknytning till Sverige.9  Likaså kommer inte en större 

genomgång av erkännande och verkställighetsfrågor att företas eftersom det inte 

ryms inom ramen för denna framställning. Däremot kommer dessa frågor i lite 

större utsträckning att lyftas upp under avsnitt 7, för att problematisera effekten av 

att kvalificera ett främmade rättsinstitutet inom den svenska internationella 

privaträtten. Såsom problemformuleringen är ställd så är en utredning av 

kvalifikationsproblematiken beträffande mahr det centrala i denna framställning, 

likaså bedömningen av lagvalsregler eftersom dessa inte sällan går ihop.  

Framställningen kommer däremot inte att enbart avgränsa sig till att behandla 

situationer där det föreligger en avsaknad till ett giltigt lagvalsavtal mellan 

makarna. Detta får anses sig vara naturligt och självklart, eftersom parterna genom 

ett lagvalsavtal själva bestämmer vilken lands lag som ska gälla vid tvisten. För att 

förtydliga ska ett exempel tas med. Antag att två makar med iransk medborgarskap 

tagit hemvist i Sverige och upprättat ett lagvalsavtal om att svensk rätt ska 

tillämpas med anledning av alla tvister som uppkommer till följd av det ingångna 

                                                   
9 NJA 2017 s. 168 
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äktenskapet. Låt oss även utgå ifrån att lagvalsavtalet uppfyller formkraven för 

giltighet under makarförordningen. Dessa makar ansöker sedan om 

äktenskapsskillnad och därmed en upplösning av deras gemensamma 

förmögenheter inför svensk domstol. Den ena maken yrkar på  att den andra maken 

ska fullfölja det i utlandet giltiga gåvan. Svensk domstol skulle fortfarande behöva 

kvalificera denna gåva som inte uppfyller formkraven för exempelvis gåvor mellan 

makar enligt 8 kap. 1 § SFS (1987:230) äktenskapsbalken (”ÄktB”), för att avgöra 

om en fullgörelsetalan kan bifallas. Följden blir att den av makarna upprättade 

lagvalsavtalet kan underkänna delar av de förmögenheter som de förvärvat i 

utlandet om inte gåvan kan kvalificeras i svensk rätt.  

Därutöver ska det uppmärksammas att det antagits två förordningar inom ramen 

för det europeiska samarbetet. Den förordningen som nämnts här är 2016/1103 

som avser makars förmögenhetsförhållanden, och förordning 2016/1104, som 

avser registrerade partners förmögenhetsförhållanden. Den senare förordningen 

skall dock inte behandlas i denna framställning eftersom det i praktiken skulle 

innebära en tolkning utanför de delar av äktenskapsbalken som behandlas i avsnitt 

4, och även i viss mån (2003:276) sambolag ifall det inte uppfyller kraven för 

äktenskap enligt 4 kap. ÄktB. Eftersom sambolagen inte har tvingande regler om 

exempelvis registrering av gåvor, innebär det att kvalifikation i sådana situationer 

behöver sökas i andra delar av förmögenhetsrätten. Framställningen här, avser att 

hålla sig inom svensk familjerättslig förmögenhetsrätt.  

Beträffande presentationen av den utländska rätten under avsnitt 5, så har 

författaren tagit med de länder som förekommit i svensk rättspraxis beträffande 

kvalifikation av mahr. Således har författaren inte gjort ett selektivt urval av länder. 

Slutligen behandlar denna framställning situationer beträffande mahr som givits 

till en blivande maka, men där makan först efter äktenskapets upplösande yrkar på 

fullgörande. 



	 6 

1.5 Metod och material 

Denna framställning avser att utreda ifall mahr kan kvalificeras eller erkännas 

under någon svensk familjerättslig förmögenhetsgren mot bakgrund av de nyligen 

antagna LIMF–reglerna för kvalifikation av makars och sambors 

förmögenhetsförhållanden. 10  Därav följer att det framförallt är lagtextens 

lexikaliska utformning som i första hand ska analyseras i relation till det krav på 

kvalifikation som redan etablerats sedan tidigare i svensk rättspraxis. Den 

rättsdogmatiska metoden är därför ett passande metodval, eftersom den grundar 

sig på de traditionella svenska rättskällorna som består av lag, förarbeten, praxis 

och doktrin.11 I vanligt språkbruk beskrivs den rättsdogmatiska metoden som en 

metod som avser att fastställa gällande rätt, genom ett systematiskt tolkande. Ett 

sådant systematisk tolkande kan exempelvis ske genom rekonstruering av den 

gällande rätten.12 Det råder dock oenigheter inom den juridiska diskursen om 

huruvida den rättsdogmatiska metoden även lämpar sig för en konsekvensanalys 

av gällande rätt.  

Kleineman tillhör en grupp av författare som anser att den rättsdogmatiska 

metoden även lämpar sig för att utreda konsekvenser av gällande rätt. 13  Det 

föreligger således två olika synsätt om den rättsdogmatiska metodens 

tillämplighet. I detta fall torde Kleinemans syn på den rättsdogmatiska metoden 

lämpa sig väl till att undersöka möjligheten för kvalifikation av mahr och 

konsekvenser därtill. För att det ska ske, måste först undersökning om en sådan 

rätt föreligger fastställas. 14  Slutligen ska det framhållas att ett utvidgat 

rättsdogmatiskt perspektiv även möjliggör för en bredare diskussion genom ett 

                                                   
10 Som baseras på Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete 
på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars 
förmögenhetsförhållanden. Se även SOU 2017:90, s. 23 ff.  
11 Sandgren Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation. 4. uppl., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 37 ff. 
12 Peczenik Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1. uppl., Fritze, 
Stockholm, 1995, s. 311-314.  
13 Kleineman Jan. Rättsdogmatisk metod. Juridisk metodlära. Studentlitteratur, 2013, s. 35 ff. 
14 Sandgren, s. 37 ff.  
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kritisk förhållningsätt till relevanta rättsregler och det ger även utrymme att föreslå 

nya lösningar på detta rättsområde.  

Eftersom stadgandena i förordningen och LIMF är av generell karaktär, så har 

tolkningen av förarbeten och rättsfall varit viktiga för besvarandet av 

frågeställningarna i framställningar. 

Doktrin har också varit av betydelse för framställningen, då framförallt 

beskrivningen av den materiella lagstiftningen härleds därifrån. Därutöver har 

även en artikel från Svensk Juristtidning tagits med för att tillföra alternativa 

perspektiv till min diskussion. Artikeln analyserar tillämpligheten och analysen av 

den nya lagvalsreglerna beträffande makars förmögenhetsförhållanden. Således 

behandlar artikeln en central del i denna framställning.  

Tolkningen av dessa källor kommer att mynna ut i en sammanfattande 

kommentar, där författaren också vädrar egna argument, som presenteras under 

lämpliga avsnitt i framställningen. Denna uppdelning görs för att knyta an till det 

material som författats i arbetet, i förhoppning om att detta kan underlätta 

förståelsen av de olika aspekter som lyfts fram i framställningen.  

1.5.1 Särskilt om det EU-rättsliga materialet 

Eftersom makarförordningen är central inom ramen för denna framställning så har 

uppsatsförfattaren tolkat de EU-rättsliga bestämmelserna autonomt, vilket innebär 

att bestämmelserna har samma effekt i alla medlemsstater och inte ges en inhemsk 

tolkning.15 Dock har undersökningen av de EU-rättsliga bestämmelserna skett 

utifrån svenska förarbeten eftersom dessa i hög grad kommer användas av 

domstolarna vid bedömningen av tillämpligheten av utländska rättsordningar. Det 

ska även understrykas att detta inte påverkat den autonoma tolkning som skett av 

de EU-rättsliga bestämmelserna eftersom artiklarna i princip är direkt förankrade 

i svensk lagtext. I den mån det skulle avvika så har uppsatsförfattaren tagit hänsyn 

till det och hänvisat direkt till förordningens artiklar. 

                                                   
15 Bergström Carl m.fl., Introduktion till EU-rätten. Studentlitteratur, 2014, s. 391-392. 
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1.5.2 Forskningsläge: mahr 

Institutet mahr har inte behandlats alltför extensivt i svensk rätt. Förutom i ett par 

avgöranden från lägre instanser och ett avgörande från Högsta domstolen, så har 

professor Mosa Sayed och professor Michael Bogdan behandlat mahr och 

problematiken vid kvalifikation i svensk rätt något ytterligare. Deras 

ställningstaganden har tagits med för att bidra med ytterligare perspektiv i min 

diskussion.  
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2 Allmänt om den IP-rättsliga metoden  
Den IP-rättsliga metoden består av tre centrala huvudfrågor. Dessa frågor, som 

kortfattat nämnts  i avsnitt 1.2. består av 1. domstolsbehörighet, 2. vilket lands lag 

som ska tillämpas och 3. erkännande samt verkställighetsfrågor. Denna 

framställning avser framförallt att utreda vilken lands lag som ska tillämpas. För 

att avgöra vilken lands lag som ska tillämpas på en tvist kräves ytterligare två steg: 

steg 2.1 kvalifikation, och steg 2.2. lagval. Steg 2.1 innebär att tvisten först måste 

kvalificeras under någon kategori i den tillämpliga lagen. Domstolen måste alltså 

först utröna vad det rättsliga problemet är. Kvalifikationen är av central betydelse 

inom svensk internationell privaträtt eftersom den resulterar i att olika 

internationella privaträttsliga regler kan bli tillämpliga. Sålunda är det 

kvalifikationen av en viss rättsfråga som sedan avgör hur eller vilket lands lag som 

ska tillämpas. 16  Kvalifikationen måste ske i någon av kollisionsreglernas 

tillämpningsled17 som i sin tur består av tolkning av juridiska termer rörande 

exempelvis vad som är ”makars förmögenhetsförhållanden” eller vad som utgör 

”arv”. Av central betydelse för denna framställning är just frågan om huruvida 

mahr kan utgöra en del av svenska makars förmögenhetsförhållanden. Olika länder 

tolkar dessa juridiska termer annorlunda och det är oftast det som ställer till det för 

svenska domstolar. Följden blir att en tolkning av en kollisionsregel kan leda till 

olika resultat, beroende på den rättsordning inom vilken tolkningen görs. Det andra 

steget 2.2, består av att tillämpa lagvalsregeln på tvisten.18 Avsnitt 3, avser att 

närmre presentera hur lagstiftaren avsett att kvalifikation för specifika 

förmögenhetsrättsliga områden och kvalifikation för utländsk rätt ska ske.  

                                                   
16 Bogdan, s. 65 ff. 
17 Det ska noteras att tillämpningsled och referensled används synonymiskt.  
18 Bogdan, s. 64 ff. Sayed, s. 209 ff.   
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3 Kvalifikation  

3.1 Allmänt om kvalifikation  

Som tidigare nämnt är kvalifikation av central betydelse inom den internationella 

privat– och processrätten eftersom kvalifikationen ytterst avgör lagvalsfrågan. En 

lagvalsregel inom den internationella privaträtten består av två led. Ett s.k. 

referensled och ett s.k. anknytningsled. Referensledet avgör vilken del av 

civilrätten som den då tillämpliga lagvalsregeln ska avse, medan anknytningsledet 

avgör vilken rättsordning som ska tillämpas på de frågor som uppstått till följd av 

referensledet.19 Den första frågan som domstolen ska ställa är huruvida det aktuella 

sakförhållandet kan rymmas in under ett referensled. Denna frågeställning är inte 

alltid enkel att besvara eftersom referensleden består av juridiska begrepp som i 

kvalifikationssituationer behöver tolkas inom en viss förmögenhetsrättslig gren.20 

Den andra frågan avser att besvara i vilken rättsordning kvalifikationen av 

spörsmålet ska ske. 21  I doktrin har det givits flera olika teorier för tänkbara 

lösningar till kvalifikationsproblemen. 22  Den ledande teorin inom den 

internationella privaträtten är kvalifikation enligt lex fori.23  

3.1.1 Kvalifikation enligt lex fori 

Kvalifikation enligt lex fori innebär att den internationella privaträtten ska tolkas 

utifrån ett inhemskt perspektiv. Detta innebär att behörig domstol ska tillämpa 

inhemsk lagstiftning, praxis och sedvänja vid prövning av den utländska tvisten.24 

I doktrin har det argumenterats för att kvalifikation enligt  lex fori endast kan ske 

ifall de utländska referensledens begrepp har en direkt motsvarighet till den 

inhemsk civilrättsliga rätten som det avses att kvalificeras i. Detta synsätt är 

                                                   
19 Lindstrand Carl. Kvalifikationsproblem inom internationell privaträtt. Ny Juridik 2:97, 2017, s. 86 ff. Bogdan s. 23 
20 Lindstrand, s. 86 ff. Bogdan s. 23  
21 Bogdan 64 ff. Sayed, s. 88. Se även SOU 2017:90, s. 82 ff. 
22 Notera att de kollisionsnormer som blir tillämpliga på internationella instrument som förordning 2016/1103 ska 

tolkas autonomt, dvs tolkningen av terminologier ska tolkas oberoende av svenska begreppsapparater, mer om detta 
under avsnitt 1.5.1. 

23 Bogdan s. 64 ff.  
24 Lindstrand, s. 87-88. 
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däremot inte accepterat eftersom det skulle innebära att civilrättsliga avtal mellan 

exempelvis makar inte skulle accepteras ifall det inte föreligger en direkt 

motsvarighet till ett sådant avtal i den inhemska lagstiftningen det ska prövas i. 

Bogdan argumenterar för att denna åsikt bör beaktas, men inte etableras som en 

princip, eftersom begreppen inom den internationella privaträtten måste få en 

autonom tolkning mot bakgrund av att området till stor del behandlar utländsk 

rätt.25  

   Vidare anser Bogdan att kollisionsnormernas referensled måste tolkas lite mer 

extensivt än vad en tolkning av den inhemska landets rättsordning skulle ge vid 

handen. En presumtion om en inhemsk tolkning skulle mest sannolikt leda till att 

vissa rättigheter och skyldigheter beträffande exempelvis makars 

förmögenhetsförhållanden riskerar att betraktas som okända enligt svensk rätt om 

det inte går att hitta en svensk rättsuppfattning där de närmast hör hemma. Genom 

att inte etablera en princip inom lex fori om en strikt inhemsk tolkning, så öppnas 

det upp för fler möjligheter för okända rättsliga frågeställningar att kunna 

kvalificeras med utgångspunkt i lex fori.  

      I NJA 1930 s. 692, ansåg domstolen att en preskriptionsfråga inte skulle 

behandlas separat processrättsligt utan det skulle bedömas i samband med den 

materiella civilrättsfrågan i målet. Domstolen tillämpade alltså kvalifikation enligt 

lex fori på den aktuella preskriptionsfrågan eftersom det enligt svensk 

rättsuppfattning också skulle tolkas på samma sätt.26  

3.1.2 Kvalifikation enligt lex causae 

Kvalifikation enligt lex casuau skiljer från kvalifikation enligt lex fori eftersom 

den tar sikte på att kvalifikationen ska ske utifrån den då tillämpliga lagen. 

Kvalifikation enligt lex causae ger uttryck för den lojalitetsplikt som ska föreligga 

när en medlemsstat ska tillämpa utländsk rätt på tvistefrågan. Från ett praktiskt 

                                                   
25 Bogdan s. 67. Lindstrand, s. 90. 
26 Bogdan s. 72. 
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perspektiv är dock denna metod svår att alltid upprätthålla eftersom det kan leda 

till orimliga konsekvenser för domstolslandet.27  

3.1.3 Alternativa sätt att kvalificera på  

En del teoretiker förespråkar för en analytisk metod som ska syfta till att separera 

de internationellt privaträttsliga begreppen från den materiella rätten och istället 

utgå ifrån begrepp som är gångbara i flera rättsordningar. Det främsta argumentet 

för denna metod är att den internationella privaträtten är en internationell företeelse 

och således ska den inte kunna begränsas i tillämplighet om den avviker från den 

materiella rätten.28 Synsättet är emellertid felaktigt, eftersom den internationella 

privaträtten trots sin benämning är inhemsk, varmed ska förstås att varje land har 

sin egna internationella privaträttsliga lagstiftning som reflekterar deras 

tillämpliga materiella lagstiftning. Därtill anser vissa akademiker att denna metod 

skulle försvåra domstolarnas möjlighet att använda den internationella privaträtten 

om de ska behöva se till internationell komparativa studier för att avgöra 

tillämpligheten av en viss rättsordning. Framförallt åsidosätts domstolslandets 

materiella lagstiftning.29 

 Ytterligare ett förslag på kvalifikationsproblemet härrör från USA. Metoden 

eller teorin kallas för doctrine of governmental analysis och innebär i korthet att 

kvalifikation ska ske utifrån det intresse som spörsmålet ursprungligen grundar sig 

i. 30 Vissa akademiker anser att denna teori är främmande för svensk rättstradition 

men understryker samtidigt att det alltjämt torde vara en viktig princip för den 

internationella privaträtten eftersom den närmast illustrerat anknytningsprincipen, 

om att det land som parterna har närmast anknytning till ska tillämpas.31  

                                                   
27 Lindstrand, s. 88. 
28 Lindstrand, s. 88. 
29 Lindstrand, s. 88. 
30 Lindstrand, s. 88. 
31 Lindstrand, s. 88. 
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4 Makars förmögenhetsförhållanden  
Inom den Europeiska Unionen (”EU”) har en ny förordning avseende makars 

förmögenhetsförhållanden antagits, förordning 2016/1103 (”makarförord-

ningen”). Makarförordningen är tillämplig på förmögenhetsförhållanden mellan 

makar som har gränsöverskridande följder.32 Syftet med förordningen är att skapa 

ett gemensamt regelverk på den internationella privaträttens område avseende 

fastställande av behörighet och lagval med anledning av tvister som härrör från 

makars förmögenhetsförhållanden.33 I Sverige har förordningen implementerats i 

lagen (2019:234) om makars förmögenhetsförhållanden i internationella 

situationer (”LIMF”), som avser att undanröja andra nationella och såväl 

internationella bestämmelser som inte är förenliga med förordningen.34  

Begreppet äktenskap definieras inte närmre i förordningen, utan lagstiftaren har 

lämnat det öppet för varje anslutande medlemsstat att själva definiera begreppet. I 

denna framställning anses alla utländska äktenskap vara giltiga ifall de uppfyller 

kraven i 2 kap. 1 – 4 §§ ÄktB. Av artikel 20 i makarförordningen framgår det att 

kollisionsreglerna ska tillämpas ”universellt”. Det sagda innebär att det för 

makarförordningens tillämplighet saknar betydelse om den materiella 

lagstiftningen inte är i en deltagande medlemsstat. Ur ett geografiskt perspektiv, 

lämnar kollisionsreglerna i makarförordningen inte något utrymme för 

medlemsstaterna att själva tillämpa sina inhemska kollisionsregler. Av betydelse 

för denna framställning är naturligtvis att svenska lagvalsregler ska kunna 

tillämpas för att kunna utreda ifall eller hur mahr kan kvalificeras under den 

svenska förmögenhetsrätten.35 Utgångspunkten blir således att uppsatsförfattaren 

utgår ifrån att artikel 22 eller artikel 26 i makarförordningen ska tillämpas som 

                                                   
32 Se skäl 14 i Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete 
på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars 
förmögenhetsförhållanden. 
33  Civilutskottets betänkande. Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. 
Regeringskansliet, 2018/19: CU14, s 5.  
34 Regeringens proposition 2018/19:50. Beträffande makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella 

situationer, s. 1.  
35 Bogdan Michael. Nya lagvalsregler om makar och registrerade partners förmögenhetsförhållanden. Svensk 
Juristtidning, 2016, s. 1-2.  
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kollisionsregler av mahr. Av artikel 22 i makarförordningen framgår att makarna 

kan välja att avtala om ett lands lag förutsatt att de: (a) tagit hemvist i det landet 

eller (b) förvärvat medborgarskap i det landet. Av artikel 26 framgår det att 

tillämplig lag vid avsaknad av lagvalsavtal blir det land där (a) makarna tagit 

hemvist eller (b) förvärvat medborgarskap. Enligt artikel 21 innebär detta, att det 

landets lag som valts enligt artikel 22 också ska tillämpas på alla makars 

förmögenhetsförhållanden oavsett var tillgången är belägen. 36  Artikel 27 i 

makarförordningen ställer krav på att varje deltagande medlemsstat till 

förordningen ska klassificera makarnas egendom i olika kategorier. I svensk rätt 

kan vi exempelvis se denna uppdelning i 7 kap. 1 § ÄktB avseende 

gränsdragningen mellan enskild egendom och giftorättsgods. Därtill ska 

medlemsstaterna även klargöra kravet för överföring mellan makar.37 Exempelvis 

kräver gåva mellan makar enligt svensk rätt en registrering, se 8 kap. 1 § ÄktB. 

Klassificeringen enligt artikel 27 ska även innehålla en ansvarsfördelning om 

exempelvis hur makars skulder andra rättigheter ska hanteras. I svensk rätt är 

huvudregeln enligt 1 kap. 3 § ÄktB att varje make råder över sin egendom och 

svarar för sina egna skulder. Makarförordningens kollisionsregler ställer därmed 

upp krav på den materiella rättens utformning. I praktiken torde detta innebära 

svårigheter för makar med förmögenheter förvärvade från utlandet om det inte kan 

kvalificeras under den klassificeringslista som etableras i den tillämpliga 

materiella rätten.38 Vad som exempelvis ska avse makars befogenheter, rättigheter 

och skyldigheter när det gäller deras egendom enligt artikel 27(d) i 

makarförordningen är helt upp till de deltagande medlemsstaterna. För den 

svenska rättens del innebär detta att äktenskapsbalkens regler och praxis därtill ska 

tillämpas materiellt. 

                                                   
36 Se makarförordningen, av artikel 28 framgår det specialregler för fast egendom, detta ligger dock utanför denna 
framställning varför det inte ska uppmärksammas ytterligare.  
37 Bogdan.  SvJT 2016, s. 623 ff.  
38 Läsaren hänvisas till avsnitt 4. 
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4.1 Makars förmögenhetsförhållanden: förordning 2016/1103 

Som tidigare anförts, återfinns de svenska kollisionsreglerna avseende makars 

förmögenhetsförhållanden i LIMF. Av 2 kap. § 1 LIMF framgår, att de  nya 

bestämmelserna enbart avser att komplettera makarförordningen. Det sagda 

innebär att tillämpliga kollisionsregler avseende makars 

förmögenhetsförhållanden i internationella situationer blir de som tillhandahålls i 

makarförordningen. Till det ska nämnas att EU-rätten erkänts företräde i mål Costa 

v. E.N.E.L.39 Tidigare reglerades frågor om makars förmögenhetsförhållanden i 

internationella situationer av den aktuella medlemsstatens interna rätt. Det 

underströks dock rätt tidigt att det fanns ett behov av en gemensam EU-rättsakt för 

att underlätta för såväl unionsmedborgare som tredjelandsmedborgare som rör sig 

över gränserna. Resultatet av att varje medlemsstat ska tillämpa sina nationella 

kollisionsregler på en internationell förmögenhetstvist riskerar till att leda till olika 

utfall för makarna avseende behandlingen av deras förmögenheter. EU-

kommissionen drog slutsatsen att den bidragande orsaken till detta är att 

kollisionsreglerna mellan medlemsstaterna skiljer sig åt.40 Genom harmoniserade 

regler beträffande lagval och således kvalifikation av makars 

förmögenhetsförhållanden på europeisk nivå, avser förordningen att bidra till en 

större förutsebarhet för makar och även undanröja möjligheten att behandla samma 

förmögenheter på olika sätt.  

      Av artikel 3.1(a) i makarförordningen går det att utläsa vad som avses med 

makars förmögenhetsförhållanden. Enligt förordningen avses makars 

förmögenhetsförhållanden ”en uppsättning regler som rör 

förmögenhetsförhållanden (...), till följd av äktenskapet eller dess upplösning”.41 

Begreppet ska tolkas autonomt och inte i enlighet med de deltagande 

medlemsstaternas rätt. Enligt Bogdan, bör detta begrepp omfatta alla civilrättsliga 

frågeställningar som har med makars förmögenhetsförhållanden att göra, 

                                                   
39 EU-domstolens dom av den 15 juli 1964 i mål 6/64, Flaminio Costa v E.N.E.L., 
40 Europeiska unionen. Förmögenhetsförhållanden för internationella par – nya regler börjar gälla i 18 EU-länder 
idag. 2019-01-29. 
41 Se artikel 3 (a) i förordningen. 
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exempelvis avveckling av deras förmögenhetsförhållanden med anledning av en 

äktenskapsskillnad enligt 9 kap. 1 § ÄktB eller med anledning av en makes död 5 

kap. § 1 ÄktB. Till det ska nämnas att artikel 1(2) av makarförordningen 

uttryckligen undandrar frågor mellan makar som rör underhållskyldighet. 42 

Tillämplig lag för underhållsfrågor mellan makar återfinns istället i 2007 års 

Haagprotokoll om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet.  

4.2 Tillämplig lag  

Av 4 kap. 2 § i 1990 års LIMF, framgår det att tillämplig lag ska vara det landet 

som makarna hade bosatt sig i minst två år. Denna bestämmelse ger uttryck för 

föränderlighetsprincipen, som innebar att tillämplig materiell lagstiftning 

förändras beroende på vart makarna tar hemvist.43  
     De nya bestämmelserna i makarförordningen och i 2019 års LIMF bygger på 

oföränderlighetsprincipen. Som anförts tidigare, innebär denna princip att 

tillämplig lag ska vara det landets lag där makarna senast tagit första gemensamma 

hemvist efter äktenskapets ingående. Således förändras inte hemvisten  enbart för 

att makarna flyttar till ett nytt land, utan de måste avtala om att det nya landets 

materiella rätt ska vara tillämplig på deras förmögenheter.44 Enligt 1990 års LIMF, 

förvärvade makarna hemvist först efter två år i det nya landet. Av förarbetena till 

2019 års LIMF, framgår det att makarna måste bo i det nya landet betydligt längre 

än två år för att det nya landet materiella rätt ska vara tillämplig på deras 

förmögenheter. Ifall makarna bott en kortare tid i det nya landet, så behöver de 

visa att hemvist tagits i det nya landet vid tidpunkt för äktenskapet ingående.45 I 

propositionen framgår det även att det inte ska finnas någon begränsning i 

tillämpningen av det andra landets lag.46  

                                                   
42 Istället tillämpas Haagprotokollet från 2007. 
43 Bogdan. SvJT 2016, s. 627 ff. 
44 Prop. 2018/19:50., s. 46.  
45 Prop. 2018/19:50., s. 49. SOU 2017:90, s. 19 ff. 
46 Prop. 2018/19:50., s. 49. SOU 2017:90, s. 19 ff. 
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     I propositionen lyfter lagstiftaren för och nackdelar med att tillämpa 

oföränderlighetsprincipen. Framförallt anser lagstiftaren att den bidrar till att 

upprätthålla förutsebarheten för makar som gifter sig utomlands och sedan tagit 

hemvist i Sverige. Principen möjliggör även för makar att planera sina 

förmögenhetsförhållanden på ett sätt som inte förändrar eller underkänner 

planeringen vid flytt till ett nytt land, förutsatt att makarförordningen regler är 

tillämplig i det nya landet. Därutöver anser lagstiftaren att ytterligare en fördel med 

principen är att den bidrar med mindre olägenheter för makarna än om en ny lag 

ska vara tillämplig på deras egendomsförhållanden.47  

     Lagstiftaren anser att en nackdel med principen är att den inte beaktar att 

makarnas personliga förhållanden gör att de ibland har förvärvat en starkare 

anknytning till det land där han eller hon lever, vilket innebär att de sociala 

värderingar som makarna anammat åsidosätts.48   

4.2.1 Konsekvenser av oföränderlighetsprincipen 

Remissinstanserna noterar att en konsekvens av oföränderlighetsprincipen 

kommer vara att svenska domstolar nu i större utsträckning kommer behöva 

tillämpa utländsk lag. 49  Vissa förespråkare anser exempelvis att 

oföränderlighetsprincipen innebär ett upprätthållandet av stabilitet i 

egendomsordningen mellan makar. Detta innebär att makarna skyddas mot 

överraskningar av att delar av deras egendomsförhållanden underkänns i det nya 

landet eller att någon av makarna ska få ett fördelaktigare läge. Dock noterar han 

att detta synsätt inte passar väl mot bakgrund av makars möjlighet att röra sig 

betydligt mer över landsgränser och uppmärksammar särskilt att en större del av 

makarnas förmögenheter kan ha förvärvats i det nya landet. En konsekvens av 

oföränderlighetsprincipen skulle således innebär att utländsk rätt ändå ska 

                                                   
47 Prop. 2018/19:50., s. 49. SOU 2017:90, s. 19 ff. 
48 Prop. 2018/19:50., s. 49. SOU 2017:90, s. 19 ff. 
49 Prop. 2018/19:50., s. 49. SOU 2017:90, s. 19 ff. 
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tillämpas på deras svenska förmögenheter. Detta hade likväl kunnat innebära en 

överraskning för makarna.50  
 Sammanfattningsvis anser Pålsson att oföränderlighetsprincipen bör mjukas 

upp eftersom den i vissa fall kan peka ut en rättsordning som inte längre är gällande 

på spörsmålet eller tvinga makarna att dela upp sina förmögenheter efter en 

rättsordning som avviker från deras sociala och ekonomiska förväntningar.51 

 Även svenska underinstanser noterar att övergången till 

oföränderlighetsprincipen kommer resultera i att den utländska rätten kommer att 

tillämpas i betydligt större utsträckning än tidigare i vilka fall makarförordningen 

bestämmelser om ordre public också kommer att vara aktuellt i större 

utsträckning.52 

4.3 Tillämplig materiell lag 

Av propositionen till 2019 års LIMF, framgår det att tillämplig materiell lag för 

makar som innehar förmögenheter med internationell anknytning är 

äktenskapsbalkens regler beträffande förfogande rätt över makarnas gemensamma 

egendom.53 Det framgår även att äktenskapsbalkens regler beträffande jämkning 

av makars förmögenhetsförhållanden ska tillämpas även om den utpekade 

materiella lagstiftningen är utländsk.54 

4.4  Äktenskapsbalkens reglering av makars 

förmögenhetsförhållanden 

Som ovan nämnt innehåller 1 kap. 3 § ÄktB en generell regel som reglerar makars 

ekonomiska förhållanden. Bestämmelsen stadgar att varje make ska ansvara över 

sin egen egendom och skulder. Bestämmelsen kan dock vid läsning ge en 

                                                   
50 Pålsson Lennart. Utvecklingslinjer och aktuella problem i svensk internationell privaträtt. Svensk Juristtidning, s. 

857. 
51 Pålsson, s. 857 – 859.  
52 Prop. 2018/19:50., s. 45. 
53 Prop. 2018/19:50., s 45 – 46.  
54 Prop. 2018/19:50., s 45 – 46. 
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missvisande bild eftersom egendom i ett äktenskap huvudsakligen betraktas som 

giftorättsgods, om det inte finns något särskilt reglerat. Dock ska det understrykas 

att bestämmelserna i 1 kap. 3 § ÄktB är helt oberoende av om makarnas egendom 

är giftorättsgods eller enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB. Det sagda innebär att 

trots att egendomen mellan makarna ska betraktas som gemensam, så svarar 

makarna ändå för de skulder och egendom som är deras egna.55 

      Ur ett ekonomiskt familjerättsligt perspektiv, så betraktas makarna som två 

självständiga rättssubjekt. Det sagda innebär att makar enligt svensk familjerättslig 

reglering har rätt att ingå avtal med varandra, låna ut likvida medel eller köpa 

egendom av varandra.56 

4.4.1 Avtal mellan makar 

Som tidigare nämnt har makar möjlighet att sinsemellan ingå avtal på samma sätt 

som vilka personer som helst på det förmögenhetsrättsliga området. Däremot 

ställer äktenskapsbalken krav på hur dessa avtal ska ingås för att de ska kunna få 

en giltig verkan gentemot andra intressegemensamma parter som exempelvis 

borgenärer. Av 8 kap. 1 § ÄktB framgår det att benefika avtal (gåvor) mellan 

makar ska registreras i behörig ordning för att få en giltig verkan.57 En gåva i detta 

avseende mellan makar realiseras tillskillnad från avtal om mahr (se vidare under 

avsnitt 5.1), under äktenskapet. Om inte gåvan registreras mellan makar i behörig 

ordning enligt 8 kap. 1 §, så får den inte en giltig verkan mellan makarna. Ett 

alternativ till kravet på registrering, är att gåvan traderas (besittningsövergår) eller 

att makarna alternativt enligt 31 § Lag (1936:81) om skuldebrev, denuntierar 

(meddelar om att gåva givits) varandra. 58  Tillkomsten och giltigheten av 

                                                   
55 Brattström Margareta. Äktenskap, Samboende och partnerskap. Iustus, 6:e uppl. s. 53. 
56 Brattström, s. 54 ff. 
57 Läsaren ska notera att Äktenskapsbalkens regler kring makars förmögenhetsförhållanden tar sikte på egendom  

framförallt under eller efter äktenskapet. 
58 Se exempelvis NJA 1962 s. 699, dock underkände domstolen argumentet om att rådigheten var avskuren, eftersom 

makarna ansågs ha sambesittning. 
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familjerättsliga avtal av detta slag följer i regel de allmänna förmögenhetsrättsliga 

principerna som framgår av Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar.59  

      I doktrin har det emellertid diskuterats det förekommer vissa särskilda typ av 

familjerättsliga avtal som rör makarnas personliga förhållanden. Detta kan 

exempelvis vara avtal att makarna upprättar avtal där de kommer överens om när 

de ska gifta sig eller upprättar avtal om avbrytande av havandeskap. 60 

Argumentationen i doktrin har emellertid varit att dessa avtal faller utanför 

förmögenhetsrättsliga avtal mellan makar, eftersom en fullgörelse inte kan tvingas 

med några rättsliga medel. Dessa avtal är i regel inte bindande på så sätt att 

rättsmedel kan tilltas, men de får däremot reflexverkningar vid tillämpningen av 

andra regler på förmögenhetsrättens område. I doktrin framgår det att dessa typer 

av avtal exempelvis påverkat den ena makens underhållsskyldighet gentemot den 

andre, när det förelegat en överenskommelse om att den ena ska arbeta hemma och 

den andra ska förvärvsarbeta.61 

4.4.2 Avtal om framtida underhåll? 

I 6 kap. ÄktB finns regler om underhållskyldighet mellan makar under bestående 

äktenskap och vid äktenskapsskillnad. En makes underhållsplikt gentemot den 

andra maken är tvingande såväl under äktenskapet som efter äktenskapets 

upplösande, ifall det föreligger omständigheter som talar för att den andre maken 

har en sådan rätt.62 I praxis har domstolarna underkänt möjligheterna för makar att 

avtala om framtida underhåll, eftersom det inte anses rimligt att en make i 

framtiden ska vara underhållsskyldig förrän den skyldigheten faktiskt fastställts.63 

                                                   
59 Brattström, s. 142. Se även NJA 1962 s. 669. Vid köp av fast egendom mellan makar gäller exempelvis 4 kap. 

Jordabalken för att köpet ska få en sakrättslig verkan gentemot borgenärerna.  
60 Brattström s. 142. Se även RH 2004:41, domstolen underkände avtal om avbrytande av havandeskap eftersom det 

inte gick det inte kan framtvingas med rättsliga medel. 
61 Brattström s. 142 ff. 
62 Brattström s. 55.  
63 Se NJA 1950 s 513 och RH 2000:42, samt en opublicerad dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge (T 569-03) 

där domstolen hade att pröva om en exmake som under äktenskapet åtog sig stora summor att erlägga till sin exfru, 
rätteligen kunder verkställas. 
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      Brattström argumenterar för att möjligheten för makar att ingå avtal om 

framtida underhåll regleras av dels avtalsrättsliga principer om avtalsfrihet, vilket 

rent teoretiskt innebär att avtal om mahr bör vara giltiga. Dock anför Brattström 

samtidigt att eftersom avtalsfriheten mellan makar begränsas av 

äktenskapsbalkens regler, så gäller inte alla principer om avtalsfrihet, vilket 

innebär att avtal om mahr inte kan erkännas.64  

      Brattström anför vidare att följden av detta synsätt innebär att avtal om 

underhåll enligt svensk rätt inte kan ingås förrän det är aktuellt för den ena maken 

att det ska realiseras, det vill säga först vid äktenskapsskillnad.65 Det ska även 

tilläggas att detta resonemang följer regeln i 8 kap. 2 § ÄktB, där det framgår att 

en utfästelse av en make om en framtida gåva inte är utan verkan. I förarbetena har 

detta motiverats med att det riskerar att urholka borgenärsskyddet, eftersom det 

möjliggör att makar kan undandra utmätningsbar egendom.66 Brattström anser 

således att makar som vill avtala om en framtida ekonomisk förpliktelse redan 

under äktenskapet bör använda sig av en annan avtalsform än avtal om underhåll, 

och föreslår att makar vid avtal om framtida underhåll bör skriva förbehåll om att 

den bidragsberättigade ska bli ägare till tillgången i form av enskild egendom.67 

4.4.3 Bodelning  

En bodelning innebär att makarnas förmögenhetsförhållanden uppdelas de 

emellan. De centrala delarna kring bodelningens materiella innehåll framgår av 11 

kap. ÄktB. Vid bodelning så följer domstolarna vanligtvis behovsprincipen, och 

uppdelningen av tillgångarna beror således på vilka behov makarna har gentemot 

varandra.68 

                                                   
64 Brattström s. 56 
65 Brattström s. 56. Detta framgår även av Äktenskapsbalken 9 kap. 13 §.  
66 Brattström s. 56.  
67 Brattström s. 56 ff.  
68 Brattström s. 170. 
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4.4.3.1 Bodelning under äktenskapet 

Av 9 kap. 1 § st. 2 ÄktB, framgår det under vilka förutsättningar makar kan avtala 

om en bodelning och dess innehåll. En bodelning under äktenskapet kräver dels 

att makarna är överens om innehållet och att de registrerar det till Skatteverket 

enligt 16 kap. 1-2 §§ ÄktB.69 En bodelning under äktenskapet möjliggör således 

för makarna att redan under äktenskapet reglera sina ekonomiska förmögenheter. 

4.4.3.2 Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad 

Av 9 kap. 1 § st. 1 ÄktB, framgår det ett krav på bodelning med anledning av 

äktenskapsskillnad. Av 9 kap. 2 § ÄktB, framgår det att makars egendom som 

föreligger vid fristdagen (tidpunkten för skilsmässan) ska tas med i bodelning.70 

Således föreligger det inte en möjlighet att ta med framtida utfästelser om 

exempelvis gåvor vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. 

4.4.4 Äktenskapsförord 

Ett äktenskapsförord möjliggör för makar att avtala om vilken egendom som ska 

utgöra giftorättsgods och vilken egendom som ska utgöra enskild egendom. 

Äktenskapsförord kan användas för att avtala om gåvor eftersom det sakrättsliga 

momentet uppfylls genom registrering.71  

      Äktenskapsförord är däremot ett av de få avtal som makar kan sluta inför 

äktenskapet som sedan får en giltig verkan. Genom ett äktenskapsförord kan alltså 

blivande makar med giltig verkan avtala om fördelningen av egendom. Av doktrin 

går det dock enbart att utläsa att äktenskapsförordet enbart avser de 

egendomsförhållanden som makarna vid tidpunkten faktiskt äger eller har rådighet 

över. Det sagda innebär att äktenskapsförordet inte tar sikte utfästelser på framtida 

gåvor som sedan efter äktenskapet ska realiseras. Detta stadgande framgår även av 

                                                   
69 Brattström s. 170. 
70 Brattström s. 173. 
71 Brattström s. 145. 
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8 kap. 1 § st. 1 ÄktB.72 Ett giltigt äktenskapsförord förutsätter att det upprättats 

skriftligt och registrerats i sedvanlig ordning.73 

4.4.4.1 Onerösa rättshandlingar 

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra ifall en rättshandling mellan makar ska 

betraktas som en gåva eller ifall det ska betraktas som en onerös rättshandling, där 

en motprestation förväntas av gåvotagaren. Det beror således på vilken funktion 

avtalet eller rättshandlingen har i det enskilda fallet. Av doktrin framgår det att 

onerösa rättshandlingar ska bedömas i enlighet med 4 kap. 19 § (1981:774) 

utsökningsbalk. Bestämmelsen stadgar att makarna har bevisbörda för att 

egendomen som är i deras besittning är den ena makens och att det således inte ska 

bedömas enligt principer för sambesittning.74 

                                                   
72 Brattström s. 150.  
73 Artikel 25 (2) i makarförordningen talar om att äktenskapsförord ska vara giltig till den formen utpekande tillämplig 

lag bestämmer att den ska vara.  
74 Brattström s. 150. Se även avsnitt 5.5.6.3, där onerösa rättshandlingar diskuteras beträffande möjlighet för makar att 

kvalificera mahr under denna del av den förmögenhetsrättsliga familjerätten.  
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5 Institutet mahr  
 Med anledning av ökade migrationsströmmar på senare tid så har antalet 

utländska makar bosatt sig i Sverige. Dessa makar, som ingått äktenskap 

utomlands, har oftast olika förmögenheter som inte enkelt kan kvalificeras i den 

svenska rättsordningen. På allt senare tid så har alltfler muslimer bosatt sig i 

Sverige, vilket inneburit att nya frågar beträffande kvalifikation av deras 

förmögenhetsrättsliga förmögenheter uppstått. En frågeställning som varit en stor 

del av den juridiska diskursen är hur avtal om mahr ska behandlas i svensk rätt.75 

      Mahr kan kan enklast förklaras som en morgongåva som ges till den blivande 

makan inför ett äktenskap. Morgongåvan ges sedan till bruden som sedan äger 

rätten att spara, investera eller testamentera bort det. I vissa länder där mahr 

förekommer, brukar morgongåvan oftast ges till brudens familj.76  

5.1 Äktenskapet enligt islam – synen på mahr 

Regler kring mahr kan härledas ur koranen och innebär som tidigare nämnt en 

skyldighet för en blivande make att till sin maka utge eller överföra egendom inför 

äktenskapet.77 Fullgörandet av mahr kan i vissa situationer ske teoretiskt, det vill 

säga, det sker ingen egentlig överföring av egendomen, inför äktenskapet. 78 

Vanligtvis realiseras verkan av mahr först vid äktenskapets upplösande. Vad för 

typ av egendom eller storleken på beloppet som ska överföras varierar mellan olika 

äktenskap från olika muslimska länder, men det gemensamma är att maken går 

med på att överföra en del av sin egendom till sin blivande maka, och att 

överföringen först verkställs vid anfordran.79  

                                                   
75 Brattström Margareta & Sayed Mosa. Behandlingen av mahr i samband med bodelning enligt svensk rätt, Juridisk 

Publikation, 2013, s. 207. 
76 Oxford Islamic Studies Online. Mahr, Oxford University Press, 2019-08-18.  
77 Sayed Mosa. Mahr – syfte, funktion och ställning i svensk rätt, Äkta makar. Ungdomsstyrelsens skrift 2012, s. 20. 
78 Mosa Sayed beskriver denna uppskjutna mahr form som mahr mukhtar, där den större delen av mahr utfaller efter 

äktenskapets ingående, se s. 207 ff.  
79 Hjärpe Jan m.fl. Om islamisk rättstradition och dess aktuella problematik, Iustus, Uppsala, 2010, s. 185 ff.  
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Trots att mahr kan härledas ur koranen, så innehåller inte koranen några konkreta 

regler på hur avtal om mahr ska se ut.80 I kapitel 2 i koranen och i verserna 236-

237 beskrivs mahr som en framtida förpliktelse utan krav på en motprestation. Av 

kapitel 33 och vers 40 i koranen framgår det att mahr är en viktig del av det 

muslimska äktenskapet och av vers 50 i samma kapitel framgår det att mahr ska 

betraktas som en gåva utan förbehåll den blivande hustrun.81 Det är således upp 

till parterna att inför äktenskapet reglera vilken verkan kvinnans mahr ska ha dem 

emellan. Således saknar den islamska familjerätten bodelningsregler för makar 

under äktenskapet, istället regleras nästan alla makarnas förmögenheter inför 

äktenskapet. 82  Detta är annorlunda från den svenska svenska regleringen 

beträffande makars förmögenhetsförhållanden, eftersom äktenskapsbalkens nästan 

uteslutande tar sikte på makarnas förmögenheter under och efter äktenskapet.  

5.2 Mahravtalens olika beskaffenhet 

Mahr som upprättats i ett äktenskapsliknande kontrakt kallas för mahr musamma. 

Mahr som upprättats utanför ett äktenskapsliknande kontrakt kallas för mahr 

almithl. Den förstnämnda mahr-konstruktionen kan antingen realiseras vid avtalets 

ingående eller vid anfordran. Mahravtal som realiseras vid anfordran kallas 

vanligtvis för mahr muakhar. Det är vanligt med anfordran efter äktenskapets 

upplösande och det är framför allt denna typ av mahr som kommer att behandlas i 

framställningen. 

Den senare mahr-konstruktionen, en ospecificerad, avser oftast situationer där 

mannen beslutat för att till kvinnan utge ett belopp innan äktenskapets ingående.83 

Storleken på beloppet beror på ett antal sociala och framför allt ekonomiska 

aspekter.84  

                                                   
80 Brattström & Sayed, s. 207. Därtill ska det tilläggas att det i Iran är vanligt med avtal om mahr som realiseras efter 
att äktenskapet upplösts. 
81 Brattström & Sayed, s. 210. 
82 Brattström & Sayed, s. 210. 
83 Brattström & Sayed, s. 209. 
84 Dock inget som närmre behandlas inom ramen för denna framställning.  
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5.3 Mahr – ett främmande rättsinstitut 

Sayed beskriver mahr som en del av den islamiska familjerättsliga rättsordningen. 

I den islamiska rättsordningen betraktas mahr närmast som ett skydd för kvinnan, 

vilket kan jämföras med det skydd som kvinnan i Sverige erhåller genom 

giftorättssystemet, som till skillnad från mahr är könsneutral. Sayed poängterar att 

mahr syftar till att skapa koherens i det familjerättsliga systemet.85 Denna koherens 

bygger framförallt på de religiösa överväganden som beskrivits under avsnitt 5.1. 

Sayed anser att mahr utifrån beskrivningen i koranen närmast bör betraktas som 

en benefik rättshandling mellan makarna.86  

 Benefika rättshandlingar är som beskrivits under avsnitt 4.4.1 och 4.4.2, giltiga 

om de uppfyller gåvolagens krav och dessutom för makar uppfyller de i 

äktenskapsbalken särskilt uppräknande villkoren. Eftersom avtal om mahr rör 

överenskommelser med omfattande belopp, i vissa fall uppemot hundratusentals 

kronor, talar det för att det är en ekonomisk karaktär som ligger till grund för 

avtalet och inte eftersom koranen ställer de kraven.87  Sayed anser att det i sådana 

situationer, där mahr rör omfattande belopp, bör sättas vikt vid syftet till ingåendet 

av mahr från ett avtalsperspektiv och inte nödvändigtvis från ett religiöst 

perspektiv. Framförallt anser Sayed att dessa typ av mahravtal bör sättas i relation 

till den avsaknad av socialförsäkringssystem som föreligger i många islamiska 

samhällen. Ur ett ekonomiskt perspektiv torde således mahrs primära eller 

viktigaste funktion vara att ersätta den roll som staten har i exempelvis Sverige. 

Likaså anser Sayed att det är viktigt att notera att den islamiska rättsordningen 

saknar bodelningsregler mellan makar, som i Sverige återfinns i äktenskapsbalken, 

således avser mahr även att reglera makarnas förmögenheter genom bodelning. 

                                                   
85 Brattström & Sayed, s. 209. 
86 Brattström & Sayed, s. 210. 
87 Brattström & Sayed, s. 210.  
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5.4 Egen kommentar  

Att betrakta mahr som närmast en benefik rättshandling skulle teoretiskt kunna 

accepteras, men rent praktiskt skulle det inte gå att realisera ett sådant avtal. Om 

man utgår ifrån mahr som utgörs av omfattande belopp så torde det vara närmast 

omöjligt för svenska domstolar att med svenska rättsregler påtvinga en make att 

utge ett belopp som även i den islamiska rättsordningen har funktionen som 

underhåll. Äktenskapsbalkens regler, i synnerhet giftorättsystemet, bygger 

huvudsakligen på likadelning. Detta trots att varje make svarar för sina egna 

tillgångar och skulder. Syftet med svensk äktenskapsskillnad är att parterna inte 

ska försättas i en sämre ställning gentemot varandra och därför har lagstiftaren 

även öppnat möjligheten för att jämka även i utlandet giltiga skeva 

bodelningsavtal.88  
 Det micro- och macro perspektiv som Sayed beskriver för den islamiska 

rättsordningen, ska ses i ljuset av avsaknaden av ett socialförsäkringssystem, och 

eftersom det inte föreligger en sådan avsaknad av ett socialt skyddsnät i Sverige, 

så kan det inte heller på den grunden anses vara riktigt att erkänna giltigheten av 

mahr. 

5.5 Kvalifikation av mahr i svensk rättspraxis 

På senare tid har det förekommit alltfler avgöranden där svenska domstolar 

försöker avgöra vilken rättslig verkan avtal om mahr kan eller ska få i den svenska 

rättsordningen. Utgången i målen har däremot varit varierande och domstolarna 

har inte riktigt tagit ställning till kvalifikationen av denna typ av förmögenheter.  

5.5.1 RH 1993:116 

Målet rörde kvalifikation av mahr för två makar som ingått äktenskap utomlands 

och som därefter tagit hemvist i Sverige. Makarna hade före äktenskapets 

ingående, bestämt att maken vid äktenskapsskillnad ska utge ett mahr på ett belopp 

                                                   
88 Se exempelvis 12 kap. 3 § ÄktB avseende villkoren för äktenskapsförord. 
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om 15 000 israeliska shekel. Hovrätten hade att avgöra ifall mahr kunde 

kvalificeras under den svenska familjerättsliga förmögenhetsrätten. 

      Hovrätten prövade kvalifikationsfrågan med stöd av ett tidigare avgörande från 

Högsta domstolen, NJA 1986 s 615, som frångick den då rådande 

nationalitetsprincipen om att frågor beträffande makars underhållsskyldigheter ska 

prövas enligt det lands lag makarna senast haft gemensam hemvist. Skälet till att 

frångå nationalitetsprincipen var att det ansågs vara lämpligare att pröva 

underhållsfrågor utifrån det landets lag där den underhållsberättigade tagit 

hemvist, eftersom frågan kunde prövas med hänsyn till makarnas nya sociala 

faktorer.  

      Hovrätten ansåg däremot att det fanns övervägande skäl som talade för att det 

var lämpligare att tillämpa det landets lag, där den bidragsberättigade tagit 

hemvist. Hovrätten ansåg även att det inte stred mot svensk ordre public att 

tillämpa den utländska rätten och kom fram till att mahravtalet bör betraktas som 

underhåll enligt det utländska rättsordningen.89  

5.5.2 RH 2005:66 

I målet hade en av makarna utländskt medborgarskap och den andra maken svenskt 

medborgarskap sedan några år tillbaka. Makarna hade ingått äktenskap utomlands 

och avtalat om mahr som innefattade ett belopp om 250 000 kronor. Maken skulle 

utge beloppet efter anfordran. Talan om äktenskapsskillnad väcktes i Sverige och 

hustrun yrkade att maken skulle utge det avtalade beloppet.  

      Hovrätten prövade först enligt vilken lands lag tvistefrågan skulle prövas efter 

och kom fram till att reglerna i 1990 års LIMF regler var tillämpliga. Av 3 § 

framgick det tillämplig lag då ska vara det som makarna gemensamt avtalat om. 

Makarna saknade dock ett lagvalsavtal och domstolarna valde att pröva tvisten 

enligt 4 § LIMF, som stadgade att det landets lag som makarna hade hemvist vid 

äktenskapets ingående ska vara tillämpligt. Av 19 § LIMF framgick det att hemvist 

begreppet ska tolkas utifrån vart makarna anses ha stadigvarande bott under en 

                                                   
89 Underhållsfrågor återfinns i Haagprotokollet från 2007. 



	 29 

längre period. Hovrätten kom fram till att makarna hade stadigvarande kontakt 

med det utländska landet eftersom den ena maken inte var medborgare i Sverige 

och eftersom den andra maken innehaft sitt svenska medborgarskap under en 

kortare tid. Det yrkade beloppet bifölls eftersom det sedermera prövades mot 

bakgrund av det utländska rättsordningen. 

5.5.3 Egen kommentar 

RH 1993:116 och RH 2005:66 illustrerar tydligt hur yrkanden om mahr i svensk 

rätt har beviljats när den utländska rättsordningen pekats ut som tillämplig på 

spörsmålet. Rättsfallen pekar även på att domstolen bedömt utfästelser om mahr 

som en utjämning av makarnas förmögenhetsförhållanden. Nedan följer en 

redogörelse för när svensk rätt pekats ut som tillämplig och när domstolarna haft 

att pröva kvalifikationen av det främmande rättsinstitutet mot bakgrund av de 

svenska materiella rättsreglerna i äktenskapsbalken. 

5.5.4 Mål T5151-11 

Detta hovrättsavgörande tog sikte på två makar som ingått äktenskap utomlands 

och sedermera tagit hemvist i Sverige, där den ena maken efter äktenskapsskillnad 

i Sverige yrkade att domstolen skulle förpliktiga maken att utge den tidigare 

utfästelsen av mahr. Hovrätten konstaterade att svensk rätt var tillämplig på avtalet 

om mahr.90 Kvalifikationen av mahr i detta avseende var mycket kort eftersom 

parterna var överens om att det ska betraktas som en förmögenhetsrättslig 

betalningsförpliktelse som ska anses vara förfallen vid anfordran och hänvisade 

till 1 kap. 5 § lagen (1936:81) om skuldebrev.  

5.5.5 Egen kommentar 

Hovrätten mål nr T5151-11, är ett mycket annorlunda avgörande eftersom 

domstolen valde att tillämpa förmögenhetsrättsliga regler och principer från den 

                                                   
90 Det framgår inte av rättsfallet hur Hovrätten kommer fram till att svensk rätt ska vara tillämplig på spörsmålet, men 

utgångspunkten beträffande kvalifikation av internationella familjerättsliga förmögenhetsfrågor var 19 § i (1990:272) 
LIMF.  
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dispositiva principen som till viss del strider mot svensk familjerättslig reglering. 

Äktenskapsbalkens regler medger visserligen att makar inbördes exempelvis kan 

ingå låneavtal med varandra, men vid avtal om mahr, (som närmast kan likställas 

en benefik rättshandling) så föreligger det avsaknad av en motprestation, vilket gör 

att Hovrättens argument om att det ska likställas med en betalningsförpliktelse inte 

kan anses riktig, vilket Högsta domstolen i NJA 2017 s 168 också bekräftar.91  

5.5.6 NJA 2017 s. 168 

Fram tills år 2017 fanns det nästan uteslutande hovrättspraxis som behandlade 

prövningen av mahr i den svenska rättsordningen. Högsta domstolen meddelade i 

förevarande mål för första gången prövningstillstånd beträffande kvalifikation av 

mahr. 

      Målet rörde två makar som ingått äktenskap i Iran. Vid äktenskapets ingående 

var en av makarna bosatt i Sverige och den andra maken hade för avsikt att bosätta 

sig i Sverige. Makarna hade före äktenskapets ingående upprättat ett avtal om 

mahr. Avtalet stadgade att maken skulle utge 690 guldmynt vid anfordran. 

Makarna ansökte sedermera om äktenskapsskillnad, där hustrun också yrkade på 

att maken ska utge guldmynten som avtalades vid äktenskapets ingående. 

Domstolen tog ställning till två frågor: 1. Hur kvalifikation av mahr skulle ske och 

2. om avtalet om mahr överhuvudtaget kan göras gällande. Beträffande den första 

frågan, ansåg domstolen att det ska ske utifrån avtalets ordalydelse och syfte 

utifrån tidpunkten avtalet ingicks, eftersom det enligt domstolen var möjligt att 

mahravtalet kunde betraktas på olika sätt utifrån vilket behov den avsåg att 

tillfredsställa. Domstolen konstaterade att kvalifikationen av mahravtalet ska ske 

utifrån rena familjerättsliga förmögenhetsrättsliga principer och regler eftersom 

det träffats med anledning av makarnas äktenskap.  

      Efter att domstolen konstaterat att kvalifikationen ska ske utifrån den svenska 

familjerättsliga förmögenhetsrätten behövde de ta ställning till huruvida 

spörsmålet avsåg ett avtal som kunde vara hänförlig till makarnas personliga 

                                                   
91 Detta kan jämföras med redogörelsen under avsnitt 4.2.3.1. 
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förhållanden (och därmed inte med rättslig grund kan påtvingas en fullgörelse) 

eller ifall det kunde kvalificeras under någon av äktenskapsbalkens olika 

förmögenhetsregleringar. Domstolen prövade mahr mot alla de 

förmögenhetsuppsättningar som beskrivits under avsnitt 4.2 och inledde med att 

motivera att den materiella prövningen medger att det råder avtalsfrihet mellan 

makar och blivande makar. Domstolen underströk dock att denna avtalsfrihet om 

makars egendomsförhållanden begränsas om de inte uppfyller föreskrifterna i 

äktenskapsbalken.  

      Nedan följer en redogörelse av domstolens materiella prövning utifrån några 

av de förmögenhetsuppsättningar som framgår under avsnitt 4.2. 

5.5.6.1 Mahr: ett föravtal? 

Domstolen underkände kvalifikation av mahr som ett föravtal och hänvisade till 

att det följer av 9 kap. 13 § ÄktB att makar enbart i förväg inför en bestående 

äktenskapsskillnad kan avtal om en förmögenhetsuppdelning. Det går således 

utanför äktenskapsbalkens regler att medge avtal som ingås långt före en 

äktenskapsskillnad, i vilket mahravtalet i förevarande mål hade ingåtts.92  

5.5.6.2 Mahr: ett äktenskapsförord? 

Domstolen underkände kvalifikation av mahr som ett äktenskapsförord och 

hänvisade först till att det saknas formkrav för äktenskapsförord, det vill säga att 

det ska registreras. Därutöver underkändes kvalifikationen eftersom domstolen 

konstaterade att i ett äktenskapsförord inte går att avtala om en 

förmögenhetsöverföring, som mahravtalet avsåg att reglera. Äktenskapsförord 

syftar enbart till att reglera vilken egendom emellan makarna som ska anses vara 

gemensam eller enskild.93 

5.5.6.3 Mahr: en gåva? 

Domstolen underkände kvalifikation av mahr som en gåva och hänvisade till att 

en utfästelse inte räcker för att uppfylla gåvolagens regler på tradition eller 

                                                   
92 NJA 2017 s. 168 p. 31. 
93 NJA 2017 s. 168 p. 32. 
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äktenskapsbalkens regler på registrering för gåvor mellan makar. Ett avsteg från 

kravet på registrering eller tradition ansågs inte möjligt eftersom det skulle urholka 

borgenärsskyddet till vilket publicitetskravet avsåg att upprätthålla.94 

5.5.6.4 Mahr: engångsunderhåll? 

Domstolen öppnar för en möjlighet att kvalificera mahr som ett engångsunderhåll 

för det fallet att, makarna vid tidpunkten av ingåendet av avtalet hade för avsikt att 

den skulle få en sådan verkan. Dock var den sammantagna bedömningen att 

bedömningen av avtalet ska ske utifrån den sociala kontext den ingåtts, vilket 

domstolen ansåg tydde på att det ytterst ingåtts för att reglera de 

förmögenhetsrättsliga rättsverkningarna av äktenskapet.95 

5.5.6.5 Mahr: ett eget rättsinstitut? 

Högsta domstolen fann att mahravtalet inte kunde kvalificeras som föravtal, 

äktenskapsförord eller gåva och konstaterade att avtalet saknar en svensk 

familjerättslig motsvarighet, vilket var den rättsordning som pekades ut som 

tillämplig enligt 4 § 1990 års LIMF reglering.  

      I p. 12 i domen redogör domstolen för att mahravtal är så pass typfrämmande 

för svensk rätt att det inte kan göras gällande någon annanstans än i det landet det 

ingicks. Om så är fallet, ska domstolarna pröva avtal om mahr enligt den utländska 

rättsordningen och ta hänsyn till den sociala kontext den ingicks i, vilket avviker 

från den dåvarande internationella privaträttsliga metoden som vid tidpunkten för 

målets upptagande var tillämplig på makarnas förmögenheter.96 

      Domstolen anför vidare att mahr inte ska betraktas som ett eget typfrämmande 

rättsinstitut eftersom det skulle resultera i ett svårbedömt rättsläge för de svenska 

domstolarna. Därutöver skulle det även förändra synsättet på kvalifikationsfrågan 

eftersom det riskerar att innebära att andra utländska avtal också kräver 

kvalifikation på ett annorlunda sätt. Domstolen konstaterade att kvalifikationen av 

mahravtal ska ske utifrån sedvanliga kvalifikationsregler och ställde slutligen 

                                                   
94 NJA 2017 s. 168 p. 32. 
95 NJA 2017 s. 168 p. 12 
96 Den dåvarande internationella privaträttsliga metoden var att tillämplig lag ska vara den landets lag som tvisten 

närmast har anknytning till. 
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frågan huruvida avtal om mahr ska underkännas ifall de inte kan kvalificeras under 

någon familjerättslig förmögenhetsuppsättning. 

      Domstolen konstaterar inledningsvis att rättshandlingar inte automatiskt ska 

betraktas som ogiltiga enbart för att de inte kan kvalificeras under svensk materiell 

rätt.97 Av förarbetena till 1990 års LIMF, framgick det att ett sådant resonemang 

är alldeles för långtgående och att domstolarna ska var återhållsamma med att 

underkänna rättshandlingar som makarna med fog utgått ifrån skulle kunna göras 

gällande i det nya hemvistlandet.98  

      I förevarande mål, ansåg domstolen att mahravtalet däremot ska underkännas 

eftersom det närmast kan betraktas som ett avtal om partiell bodelning, som enligt 

äktenskapsbalkens regler är ogiltig.99 

5.6 Egen kommentar 

Rättsfallet belyser svårigheten för svenska domstolar att åsidosätta svenska 

familjerättsliga regleringar och principer, när svensk rätt pekats ut som tillämplig 

lag på en utländsk rättshandling. Förarbetena till 1990 års lag medger inte ett 

automatisk underkännande av den utländska rättshandlingen enbart för att det 

föreligger en avsaknad av kvalifikation.  

      Om makarförordningen var tillämplig på det aktuella målet så hade framförallt 

domstolens resonemang beträffande kvalifikationen av mahr sett annorlunda ut. 

Av p. 27 i makarförordningen framgår det att den utpekade lagen ska innehålla 

regler som tydligt behandlar den ena makens eller båda makarnas egendom under 

och efter äktenskapet. I svensk rätt föreligger det fortfarande en avsaknad av en 

klassificering av egendom under äktenskapet, såtillvida det inte är ett 

äktenskapsförord.  Äktenskapsförord reglerar dock enbart uppdelningen av 

tillgångarna och inte exempelvis överföring av egendom eller förpliktelser och 

skyldigheter mellan makarna under äktenskapet som följer av artikel 27(d) i 

förordningen.  

                                                   
97  NJA 2017 s. 168 p. 33. 
98 NJA 2017 s. 168 p. 34.  
99 NJA 2017 s. 168 p. 43. 
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6 Ordre public 
Inom den svenska internationella privaträtten så har det etablerats en princip om 

att bestämmelser i utländsk rätt eller avgöranden som meddelandets i utlandet inte 

fåt tillämpas eller erkännas om det visar sig vara uppenbart oförenligt med 

grunderna i den svenska rättsordningen. Principen eller förbehållet kallas för ordre 

public.100 Av förarbetena framgår det principen ska tillämpas ex officio, det vill 

säga, domstolarna ska självmant pröva ifall kvalifikation eller erkännande av 

utländsk rätt strider mot fundamentala principer i den svenska rättsordningen.101 

 I de allra flesta internationella privat – och processrättsliga författningar framgår 

förbehållet om ordre public uttryckligen.102 Av artikel 30(2) i makarförordningen 

följer att förordningen inte begränsar medlemsstaternas möjlighet att frångå 

tillämpligheten av kollisionsreglerna i förordningen ifall det uppenbart skulle 

strida mot sådana fundamentala principer som framgår av nationell materiell 

lagstiftning.  

 Bogdan anser däremot att ett uttryckligt ordre public-förbehåll i en 

konventionstext ska innebära att förbehållet ska missbrukas regelmässigt för att 

undvika att tillämpa de gällande rättsreglerna. Tillämplighet av ordre public ska 

således ske restriktivt.103 Därutöver har även EU-domstolen slagit fast i sin praxis 

målet att ordre public-förbehållet inte får tillämpas på ett sätt som medför en 

rättslig eller faktisk diskriminering som står i strid med medlemsstatens åtaganden 

enligt EU-rätten.104 

                                                   
100 Bogdan, s. 76. 
101 Bogdan, SvJT 2001, s 333. Ex officio prövning framgår exempelvis av 34 kap. 1 § Rättegångsbalken, där det 

framgår att fråga om hinder för målets upptagande ska av rätten företagas, så fort det förekommer anledning därtill. 
102   Bogdan, s. 77. 
103 Bogdan, s. 78. 
104 Bogdan, s. 78. 
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6.1 Innebörden av ordre public i svensk rätt 

De faktiska fundamentala principerna som förbehållet avser att skydda går inte att 

räkna upp i en uttömmande lista.105 Rent allmänt beskrivs det som att ordre public 

avser att motverka så att inte principer som skyddar det allmänna och enskilda 

medborgare åsidosätts.106 2 kap. 23 § (1974:152) regeringsformen kan sägas ge 

uttryck för ett svenskt ordre public-förbehåll, i det avseendet att inga rättsregler får 

tillämpas som åsidosätter de i bestämmelsen utpekade rättigheterna. 

 

6.1.1.1 Tillämpligheten av negativ ordre public 

Tillämpligheten av främmande rätt kan leda till olika resultat. När svenska 

domstolar prövar tillämpligheten av främmande rätt och detta resulterar till ett 

stötande resultat ger det uttryck för en negativ ordre public.107 Enligt Bogdan, sker  

tillämpandet av negativ ordre public enbart för att den utländska rätten möjliggör 

det och inte för att svensk rätt möjliggör det. Således är det resultatet eller effekten 

av den utländska rätten som är uppenbart oförenligt med den svenska 

rättsordningen och inte de utländska rättsreglerna i sig.108 Huruvida negativ ordre 

public ändå ska tillåtas att tillämpas har av lagstiftaren överlämnats till 

domstolarna att avgöra. 

6.1.1.2 Tillämpligheten av positiv ordre public 

Bogdan diskuterar ytterligare en form av ordre public, nämligen positiv ordre 

public. Med positiv ordre public utgår man ifrån att svenska materiella rättsregler 

ska vara tillämpliga på spörsmålet oavsett under vilken rättsordning 

rättsförhållandet vid tidpunkten härrör ifrån.109 Detta blir framförallt aktuellt när 

tvisten i fråga  avser regler som från svensk synpunkt anses vara så pass känsliga 

att domstolarna inte kan undvika att tillämpa svensk rätt oavsett vilken lands lag 

                                                   
105 Bogdan, s. 80. 
106 Karlgren Hjalmar. Svensk rättspraxis, internationell privat, straff –och processrätt, Svensk Juristtidning, 1956, s. 
40 ff.  
107 Bogdan Michael. Ordre public och tvingande rättsregler i Haagkonventionerna om internationell privat- och 
processrätt, Svensk Juristtidning, 1993, s. 309 ff.  
108 Bogdan,. SvJT 1993, s. 309 ff.  
109 Bogdan, s. 84. 
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som pekats ut. Framförallt avser detta regler som anses vara internationellt 

tvingande. 

Av artikel 30(1) i makarförordningen framgår det att de föreskrivna reglerna 

inte begränsar medlemsstatens möjlighet att frångå möjligheten att tillämpa 

internationellt tvingande regler. I förarbetena till makarförordningen framgår det 

dock att detta innebär att jämkning av den utländska rätten ska kunna ske i alla 

situationer där domstolarna anser att resultatet avviker från vad som är konformt 

enligt svensk rätt.110 Därutöver framgår det i skälen till makarförordningen att 

bestämmelserna om positiv ordre public ska tolkas restriktivt.111 

6.2 Behandlingen av ordre public i svensk rättspraxis 

Eftersom förbehållet om ordre public ska tillämpas restriktivt, finns få avgöranden 

i svensk rätt som uttryckligen hänvisar till förbehållet. Bogdan är noga med att 

poängtera att detta inte innebär att svenska domstolar ska acceptera kvalifikation 

av utländsk lagstiftning som är oförenlig med svensk rätt i större omfattning. De 

få avgörandena beror snarare på att svenska domstolar i så stor uträckning som 

möjligt vill undvika att tillämpa förbehållet öppet. Istället, försöker domstolarna i 

första hand att söka alternativa förklaringar till varför den utländska rätten inte ska 

tillämpas i det aktuella fallet.112 

 NJA 1964 s. 1 illustrerar ett tydligt exempel på behandlingen av ordre public i 

svensk rättspraxis. Målet rörde huruvida domstolen skulle acceptera möjligheten 

för en fader att väcka en negativ faderskapstalan. Den utländska rätten medförde 

en sådan rätt för fadern. Domstolen ansåg däremot att detta uppenbart strider mot 

familjebalkens regler eftersom det skulle åsidosätta barnets talerätt.  

Trots att rättsfallet illustrerar ett tydligt exempel på när förbehållet om ordre 

public kan vara tillämplig så anges det inte uttryckligen någonstans i domen. 

Bogdan anser att detta kan bero på att man i Sverige är rädd för att öppet tillämpa 

förbehållet, vilket skulle leda till att den främmande staten uppfattar det som en 

                                                   
110 Prop. 2018/19:50, s. 49 ff.  
111 Se skälen 54 i makarförordningen. 
112 Bogdan, s. 79. 
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form av vedergällning. Däremot understryker han att sådana hänsynstaganden inte 

ska spela någon roll eftersom främmande stater inte har någon som helst möjlighet 

att få sina rättsregler eller domar tillämpade eller verkställda i Sverige på ett 

tvingande sätt.113 

Ett mål från kammarrätten illustrerar detta mycket restriktiva förhållningssätt 

som svenska domstolar intagit i frågan om att tillämpa positiv ordre public samt 

hur förbehållet nästan uteslutande tillämpas i uppenbara fall. Målet rörde huruvida 

ett äktenskap mellan två utländska makar ska erkännas i Sverige, sedan kvinnan 

vid äktenskapets ingående inte var myndig. Målet bedömdes enligt lagen 

(1904:26) (”IÄL”) om vissa rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmyndarskap. Av 7  kap. 4 § IÄL framgick det att främmande äktenskap inte ska 

erkännas om det uppenbart strider med grunderna för rättsordningen. 

Kammarrätten ansåg att eftersom kvinnan var underårig vid tidpunkten för 

äktenskapets ingående, så fanns det ingen möjlighet att erkänna den utländska 

vigseln enligt svensk rätt.114 Domstolen noterade dock att trots att ordre public-

förbehållet var tillämplig i det aktuella fallet, så innebar detta inte att det skulle 

innebära kännbara betydande konsekvenser för paret i Sverige. 

6.3 Ordre public i makarförordningen 

Under avsnitt 4.2 presenterades de nya reglerna för utpekande av tillämplig lag på 

ett särskilt spörsmål mellan makar. Den stora förändringen är att de nya reglerna 

utgår ifrån en ny princip oföränderlighetsprincipen medan tidigare regler som 

pekar ut tillämplig lag utgår ifrån föränderlighetsprincipen. Remissinstanserna 

och Bogdan noterar att detta kan innebära att svenska domstolar kommer att 

behöva tillämpa utländsk rätt i större utsträckning, och således inte behöva 

kvalificera spörsmålet under den svenska förmögenhetsrätten.115 

 

                                                   
113 Bogdan, s.80. Till läsaren ska det även förtydligas att åberopandet av ordre public inte avser att ta avstånd från den 

främmande rätten, utan det illustrerar enbart begränsningen av tillämpligheten av den utländska rätten i det enskilda 
fallet.  

114 Idag hade detta mest sannolik begränsats av barnkonventionen som också numera är svensk lag. 
115 Prop. 2018/19:50, s. 45 ff. Bogdan, s. 80 ff.  
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6.4 Övriga begränsningar  

De nya LIMF-bestämmelserna innehåller regler som begränsar den utländska 

rättens tillämplighet. Detta innebär att svenska domstolar har möjlighet att med 

svenska rättsregler i äktenskapsbalken jämka ett avtal trots att den utländska rätten 

pekats ut som tillämplig.116  

6.5 Egen kommentar 

Som anförts ovan ska ordre public-förbehållet tillämpas restriktivt. Detta har bland 

annat illustrerats med de rättsfall som tagits med under avsnitt 6.2. Inte ens i NJA 

2017 s. 168 använder domstolen ordre public-förbehållet öppet för att underkänna 

kvalifikationen av mahr. Således är det svårt att svara på huruvida kvalifikation av 

mahr utgör ordre public, eftersom det beror på hur eller under vilken 

förmögenhetstyp i den materiella rätten som den närmast kan efterlikna.117 Om 

mahravtal exempelvis skulle uppfylla kraven på äktenskapsförord i Sverige så 

skulle resultatet bli att det erkänns som ett bindande äktenskapsförord mellan 

makar.  

Under avsnitt 4.4.4 framgår det dock varför mahr inte uppfyller kraven på 

äktenskapsförord. Förutom att det inte uppfyller äktenskapsbalkens kriterier för 

äktenskapsförord, så kan man tänka sig att resultatet av att acceptera icke giltiga 

äktenskapsförord i Sverige skulle ses som stötande. Inte minst mot bakgrund av 

att det går utöver svenska makars möjlighet att avtala om deras förmögenheter och 

hade i praktiken inneburit att svenska makar skulle kunna kringgå 

äktenskapsbalkens tvingande regler och ingå enklare eller alternativa 

förmögenhetsavtal utomlands för att sedan få de erkända i Sverige, s.k. fraude de 

la loi. Således går det att argumentera för att mahr eventuellt kan underkännas med 

negativ ordre public eftersom det framför allt är effekten av avtalet som är 

stöttande i den svenska rättsordningen och inte rättsreglerna i sig. Därutöver bör 

                                                   
116 Se 2 kap. 4 § i 2019 års LIMF. 
117 Bogdan, s. 69 ff.  
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det ses som att ett erkännande av mahr eventuellt hade urholkat lagstiftarens 

tvingande krav på upprättande av äktenskapsförord och åsidosatt 

äktenskapsbalkens bestämmelser. 

Å andra sidan hade exempelvis kvalifikation av mahr som äktenskapsförord 

inneburit att avtalsfriheten mellan makar inte begränsas i lika stor utsträckning 

beträffande deras förmögenheter, vilket också hade kunnat vara ett giltigt svensk 

ordre public-argument. 

 Att tillämpa utländsk rätt i större utsträckning, (se avsnitt 6.3), skulle även 

innebära att ordre public-förbehållet skulle tillämpas i större utsträckning med 

anledning av att effekterna eller resultatet av att tillämpa den utländska rättsregeln 

skulle vara uppenbart rättsstridigt. Betydelsen eller samspelet mellan ordre public-

förbehållet och tillämpligheten av utländsk rätt skulle få ett större utrymme i 

svenska avgöranden och svenska domstolar skulle framför allt få den vanskliga 

uppgiften att avgöra i vilka situationer förbehållet  med giltig verkan kan åberopas. 

Det ska noteras att förbehållet inte kan, eller ska, åberopas i de fall den utländska 

rätten endast avviker lite från den svenska rätten.118 Ett tänkbart scenario där 

domstolen har att avgöra huruvida förbehållet ska tillämpas eller ifall man ska välja 

att avvika från den familjerättsliga förmögenhetsrätten skulle kunna vara i de 

situationer där mahr närmast kvalificeras som underhåll.  

 I svensk rätt går det inte att med giltiga rättsmedel tvinga en part att utge 

underhåll (som denne i förväg avtalat om att utge) såvida inte det vid realiserandet 

av avtalet föreligger ett sådant behov från den andra makan. Om så är fallet, kan 

avtal om mahr som upprättats i detta syfte närmast, oavsett om det grundar sig på 

ett giltigt eller ett icke giltigt avtal (avtal som upprättades vid äktenskapets 

ingående) som inte erkänns i svensk rätt. 

Domstolen bör i en sådan situation välja att kvalificera det som underhåll, trots 

avvikelsen från den svenska regleringen beträffande underhåll mellan makar. 

Följden av det beskrivna kan således bli att den utländska rätten tillämpas i strid 

med svensk materiell lagstiftning eftersom det 1. inte behöver kvalificeras och 2. 

resultatet eller effekterna av den utländska rätten skiljer sig så pass lite att ordre 

                                                   
118 Se avsnitt 6.2 
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public-förbehållet inte med giltig verkan kan åberopas för att hindra tillämpandet 

av den utländska rätten.  

 Det ska understrykas att domstolarna inte kan använda sig av argumenten i NJA 

2017 s. 168 för att undvika erkännandet av den utländska rätten, när den tillämpliga 

rätten pekats ut som främmande. Mot bakgrund av de nya LIMF-reglerna så 

kommer detta mest sannolikt att bli resultatet, när makar inte avtalat om att den 

nya landets lag ska tillämpas. Detta är en förändring som skiljer sig åt de gamla 

LIMF reglerna, som närmast bygger på föränderlighetsprincipen och detta innebär 

i praktiken att mahr nästan uteslutande kommer att underkännas när svensk rätt 

pekats ut som tillämplig lag och och eventuellt accepteras när främmande rätt 

pekas ut som tillämplig lag. Huruvida ordre public-förbehållet då får en större 

betydelse ter sig att undersökas, men ryms dock inte i denna framställning.  
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7 Diskussion 
Denna framställning har undersökt möjligheten för kvalifikation av mahr eller 

alternativt ett erkännande av mahr på annan grund inom ramen för den svenska 

internationella privaträtten. Mahr som härrör från koranen har närmast betraktats 

som ett typfrämmande rättsinstitut och som beroende på dess utformning 

kvalificerats på olika sätt i svensk rättspraxis. Diskussionen under detta avsnitt 

kommer att delas upp i tre delar där avsnitt 7.1 behandlar kvalifikation av mahr 

när svensk rätt pekats ut som tillämplig lag medan avsnitt 7.2 behandlar 

erkännande av mahr när den utländska rätten pekats ut som tillämplig lag. Slutligen 

redogör avsnitt 7.3 mina reflektioner om kvalifikation eller erkännande av mahr i 

den svenska internationella privaträtten med utgångspunkt ifrån reglerna och 

principerna som återfinns i makarförordningen. 

7.1 Kvalifikation av mahr i svensk rätt 

Att kvalificera mahr under svensk materiell rätt har visat sig omöjligt eftersom det 

inte ryms under någon familjerättslig förmögenhetsgren. Konstruktionen av mahr 

efterliknar således inte någon av de förmögenhetsliknande avtalen som räknats upp 

under avsnitt 4.2. Det är dock inte enbart avsaknad på rättslig grund som 

omöjliggör kvalifikation av mahr utan det är även en rad ekonomiska och framför 

allt sociala aspekter som gör att mahr inte passar in i den svenska rättsordningen. 

Äktenskapsbalkens regler bygger som tidigare nämnt på likadelningsprincipen och 

även på en jämställighetsprincip vilket innebär att makar inte får ett fördelaktigare 

läge gentemot varandra såvida inte ett sådant behov identifierats och faktiskt 

fastställts. Mahr (från ett islamiskt perspektiv) avser i stället att jämna ut en redan 

ojämn situation mellan makarna, på grund av avsaknaden av ett 

socialförsäkringssystem motsvarande det som finns i Sverige. Från ett ekonomiskt 

perspektiv begränsas mahravtalets tillämplighet eftersom det riskerar att urholka 

äktenskapsbalkens principer om likadelning. Dock kan inte enbart ett ekonomiskt 

perspektiv vara tillräckligt för att argumentera emot kvalifikation av mahr. Från 

ett socialrättsligt perspektiv går det att argumentera att utgångspunkten på det 
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privaträttsliga området är att parterna ska kunna åtnjuta avtalsfrihet, och de avtal 

som de ingått ska som utgångspunkt gälla eftersom det skulle får svåröverblickbara 

konsekvenser att underkänna avtal som parterna med visst fog räknat med ska 

gälla. 

 Om man argumenterar i linje med Sayed, som lyfter att ett av mahravtalets 

praktiska verkningar redan kan åstadkommas genom underhållsinstitutet i Sverige, 

vilket man kan avtala bör det ifrågasättas varför sådana mahravtal som fyller 

samma funktion som för underhållsinstitutet i Sverige ändå ska underkännas 

eftersom det inte ingåtts enligt den svenska lagstiftarens regler? Det kan således 

inte enbart vara en avsaknad av rättslig grund som föranleder underkännandet av 

mahr utan det beror också på den samhälleliga kontexten som avtalet ska prövas 

inom.  

 Makarförordningen antogs med syftet att åstadkomma en harmonisering på den 

internationella privaträttens område beträffande makars 

förmögenhetsförhållanden, för att öka förutsebarheten och tryggheten för makar. 

Syftet upprätthålls inte ifall underkännandet av mahr sker för att svensk rätt vägrar 

att acceptera syftet eller den funktion som avtalet om mahr fyller och i stället, 

någorlunda ensidigt, lägger störst vikt vid det faktumet att avtalet inte ingåtts. 

Huruvida detta visar ett exempel på en rädsla för att acceptera främmande rätt låter 

jag vara osagt, men det är viktigt att notera att det socialrättsliga perspektivet också 

spelar en roll i bedömningen.  

 Sayed argumenterade även för att mahr närmast bör betraktas som en onerös 

gåva. Dock har det under avsnitt 5.5.6.3 redogjorts för att domstolen i NJA 2017 

s. 168 underkände kvalifikation av mahr som gåva eftersom det inte ansågs 

förenligt med den svenska rättsordningen att påtvinga en sådan rättshandling, 

speciellt då ”gåvan” består så omfattande belopp. Under avsnitt 5.5.6.4 öppnar 

domstolen i NJA 2017 s. 168 en möjlighet för att kvalificera mahr som ett 

engångsunderhåll för det fallet att makarna hade för avsikt att mahravtalet skulle 

ha en sådan funktion. Detta skulle kunna möjliggöra kvalifikation av mahr som 

ryms inom det micro- och makroperspektiv som Sayed beskriver. Således kan 

vissa typer av mahr kvalificeras under svensk rätt. Detta är emellertid inte något 
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säkert eftersom domstolen ändå valde att lämna detta och se till den den 

”samhälleliga kontexten” inom vilken mahravtalet ingicks och kom fram till att 

det ingicks för att reglera de förmögenhetsrättsliga rättsverkningarna som uppstått 

efter äktenskapsskillnad. Det är dock förbryllande och det behöver ifrågasättas 

huruvida det mikro- och makroperspektiv som Sayed beskrivit och 

”förmögenhetsrättsliga rättsverkningar” i realiteten är densamma? Innebär detta då 

att domstolen underkände kvalifikation av mahr som engångsunderhåll på samma 

grund som de faktiskt öppnade för att det ska kunna gå att kvalificera mahr på? 

Det tar oss tillbaka till den socialrättsliga vägransgrund som domstolarna tillämpar 

för att undvika kvalifikation av mahr i svensk rätt. Av p. 12 i domen bekräftas detta 

genom att domstolen konstaterar att mahr är ett så pass främmande rättsinstitut att 

det rimligen inte kan inrymmas i den svenska rättsordningen. Frågan är dock vad 

som bör betraktas som rimligt? Makarförordningen, och framförallt EU-rätten, 

ställer upp principer för ömsesidigt erkännande vilket innebär att alla 

medlemsstater ska erkänna andra medlemsstaters inhemska lagstiftning så länge 

det inte strider mot rättsregler och principer av fundamental betydelse. Sådana 

principer och rättsregler har däremot i allmänt språkbruk beskrivits som principer 

och rättsregler som framförallt ska skydda de enskilda. Det kan rimligen då inte 

användas som riktigt argument för att det ska skydda enskilda,  om delar av deras 

förmögenheter riskerar att underkännas med anledning av medlemsstaternas egna 

uppfattning.  

 Därutöver går det att uppfatta det som att kvalifikation av mahr var mer möjlig 

förut än idag eftersom det av hovrättspraxis framgått att erkännande var möjligt, 

trots att tillämplig lag var utländsk. I RH 1993:116 valde exempelvis hovrätten att 

kvalificera mahr som ett avtal som syftar till jämna ut makarnas 

förmögenhetsförhållanden. Detta synsätt ligger i linje med det mikroperspektiv 

som Sayed beskrivit. Detta synsätt torde även ligga i linje med att de allra flesta 

mahravtal som numera ingås för att senare, vid anfordran, kunna realiseras. 
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7.2 Erkännande av mahr på annan grund 

En betydande skillnad som den nya makarförordningen medför är en förändring i 

hemvistbegreppet. Tidigare, enligt 1990 års LIM,  ansåg man att makarna i regel 

förvärvat hemvist efter att de bott i det nya landet i minst två år. Detta gav uttryck 

för föränderlighetsprincipen som innebär att tillämplig lag blir annorlunda 

beroende på vart makarna tagit hemvist. Den nya makarförordningen har däremot 

förändrat hemvistbegreppet. Av makarförordningen följer istället att hemvist inte 

ersätts efter två år, utan att en betydligt längre tid ska förflyta för att det nya landets 

lagar ska vara tillämpliga. Remissinstanserna och sakkunniga har noterat att detta 

innebär att svenska domstolar kommer att behöva tillämpa utländsk lag i större 

omfattning.  

Följer vi makarförordningens bestämmelser, innebär det att de allra flesta makar 

kommer att få utländsk rätt tillämpad på sina förmögenheter. För makarnas del 

skulle detta ge en förutsebarhet, som exempelvis kvalifikation av deras 

förmögenheter under den svenska rättsordningen inte medför. Detta riskerar dock 

att urholka äktenskapsbalkens regler, om svenska domstolar skulle acceptera 

äktenskapsliknande kontrakt, som inte uppfyller de krav som uppställs i den 

svenska materiella regleringen/rätten. 

Detta innebär även att frågan om negativ ordre public i större utsträckning 

kommer att behöva lyftas upp i domstolarnas domskäl som ett argument till den 

möjliga orimliga effekt som tillämpandet av den utländska rätten kan medföra. 

Lagstiftaren har även noterat detta och därför återfinns det numera 

begränsningsregler av utländsk rätt i 2019 års LIMF. Exempelvis möjliggör 2019 

års LIMF jämkning, även om utländsk lag är tillämplig på makarnas 

förmögenhetsförhållanden. Rent teoretisk verkar lagstiftaren anse att problemet 

beträffande risken för negativ ordre public är löst. Dock torde dessa bestämmelser 

innebära att svenska domstolar i det enskilda fallet måste föra en diskussion ifall 

det med riktighet går att jämka den utländska rätten i alla situationer, där det enbart 

avviker ytterst lite.  

Beträffande erkännande av mahravtal innebär detta samma resonemang som 

förts under avsnitt 7.1 om kvalifikation. Det sagda innebär att domstolarna istället 
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för att erkänna den utländska rättsordning där ett mahravtal med giltig verkan kan 

åberopas, kommer att kunna åberopa jämkning i större utsträckning med hjälp av 

svenska rättsregler, i den mån den utländska rätten erkänner en rättshandling som 

inte kan likställas med en i riket. Detta torde få en stor betydelse eftersom ordre 

public-förbehållet ska åberopas och tillämpas restriktivt, vilket innebär att det 

krävs en stor avvikelse mellan den svenska rätten och den utländska rätten för att 

mahravtal som är giltiga i utlandet ska kunna ogiltigförklaras i Sverige.  

Rent praktiskt innebär detta även att den förutsebarhet som makarförordningen 

syftar till att etablera åsidosätts, eftersom det absolut inte kan anses vara 

förutsebart att utländska makars förmögenheter, där den utländska lagstiftningen 

pekas som tillämplig, kan jämkas med en icke utpekad lagstiftning. I realiteten 

borde det gå att argumentera för att det kanske inte spelar roll vilken tillämplig lag 

som pekats ut eftersom mahravtalet ändå behöver inrymmas inom den svenska 

materiella rätten. Framför allt torde detta resultera i att mahravtal heller inte kan 

erkännas i svensk rätt även i situationer där utländsk lag pekats ut som tillämplig. 

Följden blir även att den hovrättspraxis som rör erkännande av mahr baserad på 

den utländska rätten inte blir gällande. I stället kommer NJA 2017 s. 168 

fortfarande att vara gällande för kvalifikation av mahr i svensk rätt men också för 

möjligheten att erkänna mahr i svensk rätt även när den utländska rätten pekats ut 

som tillämplig. Kontentan är att kvalifikation enligt lex fori kommer ske oavsett 

vilken lands lag som är tillämpligt på spörsmålet. Därutöver får svenska materiella 

rättsregler en större betydelse för mahravtalets giltighet. 

Går det att åstadkomma en förändring? För att anknyta till det resonemang jag 

förde under avsnitt 7.1 så beror mahravtalets giltighet i den svenska rättsordningen, 

ytterst på hur svenska domstolar väljer att se till dess funktion och syfte ur ett 

socialt och ekonomiskt perspektiv. Ska det verkligen spela roll att mahravtalets 

syfte och funktion till viss del urholkas när makarna flyttar till Sverige, eftersom 

kvinnan nu har möjlighet till ett socialt skyddsnät i Sverige? Det vore dock ytterst 

orimligt att erkänna avtal vars funktion redan är uppfyllda i den nya staten. Det 

vore ännu orimligare att påtvinga fullgörandet av ett sådant avtal, särskilt i 

situationer där beloppet är omfattande och kvinnan inte har det behovet. Dock ska 
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det understrykas att detta inte ska innebära att avtal om mahr ska underkännas när 

ett sådant behov finns från kvinnans sida. Således torde de svenska 

jämkningsreglerna enbart tillämpas i de situationer mahravtalets syfte skulle 

uppenbart strida mot äktenskapsbalkens likadelningsregler. Skulle mahravtalet 

dock uppfylla äktenskapsbalkens likadelningsregler skulle avtal om mahr närmast 

kunna erkännas som underhåll eller en någon annan liknande egendomsutjämning 

och inte underkännas. Jag noterar dock att följden av mitt resonemang också 

innebär att den förutsebarhetsprincip som makarförordningen avser att 

upprätthålla, grovt åsidosätts. Detta torde dock inte vara alltför problematiskt när 

syftet redan åsidosätts på grund av de svenska begränsningsreglerna i LIMF. 

Jag anser även att det bör vara lämpligt att föra en kortare diskussion om syftet 

att införa begränsningsregler som återfinns i LIMF. Är skyddet för de svenska 

rättsreglerna så pass viktiga att det möjligtvis inte kan anpassas till de 

gränsöverskridande effekterna som uppstår när makar flyttar? För mahravtalets del 

kanske detta mer handlar om att den sekulära svenska rättsstaten inte kan acceptera 

att religiösa företeelser och juridik ska sammanblandas på detta sätt, vilket i sin tur 

innebär att rättsordningar omöjligtvis ska anpassas till religion. Sayed noterar att 

den svenska lagstiftningen ska vara fri från religiösa värderingar. Detta borde 

innebära att det inte ska föreligga en skyldighet för svenska lagstiftare att acceptera 

rättsordningar som ytterst bygger på religiösa värderingar. Huruvida detta ska vara 

säreget för ett typfrämmande rättsinstitut som härrör från islam avstår jag att 

kommentera något ytterligare. 

7.3 Reflektioner 

Under avsnitt 1.2 lyftes frågan, varför tillämpar vi utländsk rätt särskilt fram. 

Några av de viktigaste argumenten var för att Sverige genom diverse 

internationella åtaganden (ex. makarförordningen) åtagit sig att göra så, men att 

detta enbart ska ske när det visar sig att domstolen kan få ut mer praktiska resultat. 

Således är synsättet att den internationella privaträtten möjliggör för två 

rättsordningar att parallellt vara tillämplig på ett visst spörsmål. Detta är ett 
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juridiskt synsätt. Den internationella privaträtten agerar dock inte förutsebart om 

vi följer detta synsätt eftersom olika behov hos enskilda återfinns i olika länder. I 

Sverige är exempelvis äktenskapsbalkens regler till stor del icke-dispositiva om 

man jämför med motsvarande rättsregler i flera andra muslimska länder, där 

parterna åtnjuter betydligt större avtalsfrihet, även på äktenskapsrättens område. 

Eftersom det nu visat sig att kvalifikation och erkännande av mahr inte är 

möjligt någonstans i den svenska rättsordningen, så behöver man ställa frågan 

varför vi ens en har en internationell privaträtt om den inte kan tillämpas på ett sätt 

som upprätthåller makarnas förmögenhetsförhållanden? Effekten eller 

konsekvensen av att mahr inte kan kvalificeras blir att den gåvotagande makan 

förlorar rätten till en del av sin förmögenhet, som ju hade kunnat realiseras i 

hemlandet. Om vi drar det ytterligare och ponerar att ett av de muslimska länderna 

varit en deltagande medlemsstat till en liknande makarförordning, hur hade det 

blivit då? Det hade mest troligtvis resulterat i samma sak, nämligen att mahravtalet 

inte hade erkänts om exempelvis iransk domstol ska tillämpa svensk rätt.119 Hur 

mycket utrymme ska en deltagande stat få för att tillämpa begränsningsregler på 

utländsk lagstiftning? Ska gränsen kanske gå när det rör sig om negativ ordre 

public eller ska det räcka att tillämpa begränsningar i den mån den utländska 

lagstiftningen avviker lite?  

Det kanske är som Bogdan antyder, det vill säga att utländsk rätt enbart får ges 

utrymme när det anses lämpligt och inte annars. När är då utländsk rätt lämplig? 

                                                   
119 Dock hade det erkänts om iransk rätt haft liknande begränsningsregler som i Sverige, nämligen att 

de kan tillämpa sin egna inhemska lagstiftning i den mån den utländska rätten avviker. 
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8 Avslutande kommentar 
Den nya antagna makarförordningen på den internationella privaträttens område, 

som syftar till att reglera makars förmögenhetsförhållanden som har 

gränsöverskridande följder, förändrar inte rättsläget beträffande möjlighet att 

kvalificera mahr eller för den delen erkänna dess giltighet på annan grund. 

Makarförordningen följer numera oföränderlighetsprincipen, vilket inte kommer 

påverka bedömningen av mahravtalets giltighet i Sverige. Framför allt har det i 

framställningen lyfts fram under vilka situationer som mahr närmast skulle kunna 

komma att kvalificeras eller erkännas i svensk rätt. En sådan möjlighet föreligger 

närmast om avtalet har en sådan karaktär och syfte som ett underhåll. Således 

skulle mahr närmast kunna kvalificeras som ett engångsunderhåll och 

undersökningen ger till stor del stöd för att Högsta domstolens bedömning i NJA 

2017 s. 168 om mahravtal inte kommer att förändras på längre sikt. I stället bör 

lagstiftaren beakta fler sociala och ekonomiska aspekter beträffande mahravtal, för 

att det ska kunna erkännas i Sverige. 

  Därtill har undersökningen lyft fram om den internationella privaträtten för 

mahravtalets del, verkligen fyller någon egentlig funktion, när inhemsk 

lagstiftning i så stor utsträckning kan tillämpas trots att den utpekade materiella 

lagstiftningen är utländsk, på grund av hemvist eller lagvalsavtal. Undersökningen 

har även problematiserat huruvida makarförordningen verkligen uppfyller det 

uttalade syftet att öka förutsebarheten och tryggheten för makar. 
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9 Käll –och litteraturförteckning 

9.1 Offentligt tryck 

 

Prop. 2018/19:50 Regeringens proposition. Makars och 

sambors förmögenhetsförhållanden i 

internationella situationer. 

 

SOU 2017:90 Makars, registrerade partners och sambors 

förmögenhetsförhållanden i internationella 

situationer.  

 

2018/19:CU14  Civilutskottets betänkande. Makars och 

sambors förmögenhetsförhållanden i 

internationella situationer.  

9.2 Lagtext 

Sverige 

SFS (1904:26)  Lag om vissa internationella 

rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmyndarskap. 

 

SFS (1942:740)         Rättegångsbalk. 

 

SFS (1974:152)         Regeringsformen. 

 

SFS (1981:774)         Utsökningsbalk. 

 

SFS (1987:230)         Äktenskapsbalk. 
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SFS (1990:272) Lag om internationella frågor beträffande 

makars förmögenhetsförhållanden. 

 

SFS (2019:234) Lag om internationella frågor beträffande 

makars förmögenhetsförhållanden. 

 
 
Europeiska unionen 

2009/941/EG Rådets beslut av den 30 november 2009 om 

Europeiska gemenskapens ingående av 

Haagprotokollet av den 23 november 2007 

om tillämplig lag avseende 

underhållsskyldighet 

  

EU 2016/1103 Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 

24 juni 2016 om genomförande av ett 

fördjupat samarbete på området för 

domstols behörighet, tillämplig lag samt 

erkännande och verkställighet av domar.  
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9.5 Rättsfallsförteckning 

Högsta domstolen 

NJA 1950 s 513 

NJA 1962 s. 699 

NJA 2017 s. 168 
 

Hovrätterna  

RH 1993:116 

RH 2000:42, 

RH 2004:4 

RH 2005:66 
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