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1 Inledning 
 

1.1 Presentation av ämnet 
 

Ordet religion härrör från latinets religio, vilket betyder att binda samman, hålla ihop. 

Genast kan ordet få en positiv klang och föra med sig något harmoniskt, men ordet har en 

något mindre attraktiv betydelse också. Religio kan likaså betyda att bakbinda, att hålla 

någon på plats mot dennes vilja.1 Som med allt annat här i livet kan även ordet religion och 

också utövandet av en viss religion innebära och medföra olika känslor och handlanden. 

Applicerat på äktenskapet kan man undra om religionen binder samman och håller ihop de 

två parter som ingått äktenskap eller om religionen mot den enes eller bådas vilja håller 

kvar dem inom äktenskapets ramar. 

 

Spontant är det nog ingen som tänker sig att rätten till skilsmässa ska betecknas som en 

mänsklig rättighet, i alla fall ingen här i väst. Ty vi anser det vara en självklarhet. Men 

verkligheten ser annorlunda ut, medan aktuella internationella instrument erkänner 

personers rätt till äktenskap finns än idag inga instrument som erkänner rätten för 

personerna ifråga att skilja sig. I de flesta katolskt- eller muslimskt influerade länderna är 

skilsmässa antingen förbjudet eller svåråtkomligt. Äktenskap anses i enlighet med den 

katolska tron vara ett sakrament, något heligt och absolut oupplösligt. Muslimer å sin sida 

anser äktenskapet vara en viktig institution som ska bevaras. Såväl katoliker som muslimer 

anser äktenskapet och familjen vara den centrala enheten i samhället och följaktligen anses 

skilsmässa vara ett tecken på misslyckande och devalvering av familjenheten. I länder som 

Irland och Egypten är skilsmässorätten något som idag orsakar många debatter med paroller 

som mänsklig rättighet eller ogudaktigt påhitt. 

 

Irland med starka band till katolicismen upphävde skilsmässoförbudet så sent som 1995. 

Detta var inte något lättbestämt beslut, snarare var det ett resultat av många års debatter 

kring huruvida irländarna var gudfruktiga och katolska nog att bevara det sakramentala 

1 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/religion 2014-08-24. 
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äktenskapet. I Egypten har skilsmässodebatten sett något annorlunda ut; visserligen 

existerar rätten att upplösa ett äktenskap men i olika utsträckning beroende på om det är en 

man eller kvinna som begär skilsmässa. I Egypten har således debatten kring skilsmässa 

varit huruvida kvinnans rätt till skilsmässa ska utvidgas.  

 

1.2 Syfte och avgränsning 
 

Förevarande uppsats syftar till att utifrån lagstiftningen i Irland och Egypten belysa 

huruvida katolicismen och shari´a har något inflytande på familjerätten, närmare bestämt 

rätten till skilsmässa. Detta görs med hjälp av tre delfrågor;  

 

1. Vad säger respektive religion om äktenskap och skilsmässa? 

2. Hur ser gällande lagstiftning kring skilsmässobestämmelserna ut i respektive land? 

3. Hur förhåller sig dessa två länders lagstiftning på skilsmässorätten till 

internationella instrument som behandlar familjerätt? 

 

Frågan ska således analyseras mot bakgrund av gällande och relevant folkrätt. Med 

äktenskap avses i förevarande arbete ett ur ett rättsligt perspektiv giltigt sådant. Med andra 

ord åsyftas inte barnäktenskap eller skenäktenskap dylika förhållanden. 

 

Irland har tidigare ansetts vara ett av de mest katolska länderna, något som har ändrats 

under de senaste 20 åren. Den starka samlevnaden med religionen håller på att sakta men 

säkert lösgöras, trots att 87 % av irländarna beskriver sig själva som katoliker. Intressant är 

det att se huruvida samma frigörelse uttrycks inom familjerätten.2 Egypten tillhör en av 

världshistoriens första civilisationer samt är ett islamiskt kulturcentrum. Det islamiska 

inflytandet visar tydliga avtryck på olika betydande områden som till exempel politik, 

lagstiftning och massmedier. Samtidigt är rättsväsendet märkbart präglat av västeuropeisk 

rättslig tradition.3 Därav valet av dessa länder, de ska således inte på något sätt i 

sammanhanget vara representativa för andra katolska eller muslimska länder. Vidare 

2 http://www.dagen.se/nyheter/antalet-aktiva-katoliker-blir-allt-farre-i-europa/ 2012-01-31. 
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medför valet av dessa länder också att endast en viss ”gren” av kristendomen respektive 

islam analyseras; Irland är i majoritet romerskt katolskt och Egypten i majoritet 

sunnimuslimskt. Det ska slutligen nämnas här att syftet inte är att utröna huruvida den 

aktuella lagstiftningen i Irland och Egypten stämmer överens med respektive religions 

andemening. Inte heller är det meningen att kritisera eller förespråka en eliminering av 

religionerna ifråga.  

 

1.3 Metod och disposition 
 

Denna uppsats utformades med att först och främst läsa på vad respektive religion 

egentligen, med fokus på äktenskap och skilsmässa, förespråkade. Steg ett var att läsa på 

Internet om respektive religion, för att sedan låna ett antal böcker i religionshistoria. Detta 

var särskilt användbart eftersom den islamiska rätten och religionen är så integrerade att det 

är av extra vikt att återge religionshistoria för att förklara de islamiska rättsreglernas 

utformning. Därmed inte sagt att bakgrunden om kristendomen har varit onödig, tvärtom 

har även den givit en bättre förståelse för varför till exempel gällande internationella 

åtaganden är stipulerade så som de är idag. Nästa steg var att ta reda på vad respektive 

lands lag, influerad av religion, stadgar om skilsmässa. Steg tre var att läsa på vad de 

internationella instrumenten har för syn på äktenskapets upplösning samt vad rättspraxis på 

det aktuella området visar.  Förutom böcker har kunskap också sökts i offentligt tryck, 

rättsfall, artiklar och så även också Internet.  

 

Arbetet är upplagt på så sätt att i arbetets andra kapitel ges en presentation av båda 

religionerna och vad de har för syn på äktenskapets upplösning. I förevarande arbetes tredje 

kapitel behandlas respektive lands lagstiftning om skilsmässorätten och huruvida den är 

influerad av religionen. I arbetets fjärde avsnitt presenteras vad de för arbetet aktuella 

internationella instrument har för syn på skilsmässorätten och slutligen ges i det femte och 

avslutande avsnittet en diskussion om huruvida skilsmässoregleringen i respektive land, om 

än tillgängliga, är diskriminerande mot kvinnor.  

 

 8 



1.4 Begreppsdefinitioner 
 

Hadith: Nedskrivna återgivanden av muntliga berättelser om Profetens gärningar och 

handlingar. En hadith består av två delar: den första delen består av en tradentkedja (isnad), 

alla eventuella steg som ska leda till profeten och den andra delen består av vad profeten 

har sagt (matn). 

 

Ijma: Ijmaa är majoritetsuppfattningen, konsensus bland religiöst lärda. Grunden till ijmaa 

uppges ha varit Profeten Muhammeds konstaterande i en hadith; ”mitt samfund kommer 

inte att enas om ett misstag”, 

 

Ijtihad: Ordet betyder ansträngning och innebär inom islam att med mänsklig aktivitet 

självständigt tolka Koranen. 

 

Kalif: Kalif kallades den ledare som styrde den islamiska nationen. I arbetet nämnda 

kalifernas regim syftar till perioden som varade under de fyra första (rätt ledda) kalifernas 

tid: Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali. 

 

Khul/khula: Icke skuldbaserad skilsmässorätt för kvinnan, utan makens godkännande men 

i utbyte mot att hon avsäger sig rätten till sin mahr. 

 

Mahr: Den hemgift kvinnan får vid äktenskapets ingående, kvinnan bestämmer sin mahr 

och kan vara en summa pengar eller annan egendom, så länge den kan värderas med 

pengar.  

 

Mubaraat: Upplösning av ett äktenskap genom gemensam överenskommelse och kvinnan 

ger något i utbyte mot sin frihet. 

 

Qadi: Domare utsedda av regerande makt som tillämpar shari´a.  
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Shari´a: Den islamiska lagen, en gudomlig lag som tolkats av religiöst lärda och då 

kommit att kallas fiqh, det vill säga den islamiska rättsvetenskapen som utgör den 

mänskliga tolkningen av shari´a. 

 

Sunna: Profeten Muhammeds föredöme, efterföljelse. Sunna omfattar det som Profeten 

sade, det han gjorde och de handlingar han tillät. 

 

Takhayyur: En accepterad metod som tillåter muslimer att i vissa specifika situationer gå 

utanför sin rättsskola och följa tolkningen av en annan sunnitisk rättsskola. 

 

Talaq: Mannens rätt till skilsmässa enligt Shari´a och betyder frigivning.  

 

the option of puberty:  
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2 Rätten till skilsmässa – Katolicismens och 
Shari´as inflytande på familjerätten  
 

2.1 Kristendomen (katolicismen/katolska kyrkan) 
 
Kyrkohistorien brukar börja någon gång vid år 100 då de flesta nytestamentliga skrifterna 

kommit till men det var ungefär år 30 som en man, Jesus, framträdde i Judéen och 

predikade om att Guds rike var nära. Jesus fick en skara lärjungar som snart var övertygade 

om att han var den efterlängtade Messias samt att han var Guds son. Jesus anhängare 

började resa runt för att sprida budskapet om att Guds rike skulle bli verklighet. Frälsaren 

som de väntat på hade kommit. Han hette Jesus och hans avrättning och återuppståndelse 

bevisade att han verkligen var Messias samt att döden inte är slutet. Alla som valde att 

vända om och följa Guds vilja skulle uppstå till evigt liv när Jesus återvände för att upprätta 

sitt eviga rike.4  

 

Kristendomen uppstod i en konservativ judisk miljö och växte snart till en massrörelse och 

delar rötter med Judendomen, stamfadern är Abraham. Kristendomens heliga bok är Bibeln, 

vilken berättar historien om människans fall och återupprättelse. 5  

 

2.1.1 Den katolska kyrkan 
 
Redan i de fornkyrkliga trosbekännelserna stipuleras kyrkans egenart till ”en helig, katolsk 

och apostolisk kyrka”.6 Till kyrkans kännetecken räknas därför enhet, helighet, katolicitet 

och apostolicitet. Apostoliciteten tolkas inom den katolska teologin, som den obrutna 

historiska kontinuiteten från apostlarna till dagens biskopar. Det är denna obrutna 

4 Beskow, P., Hellström, J.A. & Nilsson, N-H., Den kristna kyrkan: från apostlarna till renässansen, 
Stockholm 1995, s. 10. 
5 Beskow, P., Hellström, J.A. & Nilsson, N-H., Den kristna kyrkan: från apostlarna till renässansen, 
Stockholm 1995, s. 14 ff. 
6 Redan i början av 100-talet använde Ignatios av Antiochia beteckningen ”katolsk” i allmän mening till 
skillnad från andra sekter och trosriktningar. Se Beskow, P., Hellström, J.A. & Nilsson, N-H., Den kristna 
kyrkan: från apostlarna till renässansen, Stockholm 1995, s. 71. 
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kontinuitet som utmärker den katolska kyrkan som sann.7 Den kyrkliga enheten betonas 

ytterligare genom att kyrkan betraktas som Kristi kropp, den är en förlängning av Kristus. 

Kyrkan har getts åt Kristus för att helt förenas med honom, den är Kristi kropp, hans brud 

och alla troendes moder. Hon är moder och på samma gång jungfru, ren och felfri; kyrkan i 

sig kan inte vara otrogen, blott de enskilda medlemmarna kan vara otrogna. Medlemmarna 

kan ändock, genom att ha tagit del av sakramenten, göra bot för sina synder och nå upp till 

hennes [kyrkan] av Gud givna fullkomlighet. Kyrkan leds av biskopar, apostlarnas 

efterföljare och Kristi kyrkas sanna representanter. Biskoparna har fullmakt att fälla 

avgöranden i trosfrågor, de är Guds representanter och framställer i sin person den katolska 

kyrkans enhet.8  

 

Kyrkan är övernationell, samlad och sammanhållen av påven som har den yttersta makten i 

kyrkans alla angelägenheter. Katolicismen är utspridd i världens alla delar och består av ca 

900 miljoner medlemmar. Skriften och traditionen utgör den enhet som kallas ”Guds ord” 

och förmedlar den kristna uppenbarelsen. Sakramenten är yttre tecken, vilka förmedlar en 

inre nåd som helgar människan och därmed förenar henne med Kristus. Sakramenten ska 

tas emot i tro. De sanna sakramenten är sju till antalet och tre av dessa är 

engångshandlingar som inte kan upprepas: dopet, konfirmationen och ordinationen. 

Äktenskapet är egentligen ett sakrament tillhörande gruppen engångshandlingar, dock är det 

inte vigseln som är sakrament utan makarnas gemensamma liv med de själva som 

sakramentsförvaltarehör egentligen till gruppen. Eukaristin, boten och de sjukas smörjelse 

är de tre sakrament som är naturliga flergångshandlingar.9 

  

7 Borgehammar, S., Vad är kyrkan. I Kyrkans liv - Introduktion till kyrkovetenskapen, Borgehammar, S. (red), 
Uppsala 2007, s. 15. 
8 Borgehammar, S., Vad är kyrkan? I Kyrkans liv - Introduktion till kyrkovetenskapen, Borgehammar, S. 
(red), Uppsala 2007, s. 18 ff.  Jämför också Beskow, P., Hellström, J.A. & Nilsson, N-H., Den kristna kyrkan: 
från apostlarna till renässansen, Stockholm 1995, s. 69 f. 
9 Martling, C.H., Världens kyrkor och Nilsson, B., Kyrkan i konkret gestalt. I Kyrkans liv – Introduktion till 
kyrkovetenskapen, Borgehammar S. (red.), tredje upplagan, Uppsala 2007, s. 47 f och 271 f samt Beskow, P., 
Hellström, J.A. & Nilsson, N-H., Den kristna kyrkan: från apostlarna till renässansen, Stockholm 1995, s. 61 
ff. 
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2.1.2 Kyrkorätten, den kanoniska rätten 
 

De lagar som reglerar kyrkans förhållanden kallas den kanoniska rätten och kan spåras till 

urkristendomens tid. Den kanoniska rätten tog starka intryck av den romerska rätten, både i 

öst och i väst, och i det senare hade kyrkorätten anpassats till germansk rättsuppfattning. 

Kyrkorätten skiljde på gudomlig rätt, ius divinum, det oföränderliga och okränkbara, och 

bestämmelser som stiftats av människor, ius humanum. De senare bestämmelserna kunde 

upphävas eller förändras av påven eller ett kyrkomöte.10 Kyrkojuridiska spörsmål är 

förknippade med sakramenten, huvudsakligen gällande förutsättningarna för att en person 

ska vara berättigad att ta emot ett bestämt sakrament, de rättsliga konsekvenser som detta 

mottagande får, samt förutsättningarna för att dela ut sakramenten i fråga. Ur juridisk 

synpunkt är äktenskapet det mest svårhanterliga. De övriga sex sakramenten är av mindre 

kontroversiell ställning och har rättsligt sett inte förändrats avsevärt sedan sakramentsläran 

fastlades under högmedeltiden.11 

 

Den katolska äktenskapsrätten har alltid fört med sig problem för de lagstiftande 

instanserna, både vad gäller förutsättningarna för att ingå äktenskap och förutsättningarna 

för att upplösa detsamma. En anledning är att äktenskapet inte bara utgör en kyrklig 

angelägenhet utan också en borgerlig. Som sakrament betraktas ett äktenskap när det har 

ingåtts av två katoliker, även om i modern tid också blandäktenskap räknats till de 

sakramentala. I Codex Iuris Canonici 1983 är äktenskapshindren tolv till antalet. 

Visserligen ses äktenskapet i första hand som ett fördrag grundat på de båda 

kontrahenternas frivilliga samtycke, men det är nödvändigt att äktenskapet ingås inför en av 

kyrkan med vigselrätt betrodd person, vanligen en biskop eller präst. Makarna förpliktas, i 

och med äktenskapets ingående, till livslång trohet, äktenskapet är således oupplösligt. 

Under förutsättning att de äktenskapliga banden fortgår kan makarna i enlighet med Codex 

Iuris Canonici 1917 skiljas med avseende på ”bädd, bord och bostad”. Enda möjligheten att 

ingå nytt äktenskap medan båda makarna ännu är i livet är att visa att kraven för ett 

10 Beskow, P., Hellström, J.A. & Nilsson, N-H., Den kristna kyrkan: från apostlarna till renässansen, 
Stockholm 1995, s. 133. 
11 Nilsson, B., Kyrkan i konkret gestalt. I Kyrkans liv – Introduktion till kyrkovetenskapen, Borgehammar S. 
(red.), tredje upplagan, Uppsala 2007, s. 271 ff. 
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sakramentalt äktenskap aldrig hade uppfyllts.12 

 

2.1.3 Den kanoniska rätten och äktenskapet 
 

Inom den kanoniska rätten ansågs äktenskapet vara ett av huvudobjekten för den rättsliga 

regleringen. Äktenskapet ansågs vara en del av den av Gud givna skapelseordningen, ett 

heligt sakrament som av kyrkan reglerades ingående med de kristna föreställningarna.13 

Kyrkans roll gällande ett äktenskaps ingående var till en början obetydlig. Det var framför 

allt i fråga om skilsmässa och omgifte som kyrkliga regleringar gällde, följaktligen var det 

äktenskapets oupplöslighet och äktenskapshindren som prioriterades vid juridifieringen. 

Kravet på ett livslångt och oupplösligt äktenskap tolkades bokstavligt och till mannens 

fördel. Å ena sidan upphöjdes äktenskapet till en gudomlig institution men å andra sidan 

uppfattades äktenskapet vara en lägre levnadsform underordnat ett liv i kyskhet. Denna 

dubbla och motsägande inställning sammanhänger med den tidiga kristendomens negativa 

inställning till sexualiteten. Ett äktenskap ingicks i syfte att generera en ny generation, den 

sinnliga lusten hölls tillbaka.14 

 

I Gamla Testamentet betraktades kvinnan som makens ägodel. Maken kunde närhelst han 

ville skilja sig från sin hustru och polygami praktiserades. Judendomen hade dock antagit 

monogami som idealet och Jesus själv strävade efter att säkra äktenskapet som institution, 

en Guds plan för ett förenat partnerskap där skilsmässa och omgifte exkluderades såsom 

stridande mot den gudomliga viljan: “What God has joined together let no one put 

asunder”.15 Jesus erkändes som kyrkans gudomliga äkta hälft; kyrkan var med honom 

förenad såsom en maka var förenad med en perfekt älskande make.16 Det var denna 

liknelse till det hemliga mysterium som rådde mellan Kristus och kyrkan som gjorde 

12 Nilsson, B., Kyrkan i konkret gestalt. I Kyrkans liv – Introduktion till kyrkovetenskapen, Borgehammar S. 
(red.), tredje upplagan, Uppsala 2007, s. 271 ff. 
13 Lind, G., Common Law Marriage – ett rättsinstitut för samboende – ursprung – gällande rätt – framtid, 
Uppsala Gotab 2006, s. 101. 
14 Beskow, P., Hellström, J.A. & Nilsson, N-H., Den kristna kyrkan: från apostlarna till renässansen, 
Stockholm 1995, s. 149 f. samt Lind, G., Common Law Marriage – ett rättsinstitut för samboende – ursprung 
– gällande rätt – framtid, Uppsala 2006, s. 101 f.  
15 Mark 10:9.  
16 O´ Collins, G. & Farraguia, M., Catholicism - the story of catholic Christianity, New York 2003, s. 289 
samt Mark 10:9. 
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äktenskapet till något heligt. Formkraven för äktenskapets ingående började prioriteras först 

vid konciliet i Trident 1563 då kyrkan, mera specifikt dess katolska gren, antog det dekret 

som förordade om den ovillkorliga förutsättningen kyrklig vigsel för att ge äktenskapet dess 

giltighet.17 

 

Även om den kanoniska rättens äktenskapsdefinitioner är något influerade av den 

romerskrättsliga definitionen ger den kanoniska rätten definitionerna en mera rättslig, reell 

och delvis annan innebörd. Kyrkofäderna betonade till exempel det sexuella elementet 

inom äktenskapet, vari låg äktenskapets dubbla ändamål; dels att tillfredsställa könsdriften, 

dels att alstra legitima avkommor. Den mest radikala skillnaden mellan den romerska och 

kanoniska definitionen ligger i äktenskapsbeteckningen samlevnad, individua vitae; medan 

romersk rätt anser äktenskapet vara en rättslig, odelad och odelbar förening mellan en man 

och en kvinna, anser den kanoniska rätten dessutom att det är oupplösligt.18 

  

Gällande äktenskapshindren, impedimenta, byggde den kanoniska rätten ett system 

innehållande upplösande hinder och icke upplösande hinder. För att möjliggöra kontroll 

huruvida äktenskapshinder förelåg infördes 1215 kravet på lysning.19 Äktenskapshindren är 

exempelvis andligt släktskap, impotens och släktskap inom fjärde led och svågerskap. 

Kvinnan och mannen ansågs genom äktenskapet bli ett kött, una caro, varför svågerskap 

kom att bli identisk med släktskap. Vidare ansågs ett bestående äktenskap utgöra ett 

äktenskapshinder, härav följer att det kanoniska äktenskapet redan från början var 

monogamt. Detta äktenskapshinder kvarstod även om makarna på vissa grunder erhållit 

skillnad till säte och säng. Äktenskapet upplöstes först när den ena maken dog. Skulle 

endera maken ingå äktenskap innan äktenskapets upplösande betraktades detta som hor, 

varför enda möjlighet till ett nytt äktenskap var att få det förevarande förklarat som en 

nullitet.20 

17 Lind, G., Common Law Marriage – ett rättsinstitut för samboende – ursprung – gällande rätt – framtid, 
Uppsala 2006, s. 102. 
18 Lind, G., Common Law Marriage – ett rättsinstitut för samboende – ursprung – gällande rätt – framtid, 
Uppsala 2006, s. 104. 
19 Lind, G., Common Law Marriage – ett rättsinstitut för samboende – ursprung – gällande rätt – framtid, 
Uppsala 2006, s. 104 f. 
20 O´ Collins, G. & Farrugia, M., Catholicism - the story of catholic Christianity, New York 2003, s. 289 samt 
Lind G, Common Law Marriage – ett rättsinstitut för samboende – ursprung – gällande rätt – framtid, 
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2.1.4 Katolicismen och skilsmässa 
 

Kyrkan anser det sakramentala äktenskapet vara absolut oupplösligt; två kristna personer 

som blivit på ett enligt religionen giltigt sätt vigda kan inte av någon och under inga 

omständigheter få sin union upplöst. En juridisk separation är dock tillåten, även om den 

inte berättigar till en skilsmässa med rätt till omgifte. Emellertid finns det fall då kyrkan 

under vissa omständigheter kan upplösa ett äktenskap, till exempel om ett sakramentalt 

äktenskap ännu inte fullbordats eller när ett fullbordat äktenskap inte anses vara 

sakramentalt. Det senare är för handen när två icke-kristna gifter sig: äktenskapet är ur 

kyrklig syn inte sakramental och skilsmässa kan erhållas om så önskas.21 

 

Att det sakramentala äktenskapet är absolut oupplösligt, även vid äktenskapsbrott har stöd i 

ett uttalande av Hermas, en fader från det andra århundradet, i vilket han ger ett råd till en 

man vars fru begått hor och som vägrat avbryta de otillåtna relationerna:  
Let him put her away [Hermas says] and let the husband remain single; but if after he has 

put away his wife, he marry another, then himself too commits adultery.22  
Uttalandet är viktigt dels för att det genom att vara av så gammal ålder får religiös tyngd, 

dels för att det rör maken; inte sällan fick männen gifta om sig när deras före detta fruar inte 

fick. Emellertid visar skrifter från det tredje århundradet att skilsmässa erkänts och omgifte 

tillåtits trots att tidigare part i äktenskapet ännu var i livet. Först i mitten av 1100-talet 

etablerades i hela den västerländska kyrkan den absoluta oupplösligheten av kristna 

äktenskap som en obestridd dogm. Under 1400-talet utfärdade denna kyrka tillsammans 

med den armeniska kyrkan ett dekret om att äktenskap är absolut oupplösliga eftersom de 

ger uttryck för den oupplösliga unionen mellan Kristus och hans kyrka.23 

 

Men enighet om äktenskapets oupplöslighet kunde inte nås bland de kyrkliga ledarna, och 

1563 dömde Trentrådet, Council of Trent, till bannlysning av den som påstod att kyrkan 

hade fel i att tänka och lära ut att de äktenskapliga banden inte kunde upplösas på grund av 

Uppsala 2006, s. 105 f. 
21 Hurley, M.S.J,, Christ and Divorce, Irish Theological Quarterly, vol. 35;1 (1968), s. 59. 
22 Hurley, M.S.J,, Christ and Divorce, Irish Theological Quarterly, vol. 35;1 (1968), s. 62. 
23 Hurley, M.S.J,, Christ and Divorce, Irish Theological Quarterly, vol. 35;1 (1968), s. 62 f. 
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äktenskapsbrott.24 Den romersk katolska kyrkan har sedan Trentrådet upprätthållit läran om 

äktenskapets oupplöslighet och likaså framställt den för sina medlemmar. Den bibliska 

utgångspunkten för äktenskapets oupplöslighet ligger i ”God`s covenant of grace on the one 

hand and the married state on the other.”;25 vad Gud förenat kan ingen man splittra: 
But I say to you [Christ declares in Matthew 5] that everyone who divorces his wife, 

except on the ground of unchastity, makes her an adulteress; and whoever marries a 

divorced woman commits adultery.26 
Häri anges ett undantag enligt vilket skilsmässa kan vara tillåten, då endast Matteus 

inkluderat undantaget anser alla bibliskt lärda personer parentesen vara icke historisk och 

därmed inte ord uttalade av Kristus, utan Matteus´ eget tillägg. Modernare tolkningar menar 

att Matteus´ parentes refererar till och är tillämplig på de konvertiter till kristendomen som 

sedan tidigare ingått enligt kristen tro förbjudna äktenskap. Dessa äktenskap skulle således 

med stöd i parentesen kunna upplösas.27 

 

2.2 Islam 
 
Muslimer är del av ett islamiskt samfund som sträcker sig över hela världen med 

cirka en miljard anhängare. Religionen har sitt ursprung i 600-talets Arabien och 

med sin stora monoteistiska tradition delar den rötter med judendomen och 

kristendomen. Islam kännetecknas av en orubblig tro på en enda sann Gud, hans 

uppenbarelse, hans profeter, etiskt ansvar och domens dag.28 Ordet islam är 

arabiskt och betyder underkastelse, överlämnande och lydnad, men har också en 

annan bokstavlig tolkning: frid/fred, indikerande att bara genom underkastelse och 

lydnad inför Gud kan verklig frid i kropp och själ uppnås.29 

 

Profeten Muhammed föddes år 570 efter Kristus, fick sin första uppenbarelse när han var 

40 år gammal och tillsammans med sina följeslagare började Profeten sprida islams 

budskap: ett komplett levnadssätt i att kombinera det andliga och det världsliga, i att söka 

24 Hurley, M.S.J,, Christ and Divorce, Irish Theological Quarterly, vol. 35;1 (1968), s. 64. 
25 Hurley, M.S.J,, Christ and Divorce, Irish Theological Quarterly, vol. 35;1 (1968), s. 65. 
26 Matthew 5:31-32 och Matthew 19:3-10. 
27 Hurley, M.S.J,, Christ and Divorce, Irish Theological Quarterly, vol. 35;1 (1968), s. 68 ff. 
28 Esposito, L.J., Islam den raka vägen, Lund 2011, översättning Toorhell, S-E., s. 23 f. 
29Aldebe, M., Att förstå islam, Stockholm 1991, s. 7. 
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reglera inte bara individens relation till Gud utan också alla de mänskliga sociala 

relationerna.30  

 

2.2.1  Koranen, sunna och shari´a 
 

Koranen, Guds eviga, oskapade och bokstavliga ord, uppenbarades för Muhammed till 

vägledning för mänskligheten. Dessa Guds ord har uppenbarats förut i form av Toran och 

Bibeln, vilka enligt muslimer har blivit förvrängda av det judiska samfundet och den kristna 

kyrkan. Således är Koranen egentligen inte till för att vare sig upphäva eller annullera utan 

snarare korrigera de versioner av Skriften som det judiska och kristna samfundet har 

bevarat.31 Koranen är källan för islams värderingar, principer och moraliska direktiv. 

Koranen är ingen konkret och omfattande lagsamling, dock innehåller den rättsliga 

stadganden. Rättslärda har sagt att allt mellan 80 och 600 verser i Koranen är att kalla lag, 

dock rör endast 80 verser juridiska spörsmål på ett strikt sätt.32 

 

Koranens värderingar och principer konkretiserades och tolkades genom den andra och 

kompletterande rättskällan, Profetens sunna. I Koranen 33:21, Al-´Ahzab, belyses den 

viktiga och centrala roll Profeten Muhammed har som föredöme,  
There has certainly been for you in the Messenger of Allah an excellent pattern for anyone 

whose hope is in Allah and the Last Day and [who] remembers Allah often. 

Muhammeds uppgift är således att i detalj förklara Koranen, han är därmed inte 

lagstiftare. Gud är den ultimate lagstiftaren och Profetens ord är Guds ord.33 Sunna 

omfattar det som Profeten sade, det han gjorde och de handlingar han tillät och har 

beskrivits och bevarats i hadither, berättelser.34 

 

Koranens principer och värderingar kombinerade med Profetens sunna utgör därmed 

30 Esposito, L.J., Islam den raka vägen, Lund 2011, översättning Toorhell, S-E., s. 28 ff samt Nasir, J.J., The 
Islamic Law of personal Status, Haag 2002, s. 2 f.  
31 Esposito, L.J., Islam den raka vägen, Lund 2011, översättning Toorhell, S-E., s. 42 ff. 
32 Esposito, L.J., Islam den raka vägen, Lund 2011, översättning Toorhell, S-E, s. 128 samt Emon, A.M., 
Shari´a and the Modern State. I Islamic Law and International Human Rights Law – Searching for Common 
Ground?, Emon, A.M., Ellis, M.S. and Glahn, B. (red.), Oxford 2012, s. 55. 
33 Koranen An-Najm 53:3: “His words are not his own devising”. 
34 Esposito, L.J., Islam den raka vägen, Lund 2006, översättning Toorhell, S-E., s. 126 f. 
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grunden för shari´a, den islamiska lagen. Shari´a är för muslimer Guds vilja eller lag som 

reglerar alltifrån straffrätt till skatterätt, krigsföring, handel, teologi och familjerelationer så 

som till exempel skilsmässa.35  

 

År 632 efter Kristus dog Profeten Muhammed och den första splittringen inom den 

islamiska nationen äger rum. Meningsskiljaktigheterna bestod i att utse rätt ledare för 

muslimerna. Majoriteten, sunnimuslimer/sunniter, ville ha en ledare som valts efter samråd 

och minoriteten, shiamuslimer/shiiter, önskade en ledare som kommer från Profetens familj 

eller nära släkt. Sunniterna som idag utgör cirka 90 % av världens alla muslimer vann och 

således påbörjades de patriarkaliska kalifernas regim. Denna regim introducerade islam för 

andra delar av världen, varför nya frågor till vilka inga svar uppfunnits eller sökts uppstod. 

Med Muhammeds död upphörde de gudomliga uppenbarelserna och för att styra samhället 

utgick de fyra kaliferna från Koranen och Profetens sunna och med hjälp av rådgivare 

kunde de fatta beslut i nyuppkomna frågor.36  

 

Redan under Profetens levnadsår användes också två andra källor till lagstiftning; ijma,37 

konsensus, enighet bland rättslärda och religiösa auktoriteter om en viss fråga, och ijtihaad 

innebärande att anstränga sig intellektuellt eller att komma fram till en åsikt. Detta handlade 

om de rättslärdas egna argumenteringar och tolkningar och användes endast som 

kompletterande rättskällor.38  

 
  

35 Esposito, L.J., Islam den raka vägen, Lund 2006, översättning Toorhell, S-E., s. 123 ff och 128 samt Nasir, 
J.J., The Islamic Law of personal Status, Haag 2002, s. 3.  
36 Esposito, L.J., Islam den raka vägen, Lund 2011, översättning Toorhell, S-E., s. 124 ff och 129 ff samt 
Nasir, J.J., The Islamic Law of personal Status, Haag 2002, s. 5 ff. 
37Rehman, J., Islam vs the Shari`a: Minority Protection within Islamic and International Legal Traditions. I 
Islamic Law and International Human Rights Law – Searching for Common Ground?, Emon, A.M., Ellis, 
M.S. and Glahn, B. (red.), Oxford 2012, s. 372. 
38 Rehman, J., Islam vs the Shari`a: Minority Protection within Islamic and International Legal Traditions. I 
Islamic Law and International Human Rights Law – Searching for Common Ground?, Emon, A.M., Ellis, 
M.S. and Glahn, B. (red.), Oxford 2012, s. 372 f, Esposito, L.J., Islam den raka vägen, Lund 2011, 
översättning Toorhell, S-E., s. 133 f samt Nasir, J.J., The Islamic Law of personal Status, Haag 2002, s. 5 ff. 
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2.2.2 Islamiska rättsskolor 
 

Inom sunnimuslimska samhällen finns idag fyra rättsskolor, Hanafitiska-, Malikitiska-, 

Shafiitiska- och Hanbalitiskaskolan, som dominerar islamisk lag. Rättsskolorna är 

namngivna efter de fyra imamer som etablerade de respektive koncepten för islamisk 

rättsvetenskap och har sitt ursprung från tiden 750 till 1254 efter Kristus.39 

 

Dessa fyra rättsskolor är skiljaktiga ifråga om källorna för islamisk rätt, men ändock 

enhälligt överens om att Koranen och sunna utgör de primära och främsta källorna för 

islamisk rätt. Koranen och sunna väger alltid tyngre än vad imamerna och grundarna till 

rättskolorna har sagt och skrivit; imamernas omdömen kan ifrågasättas samt att vid 

tveksamheter ska Koranen och sunna vara vägledande.40 

 

2.2.3 Shari´a och äktenskap 
 

Familjen är central för islams sociala lagar och anses vara en grundläggande enhet i det 

muslimska samhället. Medan många andra rättsområden kan kringgås, begränsas och 

ersättas kvarstår familjen som ett viktigt och ytterst känsligt ämne i muslimska samhällen. 

Denna särskilda ställning av familjerätten belyses av Koranens omsorg om familjen, liksom 

av det patriarkala samhälle i vilket familjerätten utvecklades.41 I det förislamiska Arabien 

hade männen en obegränsad rätt att gifta eller skilja sig medan kvinnor betraktades mer 

som objekt, ägodel till först fadern och senare maken. Den islamiska familjerätten - 

resultatet av arabisk kultur, Koranens reformer och främmande idéer och värderingar som 

införlivats från erövrade folk - har väglett muslimska samhällen och bestämt attityder och 

värden under islams historia.42  

 

Enligt islam är det varje muslims plikt, man som kvinna, att ingå äktenskap. Dock under 

förutsättning att han eller hon inte är fysiskt eller ekonomiskt oförmögen. Äktenskapet är 

39 Hjärpe, J., Shari´a: gudomlig lag i en värld i förändring = Al-Shari´a, Stockholm 2005, s. 148 ff. 
40 Esposito, L.J., Islam den raka vägen, Lund 2011, översättning Toorhell, S-E., s. 134 f samt Nasir, J.J., The 
Islamic Law of personal Status, Haag 2002, s. 17 ff. 
41 Esposito, L.J., Islam den raka vägen, Lund 2011, översättning Toorhell, S-E., s. 148 ff. 
42 Esposito, L.J., Islam den raka vägen, Lund 2011, översättning Toorhell, S-E., s. 148 ff. 
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ett civilt kontrakt som med sin andliga innebörd får en djupare innebörd än andra avtal. 

Äktenskap är normen och väsentligt för familjestabiliteten, samhällets grundläggande 

enhet. Äktenskapet betraktas inte som ett sakrament utan det är ett heligt avtal eller förbund 

som legaliserar sexuellt umgänge och alstrandet av barn.43 Den officiella 

giftermålsceremonin är ganska enkel, innefattande ett erbjudande och ett accepterande av 

parterna inför två vittnen. I strid med förislamisk arabisk tradition kom Koranen att erkänna 

kvinnans rätt att avtala om sitt eget äktenskap. Hon kom därför att bli part i 

äktenskapsavtalet och inte ett objekt för avtalet. Vidare skulle hon själv ta emot mahr, från 

sin make, något som innebar till exempel en källa till värdighet och rikedom i ett annars 

mansdominerat samhälle.44 

 

Villkoren för ett giltigt avtal om äktenskap är följande: de avtalande parterna måste vara i 

mogen ålder med förstånd och ingå avtalet av egen fri vilja samt att inga omständigheter 

som kan göra det olagligt för parterna att ingå äktenskap föreligger. Avtalet får inte 

tidsbegränsas och ska offentliggöras eller ingås med minst två vittnen närvarande. Slutligen 

ska kvinnan få en mahr. Om något av dessa villkor - det om mahr exkluderat - inte uppfylls 

är avtalet ogiltigt. Att inte bevilja kvinnan mahr vare sig ogiltiggör kontraktet eller berövar 

kvinnan hennes rätt till en mahr. Varken Koranen eller Profetens sunna har specificerat 

minimiåldern i vilken äktenskap får ingås och överlåter till omständigheter och 

klimatvillkoren att fastställa giftasåldern. Således är varje samfund fri att fastställa en 

giftasålder det tror är lämplig för utvecklingen av just det egna samhällets individer.45 

 

I Koranens anges äktenskapsreglerna, det vill säga häri anges med vilka det inte är tillåtet 

att ingå äktenskap, till exempel är det inte tillåtet att ingå äktenskap med släktingar i upp- 

eller nedstigande led, syskon eller disyskon eller deras avkomma. Koranen anger också att 

äktenskap ska ingås för att paren, mellan vilka Gud låtit kärlek och ömhet uppstå, ska finna 

43 Esposito, L.J., Islam den raka vägen, Lund 2011, översättning Toorhell, S-E., s. 149. 
44 Koranen An-Nisa´ 4:4, 7, 11-12 och 176. Se också Esposito, L.J., Islam den raka vägen, Lund 2011, 
översättning Toorhell, S-E., s. 149 samt Hoballah, M., Marriage, Divorce and Inheritance in Islamic Law, 
The George Washington Law Review, vol. 22;1 (1953), s. 24. 
45 Hoballah, M., Marriage, Divorce and Inheritance in Islamic Law, The George Washington Law Review, 
vol. 22;1 (1953), s. 24 ff. 
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tröst, välstånd, sinnesfrid, välbefinnande och lugn och ro hos varandra.46 

 

2.2.5 Shari´a och skilsmässa 
 

Islam har alltid varit öppen för det faktum att ett äktenskap kan och i vissa fall ska 

upplösas. Möjligheterna härom är dock olika; mannen har en i princip obegränsad rätt till 

skilsmässa, medan kvinnan endast kan under vissa specifika omständigheter låna denna rätt 

från mannen. Således finns det tydliga skillnader mellan mannens och kvinnans rätt till 

skilsmässa. 

 

Följande vägar finns för att i enlighet med shari´a upplösa ett äktenskap; 

(ι) Mannen har rätt att upplösa äktenskapet genom; 

α) Talaq, enligt vilken mannen uppger att han vill skiljas, men har fortfarande 

en chans, en tid på tre månader – idda, att ta tillbaka skilsmässan. Han kan 

under denna tid inte ha sexuellt umgänge med sin fru, men har full 

ekonomiskt och socialt ansvar för henne. Tar han inte tillbaka skilsmässan 

under denna tid blir skilsmässan oåterkallelig och enda sättet för makarna att 

gå tillbaka till varandra är att gifta om sig. Processen kan upprepas två 

gånger. Vid tredje gången kan han inte gifta om sig med henne, såvida hon 

inte gifter sig med någon annan och skiljer sig från denne eller överlever 

honom.  

β) Zihar, mannen deklarerar att han vill skiljas genom att jämföra frun med en 

släkting i första led, till exempel att mannen säger att han från och med 

denna dag ska betrakta sin fru som sin syster eller mor och inte längre som 

fru. Härmed avslutas de äktenskapliga relationerna. 

χ) Ilaa, innebärande att mannen ger löfte om återhållsamhet under fyra 

månader eller mer. 

(ιι) Ett äktenskap kan också upplösas genom gemensam överenskommelse, khula 

eller mubaraat. Kvinnan kan i enlighet med khula erhålla skilsmässa under 

46 Koranen An-Nisa´ 4:22 f och Koranen Ar-Rum, 30:21. 
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förutsättning att hon ger mannen något i utbyte mot sin frihet, hon kan till 

exempel ge upp sin rätt till ekonomiskt stöd, en del av eller hela sin mahr. Ännu 

en variant finns, lian, enligt vilken mannen anklagar sin hustru för 

äktenskapsbrott och hon förnekar. 

(ιιι) Genom ett juridiskt beslut om separation på antingen mannens eller kvinnans 

begäran. Kvinnan kan ta till denna möjlighet om mannen inte vill eller kan göra 

en khul överenskommelse. Vad som sker är att en domare sätter sig i makens 

plats och utför en trippel oåterkallelig talaq.47 

  

47 Vikor, K.S., Between God and the Sultan A History of Islamic Law, London 2005, s. 309 ff samt Nasir, J.J., 
The Islamic Law of Personal Status, Haag 2002, s. 106 ff. 
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3 Nationell rätt vs religion 
 

3.1 Irland 
 

Alla de europeiska staternas historia har formats djupt av kristendomen men få i samma 

utsträckning som Irland. Ursprungligen tillhörande Storbritannien, med the Act of Union 

från 1800-talet, överlevde unionen, i form av politisk gräns, med Storbritannien ända in på 

2000-talet och separerade Nordirland från Republiken. Den katolska kyrkan etablerade 

efter ”två seklers förtryck” en moral monopol över det irländska samhället och isolerade 

därmed ön från sekulär inflytande. Att vara katolik har varit fundamentalt för vad irländare 

har gjort och sagt de gångna 200 åren. Det har varit centralt för familjelivet, utbildning, 

sjukvården och den sociala välfärden. Det finns ingenting i Irland som inte influerats av 

religion. Den religiösa identiteten har i moderna Irland fått samma vikt som kön, klass, 

etnicitet eller sexuell orientering. Medan Västeuropa sekulariserades förblev den religiösa 

föreningen stark för irländarna.48  

 

3.1.1 Irland vs katolicismen  
 

In the Name of the Most Holy Trinity, from Whom is all authority and to Whom, as our 

final end, all actions both of men and States must be referred, [...] Humbly acknowledging 

all our obligations to our Divine Lord, Jesus Christ, Who sustained our fathers through 

centuries of trial, [...] And seeking to promote the common good, [...] Do hereby adopt, 

enact, and give to ourselves this Constitution. 

 

Ovanskrivna rader är början av introduktionen i den irländska konstitutionen från 1937 och 

låter för dagens öron öppet katolskt. Det är ett dekret av acceptansen av kristenheten och 

den kristna etiken som en grund för statsstyret. Religionen reflekterar en bredare och en 

mer sammanhängande filosofi än att blott ympa in en viss religions dogm i ett samhälles 

civillagstiftning. Vad som i introduktionen avslöjar den katolska influensen på 

48 Inglis, T., Religion, identity, state and society. I:  Cleary, J. & Connolly, C. (red.), The Cambridge 
Companion to Modern Irish Culture, Cambridge, s. 1 ff och 59. 
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konstitutionen är frasen ”common good”. Enligt den katolska sociala läran – och även 

enligt icke-katolska legala teoretiker – är således common good den totala summan av 

samhälleliga villkor som tillåter folk, antingen som grupp eller individer, att nå 

självuppfyllande mer utförligt och lättare. Som introduktionen visar har konstitutionen 

antagit den katolska filosofin nästan exakt. Enligt kyrkan är familjen den grundläggande 

samhällsinstitutionen, vilket också framkommer i konstitutionens artikel 41, benämnd The 

Family, som anför att familjen ska av staten erkännas vara samhällets grundläggande enhet 

och skyddas i enlighet med katolsk samhällslära. Staten garanterar att skydda familjen från 

alla angrepp.49  

 

3.1.2 1986 års folkomröstning 
 

I början av 1980-talet hade Irlands kultur förändrats. Trots att många ännu emigrerade 

började många tidigare emigranter återvända till Irland, medförande en förändring i flera 

underliggande ekonomiska och sociala trender, inte minst av vilka var ett stop av den 

irländska exporten av missnöje och skiljaktiga åsikter. Äktenskapstakten började till viss 

del likna andra industrialiserade europeiska länder. I The Irish Report of the European 

Value Systems Study från 1984 visades irländarnas attityd till abort, skilsmässa och 

dödshjälp generellt vara mer konservativt än andra européers attityd. Dock var irländska 

åsikter något mjukare vid förfrågan om dessa aktiviteter någonsin kunde rättfärdigas.50 

 

Från vänster kom röster 1986 om en folkomröstning om det konstitutionella förbudet mot 

skilsmässa, stadgad i artikel 41.3.2 Äktenskapsförfall även bland katoliker tilltog och 

kyrkan annullerade många fler äktenskap, hos vilka staten fortsatte insistera på giltighet. 

Många irländares hushållsrelationer blev allt mer och mer komplexa, då personer i 

otillfredsställande äktenskap lämnade hemmet, kanske för att flytta ihop med en nyfunnen 

partner. Barn föddes inom de nya förhållandena och fick då en annan legal status än de 

inom äktenskapet födda barnen, varför de nya förhållandena inte erkändes fullt ut och på så 

sätt kunde de berörda personerna hamna i komplexa arvssituationer. Den Fine Gaeliska 

49 Spreng, J.E., Abortion and Divorce Law in Ireland, North Carolina 2004, s. 45 ff och 51 f.  
50 Spreng, J.E., Abortion and Divorce Law in Ireland, North Carolina 2004, s. 83. 
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regeringen lät hålla en folkomröstning i skilsmässofrågan i mitten av 1986. Den föreslagna 

konstitutionella ändringen lydde: 
Where and only where, such court established under this Constitution as may be 

prescribed by law is satisfied that –  

1. A marriage has failed; 

2. The failure has continued for a period of, or periods amounting to, at least 5 years; 

3. There is no reasonable possibility of reconciliation between the parties to the 

marriage; and 

4. Any other condition prescribed by law has been complete with, the court may in 

accordance with law, grant a dissolution of the marriage provided that the court is 

satisfied that adequate and proper provision having regard to the circumstance, will be 

made for any dependent spouse and for any child, or any child who is dependent on 

either spouse. 
Fine Gael stod bakom kampanjen, dock under press från sin koalitionspartner Labour och 

endast halvhjärtat och inte enhälligt. Många av partiets medlemmar motsatte sig 

konstitutionsändringen och befarande vidare liberaliseringar av skilsmässolagen. De 

bekymrade sig också för de ökade kostnaderna som skulle uppkomma när kvinnor, av vilka 

få jobbade utanför hemmet, plötsligt i och med en skilsmässa lämnades utan tillräcklig 

ekonomisk hjälp. En antiskilsmässokampanj organiserades snabbt med motargument till 

ändringsförslaget. Regeringen hade inte förberett sig tillräckligt för den intensiva debatten 

kring skilsmässofrågan och sattes plötsligt i den situationen att inte kunna svara på de mest 

grundläggande invändningarna mot förslaget. Regeringen var inte heller entydig i sin 

uppbackning av ändringsförslaget men begärde ändå av folket att skilja, i lagen som skulle 

ordna upp deras kollektiva liv, mellan vad de personligen trodde på och vad som skulle 

vara i enlighet med common good. Detta var en särskiljning mellan det offentliga och det 

privata som det irländska folket inte var vana vid att göra.51 

Pro-skilsmässoaktivister menade att förbudet var sekterisk och katolskt, 

antiskilsmässoaktivisterna å sin sida kritiserade Storbritannien för att applicera de sociala 

och moraliska normerna av en skilsmässorätt på alla familjer oavsett vilka kulturella 

värderingar de må ha; katoliker som försökte bevara sina äktenskap skulle utsättas för 

trycket av det omgivande samhället förändrat av en skilsmässokultur. De menade att 

skilsmässorätten intensifierade individuell frihet och rättigheter endast i betraktarens öga, 

51 Spreng, J.E., Abortion and Divorce Law in Ireland, North Carolina 2004, s. 83 och 93 f. 
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medan andra måtte seriöst missgynnas. Katolsk morallära mot skilsmässa spelade en roll i 

valet, men skilsmässodebatterna var inte strider mellan kyrkan och sekulärreformister. 

Lekmän, inte alla religiöst motiverade, ledde antikampanjerna. Antiskilsmässokampanjen 

argumenterade mot lagändringen på sekulära grunder, trots att prästväldet förvissade sig om 

att indikera för sin flock att en röst mot förslaget var att föredra. Kyrkans position var mer 

dubbeltydig; å ena sidan ville den om möjligt inte bli inblandad, men, å andra sidan, hade 

den en skyldighet att anföra moraliska konsekvenser på aktuella händelser.52 Det irländska 

folket visade sig alltså inte vara redo för en sådan konstitutionell ändring och det skulle 

dröja nästan tio år innan frågan om huruvida skilsmässa skulle legaliseras blev aktuell igen. 

 

3.1.3 1995 års folkomröstning 
 

En vändpunkt i irländsk familjerätt inträdde 1995. I slutet av detta år accepterade irländarna 

med en knapp marginal ett upphävande av skilsmässoförbudet. Äktenskapssöndring var, i 

Irland jämfört med andra europeiska länder, ännu låg men hade ökat betydligt det senaste 

årtiondet och mycket hade hänt på den rättsliga fronten.53 

 

Konstitutionen ger uttryck för fullkomlig frihet och fundamentala rättigheter konkretiserade 

i artiklarna 40-44, vilka rör familj och utbildning. Häri anges, som redan skrivits, om 

statens plikt att vakta familjen och äktenskapsinstitutionen. Artikel 41 är kraftigt influerad 

och enligt vissa helt inspirerad av kristen och speciellt katolsk övertygelse. Följaktligen var 

ett skilsmässoförbud alltjämt nödvändigt för att kunna nå målet att skydda familjen, varför 

artikel 41.3.2 fastställde att ”[n]o law shall be enacted providing för the grant of a 

dissolution of marriage”. Trots skilsmässoförbudet stiftades diverse lagar som tillhandahöll 

irländska domstolar auktoriteten att handskas med äktenskapssöndringar. I enlighet med 

Matrimonial Causes and Marriages Law (Ireland) Amendment Act of 1870 och senare i 

enlighet med den ersättande Judicial Separation and Family Law Reform Act of 1989 

kunde högsta domstolen ogiltigförklara ett äktenskap på grund av generella misstag, svek, 

våld och impotens. Lagen tillät också för separationer, kända som divorce a mensa et thoro, 

52 Spreng, J.E., Abortion and Divorce Law in Ireland, North Carolina 2004, s. 93-97. 
53 Spreng, J.E., Abortion and Divorce Law in Ireland, North Carolina 2004, s. 144 f. 

 27 

                                                 



skillnad till säte och säng, och liknar eller kan jämställas med judicial separation, 

hemskillnad.54 

 

En sådan separation medförde inte att äktenskapet upplöstes varför parterna inte kunde gifta 

om sig. Separationslagarna reformerades och ersattes 1989 av the Judicial Spearation Act. 

Lagen från 1989 medger separation på grund av otrohet, oresonlig beteende, övergivande i 

ett år eller om rätten finner att en normalrelation inte existerat på ett år, återigen kunde 

äktenskapet inte upplösas.55 Detta satte enorma påfrestningar på de separerade individerna, 

i synnerhet på dem som påbörjat nya relationer och kanske till och med skaffat nya barn. 

Den nya familjen saknade arvsrätt och faderns rättigheter till barnen i det nya förhållandet 

var begränsade. Artikel 41 anses stödja familjen men dock bara den äktenskapliga familjen, 

varför de separerade med ny familj hamnade utanför skyddet. Förbudet mot omgifte var en 

av motiveringarna till att skilsmässoförbudet upphävdes.56 

 

Allt fler menade att staten borde sträva efter att bli mer sekulär, även om kyrkans makt 

ännu var stark förstod man att inte alla var katoliker eller ens religiösa och har därför olika 

värderingar än kyrkan. Medan den konstitutionella ändringen skedde 1995, trädde den nya 

lagen, The Family Law (Divorce) Act, som skulle möjliggöra administrationen av 

skilsmässor i kraft först 1996.57 Kraven för att erhålla skilsmässa är dock införlivade i 

artikel 41 i konstitutionen som i sin nuvarande form anger att  
A Court designated by law may grant a dissolution of marriage where, but only where, it is 

satisfied that  

i. at the date of the institution of the proceedings, the spouses have lived apart from one 

another for a period of, or periods amounting to, at least four years during the five 

years,  

ii. there is no reasonable prospect of a reconciliation between the spouses,  

54 Carter, J., Breaking the Bonds and Splitting the Assets: Women and Divorce in Ireland, Boston University 
International Law Journal, vol. 15 (1997), s. 517 f. 
55 Carter, J., Breaking the Bonds and Splitting the Assets: Women and Divorce in Ireland, Boston University 
International Law Journal, vol. 15 (1997), s. 519. 
56 Carter, J., Breaking the Bonds and Splitting the Assets: Women and Divorce in Ireland, Boston University 
International Law Journal, vol. 15 (1997), s. 520. 
57 Lagen signerades 27 november 1996, men enligt villkoren i lagen trädde lagen i kraft först tre månader efter 
att den signerats, varför domstolarna accepterade skilsmässoansökningarna som inkom först 27 februari 1997. 
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iii. such provision as the Court considers proper having regard to the circumstances exists 

or will be made for the spouses, any children of either or both of them and any 

other person prescribed by law, and  

iv.  any further conditions prescribed by law are complied with.58 
 

3.1.3.1 The Family Law (Divorce) Act 
 

Irländarna befarade att det redan överbelastade juridiska systemet inte skulle kunna 

handskas med de ökade skilsmässoansökningarna. Att karakterisera ett skilsmässosystem 

som antingen skuld- eller icke-skuldbaserad var nödvändigt, eftersom det inverkar inte bara 

på vad som krävs av de skilsmässoansökande parterna men också på uppdelningen av 

tillgångarna vid äktenskapets slut. Ickeskuldbaserad skilsmässa tillåter personer att avsluta 

en relation utan inblandning från staten. Systemet innebär också en minskning av eller 

ingen verkan alls av religion. Det skuldbaserade systemet kräver att ena parten är oskyldig 

medan den andra parten är skyldig, innebärande att den oskyldiga parten beviljas 

skilsmässa och frigörs från kontraktet. Den skyldiga parten kan emellertid inte undgå sina 

förpliktelser och måste betala underhåll till den andra parten.59 

 

Den skuldbaserade skilsmässorätten kräver också att någon faktiskt tar på sig skulden för 

söndringen och kan medföra att parterna tvingas ljuga för att erhålla skilsmässa, vilket kan 

ge en negativ effekt på respekten för domstolarna. Artikel 5 i The Family Law (Divorce) 

Act of 1996 föreskriver tre krav vilka måste vara uppfyllda för att skilsmässa ska kunna 

beviljas i enlighet med artikel 41.3.2 i konstitutionen: parterna ska ha bott åtskilda i minst 

fyra år, vara helt oförsonliga samt vidta eller ha vidtagit, enligt domstolen, lämpliga 

åtgärder för make/maka och eventuella beroende familjemedlemmar.  Sökanden behöver 

inte visa att svarande part brutit mot någon äktenskapsförpliktelse. Detta ickeskuldbaserade 

systemet har ändock inte skapat en snabb och enkel metod för skilsmässa. Systemet ger 

58 Carter, J., Breaking the Bonds and Splitting the Assets: Women and Divorce in Ireland, Boston University 
International Law Journal, vol. 15 (1997), s. 517 ff. 
59 Carter, J., Breaking the Bonds and Splitting the Assets: Women and Divorce in Ireland, Boston University 
International Law Journal, vol. 15 (1997), s. 522 f. 
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inga möjligheter till skilsmässa för de par som har problem i äktenskapet utan snarare för 

de par som räddningslöst befinner sig på slutet av äktenskapets fortlevande.60 

 

Gällande separationstiden behöver parterna inte visa en juridisk dom eller skriven 

överenskommelse härom men det faller på parterna att bevisa att de levt åtskilda. Kravet att 

bevisa detta kan ändock innebära en tung börda. Parterna kan tvingas sprida sina tillgångar 

över två hushåll, vilket kan vara extra svårt för kvinnan. Följaktligen kommer de flesta 

kvinnor, vars huvudsakliga roll fortfarande befinner sig inom den privata sfären, inte att ha 

det ekonomiska oberoendet att separera. Det är således inte ekonomiskt möjligt för en 

hemmafru att separera utan ekonomiskt stöd från maken. I enlighet med The Family Law 

(Divorce) Act of 1996 kan parterna erhålla underhållsåläggande under pågående process, 

men man kan ändock inte förlita sig på detta underhåll under fyraårsperioden, då 

underhållet avgörs godtyckligt. Separationstiden är ganska lång och representerar tiden 

innan skilsmässoansökan, varför den blir lite längre tills en slutlig skilsmässa beviljas och 

en permanent delning av tillgångarna görs.61 

 

Nästa steg av det första kravet är att parterna ska ha levt åtskilda i en tid av 4 år. Lagen 

kräver dock inte fysisk separation, medförande plats för andra tolkningar. Living apart 

kunde tolkas av domstolarna som att leva separata liv under samma tak. Den avgörande 

faktorn skulle vara huruvida separata hushåll existerade. Dessa tolkningar är dock inte 

avgörande, ty kraven i artikel 5 är direkt hämtade från det konstitutionella 

lagändringsförslaget. Kravet är därmed konstitutionellt och inte legislativt. Det är det 

irländska domstolsväsendets ansvar att tolka konstitutionen, varför bördan på de skiljande 

parterna avgörs av domstolarna och inte av lagstiftaren.62 I ett fall, McA vs McA, sa 

domaren att han inte kunde titta enbart på var parterna fysiskt bor, inte heller kunde han 

titta enbart på deras mentala och intellektuella attityd till äktenskapet. Båda dessa element 

måste tas i beaktning och i förening med varandra. Det är i princip en ”mixed test”: 

60 Carter, J., Breaking the Bonds and Splitting the Assets: Women and Divorce in Ireland, Boston University 
International Law Journal, vol. 15 (1997), s. 522 f och 525. 
61 Carter, J., Breaking the Bonds and Splitting the Assets: Women and Divorce in Ireland, Boston University 
International Law Journal, vol. 15 (1997), s. 526. 
62 Carter, J., Breaking the Bonds and Splitting the Assets: Women and Divorce in Ireland, Boston University 
International Law Journal, vol. 15 (1997), s. 526 ff. 
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täckande ett objektivt element, dock subjektivt i varje fall där parterna fysiskt bor separerat. 

Det är dock i praktiken ovanligt att domstolen beviljar ett par skilsmässa såvida de inte har 

bott i separata bostäder för uppfyllande av kravet ”living apart four out of the previous five 

years”.63 

 

Väl bevisat att separation i fyra år är för handen är nästa steg att utreda huruvida möjlighet 

till försoning finns, det vill säga har äktenskapet fallit sönder bortom räddning? Vad händer 

då om ena parten anser det vara så, medan den andra parten inte håller med? I J.D. vs D.D.-

fallet ansökte frun om separation i enlighet med artikel 2.a i Judicial Separation Act, vilken 

medger separation på grund av svarandens otrohet. Sökanden sökte också på den grunden, 

att en normal relation inte existerat mellan dem under det senaste året. Kravet i nämnda lag 

talar om att visa att en normal äktenskaplig relation inte existerat under en viss tid, medan 

The Family Law (Divorce) Act of 1996 har som krav att möjligheter till försoning saknas. 

Likväl fann domstolen i detta fall att försoningsmöjligheter saknades, varför domen ännu är 

intressant. 

 

Stor vikt lades vid mannens otrohet. Domstolen ansåg att försoningsmöjligheter må ha 

funnits fram till hans utomäktenskapliga förhållanden. Domstolen dömde inte bara på grund 

av förfallet inom äktenskapet trots att frun bevisat härom utan den dömde också på 

otrohetsgrunden vilket visar på att en domstol kommer att ta i beaktande parternas 

uppförande. Kanske innebär det att äktenskap lik det i J.D.-fallet kommer att betraktas som 

livsdugliga genom rådgivning om otrohet inte finns med i bilden. Eller kanske kommer 

domstolen att dra gränsen vid otrohet. The Family Law (Divorce) Act of 1996 lägger stor 

vikt på försoning, vilket kan få domstolen att tveka bevilja skilsmässa. Försoning nämns 

även i flera andra artiklar i lagen; artikel 6 och 7 uppmärksammar alternativ till skilsmässa, 

som ombuden ska upplysa klienterna om.64 Staten gör med andra ord allt för att få ett 

äktenskap att bestå. 

 

63 http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Ireland-Divorce.pdf Shannon, G., Grounds for Divorce and 
Maintenance Between Former Spouses Republic of Ireland, Law Society of Ireland (2002), s. 4 f. 2014-09-09. 
64 Carter, J., Breaking the Bonds and Splitting the Assets: Women and Divorce in Ireland, Boston University 
International Law Journal, vol. 15 (1997), s. 530 f. 
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Slutligen måste domstolen i enlighet med artikel 5.1.c innan den beviljar skilsmässa, vara 

tillfredsställd med att ”such provision as the court considers proper having regard to the 

circumstances exists or will be made for the spouses and any dependent members of the 

family”. Det är oklart huruvida detta sista krav faktiskt inverkar på möjligheten till 

skilsmässa, för vad gör domstolarna om den sökande familjen inte har det så gott ställt? 

Kan paret nekas skilsmässa på grund av att de är för fattiga? Om ja, leder kravet till en 

klassdelning mellan de som kan skilja sig och de som inte kan, på grund av ekonomisk 

oförmåga att utge underhåll. En första aspekt av rätten till skilsmässa är att domstolarna har 

en absolut förpliktelse att säkra att ”proper provision” görs för makarna och annan 

familjemedlem i beroendeställning. Emellertid är frasen vag och kan leda till godtyckliga 

avgöranden vid delning av äktenskapstillgångar, men proper provision kriteriet anges i 

såväl konstitutionens artikel 41.3.2 (III) som i artikel 5.1.c i The Family Law (Divorce) Act 

of 1996, vilket gör detta kriterium till det förnämsta och beroende av faktorer i varje särskilt 

fall. Endast då kan skilsmässa beviljas.65 

 

3.1.4 Skilsmässa i Irland – på riktigt? 
 

Introduktionen av skilsmässorätten i Irland representerar en liberalisering av det irländska 

samhället och indikerar också att Irland rör sig från det traditionella homogena samhället 

mot ett heterogent modernt urbaniserat samhälle. Den tillgängliga skilsmässan är dock ett 

´no clean break´ val innebärande att en hel och komplett lösning av alla egendoms- och 

finansiella frågor inte är möjliga. Principen `clean break´ definieras på så sätt att den tillåter 

parter i ett misslyckat äktenskap, så långt rättvisan tillåter, gå skilda vägar utan pågående 

irriterande eller finansiella beroenden eller dispyter, parterna ska uppmuntras till att komma 

överens om allt som rör äktenskapets upphörande och lämna det förflutna bakom sig och 

undvika vidare processande.66 

 

65 Carter, J., Breaking the Bonds and Splitting the Assets: Women and Divorce in Ireland, Boston University 
International Law Journal, vol. 15 (1997), s. 532 samt Martin, F., From Prohibition to Approval: The 
Limitiation of the ´no clean break´ Divorce Regime in the Republic of Ireland, International Journal of Law, 
Policy and the Family, vol. 16 (2002), s. 230. 
66 Martin, F., From Prohibition to Approval: The Limitiation of the ´no clean break´ Divorce Regime in the 
Republic of Ireland, International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 16 (2002), s. 223 och 227. 
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Den fundamentala ideologin som utgör grund för irländsk skilsmässolagstiftning är 

otvetydigt klar i sakligheten att säkra att äkta makars, spousal, legala rättigheter och 

skyldigheter fortsätter gälla. Irländska domare är restriktiva i sitt dömande i saken om 

underordnade lättnad, acillary reliefs. Huruvida detta är godtagbart kan alltid diskuteras, 

domarna behöver inta en mer realistisk närmande till skilsmässofrågan. Att förbjuda ´clean 

break´ skilsmässa i alla omständigheter är helt enkelt orättvist och orättfärdigt. Klart är att 

skilsmässolagstiftningen behöver reformeras och omstruktureras för att inkludera en 

lagstadgad tyngdpunkt på vikten av att varje part i skilsmässan gör allt för att bli 

självförsörjande. En inneboende ologiskhet och inkonsekvent syn finns som tillåter parterna 

gagnas av skilsmässan, samtidigt ställs det krav på fortsatta finansiella förpliktelser. 

Skilsmässan för med sig många frågor. En fråga som frekvent dyker upp är hur makarnas 

egendom ska fördelas och huruvida en av dem ska fortsätta försörja den andra.67 

 

Faktum är att skilsmässosystemet i Irland är både restriktiv och betungande och ´clean 

break´ valet är exkluderad i den irländska skilsmässorätten. Den enda aspekten av ´clean 

break´ är rätten till omgifte. Trots äktenskapets upphörande fortsätter en person vars 

äktenskap upplösts ändå att i enlighet med artikel 2.2c i skilsmässolagen ses som spouse, 

äkta make/maka. Termen spouse tillämpas delvis i relation till del III av lagen, 

”Preliminary and Ancillary Relief Orders in or after Proceedings for Divorce”.68 I realiteten 

innebär det att en person som varit skild i 16 år och levt ensam och vänder sig till 

domstolen för vidare ekonomisk hjälp betraktas som spouse för lagens syfte. Skiljande 

parter kvarstår tyvärr mer eller mindre sammanfjättrade. 

 

Permanent underhållsskyldighet efter skilsmässa fortsätter generellt under andra partens 

livstid och upphör om den mottagande parten gifter om sig. I enlighet med artikel 22 kan en 

domstol ändra eller upphäva diverse beslut om den finner det lämpligt i ljuset av några 

ändringar av omständigheter i fallet eller om det dyker upp nya omständigheter. Likaså 

innebär inte en skilsmässa att en part inte kan ansöka om ytterligare ekonomiskt stöd efter 

67 Martin, F., From Prohibition to Approval: The Limitiation of the ´no clean break´ Divorce Regime in the 
Republic of Ireland, International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 16 (2002), s. 223. 
68 Martin, F., From Prohibition to Approval: The Limitiation of the ´no clean break´ Divorce Regime in the 
Republic of Ireland, International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 16 (2002), s. 225. 
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tidigare make/makas död. Döden är således ingen absolut garanti för ett upphörande av 

förpliktelser skilda makar emellan, dock kan parterna/part ansöka om att tidigare 

make/maka inte ska kunna ärva vid den sökandens död.69  

 

Judicial separation är ett alternativ till skilsmässa för de parter som av religiösa skäl inte 

vill upplösa sitt äktenskap, men ändå inte kan leva tillsammans. Fördelen med judicial 

separation är att parterna inte behöver ha levt åtskilda i 4 år för att omfattas av den lagen. 

 

3.2 Egypten 
 

Där Egypten ligger utvecklades en av de första civilisationerna i historien. Redan mot slutet 

av 3000-talet före Kristus uppstod där ett enat kungadöme, en rad dynastier styrde Egypten 

fram till kristendomens intåg som därmed satte ett stopp för det nästan 3000-åriga 

självstyret. Egypten var ett av de första länderna som bekantades med kristendomen som 

byttes ut mot islam när araberna intog Egypten på 600-talet och härskade under 600 år fram 

tills en lokal militär grupp tog kontrollen för att ett par hundra år senare hamna under 

osmanska rikets kontroll 1517. Under 1800-talet frigjorde sig Egypten från det osmanska 

riket för att ockuperas av Storbritannien, formellt var landet dock självständigt i och med 

frigörelsen från det osmanska riket; först 1922 blev Egypten självständigt. Egypten är mest 

känd för sin historia och med en ålder på nästan 5000 år är det inte så förvånande att det har 

en hel del att förtälja.70 

 

3.2.1 Egypten vs islam 
 

De förändringar som skedde inom den muslimska världen efter 1800-talet påverkade 

islamisk rätt på två viktiga sätt, varav det ena var reduktionen av shari´as roll till fördel för 

influenser av rättsmodeller från Europa och det andra var att stärka shari´a genom en 

69 Martin, F., From Prohibition to Approval: The Limitiation of the ´no clean break´ Divorce Regime in the 
Republic of Ireland, International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 16 (2002), s. 234 f. och 237. 
70 http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Egypten/Aldre-Historia Utrikespolitiska institutet. Landguiden: 
Egypten. Äldre Historia, 2014-07-27 samt http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Egypten/Religion 
Utrikespolitiska institutet. Landguiden: Egypten. Religion, 2014-07-27. 
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modernisering av lagen och därmed öppna ett bredare utrymme för ijtihad. Trots antagande 

av västerländska rättsmodeller har många muslimska länder fortsatt att anse shari´a vara en 

inspiration eller källa för det egna landets rättssystem, inte utan problem då det idag fört 

med sig ett problem att återaktualisera shari´a i en modern stat baserad på västerländska 

rättsmodeller.71  

 

Reformgången i Egypten var delvis parallell med, delvis i konflikt med den av dess 

osmanska överhuvud. Å ena sidan sökte Egypten anpassa sig till moderniteten och 

västerländsk inspiration, å andra sidan sökte landet återaktualisera shari´a baserad på 

principen om common good, maslaha, om än genom en intern ändring från original shari´a. 

Även om rättsstrukturen var västerländsk fanns där fortfarande en kamp, om 

tillfredsställande regler inom familjerätten, mellan västerländska normer och normer 

baserade på shari´a och sedvänja. Motståndarna till en mer västerländskinspirerad 

familjerätt var många, varför egyptisk personstatuslag (PSL; familjerätt) har sin grund i 

shari´a trots att övrig lagstiftning huvudsakligen är inspirerad av fransk lagstiftning.72 

Islamiska modernister hävdade behovet av att återaktualisera det muslimska samhället 

genom en omtolkning eller omformulering av deras islamiska arv i ljuset av den moderna 

världen.73 

 

PSL:s historia kan spåras till slutet på 1800-talet då den egyptiske eminente juristen 

Muhammed Qadri Pasha sammanställde lagsamlingen, The Sharia Provisions on Personal 

Status, innehållande 646 artiklar rörande äktenskap, skilsmässa, gåva, förbud, testamente 

och arv, alla baserade på Hanafitisk doktrin. Lagsamlingen antogs visserligen inte som lag 

men har likväl tjänat som en referens för egyptiska shari´a-domstolar.74 Familjerätten 

förblev oförändrad fram till 1920, mycket på grund av bristen på den sociala utvecklingen i 

landet. Röster om förändringar blev allt starkare; behovet och legalisering av antagandet av 

islamisk rätt efter nya sociala omständigheter betonades. Rifaah Badawi Rafi al-Tahtawi, 

71 Vikor, K.S., Between God and the Sultan: a History of Islamic Law, London 2005, s. 222 f. 
72 Vikor, K.S., Between God and the Sultan: a History of Islamic Law, London 2005, s. 231 f och 241 f samt 
Coulson N.J., A History of Islamic Law, Edinburgh 2001, s. 149 ff. 
73 Puchnarewicz, E., Modernization of the state and the family: an Egyptian view with a glance at Poland, 
Warsaw 2001, s. 28. 
74 Nasir, J.J., The Islamic Law of Personal Status, Haag 2002, s. 35 f. 
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en av de viktigaste reformisterna, rekommenderade bland annat användandet av principen 

takhayyur, en accepterad metod som tillät en muslim att i vissa specifika situationer gå 

utanför sin rättsskola och följa tolkningen av en annan sunnitisk rättsskola. Muhammad 

Abduh, kallad ”Father of Muslim Modernism” var särskilt kritisk till polygami och 

använde Koranen som bevis på att idealet måste vara monogami.75 

 

Qasim Amin inriktade sig mer på kvinnors rättigheter och var särskilt kritisk till 

arrangerade äktenskap och bristen på kvinnans men mannens obegränsade rätt till 

skilsmässa som enligt honom förslavade kvinnan. Amin betonade den ursprungliga 

Koranintentionen att skilsmässa, visserligen förkastlig, är tillåtet, när situationen kräver det, 

och menade att kvinnor, jämlika männen, skulle ha samma rätt till skilsmässa.76 För de 

egyptiska muslimtraditionalisterna är shari´a, reducerad till familjerätten, en helig lag, på 

vilken den viktigaste sociala institutionen familjen är grundad. För de sekulära 

modernisterna är shari´a oförenlig med det moderna livet. För feministerna är shari´a 

diskriminerande och orättfärdig.77 

 

3.2.2 Familjerättsreformer i Egypten 
 

Som redan nämnts finns inom islam inget skilsmässoförbud. Möjligheterna att skilja sig är 

dock olika beroende på om skilsmässan initieras av en kvinna eller man, varför följande 

kapitel kommer att innehålla mycket om den egyptiska kvinnans rätt till skilsmässa, ty 

mannen har ju redan i princip en obegränsad rätt att skilja sig. 

 

Reformarbetet började på grund av den stillastående sociala situationen och de politiska 

problemen orsakade av västerländsk intervention och första världskriget något långsamt 

och tog fart först 1920. Den huvudsakliga motiveringen bakom den moderna egyptiska 

familjerättsreformen var att lyfta upp kvinnans position i samhället och skilsmässorätten 

var det område som mest behövde förändras. Syftet var att först fastslå grunder på vilka 

75 Esposito, L.J. with DeLong-Bas, N.J., Women in Muslim Family Law, New York 2001, s. 47 f. 
76 Esposito, L.J. with DeLong-Bas, N.J., Women in Muslim Family Law, New York 2001, s. 48 f. 
77 Puchnarewicz, E., Modernization of the state and the family: an Egyptian view with a glance at Poland, 
Warsaw 2001, s. 32. 
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kvinnan kunde erhålla rättslig skilsmässa, och sedan begränsa mannens utövningsrätt av 

talaq. Enligt den Hanafitiska skolan som är den ledande rättsskolan i egyptiska shari´a-

domstolar finns inga egentliga grunder på vilka kvinnan kan frigöra sig från ett oönskat 

äktenskap, förutom makens impotens eller genom att utöva ”the option of puberty”. 

Hanafitiska skolan är därmed den mest konservativa vad gäller skilsmässorätten.78 

 

De första förändringarna av skilsmässolagarna kom 1915 i det osmanska imperiet, vilka 

tillät kvinnan ansöka om skilsmässa i fall maken övergav henne eller hade någon sjukdom 

som hotade samlivet. Två år senare vidgades denna rätt med bland andra följande grunder 

för att erhålla skilsmässa: ofullbordat äktenskap, om maken var frånvarande eller vägrade 

försörja henne. Kvinnan kunde därtill begära skilsmässa om hon befarade kroppslig skada 

eller om det förekom våld i hemmet. Egypten antog i och med Law No 25 of 1920 

Concerning the Provisions on Maintenance and Certain Matters of Personal Status och 

Law No 25 of 1929 Concerning Certain Provisions on Personal Status samma närmande. 

Law No 100 of 1985 är en rättelse och tillägg till de två ovannämnda lagarna, följaktligen 

åsyftas i detta arbete om inget annat anges dessa lagar såsom de är rättade i enlighet med 

Law No 100 of 1985. Likväl erkände lagreformen fyra grunder på vilka kvinnan kunde 

ansöka om skilsmässa: 1) mannens misslyckande med försörjning, 2) farlig eller smittsam 

sjukdom hos maken, 3) övergivande och 4) misshandel. Basen för denna doktrin var 

Tahtawis rekommenderade takhayyur.79 

 

Följaktligen kunde lagstiftaren avvika från Hanafitiska lagar och anta de mer liberala och 

skäliga lärorna i den Malikitiska skolan. Visserligen garanterade islamisk rätt fruars rätt till 

försörjning, men den Hanafitiska inställningen orsakade stor orättvisa, eftersom mannens 

försörjningsplikt specificerade rådande försörjning. Maken hålls inte ansvarig för förfluten 

försörjningsplikt som han underlåtit att iaktta om det inte avtalats om detta i förväg. Artikel 

1 i Law No 25 of 1920 fastställde därmed att försörjningsplikten var en växande skuld på 

maken gentemot makan. Artikel 2 stipulerade att den skiljda fruns försörjningsrätt skulle 

bestämmas från tiden då skilsmässan gick genom. Den viktigaste lagändringen är artikel 4 

78 Esposito, L.J. with DeLong-Bas, N.J., Women in Muslim Family Law, New York 2001, s. 49 f. 
79 Esposito, L.J. with DeLong-Bas, N.J., Women in Muslim Family Law, New York 2001, s. 51 f. 
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som fastställer kvinnans rätt till skilsmässa i det fall maken inte är kapabel eller villig att 

försörja henne. Det finns dock ett undantag; om mannen är utblottad får han en 

anståndsperiod på som mest en månad.80 

 

Den tredje och fjärde grunden för skilsmässa, övergivande och misshandel, fastställdes 

genom Law No 25 of 1929. Misshandel eller grymhet som grund för skilsmässa är en 

Malikitisk tolkning stipulerad i artikel 6 och berättigar till en oåterkallelig skilsmässa då 

försoningsmöjligheter synes omöjliga. I fall qadin, domare som utses av den regerande 

makten och som tillämpar shari´a,81 finner skilsmässoansökan ogrundad kan kvinnan söka 

på nytt och om ansökan även denna gång anses ogrundad måste qadin skicka två medlare 

som ska undersöka huruvida skäl för skilsmässa finns, allt i enlighet med artikel 7-11. Visar 

undersökningen på att försoningsmöjligheter saknas, och om mannen bär ansvaret, om båda 

parterna bär ansvaret eller om källa för konflikten inte kan påträffas beviljar qadin en 

enskild men oåterkallelig skilsmässa.82 

 

Gällande övergivande fastställer lagen från 1929 att en fru har rätt till en oåterkallelig 

skilsmässa om hennes make varit försvunnen i ett år eller mer utan giltiga skäl på grund av 

den skada som hans obefogade frånvaro åsamkat äktenskapet. Kan mannen nås ska qadin 

underrätta honom om förevarande situation. Kan mannen inte nås ska kvinnan i enlighet 

med artikel 13 beviljas en omedelbar skilsmässa. Artikel 14 ger kvinnan rätt till skilsmässa 

om maken döms till fängelsestraff på mer än tre år, dock först efter ett års separation. Den 

andra stora reformen i egyptisk islamisk familjerätt var begränsningen av makens ensidiga 

befogenhet att skilja sig från frun efter eget behag, när som helst och för vilka orsaker som 

helst. Koranföreskrifterna rörande rättvis och skälig behandling av fruar var moraliskt men 

inte rättsligt bindande.83 

 

Den Hanafitiska lagen, med betoning på form framför intention, komplicerade och bidrog 

till vidare orättvisa, eftersom skilsmässa önskat av mannen under tvång, berusning eller 

80 Esposito, L.J. with DeLong-Bas, N.J., Women in Muslim Family Law, New York 2001, s. 52. 
81 Emon, A.M., Shari´a and the Modern State. I Islamic Law and International Human Rights Law – 
Searching for Common Ground?, Emon, A.M., Ellis, M.S. and Glahn, B. (red.), Oxford 2012, s. 61. 
82 Esposito, L.J. with DeLong-Bas, N.J., Women in Muslim Family Law, New York 2001, s. 54. 
83 Esposito, L.J. with DeLong-Bas, N.J., Women in Muslim Family Law, New York 2001, s. 55. 
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skämt ansågs vara giltig oavsett mannens intention. Denna rätt begränsades och 

tillrättalades i och med 1929 års lag. Artikel 1 i nämnda lag fastställde att skilsmässa uttalat 

under ovannämnda situationer var ogiltiga. Likaså blev var skilsmässa på grund av liknelse 

av frun vid till exempel mor eller syster ogiltiga, såvida inte skilsmässa faktiskt var 

intentionen. Dessa ändringar fann stöd i främst de Malikitiska och Shafiitiska skolorna. 

Utifrån en rättvisesynpunkt innehåller artikel 2 och 3 de mest radikala ändringarna utan 

någon grund i någon av de fyra sunnitiska rättsskolorna. Skilsmässa som hot mot frun eller 

tredje person eller som löfte är enligt artikel 2 giltig endast om mannens faktiska intention 

är att skiljas. Artikel 3 anger att oavsett hur många gånger i ord eller tecken mannen uttalar 

önskan om skilsmässa ska det uttalandet anses som en enskild och återkallelig sådan. 

Således blev talaq al-bidah, att mannen använder alla tre tillåtna deklarationer om 

skilsmässa på en gång, ineffektiva.84  

 

Artikel 11 bis i 1929 års lag beviljar vidare kvinnan, vars make äktar en annan fru, rätt till 

skilsmässa om hon gör gällande att hon skadats, moraliskt eller materiellt, i äktenskapet, 

oavsett om detta avtalats om i äktenskapsavtalet. Mannen förpliktas att inom 30 dagar från 

det att han ”skiljer sig” registrera skilsmässan och underrätta frun därom, hennes rätt till 

underhåll börjar från och med då hon underrättas, i enlighet med artikel 5 bis. Enligt 

traditionell egyptisk lag kunde en kvinna som lämnat sin man med polisvåld föras tillbaka 

till mannen. Lagen från 1929 ger henne rätt att protestera och presentera skäl till varför hon 

inte vill återvända. Ansöker hon om skilsmässa och försoningsmöjligheter saknas ska 

domstolen följa medlingsproceduren.85 

 

3.2.3 Egypten och skilsmässa 
 

Den egyptiska konstitutionen har en ålder på över 100 år och är komponerad i 7 delar. 

Regler gällande familjen stadgas i den andra och tredje delen i konstitutionen, i artikel 8 

anförs att familjen är grunden i samhället baserad på religion, moral och patriotism. Vidare 

anges att staten är angelägen att bevara den unika karaktären av den egyptiska familjen i 

84 Esposito, L.J. with DeLong-Bas, N.J., Women in Muslim Family Law, New York 2001, s. 56. 
85 Esposito, L.J. with DeLong-Bas, N.J., Women in Muslim Family Law, New York 2001, s. 59 f. 
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säkrandet och utvecklandet av dess karaktär inom relationerna med det egyptiska samhället. 

Den generella stommen för förevarande vision är konkretiserad i artikel 2 första delen som 

definierar statens ställning: ”Islam is the religion of the State and Arabic [is] its official 

language. Islamic jurisprudence is the principal source of legislation”. Religion spelar en 

viktig roll i definitionen av uppförandeprinciperna, både gällande antagandet av lagar och 

av vardagsrelationerna människorna emellan.86 

 

Konstitutionen erkänner medborgarnas lika rättigheter i artikel 40 som anför att “all citizens 

are equal before the law. They have equal public rights and duties without discrimination 

due to sex, ethnic origin, language, religion or creed”, men har ändock begränsat dessa för 

kvinnorna redan i artikel 11 som stipulerar att  
[t]he State shall guarantee coordination between a woman’s duties towards her family and 

her work in the society, considering her equal to man in the political, social, cultural and 

economic spheres without detriment to the rules of Islamic jurisprudence (Shari´a). 
Familjens existens är baserad på traditionella värderingar grundade på religiösa normer och 

staten fastställer karaktären av denna grund.87 

 

Den egyptiska regeringen har skapat två tydligt olika system för skilsmässa: ett för män och 

ett för kvinnor. Medan männen har en ensidig och ovillkorlig rätt till skilsmässa, för vilket 

de inte ens behöver gå till domstol måste kvinnorna för att få ut en skilsmässa ta sin tillflykt 

till domstolarna kända för sitt eftersläpande arbete och ineffektivitet. Kvinnorna måste med 

andra ord kämpa mot alla hinder för en rätt som mannen kan utnyttja fullt ut genom att 

endast uttala en vilja därom.88 Egyptens skilsmässosystem, ett väldigt betungande område 

inom PSL, anses på grund av detta vara diskriminerande mot kvinnor. Juridiska 

skilsmässoprocesser innefattar svårigheter, förseningar, höga kostnader och olika 

standarder, vilka alla påverkar endast kvinnans möjligheter till en skilsmässa. Till skillnad 

från mannen måste kvinnan bevisa skada från mannens sida under äktenskapet för att kunna 

86 Puchnarewicz, E., Modernization of the state and the family: an Egyptian view with a glance at Poland, 
Warsaw 2001, s. 66. 
87 www.hrw.org Divorced from Justice, s. 1 f. 
88 Yahyaoui Krivenko, E., Women, Islam and International Law: Within the Context of the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Boston 2009, s. 68 f. 
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få en skilsmässa med kompletta ekonomiska rättigheter.89 

 

Diskriminering i skilsmässosystemet i Egypten sägs börja långt innan en skilsmässa ens 

initieras. Många kvinnor är inte närvarande vid äktenskapets ingående och vet därmed inte 

heller att de inför äktenskapets ingående kan avtala om till exempel lika tillgång till 

skilsmässa. Kvinnan har att välja mellan en utdragen skuldbaserad skilsmässa, vilken 

tillåter henne att behålla sina ekonomiska rättigheter, eller en skilsmässa med avstående 

från sina rättigheter. Emellertid kan en kvinna erhålla skilsmässa endast genom 

domstolsbeslut. Oavsett vilket skilsmässosystem kvinnor väljer att utgå ifrån ingår många 

ämbetsmän i processen; domare, ombud för båda parterna och medlare. Allmän åklagare 

kan också närvara och kan inverka på beslutet huruvida skilsmässa ska medges.90 

 

3.2.3.1 Skuldbaserad eller icke skuldbaserad skilsmässa, Khul 
 

I syfte att inleda en skuldbaserad skilsmässa ska kvinnan skaffa sig ett juridiskt ombud, 

tillhandahålla bevis om skada, ofta med hjälp av ögonvittnesmål, och underkasta sig 

rådgivning. Kvinnan måste således visa på att det är för henne omöjligt att fortsätta leva 

med mannen. Skilsmässa på grund av skada inkluderar en variation av fysisk och psykisk 

skada och är generellt formulerad, varpå den kan inkludera fysiskt eller verbalt våld, försök 

att ta över fruns privata förmögenhet, skada på fruns eller hennes familjs ära, polygami eller 

vägrande av sexuellt umgänge. Genom att inte fastställa graden av skada tillräcklig för 

skilsmässa har domarna fått betydande bestämmanderätt och, reflekterande rådande 

fördomar, dömt olika beroende på kvinnans bakgrund.91 

 

Enligt artikel 9 i Law No 25 of 1920 kan en kvinna nekas skilsmässa om hon vetat om de 

grunder, på vilka hon ansöker om skilsmässa innan äktenskapets ingående eller om hon 

tolererat situationen under en längre tid. Skilsmässa kan således, på grund av att mannen 

äktat en annan fru, beviljas i enlighet med artikel 11 bis 1 i Law No 25 of 1929 om första 

frun ansöker härom inom ett år från det att hon fick veta om makens nya fru. Likaså kan en 

89 www.hrw.org Divorced from Justice, s. 1 f. 
90 www.hrw.org Divorced from Justice, s. 1 f och 16 ff. 
91 www.hrw.org Divorced from Justice, s. 21. 
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skilsmässa på grund av makens impotens dröja upp till ett år innan den beviljas, detta för att 

se om mannen har repat sig. Skilsmässoansökan på grund av makens brist på försörjning 

kan även den avslås om maken spenderar lite pengar på hushållet efter att frun ansökt om 

skilsmässa.92  

 

I januari 2000 ändrades PSL i Egypten och härmed antogs den nya Procedural Personal 

Status Law, Law No 1 of 2000. Intressant för skilsmässosystemet var införandet av khul, 

vilken stadgar om kvinnans rätt att skiljas i utbyte mot att hon avsäger sig rätten till sin 

mahr och/eller all annan ekonomisk hjälp från mannen, och begränsningen av mannens rätt 

till talaq.93  För många kvinnor har khulprocessen visat sig vara en snabbare process än den 

skuldbaserade, samt att männen inte kan överklaga denna form av skilsmässa. Rätten till 

khul har sin grund i Koranen 2:229, Al-Baqarah.94 Lik den försoningsprocess som ska 

iakttas vid ansökan om en skuldbaserad skilsmässa finns också en för khulskilsmässor. I 

artikel 20 i PSL från 2000 anges att khulskilsmässa ska beviljas först efter att makarna 

under en tid av tre månader försökt försonats.  

 

Denna nya PSL är resultatet av kompromissen mellan de konservativa makterna och 

förespråkarna för säkrandet av kvinnans civila rättigheter.95 Många menar ändock att 

khullagen är en kränkning mot shari´a, medan andra ser hadithen om Ibn Qays fru,96 vara 

ett vittnesmål om att Profeten menat att skilsmässa ska vara en jämlik eller nästan jämlik 

möjlighet för kvinnor att upplösa ett olyckligt äktenskap. Andra har klassificerat khul som 

icketroende eller ateistisk. Majoriteten anser khul vara i full enlighet med shari´a och att 

det är ignorant och misstolkande av shari´a att inte tillåta khul. Mona Zulfikar som har 

influerat denna lag menar att egyptiska kvinnor har varit i ett ödesdigert behov av 

skilsmässoalternativ som inte försenas i åratal. Andra befarade att givandet av en rätt till 

kvinnan att skilja sig ”på eget bevåg” är en explosiv bomb i egyptiska hem. Ett år efter 

92 www.hrw.org Divorced from Justice, s. 22. 
93 Puchnarewicz, E., Modernization of the state and the family: an Egyptian view with a glance at Poland, 
Warsaw 2001, s. 57. 
94 www.hrw.org Divorced from Justice, s. 23. 
95 Puchnarewicz, E., Modernization of the state and the family: an Egyptian view with a glance at Poland, 
Warsaw 2001, s. 58. 
96 Ibn Qays fru berättar för Profeten att hon är olycklig i sitt äktenskap varpå han ber henne återlämna sin 
mahr för att frias från äktenskapet. 
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lagens antagande hade den egyptiska familjen ännu inte ryckts upp med rötterna. Khul är 

mer fördelaktig än isma, villkor i äktenskapsavtalet om kvinnans rätt till skilsmässa, ty khul 

kräver inte tidigare samtycke från maken.97  

 

Khul liknar som synes mubara´a men med den skillnaden att i och med PSL från 2000 en 

kvinna kan ta ut skilsmässa utan makens godkännande. För att göra så ska hon vittna om att 

hon avskyr äktenskapslivet med honom och gå med på att ge upp de finansiella 

rättigheterna i talaq och betala tillbaka vad hon fått i mahr. Följaktligen expanderar lagen 

kvinnans rätt till skilsmässa genom att röja undan två hinder: 1) bevisa att hon lidit skada 

och om hon inte kan göra detta 2) nödvändigheten att nå fram till en överenskommelse med 

maken. Förespråkare för den nya lagen menade att kvinnor måste ha möjligheten att fly 

äktenskap, i vilka de behandlas illa men inte kan bevisa det. Med den nya lagen slipper 

kvinnorna också de långa och tid- och kostnadskrävande domstolarna. Andra menade att 

den var fördelaktig endast för de kvinnor som hade det gott ställt, de som hade råd att offra 

sina ekonomiska rättigheter. Emellertid är inte det hon avsäger sig mer än alla de andra 

kostnaderna som tillkommer då hon ansöker om en skuldbaserad skilsmässa.98  

 

En annan protest var att kvinnor skulle komma att utnyttja lagen. Vad motståndarna helt 

enkelt oroade sig för var den egyptiska familjens öde. En mer frigjord skilsmässolag 

befarades underminera äktenskapets stabilitet och utsätta familjen för fara. Argumenten, 

vare sig för eller emot, reflekterar en oro över familjeskyddet och en idé om att skilsmässa 

är ofta förekommande och riskerar familjelivet. Förespråkarna för lagen menade ändock att 

utvidgandet av kvinnans tillgångar till skilsmässa skulle uppmuntra till samtycke och 

således mer stabiliserade äktenskap samt att ansvarsfulla och gudfruktiga kvinnor inte 

skulle utnyttja den nya rätten. Historiska erfarenheter visar att en ökning av skilsmässa inte 

är trolig: 1) liberalisering av skilsmässolagar i andra länder har inte visat på en ökning av 

skilsmässor och familjesöndring. Skilsmässor hade börjat öka innan de legala reformerna 

97 Abdel-Fadil, M., Whose Right to Divorce in Contemporary Egypt – Competing Interpretations of Islamic 
Sources, Oslo 2002, s. 56 ff. 
98 Cuno, K.M., Divorce and the fate of the family in modern century Egypt. I: Yount, K.M. & Rashad, H. 
(red.), Family in the Middle East: ideational change in Egypt, Iran, and Tunisia, London, 2008, s. 197 samt 
Abdel-Fadil, M., Whose Right to Divorce in Contemporary Egypt – Competing Interpretations of Islamic 
Sources, Oslo 2002, s. 58. 
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introducerades och lagreformerna var mera ett svar på det ökande antalet skilsmässor än 

orsak till dem och 2) medan skilsmässolagsreformerna i väst inleddes till viss del på grund 

av ökade skilsmässor inleddes den aktuella reformen i Egypten under ett halvsekel då 

skilsmässor faktiskt sjönk.99  

 

3.2.4 Skilsmässa i Egypten – på riktigt? 
 

Försämringen av kvinnors rättigheter i många muslimska länder sägs inte ha något med 

deras islamiska natur att göra, utan snarare har det med deras patriarkaliska natur att göra, 

ty Koranen visar på en ultimat jämlikhet mellan könen som utvecklas i en gradvis process. 

Vissa områden inom islamisk rätt uppfattas som oförenliga med universella standarder av 

kvinnorättigheter och könsjämlikhet, speciellt inom områden som skilsmässa, polygami, 

barnvårdnad, arv och kvinnor som vittnen. Trots att kvinnors rättigheter i icke-muslimska 

länder ännu inte är totalt uppfyllda, är förtrycket av kvinnor i de muslimska länderna unikt; 

förtrycket görs i islams namn.100 

 

Religion tillhandahåller samhällen med etiska och moraliska riktlinjer, men det är upp till 

samhället att tolka dem och tillämpa dem i enlighet med sina politiska och 

socioekonomiska förutsättningar, kultur och historiska medvetande. Klart är att i Koranen 

står att män och kvinnor har jämlika religiösa plikter, belöningar och straff inför Gud. 

Likväl finns många diskrimineringar i lagarna, som exempel kan nämnas alla de 

hedersrelaterade brotten som inte ens nämns i Koranen eller sunna. Könsojämlikheterna är 

främst resultatet av traditionella, patriarkala, mansdominerade samhällshandlingar som 

syftar till att dominera kvinnan och hitta på förevändningar att trycka ned dem. Dessa 

samhällen söker rättfärdiganden genom att tillämpa konservativa och bokstavstolkningar av 

99 Cuno, K.M., Divorce and the fate of the family in modern century Egypt. I: Yount, K.M. & Rashad, H. 
(red.), Family in the Middle East: ideational change in Egypt, Iran, and Tunisia, London, 2008, s. 197 samt 
Abdel-Fadil, M., Whose Right to Divorce in Contemporary Egypt – Competing Interpretations of Islamic 
Sources, Oslo 2002, s. 58. 
100 Mashhour, A., Islamic Law and Gender Equality - Could There Be a Common Ground: A Study of Divorce 
and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt, Human Rights Quarterly, 
vol. 27 (2005), s. 563. 
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Korantexter eller genom att ta ut vissa stycken ur sitt sammanhang.101 

 

Koranen beviljar kvinnor rättigheter och säger inget om att inga fler rättigheter än de i 

Koranen befintliga får erkännas kvinnorna. Snarare bereder den väg för ytterligare 

rättigheter allt eftersom sociala förutsättningar tillåter. Shari´a skulle således inte vara 

stillastående utan snarare utvecklande. Den postulerar en evolutionär kvalitet baserad på 

ijtihad till att tolka texterna i deras socioekonomiska och historiska kontexter och till att 

jämföra deras relevans med samtida kontext som ett sätt att svara på samhällets behov och 

klara av eller hänga ikapp med samhällsförändringar. Genom tillämpning av ijtihad och 

främst feministisk ijtihad baserad på rättvisa, hörnstenen i islam, kan könsjämlikhet 

uppfyllas fullt ut.102  

 

Kvinnan har rätt att i enlighet med shari´a skilja sig på följande sätt: 1) delegerad talaq, 

talaq tafwid. Mannen kan delegera talaqrätten till kvinnan, innan eller efter äktenskapets 

slut och kan inkluderas som villkor i äktenskapsavtalet. Delegeringen medför inte att 

mannen förlorar sin rätt till talaq, 2) Khul, baserad på kvinnans uppoffring av del eller hela 

sin mahr till maken för att erhålla skilsmässa. Maken kan inte återvända utan hennes 

samtycke, 103 3) skilsmässa genom domstolsbeslut och slutligen 4) överträdelse av något 

villkor i äktenskapsavtalet. Äktenskap är ett kontrakt och skilsmässa är avtalets 

upphävande. Därför kan äktenskapsavtalet inkludera vilket villkor som helst som paret 

godkänner, varpå överträdelse av dessa klausuler utgör grund för skilsmässa.104  

 

101 Mashhour, A., Islamic Law and Gender Equality - Could There Be a Common Ground: A Study of Divorce 
and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt, Human Rights Quarterly, 
vol. 27 (2005), s. 564. 
102 Mashhour, A., Islamic Law and Gender Equality - Could There Be a Common Ground: A Study of Divorce 
and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt, Human Rights Quarterly, 
vol. 27 (2005), s. 565. Se också An-Na´im, A., Islamic Law, International Relations and Human Rights: 
Challenge and Response. I Islam and human rights: selected essays of Abdullahi An-Na´im, Baderin, M.A. 
(red.), Farnham 2010, s. 30 f. 
103 Mashhour, A., Islamic Law and Gender Equality - Could There Be a Common Ground: A Study of Divorce 
and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt, Human Rights Quarterly, 
vol. 27 (2005), s. 574. 
104 Mashhour, A., Islamic Law and Gender Equality - Could There Be a Common Ground: A Study of Divorce 
and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt, Human Rights Quarterly, 
vol. 27 (2005), s. 575. 
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4 Internationella instrument och synen på 
äktenskapets ingående och upplösning 
 

I Förenade Nationers Universal Declaration of Human Rights, UDHR, indikeras klart att de 

mänskliga rättigheterna är menade att vara universella. Detta innebär att i deklarationen 

stipulerade begrepp som demokrati och jämställdhet ska gälla lika för alla människor runt 

om i världen utan undantag,105 så också ska de internationella rättigheterna som rör 

familjerelationer gälla lika för alla människor. I majoriteten av de internationella 

instrumenten stipuleras att män och kvinnor som uppnått full ålder eller äktenskaplig ålder 

har rätt att ingå äktenskap. Detta innebär att de personer som är gamla nog att förstå 

betydelsen av äktenskap och som är fysiskt och mentalt förberedda för ett äktenskap får 

åtnjuta denna rättighet. Dock har olika länder olika synpunkter på vilken ålder som ska 

betraktas som full ålder eller äktenskaplig ålder. I Förenade Nationers Universal 

Declaration of Human Rights artikel 16 står att läsa att  
(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, 

have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to 

marriage, during marriage and at its dissolution. (2) Marriage shall be entered into only 

with the free and full consent of the intending spouses. (3) The family is the natural and 

fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.  
Minimum åldern för att ingå äktenskap står således i nära relation till villkoret att ett 

äktenskap ska ingås med personens fria samtycke.106 Likaså stadgas i International 

Convention on Civil and Political Rights, ICCPR, artikel 23.2, 3 och 4, European 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ECHR, artikel 

12, American Convention on Human Rights, ACHR, artikel 17.2 och 3, Arab Charter on 

Human Rights, ACHR, artikel 33.1 samt Convention on Consent Marriage, Minimum Age 

for Marriage and Registration of Marriages artikel 1 om vuxna människors rätt att ingå 

äktenskap. I Arab Charter on Human Rights stadgas dock endast om parternas fria vilja och 

samtycke, ingenting nämns om deras legala minimum ålder för äktenskapets ingående. 

 

105 An-Na´im, A., Introduktion. I Islam and human rights: selected essays of Abdullahi An-Na´im, Baderin, 
M.A., Farnham 2010, s. XV. 
106 Eriksson Kirilova, M., The right to Marry and to Found a Family, Uppsala 1990, s. 32 ff. 

 46 

                                                 



The African Charter on Human and Peoples´ Rights, ACHPR, nämner emellertid ingenting 

om rätt till äktenskap, dock stadgas i konventionens artikel 18 om medlemsstaternas 

förpliktelse att skydda familjen. The Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women, CEDAW, stadgar i sin artikel 16 att konventionsstaterna 

ska göra allt vad de kan för att avskaffa kvinnodiskriminering i alla frågor som rör 

äktenskap och familjeförhållanden. Staterna ska vidare med jämställdheten mellan män och 

kvinnor som grund, enligt artikel 16. c, säkerställa lika rättigheter och skyldigheter under 

äktenskapet och vid dess upplösning.  

 

4.1 Europadomstolens rättspraxis 
 
Inga specifika bestämmelser av internationella instrument reglerar frågan huruvida en 

skilsmässa faktiskt ska tillåtas, i alla fall inte till den grad att skilsmässa eller ett äktenskaps 

upplösning ska betraktas som en grundläggande mänsklig rättighet. Inte ens CEDAW tar 

upp rätten till skilsmässa, konventionens artikel 16 stadgar blott att lika rättigheter och 

skyldigheter ska gälla vid äktenskapets upplösning. De respektive internationella 

instrumenten som behandlar rätten till att bilda en familj, ingå äktenskap, är inte relevanta 

för rätten att avsluta/upplösa densamma förening. Vid tiden för de centrala internationella 

dokumentens tecknanden var rätten till skilsmässa inte så aktuell. Emellertid har det enligt 

Europakonventionens praxis uppstått frågan huruvida konventionens artikel 12 som 

behandlar rätten att ingå äktenskap och bilda familj också ska vara relevant för frågor 

rörande skilsmässa.107 

 

I ett fall mot Schweiz,108 sa Kommissionen att den åberopade artikeln 12 inte åsidosatts, ty 

artikeln kräver inte av medlemsstaterna att ordna sina äktenskapslagar på så sätt att de 

föreskriver för möjligheten till en fullständig skilsmässa innefattande upplösningen av de 

juridiska banden av äktenskap. Kommissionen fann att liknande fall av restriktioner inte 

kunde stå i strid med konventionen och avvisade målet. Käranden, i målet, var en man av 

argentinsk nationalitet som gjorde gällande att Schweiz’ vägran att tillhandahålla 

107 Eriksson Kirilova, M., The right to Marry and to Found a Family, Uppsala 1990, s. 106 ff. 
108 Case of X. v. Switzerland, Application No. 9057/80. 
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äktenskapslicens stred mot artikel 12 i Europakonventionen. Käranden bodde ihop med en 

schweizisk medborgare och önskade gifta sig med henne men hade i argentinsk domstol en 

pågående divorce judgement av ett tidigare äktenskap. Nämnda domstol tillhandahöll 

emellertid bara juridisk separation och inte en fullständig upplösning av äktenskapliga 

band, varför schweiziska myndigheter på grunden att ett eventuellt äktenskap inte fullt 

skulle erkännas av Argentina vägrade käranden den begärda äktenskapslicensen.109  

 

Europadomstolen hade i ett fall mot Irland,110 att utreda huruvida rätten till skilsmässa och 

följaktligen omgifte kunde härröras ur artikel 12 i konventionen. Irländsk lag tillhandahöll, 

vid den tiden, bestämmelser för divorce a mensa at toro, separationsrätt utan rätt till 

omgifte. Det aktuella fallet rörde en man, en kvinna och deras gemensamma dotter som 

gjorde gällande att Irland kränkte deras rättigheter enligt bland annat artikel 12. Mannen var 

gift sedan tidigare och kunde inte enligt irländsk lag skilja sig, varför han följaktligen inte 

kunde gifta om sig. Domstolen fann med 16 röster mot 1 att det faktum att det i irländsk lag 

fanns ett skilsmässoförbud, inte innebar att deras rättigheter såsom de stadgas i 

konventionen kränkts. Både Domstolen och Kommissionen var av åsikten att orden ”right 

to marry” i artikel 12 endast omfattar formationen av äktenskapets ingående och inte dess 

upplösning. Denna tolkning av artikeln ansågs vara förenlig med dess ”subject and 

purpose” såsom de framgår av travaux préparatoires. Följaktligen fanns där ingen intention 

att införa någon annan rättighet än ”right to marry” i artikel 12. Vidare ansåg domstolen att 

inte ens en dynamisk tolkning av artikeln kunde medföra en rättighet som inledningsvis inte 

inkluderats i artikeln. Domare De Meyer var i denna fråga skiljaktig och menade att 

frånvaron av möjligheten till en civil upplösning av äktenskapet utgör en kränkning av 

parternas rätt att ingå äktenskap och bilda familj. De Meyer ansåg det vara överdrivet att i 

en demokratisk stat införa en regel som orubbligt och ovillkorligt hindrade ett äktenskaps 

upplösning utan att ens möjliggöra för undantag för fall likt den aktuella.111  

 

Ovannämnda fall visade att tiden ännu inte var mogen för ett internationellt erkännande av 

109 Eriksson Kirilova, M., The right to Marry and to Found a Family, Uppsala 1990, s. 107. 
110 Case of Johnston and others v. Ireland, Application No. 9697/82. 
111 Case of Johnston and others v. Ireland, Application No. 9697/82, para. 5. Se också Eriksson Kirilova, M., 
The right to Marry and to Found a Family, Uppsala 1990, s. 107 f. 
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rätten till skilsmässa som en fundamental mänsklig rättighet, trots att utvecklingen i många 

samhällen visade på hur mycket onödigt lidande regler om äktenskapets oupplöslighet 

kunde orsaka. Följaktligen är säkerställandet av familjestabiliteten av största vikt; 

Europadomstolen har fastställt att ”the stability of marriage is a legitimate aim, which is in 

the public interest.”112 Trots försök till att på nationell och internationell nivå stärka 

familjen och förhindra äktenskapets upplösning, är det tveksamt om detta kan upprätthållas 

i alla situationer genom att neka personer skilsmässa när en sådan faktiskt är nödvändig och 

familjestabiliteten inte längre kan upprätthållas. Äktenskap ska endast existera så länge det 

uppfyller sina syften.113 

 

I det något nyare Charalambousfallet,114 synes domstolen ha en mjukare inställning till att 

artikel 12 kan omfatta mer än vad som inledningsvis inkluderats i artikeln. Fallet gällde en 

cypriotisk man som 1997 ansökte om äktenskapsskillnad vid familjedomstolen i Nicosia. 

Domstolen beviljade äktenskapsskillnad först 2004, varför mannen gjorde gällande att den 

långa handläggningstiden var oförenlig med kravet ”rimlig tid” i konventionens artikel 6.1 

samt att hans rätt till respekt för familjeliv, rätt till omgifte och familjebildning enligt artikel 

8 respektive 12 hade kränkts. Under hela handläggningstiden hade mannen ansetts vara gift 

och kunde således inte gifta sig med sin nya partner, därmed hade underlåtenheten att 

bevilja skilsmässa inom rimlig tid hindrat hans rätt att gifta om sig. Domstolen fastställde 

att den långa handläggningstiden konstituerade en kränkning av artikel 6.1.115 Mannens 

rättighet enligt artikel 8 hade dock inte kränkts, ty han hade inte hänvisat till en existerande 

familj. Artikel 12 ansågs garantera frånskilda personer rätt till omgifte, under förutsättning 

att den nationella lagstiftningen tillät skilsmässa, det var således inget krav i konventionen. 

Domstolen sade vidare att nämnda artikel dock kan vara tillämplig och överträdas vid ett 

misslyckande att genomföra äktenskapsskillnad inom rimlig tid. Situationen och 

omständigheterna i förevarande fall var likväl inte sådana att artikel 12 kunde anses ha 

överträtts.116 

112 Case of F. v. Switzerland, Application No. 9057/80, para. 36. 
113 Eriksson Kirilova, M., The right to Marry and to Found a Family, Uppsala 1990, s. 109. 
114 Case of Charalambous v. Cyprus, Application No. 43151/04. 
115 Case of Charalambous v. Cyprus, Application No. 43151/04, para. 45-48. 
116 Case of Charalambous v. Cyprus, Application No. 43151/04, para. 51 och 56.  
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4.2 CEDAW 
 

Förenade Nationers generalförsamling antog år 1979 The Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women, CEDAW. Konventionen som består av 30 

artiklar delas in i tre huvudgrupper varav artiklarna 1-5 innehåller definitioner och 

förklaringar, artiklarna 6-16 stadgar de åtgärder som staterna är skyldiga att vidta för att 

avskaffa diskriminering och slutligen innehåller de sista artiklarna bestämmelser av 

administrativ art. CEDAW kallas international bill of rights for women och definierar 

diskriminering av kvinnor som  
...any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect 

or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, 

irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human 

rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any 

other field.117 

Konventionen ställer krav på staterna att inte bara vidta de åtgärder som är nödvändiga för 

att förhindra diskriminering utan staterna ska också följa upp sina implementeringar och 

resultat. The United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women, CEDAW kommittén, är det expertorgan som etablerades 1982 för att vaka över 

utvecklingen av kvinnorättigheter i medlemstaterna. Kommittén övervakar också staternas 

implementering av nationella åtgärder för att förhindra diskriminering, granskar de av 

staterna inlämnade rapporterna, vilka beskriver nationella åtgärder för att förbättra kvinnors 

situation, och ger förslag och rekommendationer om ytterligare förbättringar samt ger årliga 

rapporter till generalförsamlingen om sitt arbete.118 När en stat väl ratificerat konventionen 

är den lagligt bunden att genomföra förpliktelserna såsom de är stadgade i 

konventionstexten. Dock kan staterna göra reservationer mot diverse artiklar,119 mycket på 

grund av att staterna inte har den möjlighet som finns vid ratificeringen av International 

117The Convention on the Elimination on All Forms of Discrimination against Women, artikel 1. 
 
118 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, artikel 18 och 21 samt 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm 2014-08-03. 
119 Schabas, W.A., Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women and the Convention on the Rights of the Child, William & Mary Journal of Women and the Law, vol. 
3;1 (1997), s. 2. 
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Covenant on Social, Economic and Cultural Rights, ICSECR, att gradvis få verka för en 

överensstämmelse med konventionen.120 

 

4.2.1 Artikel 2 och 16 i CEDAW 
 

Den för detta arbete aktuella artikeln i CEDAW är artikel 16 som rör äktenskap och 

familjeliv. Det är ändå på sin plats att först nämna något om artikel 2 i konventionen, vilken 

stadgar om staternas skyldighet att utan dröjsmål avskaffa all diskriminering av kvinnor 

samt vidta lämpliga åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen. Häri anges att 

principen om jämställdhet ska införas i den nationella lagstiftningen. Artikel 2 visar vidare 

på att konventionen är utformad med skyldigheter för stater, snarare än rättigheter för 

kvinnor, att främja jämställdhet mellan könen och är av avgörande vikt för en komplett 

implementering av konventionen eftersom den identifierar de allmänna skyldigheterna som 

åligger på staterna. Dessa i artikel 2 inskrivna skyldigheter är intimt sammanlänkande med 

alla de i konventionen stadgade föreskrifterna, varför artikel 2 är en ”core obligation”.121  

 

Artikel 16 i CEDAW stadgar om jämställdhet i äktenskap och familjerelationer, den så 

kallade privata sfären, vilken traditionellt sett varit exkluderad från mänskliga rättigheter. 

Kommittén betonade det faktum att aktiviteter i den privata sfären traditionellt sett är 

reserverade för kvinnor och är ”invaluable for the survival of society” varför det inte kan 

rättfärdigas att tillämpa andra och diskriminerande lagar på dem.122 Följaktligen kräver 

konventionen i enlighet med artikel 16 av staterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

eliminera diskriminering av kvinnor i alla situationer rörande äktenskap och 

familjerelationer med början vid äktenskapsingående, under äktenskapet och vid 

120 The International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights, artikel 2.1, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/cescr.aspx 2014-08-03. 
121 General recommendation No. 28 -- forty-seventh session, 2010 - The Core Obligations of States Parties 
under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 
CEDAW/C/GC/28, para. 6. Se också Welchman, L., Musawah, CEDAW, and Muslim Family Laws in the 21st 
Century. I  Islamic Law and International Human Rights Law – Searching for Common Ground?, Emon, 
A.M., Ellis, M.S. and Glahn, B. (red.), Oxford 2012, s. 310. 
122 Yahyaoui Krivenko, E., Women, Islam and International Law: Within the Context of the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Boston 2009, s. 128 f. Se också General 
recommendation No. 21 -- thirteenth session, 1994 equality in marriage and family relations, para. 11-12. I 
General Assembly Official Records, 49th session, UN Doc. A/49/38. 
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äktenskapets upplösning. Kommittén drar uppmärksamheten till en rad olika situationer 

som ska beaktas särskilt vid eliminering av diskriminering men förvånande nog har just lika 

rätt till skilsmässa inte nämnts.123 

 

Artikel 2 är som tidigare nämnts intimt sammanlänkad med artiklarna 7-16 eftersom en 

reservation mot artikel 2 betyder att en kränkning av de senare artiklarna kommer ske förr 

eller senare. Kommittén har också betonat att reservationer kan göras, dock inte mot de 

artiklar som är att anses vara ”core obligations”. Artikel 2 och 16 är ”core obligations” 

innebärande att en reservation mot dessa i princip underminerar de centrala principerna av 

konventionen, vilket gör att konventionen förlorar sitt syfte och ändamål. Vidare ska inte 

traditionella, religiösa eller kulturella utövanden och inte heller oförenliga lagar eller 

handlingssätt rättfärdiga kränkningar av konventionen.124 

 

4.3 Internationella instruments inflytande på respektive lands 
skilsmässorätt 

 

Det uttryckta syftet med att stadga om mänskliga rättigheter i internationella instrument är 

att skydda individen och mer och mer samhället från överträdelser av desamma rättigheter 

och möjligtvis erbjuda en miljö i vilken rättigheterna kan åtnjutas. Detta gäller i såväl 

fredstid som i krigstid.125  

 

I Irland finns sedan år 1997 en lagstadgad rätt till skilsmässa, dock är skilsmässosystemet 

både restriktiv och betungande. Som exempel kan nämnas att en person som utsätts för 

misshandel eller blir bedragen av sin partner inte kan på dessa grunder erhålla skilsmässa, 

skilsmässa kan erhållas endast om de i lagen angivna villkoren är uppfyllda.126  

 

123 General recommendation No. 21 -- thirteenth session, 1994 equality in marriage and family relations, 
para. 14-29. I General Assembly Official Records, 49th session, UN Doc. A/49/38. 
124 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm 2014-08-05. 
125 Cavanaugh, K., Narrating Law. I Islamic Law and International Human Rights Law – Searching for 
Common Ground?, Emon, A.M., Ellis, M.S. and Glahn, B. (red.), Oxford 2012, s. 20. 
126 The family Law (Divorce) Act, 1996, artikel 5. 
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I Egypten är skilsmässa lika lättillgängligt för män som det är svårtillgänglig för kvinnor 

och försvaras med att så har det stadgats om i shari´a, dock står ingenstans i Koranen att 

kvinnan inte skulle kunna ha samma rättigheter som mannen gällande skilsmässa. Det finns 

inga verser i Koranen som uttryckligen överlåter skilsmässorätten åt männen allena, 

verserna är formulerade på sådant sätt att ”mitigate their discretion” samt vara ”collective 

decision” av båda parter. Detta indikerar ”the normative moral trajectory”.127  

 

4.3.1 Irland vs internationell rätt 
 
Trots att katolska kyrkan hade börjat erkänna skilsmässa stod sig skilsmässoförbudet i 

Irland och dess konstitution ända till 1996, något ironiskt eftersom konstitutionen faktiskt 

baserats katolsk moral. Skilsmässoförbudet var, att inte glömma, en direkt produkt av den 

katolska kyrkans starka politiska inflytande i Irland, visande kyrkans roll i den irländska 

statens kulturella identitet. Skilsmässoförbudet förklarades med att Irlands ultimata mål var 

att bevara familjeenheten, men att neka de personer vars äktenskap inte längre fungerande 

som en familjeenhet en skilsmässa gick stick i stäv med det i konstitutionen stadgade 

målet.128 

 

Konstitutionens artikel 41 och 41.3 definierar familj som familj baserad på äktenskap och 

indikerar på en motvilja till skilsmässa. Som exempel kan nämnas den beslutsbörda som 

fullkomligt läggs på domstolarna i fråga om ancillary relief. Lagen specificerar inte hur 

dessa ancillary relief ska distribueras, inte heller ger lagen vägledning för domstolen att 

följa, varpå vanligaste utgången av ansökan om ancillary relief i både ömsesidiga och icke-

ömsesidiga skilsmässor blir periodiska underhåll och förmögenhetsöverföringar. Detta i sin 

tur leder till att parter hindras från självständighet och clean break post-skilsmässor. I det 

tidigare nämnda J.D. vs D.D.- fallet fastslogs att clean break inte är att eftersträva samt att 

ekonomisk slutgiltighet inte kan och ska inte heller uppnås. Detta är något som allt oftare 

127 Yahyaoui Krivenko, E., Women, Islam and International Law: Within the Context of the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Boston 2009, s. 67 f. 
128 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1465343 Jackson, N.M., Legalising Divorce in the Republic of Ireland: A 
Canonical Harness to the Legal Liberation of the Right to Marriage Among the Disenfranchised, 2009, s. 1 f.  
2014-09-01. 
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kritiseras med förklaringen att nuvarande system saknar både ”purpose and objective” och 

därmed inte kan fungera förutsägbart eller rättvist. 129 

 

Vid en jämförelse med det svenska skilsmässosystemet hamnar det irländska på helt 

motsatt sida av det svenska. Det svenska systemet utgår från att finansiella band mellan 

parterna ska upphöra efter att en skilsmässa beviljats och lägger härmed mer betoning på 

individualism än ”shearing”, motiverar parter till att klara sig själva även före äktenskapets 

ingående samt söker frambringa jämlikhet mellan könen och strävar efter att eliminera den 

traditionella synen på kvinnan som hemmafru och mamma och mannen som försörjaren.130 

NJA 1998 s 238 demonstrerar de svenska domstolarnas restriktiva inställning till 

underhållsskyldighet; behovet av underhåll måste klart visas ha uppkommit som en direkt 

konsekvens av äktenskapet. De svenska familjerättsreglerna är också till skillnad från de 

irländska skrivna på sådant sätt att de ska vara förståeliga och tillgängliga för vanliga 

människor. Syftet är således inte att bara öka kunskap om lagstiftning utan också öka på 

överenskommelser utanför domstolarna.131 

 

Det finns en tydlig ovilja hos irländska lagstiftare att tydliggöra skilsmässoreglerna och 

misslyckas med att fullgöra reglerna som förutsägbara, ändamålsenliga eller konsekventa 

resulterande i att riktlinjer för vanliga människor att förlita sig på saknas och därmed 

minskas också kunskap om ”rules and regulations”. Systemet förlitar sig därmed på icke 

riktade sociala och rättsliga beslutstaganden i ett ”policy vaccum”.132 Länge har en 

europeisk harmonisering av familjerätten ansetts omöjligt på grund av argumenten att 

familjerätten är förankrad i unika och vårdade nationella kulturella arv, att den kulturella 

129 Nevala, A., The Notion of a Clean Break: A Comparative Analysis of Post-Dissolution Financial Ties in 
Ireland and Sweden, Cork Online Law review, vol. 13 (2014), s. 63. En clean break leder till självförsörjning 
och gynnar parterna psykologiskt, varför par i skilsmässa har visat sig föredra clean break skilsmässa framför 
fortsatta ekonomiska möjligheter.  
130 Nevala, A., The Notion of a Clean Break: A Comparative Analysis of Post-Dissolution Financial Ties in 
Ireland and Sweden, Cork Online Law review, vol. 13 (2014), s. 65 f. 
131 Nevala, A., The Notion of a Clean Break: A Comparative Analysis of Post-Dissolution Financial Ties in 
Ireland and Sweden, Cork Online Law review, vol. 13 (2014), s. 67. 
132 Nevala, A., The Notion of a Clean Break: A Comparative Analysis of Post-Dissolution Financial Ties in 
Ireland and Sweden, Cork Online Law review, vol. 13 (2014), s. 68 f. 
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historiska mångfalden är oöverbryggbar. Därmed kan inte familjerätten spontant 

sammanstrålas och harmoniseras.133 

 

Skilsmässolagarna i Europa visar på en väldigt omfattande mångfald, både från ett formellt 

perspektiv (grund för skilsmässa) och ett funktionellt perspektiv (kostnader av en 

skilsmässa i termer av tid, pengar och intrång i privatlivet). Det formella perspektivet 

inkluderar skuld, oåterkallelig sönderfall av äktenskapet, separationsperiod, 

överenskommelse och ”divorce on demand”. Dessa är oftast förklädnader av olika 

funktionella grunder. Även det funktionella perspektivet inrymmer olika former; i Sverige 

kan ett barnlöst par erhålla skilsmässa direkt utan att gå till domstol i egen person, utan att 

behöva ge förklaring till varför de ska skiljas samt inga behov av att avgöra ”ancillary 

matters”. I Irland måste ett par vara separerat i minst 4 år, övertyga domaren om att 

äktenskapet är bortom räddning samt avgöra finansiella spörsmål.134 

The Charter of Fundamental Rights of the European Union är sedan 2009 lagligt bindande 

och syftar till att stärka skyddet av fundamentala rättigheter i ljuset av 

samhällsförändringar, samhällsutvecklingar samt vetenskapliga och teknologiska 

utvecklingar genom att synliggöra dessa rättigheter i stadgan. Den europeiska stadgan ska 

inte bara reflektera rådande nivå av skydd utan också uppgradera det. Stadgan har 

förväntats att systematiskt fylla igen de gap som har uppstått i och med steg-för-steg 

utvecklingen av rättspraxis. Olyckligtvis har, gällande familjerätten, dessa förväntningar 

inte uppfyllts. Stadgan innehåller inget mer än knappa modifieringar gällande rätt till 

äktenskap och bildande av familj och högst överraskande misslyckats med att inkorporera 

rätten till att upplösa ett äktenskap.135 

 

Det irländska rättsväsendet har ofta på ett inkonsekvent sätt tolkat EKMR såväl som 

Europadomstolens rättspraxis i ljuset av inhemsk rätt, i enlighet med margin of 

appreciation principen, varför Irland har framför sig att konstruera en uppsättning av 

133 Antokolskaia, M., Harmonisation of substantive family law in Europe: myths and reality, Child and 
Family Law Quarterly, vol. 22;4 (2010), s. 397.  
134 Antokolskaia, M., Harmonisation of substantive family law in Europe: myths and reality, Child and 
Family Law Quarterly, vol. 22;4 (2010), s. 402 f. 
135 Antokolskaia, M., Harmonisation of substantive family law in Europe: myths and reality, Child and 
Family Law Quarterly, vol. 22;4 (2010), s. 410 f. 
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rättsliga värderingar passande för en ny era. Utmaningen ligger i hur principiella och 

sociokulturella förändringar ska bedrivas på en mer konstitutionell och inhemsk judiciell 

nivå i ljuset av sitt medlemskap i EKMR såväl som subjekt av europeiska unionens 

direktiv.136 Europadomstolen har framgångsrikt lyckats med harmonisering inom 

familjerätten gällande barn födda utom äktenskapet och ogifta föräldrar och därmed slagit 

ner ”alla” diskriminerande nationella lagar gällande dessa personer. Domstolen har således 

inom dessa områden gjort en dynamisk tolkning av europakonventionen, ändock ter sig 

domstolen ovillig att göra detsamma inom området rätt tillskilsmässa.  

 

I det nämnda Johnston-fallet vägrade Domstolen att göra en dynamisk tolkning av 

konventionens artikel 12 och hänvisade till travaux preparatoires med argumentet att 

avsaknaden av rätt att upplösa ett äktenskap var medvetet.137 Domstolen gick inte in på 

existensen av europeisk ”common ground” rörande skilsmässa trots att det vid tillfället var 

endast två medlemsstater som inte erbjöd full skilsmässorätt, följaktligen förbisåg 

domstolen det faktum att majoriteten av medlemsstaterna delade en konsensus på detta 

område. Utan hänvisningar till källor sade Domstolen att 
having regard to the diversity of the practises followed and the situations obtaining in the 

Contracting States, the notion´s requirements will vary considerably from case to case. 

Accordingly, this is an area in which the Contracting Parties enjoy a wide margin of 

appreciation in determining the steps to be taken to ensure compliance with the 

Convention.138 

En rätt till skilsmässa ansågs därmed inte vara en rätt skyddad av EKMR. Förklaringen till 

detta beslut verkar ligga i att bara dagar innan domstolsbeslutet klyftan mellan det 

konservativa och progressiva Irland kulminerade i den första folkomröstningen angående 

rätt till skilsmässa,139 avsaknaden av rätt till skilsmässa hade därför erhållit den högsta 

nationella politiska legitimationen. Chansen till att irländska staten helt enkelt skulle 

samtycka till ett motsatt beslut tagen av domstolen var liten. Det är möjligt att domstolen i 

syfte att bevara sin auktoritet backade nedåt i Johnston-fallet, och gjorde antagligen rätt i 

136 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1465343 Jackson, N.M., Legalising Divorce in the Republic of Ireland: A 
Canonical Harness to the Legal Liberation of the Right to Marriage Among the Disenfranchised, 2009, s. 6 f. 
2014-09-01. 
137 Case of Johnston and others v. Ireland, Application No. 9697/82, para. 52-53. 
138Case of Johnston and others v. Ireland, Application No. 9697/82, para. 55. 
139 Antokolskaia, M., Harmonization of substantive family law in Europe: myths and reality, Child and 
Family Law Quarterly, vol. 22;4 (2010), s. 414 f. 
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att inte försöka leverera ett beslut som klart skulle bli politiskt oacceptabel i det aktuella 

landet. Således, då inga nyare fall kommit till Domstolen, har Johnston-fallet inte blivit 

åsidosatt. Mindre förståeligt är att rätt till skilsmässa inte inkorporerats i EU-stadgan, varför 

varken EKMR eller EU-rätt skyddar rätten att upplösa skilsmässa.140 

 

Irland har inte inkorporerat hela CEDAW, till exempel saknas en detaljerad definition av 

diskriminering, täckande alla områden av livet, i enlighet med artikel 1 i CEDAW samt 

principen om jämlikhet mellan män och kvinnor i enlighet med konventionens artikel 2. 

CEDAW kommittén har rekommenderat ett inbegripande av en diskrimineringsdefinition 

och principen om jämlikhet mellan kvinnor och män i Irlands konstitution eller annan 

lämplig lag. Vidare har kommittén rekommenderat att ytterligare åtgärder vidtas för ett 

tillåtande av andra familjeformer samt att ”professional responsibilities” antas och 

implementeras och att verka för lika delning av husliga – och familjesysslor mellan män 

och kvinnor.141 

 

4.3.2 Egypten vs internationell rätt 
 
Könsjämlikhet och islam är inte två fundamentalt oförenliga koncept, ty islam och islamisk 

lag förutsätter, utifrån egen natur, tillåter och till och med kräver utveckling av nya 

tolkningar. Något som tyvärr inte bara ignoreras utan också förträngs av de styrande 

makterna i de muslimska staterna. En för kvinnor icke-diskriminerande tolkning av 

Koranen är således möjlig och existerar.142 Ett äktenskaps upplösning ses vara en 

auktoritativ och autentisk islamisk system och är ursprungligen en rätt för mannen att 

utöva. Följaktligen är skilsmässorätten trots de till kvinnan givna möjligheterna en klar 

140 Antokolskaia, M., Harmonization of substantive family law in Europe: myths and reality, Child and 
Family Law Quarterly, vol. 22;4 (2010), s. 415. 
141 http://www.equalitynow.org/sites/default/files/WG_Report_EN.pdf EQUALITY NOW Discrimination 
against Women in Law A report drawing from the Concluding Observations of the Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women, On the occasion of the establishment of the United Nations 
Working Group on Discrimination Against Women in Law and Practice (2011), s. 126 f. 
142 Yahyaoui Krivenko, E., Women, Islam and International Law: Within the Context of the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Boston 2009, s. 72. 
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diskriminering av kvinnorna, även om staten idag försöker närma sig ett mildrande av de 

för kvinnor jämfört med män obefintliga möjligheterna till skilsmässa.143  

 

Att majoriteten av de muslimska länderna reserverat mot CEDAW med utgångspunkt i 

shari´a har lett till en förstärkning av åsikten att en motsättning råder mellan shari´a och 

internationell lag och på sådant sätt bekämpat mångsidigheten av mänskliga rättigheter. 

Dessa reservationer och protesterna från väst härom har föreslagit att shari´a och 

internationell lag inte är ömsesidigt förenliga, något som dock är mer en politisk debatt än 

en konflikt mellan dessa två rättsbegrepp.144 

 

Egypten ratificerade CEDAW 1981 och gjorde reservationer mot bland annat artikel 2 och 

16.145 Reservationen mot artikel 2 lyder följande: “The Arab Republic of Egypt is willing 

to comply with the content of this article, provided that such compliance does not run 

counter to the Islamic Sharia”, dock anser Egypten att denna reservation egentligen inte 

påverkar tillämpningen av artikel 2 eftersom desamma rättigheter garanteras, oberoende av 

kön eller religion, i konstitutionen. Det ska dock påpekas att just frågor rörande 

familjerelationer är exkluderade från konstitutionen och regleras i enlighet med shari´a, 

varför det enda området som i Egyptens fall står i strid med shari´a är artikel 16 varpå 

Egypten också gjorde en reservation mot denna artikel: 
Reservation to the text of article 16 […], without prejudice to the Islamic Sharia's 

provisions whereby women are accorded rights equivalent to those of their spouses so as 

to ensure a just balance between them. This is out of respect for the sacrosanct nature of 

the firm religious beliefs which govern marital relations in Egypt and which may not be 

called in question and in view of the fact that one of the most important bases of these 

relations is an equivalency of rights and duties so as to ensure complementary which 

guarantees true equality between the spouses. The provisions of the Sharia lay down that 

the husband shall pay bridal money to the wife and maintain her fully and shall also 

make a payment to her upon divorce, whereas the wife retains full rights over her 

143 Yahyaoui Krivenko, E., Women, Islam and International Law: Within the Context of the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Boston 2009, s. 67 f. 
144 Muhammad, K.M., Clearing Ground: Commentary to `Shari´a and the Modern State`. I Islamic Law and 
International Human Rights Law – Searching for Common Ground?, Emon, A.M., Ellis, M.S. and Glahn, B. 
(red.), Oxford 2012, s. 113. 
145 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&lang=en#EndDec United Nations Treaties Collection. 2014-08-05. 
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property and is not obliged to spend anything on her keep. The Sharia therefore restricts 

the wife's rights to divorce by making it contingent on a judge's ruling, whereas no such 

restriction is laid down in the case of the husband. 

Reservationerna innebär en reservation mot kvinnors ”ökade” jämlikhet i syfte att begränsa 

kvinnors jämlikhet till den som garanteras i islamisk lag, vilken anses ge bättre rättigheter 

jämställd med deras makars för att på så sätt skapa en balans mellan dem; kvinnan må ha en 

begränsad rätt till skilsmässa men hon har samtidigt ingen försörjningsskyldighet.146  

 

CEDAW kommittén visar oro över att de rådande egyptiska familjerättsreglerna inte 

erbjuder jämlika rättigheter för kvinnor och män och fortsätter uppmuntra till omfattande 

granskning av familjerätten ledande till jämlikhet mellan kvinnor och män inom det 

aktuella område, exempelvis lika rätt till skilsmässa. Som det är nu måste kvinnor för att 

upplösa sitt äktenskap utan mannens samtycke avsäga sig rätten till underhåll och lämna 

tillbaka sin mahr. Detta och avsaknaden av regler om lika fördelning av marital property 

vid en skilsmässa leder till ekonomisk sårbarhet för kvinnan, varför regler om lika 

fördelning bör införas och vid tillämpande av reglerna ta i beaktning också de icke-

ekonomiska insatserna.147 

 

Den muslimska världen består av en mängd olika kulturer, samhällen och traditioner, varför 

islam och därmed shari´a tolkas olika runt om i världen. Det finns därmed ingen monolitisk 

tolkning.148 Den egyptiska konstitutionens anges att shari´a är huvudkällan för lagstiftning, 

men vilken shari´a? Den gudomligt heliga och oföränderliga shari´a eller den som 

uppkommit genom fiqh, det vill säga genom muslimska religiösa experters tolkning av 

shari´a? Även om shari´a är gudomlig så är ju själva konstruktionen av lagen en mänsklig 

handling och dess resultat representerar Guds lag, mänskligt uppfattad, normativ för 

146 Cavanaugh, K., Narrating Law. I Islamic Law and International Human Rights Law – Searching for 
Common Ground?, Emon, A.M., Ellis, M.S. and Glahn, B. (red.), Oxford 2012, s. 42 ff. 
147 http://www.equalitynow.org/sites/default/files/WG_Report_EN.pdf EQUALITY NOW Discrimination 
against Women in Law A report drawing from the Concluding Observations of the Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women, On the occasion of the establishment of the United Nations 
Working Group on Discrimination Against Women in Law and Practice (2011), s. 91 f. 
148 Rumminger, J., Moussa, J. & Zainah, A., CEDAW and Muslim Family Laws: In Search of Common 
Ground, Selangor 2011, s. 10 samt An-Na´im, A., The Rights of Women and International Law in the Muslim 
Context.  I Islam and human rights: selected essays of Abdullahi An-Na´im, Baderin, M.A. (red.), Farnham 
2010, s. 267 f. 

 59 

                                                 

http://www.equalitynow.org/sites/default/files/WG_Report_EN.pdf


samhället.149 Således är islam som grundas på gudomliga heliga skrifter och sunna 

influerad av mänsklig tolkning på ett betydande sätt, innebärande vad islam menar och 

säger om vilken given fråga som helst är vad muslimerna av den tiden och platsen trodde 

det vara. Koranen och sunna kan således ge auktoritet för såväl liberalism som för 

konservatism.150 Exempel på denna mera liberala inställning är att egyptisk lag ger kvinnor 

rätt att i äktenskapskontraktet inkludera villkor som ger de samma rätt, som männen, till 

skilsmässa. Denna beviljade rättighet, om än så liten, är viktig ur flera aspekter. Dels visar 

den på reformvänlighet, dels visar den klart och tydligt att shari´a i sig som den gudomliga 

lagen inte sätter hinder för utökade kvinnorättigheter.  

  

Familjerätten är exkluderad från den sekulära lagstiftningen som erkänner medborgares 

likhet inför lagen, varför kvinnors rättigheter inom dessa områden inte är påverkade av 

sekularisering och västernisering av en stats rättssystem som helhet. Häri uppstår en 

fundamental spänning mellan deras rättigheter såsom de garanteras av konstitutionen och 

generella rättssystem å ena sidan och deras privata rättigheter såsom de fastställs av 

familjerätten i enlighet med shari´a å andra sidan. De i shari´a för kvinnorna fastställda 

rättigheterna är diskriminerande och rättfärdigas med att de är i enlighet med gudomlig lag, 

ett annorlunda rättighetsskydd skulle i själva verket underminera kvinnans värde samt stå i 

strid med Guds lag. Ändå har man kunnat, utan att gå emot Guds lag verkar det som, 

modernisera lagstiftningen på alla andra rättsområden förutom familjerätten och att inte 

glömma tillhandahållit möjligheten att i äktenskapskontraktet inkludera en med mannen 

jämlik skilsmässorätt.  

 

Kvinnorörelser i Egypten är inte förenade av en anti-religiös eller anti-islam position, de är 

snarare av den åsikten att shari´a inte ska vara den huvudsakliga lagstiftningen i Egypten. 

Majoriteten av egyptiska kvinnor ser sig själva som väldigt religiösa och ser inte religion 

som antietisk till feminism utan uppfattar religiös anknytning som integral i deras kamp för 

mänskliga rättigheter på många olika nivåer. Även om där finns feminister som påstår sig 

149 An-Na´im, A., Islam and Human Rights: Beyond the Universality Debate. I Islam and human rights: 
selected essays of Abdullahi An-Na´im, Baderin, M.A. (red.), Farnham 2010, s. 60. 
150 An-Na´im, A., What Do We Mean by Universal?. I Islam and human rights: selected essays of Abdullahi 
An-Na´im, Baderin, M.A. (red.), Farnham 2010, s. 5 ff. 
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ha blivit påtvingade religiösa traditioner av patriarkala system och därför avvisar hela det 

religiösa systemet. Följaktligen stödjer den egyptiska kvinnorörelsen idén att religion 

behöver mänskliga rättigheter och sekularism för flera orsaker, bland annat att de kan vara 

religiösa men ändå åtnjuta mänskliga rättigheter. Den påstådda västerländska bakgrunden 

till dessa rättigheters doktrin förhindrar inte dessa kvinnor att kräva rättigheterna för sig 

själv och söka bedöma de passa sina egna kulturella religiösa och politiska situationer.151  

 

Denna typ av kvinnorörelser består av kvinnor som initierar sin kamp inifrån sina enskilda 

religiösa traditioner genom att arbeta bland en variation av uppfattningar av islam. Den 

mänskliga rättigheten religionsfrihet ger dessa kvinnor makten att välja bland konkurerande 

uppfattningar av deras religiösa traditioner, ett val som är genomsyrad av en tro på 

mänskliga rättigheter i allmänhet. Deras vida religiösa tradition är förstärkt av denna 

interna synergi som tillåter de behålla sina egna religiösa övertygelser samtidigt som de 

strävar efter att erhålla en högre nivå av mänsklig värdighet genom internationella 

mänskliga rättigheter standarder.152  

  

151 An-Na´im, A., Re-affirming Secularism for Islamic Societies. I Islam and human rights: selected essays of 
Abdullahi An-Na´im, Baderin, M.A. (red.), Farnham 2010, s. 51. 
152 An-Na´im, A., Re-affirming Secularism for Islamic Societies. I Islam and human rights: selected essays of 
Abdullahi An-Na´im, Baderin, M.A. (red.), Farnham 2010, s. 51. 
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5 Avslutande diskussion  
 

Introduktionen av skilsmässa i Irland 1997 representerade en milstolpe och var en av de 

viktigaste sociala och legala utvecklingarna i Irland under slutet på 1900-talet. 

Skilsmässorätten stämde med liberaliseringen av lagarna om homosexualitet, 

preventivmedel och abort. Tillsammans formade dessa rättigheter en del av en liberal 

agenda för samhällsförändring, vilken hade tagit en generation att slutföra. 

Skilsmässorätten har inte destabiliserat grunden i det irländska samhället, inte heller har det 

lett till minskat förtroende för äktenskapet som institution, något som många befarade att 

den skulle göra. Faktum är att skilsmässosystemet i Irland är både restriktivt och 

betungande, och inte i enlighet med den konsensus om skilsmässorätt som råder inom den 

europeiska unionen.  

 

Diverse texter och lagar visar på att den i Irland tillgängliga skilsmässorätten inte per se 

tillhandahåller en fullständig skilsmässa, enligt vilken parterna efter avslutat äktenskap är 

fria att gå separata vägar utan fruktan för framtida rättsdispyter. Inte ens döden är en garanti 

för ett upphörande av förpliktelser makar emellan. Judicial separation som ett alternativ till 

skilsmässa är en annan indikation på att lagstiftaren inte är beredd på att tillhandahålla en 

hel och komplett upplösning av äktenskapet ifråga. Religionen fortsätter att styra 

lagstiftningen utan märkbara hänsyn till en människas fria vilja att avsluta ett äktenskap och 

eventuellt påbörja en ny relation. Lagen betonar här kyrkans syn att en ny eventuell relation 

är en synd och följaktligen är alla de som väljer den tillgängliga skilsmässorätten, hur 

orättvis den än må vara, inte katolska eller religiösa nog. Deras moral står härmed under 

den moral som lärs ut av kyrkan. 

 

Det klassiska familjelivet har levt i enlighet med katolsk lära vilket också reflekteras i 

konstitutionen: In the name of the Most Holy Trinity, from Whom all authority and to 

Whom, as our final end, all actions of both men and States must be referred”, intressant här 

är att notera att kvinnor inte är inkluderade i nämnda stadgande. Konstitutionen betonar den 

enormt viktiga uppgiften familjen, och då i synnerhet den äktenskapliga familjen, har i 
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irländskt samhälle. Familjen, konstitutionellt favoriserad, är den viktigaste irländska sociala 

konstruktionen och tvinnad med en patriarkalisk syn på familjerollerna: kvinnan/modern 

anses ge med sitt liv inom familjen stöd åt staten, utan vilket common good inte skulle 

kunna uppnås. 

 

Den irländska skilsmässorätten är sträng och bär med sig ett eko av otidsenliga företeelser 

sprungna ur den viktorianska eran, en inskränkt skilsmässorätt till synes på grund av de 

religiösa åsikter som genomsyrar den irländska synen på familjen. Lagen utesluter 

underförstådd skilsmässa från att ta no-fault närmandet som finns i andra västerländska 

länder genom att göra den faktaintensiv och förplikta till en subjektiv bevisbörda, för att 

inte glömma den ovanligt långa separationstiden. Medan andra västerländska rättsregimer 

rör sig mot en enklare, billigare och mer administrativ skilsmässoreglering är den irländska 

lagen komplex med krav på rättsvetare som spelar en roll som i princip påminner om 

äktenskapsrådgivare eller kyrkopräster. Detta fungerar som avskräckningsmetod för de par 

som saknar ekonomiska medel för erhållandet av skilsmässa.153 

 

Ett regelsystem borde idealistiskt skapa ramverk, vilka ska uppnå förutsägbarhet, 

effektivitet och konsekvens samt samtidigt vara öppen för rättsligt omdöme, när situationen 

kräver det. Irlands misslyckande med att etablera klara syften och målinriktningar placerar 

regelverket i ett tomrum i vilket parterna nekas möjlighet till clean break. Vidare visar 

villkoren för ett beviljande av skilsmässa på ett tvåstegssystem, innebärande att skilsmässa 

inte kan erhållas förrän parterna uppfyllt kravet om separation i fyra av de fem senaste åren. 

Men systemet försvaras med att man menat att skydda den svagare parten, kvinnan, 

eftersom män skulle i många fall, om liberalare reglering, utarma kvinnorna som ingick 

äktenskapet med förväntningen att hon genom att arbeta inom hemmet få livslång materiellt 

stöd. 

I Egypten är synen på skilsmässa en helt annan, ty som ett muslimskt land är det inte 

främmande för en skilsmässorätt. Både Koranen och haditherna har påvisat en del 

situationer i vilka skilsmässa ska tillåtas, varav vissa fall till och med kräver att skilsmässa 

153 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1465343 Jackson, N.M., Legalising Divorce in the Republic of Ireland: A 
Canonical Harness to the Legal Liberation of the Right to Marriage among the Disenfranchised, 2009, s. 5 f. 
2014-09-01. 
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tillhandahålles. Följaktligen är skilsmässa inte förbjuden i Egypten, snarare tycks det vara 

var mans, inte kvinnans, obegränsade rätt att skilja sig. Jämfört med mannen är kvinnans 

rätt till skilsmässa i princip obefintlig. Varken Koranen eller sunna innehåller något förbud 

mot att kvinnor erkänns mer och vidgade rättigheter än de redan fastställda. Snarare är det 

det dominerande manssamhället som förespråkar en stillastående shari´a. Dessa samhällen 

påstår att vissa diskriminerande handlingar är förenliga med shari´a och att deras 

personstatuslagar är baserade på shari´a, därmed ger de ett heligt rättfärdigande för 

diskriminering eller ojämlikheter som redan existerar eller kan stipuleras i framtiden. 

 

Familjen är liksom för kristendomen också för islam en viktig enhet som ska vördas och 

skyddas, ”familjelagen har varit hjärtat av Shari´a” och förklarar varför just familjerätten i 

de muslimska samhällena varit det område som mest motstått modernare rättsmodeller. Den 

islamiska rätten har, trots till exempel västerländska rättsinfluenser, stått och förankrat sig i 

muslimska samhällen.  Skilsmässorättsdebatterna har varit intensiva med starka reaktioner; 

på ena sidan har stått de som velat reformera och förändra lagen anpassad efter 

utvecklingen i samhället och på andra sidan de som velat i lagen behålla den starka 

anknytningen till shari´a.  

 

Att diskussionen kring khullagen i Egypten visar på samhällets patriarkaliska natur och 

tillgivenhet till en konservativ tolkning av shari´a, råder det inga tvivel om. Lagen anses av 

många vara en förnyelse trots att den har stöd i Koranen och sunna. Många verser i 

Koranen betonar vikten av att vara rättvis, att frukta Gud inför varje beslut och att hålla 

samman på lika villkor eller separera med vänlighet. Likaså varnar många verser i Koranen 

för att missbruka skilsmässorätten, något som inte iakttagits i egyptisk lagstiftning. 

Lagstiftningen i Egypten är inte förenlig med islamisk rätt och reflekterar en konservativ 

patriarkalisk modell som begränsar vissa rättigheter som erkändes kvinnorna redan för 

1400 år sedan. Visserligen infördes år 2000 rätten för kvinnor att kunna skiljas utan att visa 

på skada, men någon jämlikhet mellan mannens och kvinnans rätt till skilsmässa råder ännu 

inte. Som exempel kan här nämnas att det är endast kvinnor som måste vända sig till 

domstol för att erhålla skilsmässa, en procedur som kan ta åtskilliga år. 
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Det kan ifrågasättas huruvida den egyptiska familjerätten verkligen stämmer överens med 

den egyptiska konstitutionen och likaså de internationella instrumenten ifråga om lika 

rättigheter inför lagen. Egypten har ju trots allt skrivit på dessa internationella instrument 

och när den islamiska rätten i sig inte förbjuder en utvidgning av kvinnans rättigheter är det 

den mansdominerade samhällssynen som motverkar eventuella utvecklingar av shari´a. Det 

må verka lite för enkelt att i princip bara skylla på den patriarkaliska naturen, men ibland 

kanske svaret inte behöver vara mera avancerat än så. Familjerätten är patriarkaliskt styrd 

men rättfärdigas med hjälp av religiösa texter - tolkade av män - varför till och med de vars 

mänskliga rättigheter begränsas accepterar diskrimineringarna, oftast på grund av att inte gå 

emot sina egna (patriarkaliskt tolkade) religiösa övertygelser.  

 

Både Irland och Egypten klargör familjens betydelse för en bra samhällsutveckling i 

enlighet med det egna landets religiösa värderingar. Medan Irland i sin konstitution betonar 

vikten av familjestabilitet och kvinnans roll inom familjehemmet som stöd åt staten, 

exkluderar Egypten, genom att basera det på shari´a rätt, just familjerättsområdet från de i 

konstitutionen garanterade rättigheterna allas lika värde. På det här sättet har båda länderna 

lyckats att, med hjälp av konstitutionen, kvarhålla patriarkaliskt tolkade religiösa 

övertygelser integrerade i familjerätten, på bekostnad av möjlighet till utökade 

kvinnorättigheter.  

 

Den irländska konstitutionen stadgar om kvinnans/moderns viktiga insats för staten och har 

i och med utformningen av skilsmässoreglerna ingjutit i henne en försäkran om livslång 

försörjning, även efter äktenskapets upplösning. Denna i lag stiftade uppmuntran till 

kvinnor att arbeta inom och för familjelivet i utbyte mot en livslång försörjning frambringar 

en samhällssyn enligt vilken kvinnor lämpar sig bäst för arbete inom familjen. Således är 

den irländska skilsmässoregleringen trots att den gäller lika för både män och kvinnor 

diskriminerande mot kvinnor, dock inte genom själva tillgången till skilsmässa utan genom 

att i konstitutionen stadga om ett ansvar på kvinnorna, utan vilka staten inte skulle kunna 

uppnå common good.  Den svårtillgängliga skilsmässorätten, konstitutionellt 

återhållsamma, visar bara att staten ännu inte är beredd att ge upp den religiösa synen att ett 

äktenskap ingås för livet samt att kvinnan lämpar sig bäst i hemmet. Ett steg i riktningen 
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rätt och religion åtskilda är således att i konstitutionen slopa skilsmässoregleringen så att 

de lättare kan reformeras när tiden så kräver och likaså slopa de religiöstinfluerade man- 

och kvinnorollerna stadgade i lagen. 

 

De egyptiska lagreformerna är inte tillräckliga så länge kvinnan inte tillerkänns sina fulla 

rättigheter såsom de är garanterade i de internationella instrumenten, för den muslimska 

världen krävs det att reformer görs som löser de konflikter som uppstår mellan mänskliga 

rättigheter och shari´a. Reformerna ska vara tillräckliga och för att erhålla acceptans vara 

legitima ur en islamisk synvinkel, det vill säga baseras på Koranen och sunna, de primära 

källorna till islam. Visserligen gudomliga men ändock konstruerade på basis av mänsklig 

tolkning och aktivitet, och då de tolkningarna utvecklades av dåtidens jurister borde det 

vara fullt möjligt för nutidens jurister att föra fram alternativa tolkningar av Koranen och 

sunna.  
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