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III 

 

Summary in English 

 

Validity and recognition of foreign marriages in Sweden: An essay in 

private international law concerning marriages and especially child 

marriages 

 

According to Swedish national law there are both formal and material conditions for 

entering a marriage, but as long as the marital ceremony was officiated in the right 

form, a marriage in Sweden under Swedish law can never be void. Even though the 

marriage was entered in breach of any material conditions, for example a spouse 

being under18 years and not having required dispensation from the authorities for 

getting married, it is valid and can only be dissolved by divorce or death of a spouse. 

Regarding foreign marriages, Swedish international law stipulates that such a 

marriage is formally valid in Sweden as long as it is either valid in the country where 

it has taken place, locus regit actum, or in the country where the respective spouses 

had their citizenship or domicile - as long as it is not regarded as being contrary to 

the fundamental Swedish legal system. The same applies, if the marriage is carried 

out by a diplomatic or consular official or another for the marriage ordinance 

appointed person in another foreign state, and it is valid in the state that issued the 

appointment. Though, forced marriages are not recognized in Sweden. Further, if at 

least one of the spouses had citizenship or domicile in Sweden and the marriage was 

entered in breach of any material conditions for marriage stipulated by Swedish 

national law (any spouse being under 18 years of age for example), the marriage is 

only recognized in Sweden if there are special reasons for doing so. In the bill 

2013/14:208 Stronger protection against forced marriages and child marriages and 

access to the European Convention on Women, the Swedish government suggests 

that children will no longer be able to get dispensation for marriage under Swedish 

law in Sweden. Further, the government suggests that forced marriages and foreign 

child marriages and proxy marriages for persons with Swedish citizenship or 

domicile in Sweden shall be recognized only if there are exceptional reasons to it. 

Voting and decisions in the parliament about the bill is expected on May 27, 2014 

and the adopted proposals are planned to enter into force on July 1, 2014.  
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V 

 

Sammanfattning 

 

Äktenskapsbalken uppställer både formella och materiella förutsättningar för att ingå 

äktenskap, men så länge vigsel förrättats i rätt form kan ett i Sverige enligt svensk 

lag ingånget äktenskap dock inte förklaras ogiltigt. Även om det har ingåtts i strid 

mot något förestående äktenskapshinder, såsom exempelvis vigsel av underårig som 

saknat äktenskapsdispens, är det giltigt och kan endast upplösas genom skilsmässa 

eller den ena makens död. Vad gäller äktenskap ingånget utomlands enligt utländsk 

lag är det enligt svenska internationellt privaträttsliga bestämmelser giltigt till formen 

i Sverige om det antingen är giltigt i vigsellandet, locus regit actum, eller i 

nupturienternas medborgarskapsland eller i deras hemvistland - så länge det inte kan 

anses strida mot den grundläggande svenska rättsordningen. Detsamma gäller 

utländsk vigsel som förrättats av diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller annan 

som av främmande stat förordnats att förrätta vigsel i annan främmande stat och 

äktenskapet är giltigt i den stat som meddelat förordnandet. Ett utländskt äktenskap 

som har ingåtts genom sannolikt tvång erkänns dock inte i Sverige. Hade minst en av 

makarna vid äktenskapets ingående medborgarskap eller hemvist i Sverige och 

äktenskapet ingåtts i strid mot svenska äktenskapshinder ska det heller inte erkännas 

- om det inte finns särskilda skäl därtill. I propositionen 2013/14:208 Stärkt skydd 

mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention 

om kvinnor föreslås bland annat att barn inte längre ska kunna få dispens för att gifta 

sig i Sverige Vidare föreslås att tvångsäktenskap och utländska barnäktenskap och 

fullmaktsäktenskap för personer med svenskt medborgarskap eller hemvist i Sverige 

ska erkännas endast om det finns synnerliga skäl. Omröstning och beslut i kammaren 

avseende förslagen väntas den 27 maj år 2014, och planerat ikraftträdande av de 

antagna ändringarna är den 1 juli år 2014. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

I en tid med stor rörlighet över gränserna har internationellt privaträttsliga frå-

gor fått en allt större betydelse för svenska myndigheters och domstolars 

rättstillämpning. Man har behövt utreda huruvida man överhuvudtaget är behö-

rig att avgöra en fråga med internationell anknytning och i så fall vilket lands 

lag som ska tillämpas i fallet. Vidare har man behövt ta ställning till när ut-

ländska myndigheters och domstolars avgöranden ska erkännas och även verk-

ställas här i Sverige. 

 

Huvudprincipen i den svenska internationella privaträtten är den så kallade 

”Irma-Mignon-formeln”, som innebär att lagen i det land till vilket rättsförhål-

landet har den starkaste anknytningen tillämpas.
1
 Vid bedömningen av till vil-

ken stat rättsförhållandet ska anses ha den starkaste anknytningen görs olika 

avvägningar där framförallt hemvist och medborgarskap vägs mot varandra. 

Till skillnad från den tidigare i Sverige under många år rådande nationalitets-

principen, där medborgarskapet eller nationaliteten vägde tyngst vid anknyt-

ningsbedömningen, har idag hemvistprincipen, där vederbörandes hemvist vä-

ger tyngst, vunnit allt större betydelse som anknytningsmoment.
2
 Som en sä-

kerhetsventil finns också den allmänna principen att rättstillämpningen inte får 

leda till konsekvenser som skulle vara att anse som uppenbart oförenliga med 

grunderna för den svenska rättsordningen, svensk ordre public.
3
 

 

När det gäller erkännandefrågan uppkommer ofta en diskussion om det pro-

blematiska med haltande rättsförhållanden, det vill säga att ett i en viss stat 

uppkommet rättförhållande bara får rättsverkan i en viss eller vissa stater me-

dan det anses ogiltigt i andra - allt beroende på de olika staternas internationel-

la privaträtt.
4
 Samtidigt är uppkomsten av haltande rättsförhållanden en natur-

lig följd av att vi fortfarande lever i en värld där alla stater är självbestämman-

                                                
1 Bogdan s. 26. 

2 Bogdan s. 26-27 och Jänterä-Jareborg s. 211. 

3 Bogdan s. 65-72. 

4 Se bl. a. Pålsson s. 8-9, Jänterä-Jareborg s. 226 och Bogdan s. 53. 
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de på grund av sin suveränitet. Ingen stat har därför i grunden någon skyldighet 

att erkänna en rättshandling eller ett avgörande som tillkommit i en annan 

främmande stat.
5
 Rent praktiskt, i en tid som denna med omfattande internatio-

nell handel och överlag många gränsöverskridande händelser av olika slag, 

skulle det dock leda till olämpliga konsekvenser om de olika staterna aldrig tog 

hänsyn till varandras rättssystem. Som exempel skulle ett i ett visst land in-

gånget avtal eller en tillkommen familjestatus bara gälla i den stat där rätts-

handlingen tillkommit och aldrig följa rättssubjektet över gränserna till nästa 

stat.
6
 

 

Vad gäller haltande äktenskap kan man anta att de flesta som ingår äktenskap 

förväntar sig att bli betraktade som gifta även i andra länder - dels för den sam-

hörighet (om ingånget av fri vilja) mellan två personer som kan vilja manifeste-

ras för omvärlden genom äktenskapet men kanske först och främst på grund av 

den rättsliga status med speciella rättsverkningar som ofta följer med äktenska-

pet.
7
 Samtidigt kan ett haltande äktenskap på grund av ett icke-erkännande av 

äktenskapet i det nya landet också innebära en möjlighet för den som exempel-

vis har ingått ett barnäktenskap att själv i mogen ålder få möjligheten att välja 

huruvida man vill vara kvar i det aktuella äktenskapet eller inte.  

 

Den lag som ännu idag behandlar erkännande av utländska äktenskap, Lag 

(1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmynderskap (IÄL), tillkom som ett resultat av att konventionsbestämmel-

serna i de tre Haagkonventionerna Giftermålskonventionen, Skillnadskonven-

tionen och Förmynderskapskonventionen hade transformerats i denna särskilda 

lag.
8
 Till skillnad från konventionerna begränsades IÄL dock inte till att endast 

avse förhållandet till konventionsstaterna utan bestämmelserna i IÄL skulle 

tillämpas generellt gentemot alla främmande stater.
9
 Den inom den internatio-

nella äktenskapsrätten sedan länge gällande allmänna principen om locus regit 

actum som idag återfinns i 1 kap. 7 § IÄL fanns redan i IÄL:s ursprungliga 

                                                
5Angående tillämpning av utländsk rätt och internationell hövlighet, se Bogdan s. 24-25. 

6 Bogdan  s. 25-26. 

7 Jänterä-Jareborg s. 226-228. 

8 Undén s. 1-2. 

9 Undén s. 5. 
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lydelse i dåvarande 1 kap. 6 § IÄL. Att beakta är dock att de äktenskap av in-

ternationell karaktär som man då behövde ta ställning till i Sverige både var 

betydligt färre till antalet och vanligtvis hade anknytning till länder i Europa 

med liknande äktenskapslagstiftning som Sverige.
10

 

 

1. 2 Problemformulering och syfte 

 
Idag invandrar människor till Sverige från många olika länder och även från 

länder belägna i kontinenter långt ifrån Sverige. Anledningen till flytten varie-

rar givetvis men vanliga skäl är arbete, studier, familj - eller att man faktiskt 

helt enkelt har varit tvungen att fly. Några kommer ensamma och andra med 

sin familj eller annan kontakt. En del har också ingått äktenskap i sitt hemland, 

några före 18-års ålder. Vissa har levt i äktenskapet i många år - helt i enlighet 

med de normer som rådde i hemlandet. Andra kommer efter ett nyligen in-

gånget äktenskap utomlands. Maken kan vara en person med hemvist i Sverige 

eller med svenskt medborgarskap eller en person utan sådan tidigare svensk 

anknytning.
11

 Det har också hänt att barn som är svenska medborgare eller har 

hemvist i Sverige förts utomlands för att ingå äktenskap utomlands enligt ut-

ländsk lag. I några fall har dessa barn vid återkomsten till Sverige också blivit 

gravida eller föräldrar till eget barn. Dessa exempel visar komplexiteten avse-

ende de frågor som behandlar erkännande av utländska äktenskap och särskilt 

barnäktenskap i Sverige.  

 

Syftet med följande framställning är att, genom att belysa aktuellt regelsystem 

och lyfta fram tvetydigheten i det lagtolkningsutrymme som ges, utreda de lege 

lata gällande giltighet och erkännande av utländska äktenskap i Sverige och 

sedan utifrån vad som framkommit de lege lata komma med förslag de lege 

ferenda. Framställningen är enbart inriktad på äktenskap ingångna mellan 

kvinna och man och fokuserar särskilt på åldersfrågan. 

 

 

                                                
10 Undén s. 11 och s. 37. 

11 Ordet make är könsneutralt åsyftande i enlighet med nuvarande svensk äktenskapslagstiftning. 



4 av 36 

 

 

1.3 Material och metod 

 

Arbetsmaterialet utgörs av traditionella rättskällor såsom författningar, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin men också av för ämnet relevanta 

internationella konventioner.  

 

Efter inspiration av Lambertz uppdelning av rättsvetenskapen, i hans 

framställning Nyttig och onyttig rättsvetenskap, kan den metod jag använt mig 

av närmast beskrivas som rättsdogmatisk
12

 och mer specifikt konstruktiv 

rättsdogmatik de lege lata och konstruktiv rättsdogmatik de lege ferenda.
13

 

Lambertz förklarar sin terminologi på följande sätt: 

 

Med konstruktiv rättsdogmatik de lege lata avser jag analyserande och 

konstruktivt orienterad forskning rörande ett specifikt regelsystem, i 

första hand inriktad på att lägga fast innebörden av detta regelsystem och 

dess enskildheter. Med konstruktiv rättsdogmatik de lege ferenda menar 

jag också en analyserande och konstruktivt orienterad forskning rörande 

ett specifikt regelsystem, men i första hand inriktad på att ge övervägda 

rekommendationer om hur regelsystemet borde ändras. (Jag bortser här 

från problemet att resonemang de lege ferenda betraktas som icke 

vetenskapliga av somliga forskare.) 
 

Avseende vissa delar av arbetet finns också ett historiskt perspektiv och inslag 

av rättspolitiska resonemang. 

 

1.4 Avgränsningar 

 
Med hänsyn till arbetets begränsning i både tid och omfattning har flertalet till 

ämnet hörande relevanta och intressanta frågor uteslutits helt. Även om frågan 

om erkännande av utländska barnäktenskap kan förekomma gällande inomeu-

ropeiska förhållanden är problemen begränsade och de i framställningen be-

handlade rättsfallen har samtliga anknytningar till länder utanför Norden och 

Europeiska unionen (EU). Det innebär bland annat att ett EU-perspektiv på 

problematiken inte är aktuellt även om de berörda personerna kan påverkas och 

                                                
12 Se dock diskussion gällande begreppet rättsdogmatik Sandgren, C. - Debatt – Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for Rettsvitenskap nr 

04-05, 2005 s. 648-656. 

13 Lambertz, G.: Nyttig och onyttig rättsvetenskap, avsnitt 2.2, SvJT 2002 s 261. 
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omfattas av EU:s nya familjerättsliga regleringar. Dessa regleringar har dock i 

första hand tillkommit för att underlätta den fria rörligheten mellan EU:s med-

lemsstater. Med hänsyn till denna avgränsning görs vidare ingen närmare 

genomgång av EU:s planer gällande ömsesidigt erkännande av medlemsstater-

nas civilståndshandlingar som lagts fram i EU-kommissionens förslag 

KOM(2013)228 slutlig och i EU-kommissionens grönbok KOM(2010)747 

slutlig. Erkännande av samkönade äktenskap behandlas inte och inte heller de 

erkännandefrågor avseende domar om äktenskapsskillnad, hemskillnad och 

annullering av äktenskap som regleras i Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 

av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om 

upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-förordningen). 

 

1.5 Definitioner och terminologi  
 
Barn 

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av FN s 

generalförsamling den 20 november 1989 (barnkonventionen) artikel 1 avses 

med barn varje människa under 18 år om inte barnet blir myndigt tidigare 

enligt den lag som gäller barnet . Enligt Föräldrabalk (1949:381) (FB) är den 

som är under arton år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller 

åta sig förbindelser annat än i undantagsfall.
14

  

 

Äktenskap 

Enligt Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB) avses med ett äktenskap samlevnad 

mellan två makar som endast kan upplösas genom den ena makens död eller 

genom äktenskapsskillnad. Makarna ska visa varandra trohet och hänsyn och 

gemensamt vårda hem och barn och fördela utgifter och sysslor mellan sig. 

Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder men ska till den 

andre maken lämna de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska 

                                                
14 Föräldrabalk (1949:381) (FB) 9 kap. 1 §. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezp.sub.su.se/document/527364/1?frt=f%C3%B6r%C3%A4ldrabalken&rank=1&versid=146-1-2005
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förhållanden skall kunna bedömas. De ska i samråd verka för familjens bästa.
15

 

 

Utländska barnäktenskap 

Med utländska barnäktenskap i följande framställning avses äktenskap ingång-

na utomlands enligt utländsk lag då någon av makarna varit under 18 år. 

 

2 Äktenskapets ingående 
 

2.1 Globala och historiska skillnader 

 
Trots äktenskapets förekomst som samhällelig institution världen över skiljer 

sig många gånger formen och övriga krav för dess instiftande från land till 

land. I Sverige uttrycker äktenskapet dels ett avtal parterna emellan och dels ett 

förvaltningsbeslut avseende ett statusförhållande.
16

 I vissa länder kan det för att 

grunda ett giltigt äktenskap räcka att nupturienterna sluter ett äktenskapsavtal 

sinsemellan medan det i andra är nödvändigt att äktenskapet manifesteras ge-

nom en vigselakt eller annan föreskriven ceremoni.  

 

Äktenskapsåldern skiljer sig åt från land till land och i vissa länder är den före-

skrivna äktenskapsåldern olika beroende på kön. I Sverige gällde, enligt 1734 

års lag, att kvinnan skulle vara minst 15 år och mannen minst 21 år för att få 

ingå äktenskap. Äktenskapsåldern 21 år för mannen gällde fram till 1969 då 

den sänktes till 18 år och för kvinnor höjdes åldern år 1892 till 17 år och år 

1916 till 18 år.
17

 

 

 

 

                                                
15 ÄktB 1 kap. 
16 Agell, A. s. 21-24, Festskrift till Gösta Walin, Äktenskapets giltighet – en civilrättslig och en förvaltningsrättslig fråga. Norstedts 2010. 

17 Se lagutskottets betänkande 2001/02:LU13 s. 3 Åldersgränser för äktenskap m.m... 
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2.2 Bestämmelser i internationella konventioner  
 

2.2.1 Europakonventionen 
 

Rätten att ingå äktenskap slås fast i artikel 12 i den Europeiska konventionen 

den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (europakonventionen). I artikel 8 stadgas också att 

var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv och att offentlig 

myndighet inte får inskränka åtnjutandet av denna rättighet annat än i 

undantagssituationer och med stöd av lag. I Kungörelse (1974:152) om 

beslutad ny regeringsform (RF) 2 kap 19 § stadgas vidare att ingen lag eller 

annan föreskrift får meddelas i strid med europakonventionen och av Lag 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (inkorporeringslagen) 

framgår att europakonventionen inklusive de tilläggsprotokoll som Sverige har 

tillträtt ska gälla som lag i Sverige. Europakonventionens ställning i 

förhållande till de föreskrifter som tillkommit efter tillträdesdagen för 

grundlagsparagrafen i RF 2 kap 19 § (den 1 jan. 1995) beskrivs på ett tydligt 

sätt av Fisher:18 

 

I fall där RF 2:19 är tillämplig prövas frågan om en svensk föreskrifts 

förenlighet med Europakonventionen på följande sätt. Inskränker 

föreskriften i fråga någon rättighet i konventionen så står föreskriften 

därmed också i strid med RF 2:19. När en domstol eller myndighet i ett 

konkret fall ska pröva om en viss svensk föreskrift står i strid med RF 

2:19 så sker denna prövning enligt RF 11:14 (i mål inför domstolar) eller 

12:10 (i ärenden inför myndigheter). Av RF 11:14/12:10 följer att 

domstolar och myndigheter ska låta bli att tillämpa en föreskrift som står 

i strid med en föreskrift av högre rang (lex superior). Eftersom RF 2:19 

är en föreskrift av allra högsta rang, dvs. en grundlagsföreskrift, så ska 

föreskrifter av lägre rang (lag-, förordnings- och myndighetsföreskrifter, 

m.m.) som strider mot Europakonventionen inte tillämpas. 

 

(Gällande konventionens ställning gentemot föreskrifter som meddelats före 

1995 se Fisher s. 91-92.) 

 

 

 

                                                
18 Fisher s. 90. 
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2.2.2 Barnkonventionen 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av FN s generalförsamling den 

20 november 1989 (barnkonventionen) ratificerades av Sverige som ett av de 

första länderna år 1990. Sverige har således folkrättsligt förbundit sig att för-

verkliga konventionen och vissa delar av den har också transformerats. Av 

konventionens fyra huvudprinciper i artikel 2, 3, 6 och 12 framgår att alla barn 

har lika värde och samma rättigheter och att konventionen gäller för alla barn 

som befinner sig i ett land som har ratificerat den. Barnets bästa ska komma i 

främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är 

konventionens grundpelare och vad som är barnets bästa måste avgöras i varje 

enskilt fall. Hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. Varje barn har 

rätt till liv, överlevnad och utveckling och denna rätt avser inte enbart barnets 

fysiska hälsa utan också den andliga, moraliska, psykiska och sociala utveck-

lingen. Barnet har vidare rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem be-

aktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska 

hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
19

 

 

Barnkonventionen är inte inkorporerad i svensk rätt och är därmed inte direkt 

tillämplig. Regeringen har, med undantag för europakonventionen, hittills be-

dömt att det inte är lämpligt att inkorporera internationella konventioner om 

mänskliga rättigheter. I mars 2013 gick regeringen dock ut med att man tillsät-

ter en särskild utredare för att undersöka hur tillämpningen av lagar och andra 

föreskrifter överensstämmer med barnkonventionen och även för att utreda om 

barnkonventionen bör bli svensk lag.
20

 

 

 

                                                
19 Se vidare Fisher s. 38-41 gällande barnkonventionen i allmänhet och gällande frågan om att inkorporera barnkonventionen med svensk rätt se 

Åhman K.: Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen, Uppsala Faculty of Law,Working Paper 2011:4. 

20 Regeringens hemsida. http://www.regeringen.se/sb/d/14859/a/210982. Tillgänglig: [2014-05-10]. 

http://www.regeringen.se/sb/d/14859/a/210982
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2.3 Ingående av äktenskap i Sverige enligt svensk lag 

 

2.3.1 Materiella förutsättningar – äktenskapshinder 
 

Innan vigsel kan ske i Sverige ska vardera nupturient ansöka om hinderspröv-

ning. Skatteverket prövar då att det inte föreligger några hinder för äktenska-

pets ingående.
21

 De av lagstiftaren uppställda materiella kraven för att få ingå 

äktenskap återfinns i ÄktB 2 kap. och är följande: 

1. Part under 18 år får endast ingå äktenskap om tillstånd har givits av länssty-

relsen. Tillstånd ges bara om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl finns om 

barnet har uppnått en sådan grad av mognad så att barnet kan inse konsekven-

serna av äktenskapet.
22

 

2. De som är släkt med varandra i rätt upp och nedstigande led gällande både 

biologiska förhållanden och adoptivförhållanden får inte ingå äktenskap med 

varandra. 

4. Biologiska helsyskon får inte ingå äktenskap med varandra. 

5. Helsyskon i adoptivförhållanden får ingå äktenskap med varandra om till-

stånd till detta har givits av länsstyrelsen. 

6. Halvsyskon i både biologiska förhållanden och adoptivförhållanden får ingå 

äktenskap med varandra om tillstånd till detta har givits av länsstyrelsen. 

7. Den som är partner eller gift får inte ingå äktenskap 

 

 

 

 

                                                
21 ÄktB 3 kap. 1 §. 
22 Prop. 2003/04:48 s. 21och s. 45. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezp.sub.su.se/document/abs/PROP_2003_2004_0048_S_0021?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezp.sub.su.se/document/abs/PROP_2003_2004_0048_S_0045?versid=146-1-2005
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2.3.2 Formella förutsättningar – vigsel 

 

När hindersprövningen är gjord och man funnit att de materiella förutsättning-

arna för äktenskaps ingående är uppfyllda så föreskriver lagen att äktenskapet 

ska ingås genom vigsel i närvaro av vittnen. För en giltig vigsel räcker det dock 

inte med att ha en ceremoni vilken som helst och benämna förrättningen vigsel 

utan det krävs att vigseln har förrättats i viss av lagen föreskriven form:  

1. Vigselförrättaren måste vara behörig. För det fall en vigselförrättare förrättat 

vigsel trots att minst en av makarna varit under 18 år och länsstyrelsen inte har 

beslutat om dispens kan han eller hon dömas för tjänstefel.
23

 Straffansvar för 

föregivande av allmän ställning kan också ådömas den som utan att vara för-

ordnad som vigselförrättare leder en bröllopsceremoni och inger parterna före-

ställningen att det är fråga om myndighetsutövning.
24

 

2. Nupturienterna ska vara närvarande samtidigt. 

3. Vardera nupturient ska på fråga av vigselförrättaren avge en viljeförklaring 

till äktenskapet. Samtycket ska lämnas av fri vilja och får inte vara förenat med 

något förbehåll eller villkor.
25

 

4. Efter att punkterna 1-3 har iakttagits ska vigselförrättaren förklara parterna 

som äkta makar. (Enligt Agell är det härigenom själva förvaltningsbeslutet 

kommer till stånd.)
26

 

Så länge ovanstående formkrav är uppfyllda så är det att anse som ett i Sverige 

giltigt ingånget äktenskap även om det ingåtts i strid mot något äktenskapshin-

der. Äktenskap ingångna i Sverige är alltså ogiltiga och nulliteter om de inte 

har ingåtts formenligt i Sverige, men giltiga och kan bara upplösas genom äk-

                                                
23 20 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700) (BrB) och NJA 1994 s. 108. 

24 BrB 17 kap. 15 §. 

25 Hall, M och Lindell, K: Karnov 2013/14, ÄktB 4 kap. 2 §, kommentar nr. 27. 

Anders Agells hemsida. Introduktion till Uppsats ur Festskrift till Gösta Walin, Äktenskapets giltighet – en civilrättslig och en förvaltningsrättslig 

fråga.http://www.andersagell.se/pdf/AA_Bibliotek_Publ_01_aktenskap_giltighet.pdf Tillgänglig: [2014-05-20]. 

 

http://www.andersagell.se/pdf/AA_Bibliotek_Publ_01_aktenskap_giltighet.pdf
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tenskapsskillnad eller ena makens död om de ingåtts i strid mot uppställda äk-

tenskapshinder men i rätt form. 

2.4 Omfattningen av barnäktenskap i Sverige idag 

 
Det har varit svårt att få fram siffror avseende omfattningen av barnäktenskap i 

Sverige. Jag har varit i kontakt med Skatteverket, Migrationsverket och Högsta 

förvaltningsdomstolen för uppgifter men enligt de svar jag har fått finns ingen 

särskild bokföring eller kategorisering avseende barnäktenskap - varken i fall 

rörande registrering av utländsk vigsel eller i ärenden gällande ansökan om 

uppehållstillstånd genom anknytning till make. Med hänsyn till den debatt om 

barnäktenskap som förts i regering och riksdag i Sverige under åtminstone det 

senaste decenniet är det förvånande att man inte, för att kunna ge tydligare in-

dikationer till lagstiftaren om omfattningen av problemet, har infört särskilda 

dataposter avseende barnäktenskap - en för de som ingåtts i Sverige och en för 

de som avser erkännande av utländska sådana. En sådan åtgärd torde inte kräva 

allt för stora resurser. 

Trots bristen på exakta siffror avseende omfattningen av barnäktenskap i Sve-

rige anges i betänkandet Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 

dock vissa för denna framställning relevanta uppgifter, även om de inte enbart 

behandlar just erkännandefrågan av utländska barnäktenskap.
 27

 Enligt uppgif-

ter hämtade huvudsakligen ur den kartläggning som Ungdomsstyrelsen genom-

fört och som år 2009 presenterades i rapporten Gift mot sin vilja (Ungdomssty-

relsens skrifter 2009:5) framkom bland annat att minst 250 – 300 personer un-

der år 2011 uppskattades ha upplevt en akut eller ganska [sic!] akut risk för att 

bli gifta mot sin vilja och att det i december 2011 fanns det tretton barn i Sveri-

ge i åldrarna 15–17 år som var registrerade som gifta.
 28

 Vidare framkom av 

utredningen att Migrationsverket hade hanterat 11 fall av barnäktenskap i ären-

den om uppehållstillstånd och Skatteverket sammanlagt 70 folkbokförings-

ärenden gällande registrering av utländska barnäktenskap där någon av parter-

na vid vigseln hade anknytning till Sverige genom hemvist eller medborgar-

skap. Uppgifterna tyder på att problemet finns och att omfattningen av det inte 

                                                
27 SOU 2012:35 s. 24-25 

28 Se vidare Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, s. 3. 
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är helt obetydande. 

 

3 Erkännande av utländska äktenskap och 

äktenskapens giltighet till formen  
 

3.1 IÄL 

 

3.1.1 Den lagtekniska lösningen i IÄL 

 
Föreskrifter om giltighet och erkännande av utländska äktenskap återfinns i 1 

kap. 7- 8 a §§ IÄL och principen om svensk ordre public har intagits i 7 kap. 4 

§ IÄL. Till skillnad från ÄktB har man i IÄL inte gjort någon tydligt rubricerad 

uppdelning avseende den materiella giltigheten (gällande äktenskapshinder) 

respektive den formella giltigheten (gällande formen för vigseln) av utomlands 

ingångna äktenskap. Strukturen är istället den att under rubriken Om 

äktenskapets ingående i 1 kap. har man i 7 § valt att reglera när ett äktenskap 

som ingåtts utom riket enligt främmande lag ska anses giltigt till formen, 

medan man i. 8 § reglerar fall av ogiltighet på grund av formfel. I. 8a § regleras 

det förhållandet att vissa äktenskap som har ingåtts utomlands enligt utländsk 

lag och som annars skulle vara giltiga enligt 7 § dock inte erkänns i Sverige om 

det inte finns särskilda skäl att ändå göra det. 

 

En förklaring till den lagtekniska lösningen i IÄL kan givetvis hänföras till att 

lagen har genomgått ett antal ändringar under de 110 år som den nu varit 

gällande, men också för att äktenskap i Sverige, som redogjorts för ovan i 

avsnitt 2.2.2, alltsedan återgångsinstitutets avskaffande år 1974, i praktiken 

bara är beroende av just giltigheten till formen då vi inte längre har ogiltighet 

som rättsföljd för bristande materiella förutsättningar utan istället 

äktenskapsskillnad. Vidare är det också så att ÄktB reglerar förhållandet kring 

äktenskapets ingående, medan de aktuella paragraferna i IÄL (trots 

paragrafernas vilseledande placering under kapitelrubriken Om äktenskapets 

ingående) inte behandlar äktenskapets ingående utan hänför sig till giltighet 

och erkännande i Sverige av redan ingångna äktenskap enligt främmande rätt 
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utomlands. 

 

3.1.2 Utländska äktenskaps giltighet till formen, 1 kap. 7-8 §§ 

IÄL 

 
 1 kap. 7 § IÄL stadgar att ett äktenskap ingånget utomlands enligt utländsk lag 

anses giltigt till formen i Sverige: 

1. om det är giltigt i vigsellandet eller 

2. om det har ingåtts inför diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller 

annan som av främmande stat förordnats att förrätta vigsel i annan 

främmande stat och det är giltigt i den stat som meddelat förordnandet 

eller 

3. om det är giltigt enligt lex patriae eller 

4. om det är giltigt enligt  lex domicilii.  

Skulle äktenskapet vara ogiltigt på grund av formfel får det enligt 1 kap. 8 § 

ändå godkännas av regeringen om det finns det synnerliga skäl. 

 

Vad gäller första punkten är det inte nödvändigt att vigseln har skett enligt lex 

celebrationis utan det räcker att vigseln gäller i vigsellandet oavsett vilken 

rättsordning som där läggs till grund för bedömningen.
29

 Vigselakt förrättad av 

behörig vigselförrättare krävs inte, utan även ett mellan parterna ingånget 

äktenskapskontrakt eller ett sådant sui juris äktenskap, som exempelvis de i 

vissa amerikanska delstater vanliga common law marriages där parterna helt 

enkelt utger sig för att vara äkta makar, räcker för att det ska anses vara ett 

giltigt äktenskapsförhållande.
30

  

 

I motiven anges att om parterna var medborgare eller hade hemvist i olika 

länder krävs det att äktenskapet gäller i båda länderna men om någon av 

                                                
29 Prop. 1973:158 s. 101. Se även RÅ 1954 ref. 33. 

30 Bogdan s. 164. 
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parterna var medborgare i två eller flera stater är det tillräckligt att äktenskapet 

är giltigt i någon av dessa stater.
31

 

 

Vad gäller bestämmelsen om diplomatiska vigslar avses här inte vigslar inför 

utländska diplomatiska eller konsulära tjänstemän i Sverige. (Det är möjligt att 

sådana vigslar i Sverige underkänns om den utländska vigselförrättaren 

saknade den svenska regeringens tillstånd enligt 1 kap. 6 § IÄL eller om 

tillståndet överskridits.)
32

) 

 

Enligt uttalande i förarbetena ska 1 kap. 7 § IÄL inte ses som en uppräkning av 

alla de främmande äktenskap som ges giltighet i Sverige utan man menar att 

flera olika situationer kan tänkas och att det är svårt att i lag ge en uttömmande 

reglering som alltid leder till rimliga resultat. Man har därför ansett att frågan 

ska överlämnats åt rättstillämpningen.
33

 

 

Fram till år 2004 gällde bestämmelserna ovan alla utländska äktenskap – även 

barnäktenskap – och oavsett om någon part vid äktenskapets ingående innehaft 

medborgarskap eller hemvist i Sverige eller inte. Det var alltså möjligt för en 

person med en sådan stark anknytning till Sverige att kringgå den svenska 

lagens hinder mot barnäktenskap genom att gifta sig i ett land där 

barnäktenskapet var lagligt för att sedan få äktenskapet erkänt i Sverige, fraude 

à la loi.
34

 Möjligheten att i dessa fall tillämpa svensk ordre public om resultatet 

av rättstillämpningen skulle vara uppenbart oförenlig med grunderna för den 

svenska rättsordningen fanns visserligen - men enligt förarbetena ska 

bestämmelsen tillämpas restriktivt och den konstaterade avvikelsen från den 

svenska rättsordningen vara av väsentlig art.
35

 

 

 

                                                
31 Prop. 1973:158 s. 102. 

32 Jänterä-Jareborg, M: Karnov 2013/14, 1 kap. 7 § 1 st. 2 p. IÄL, kommentar nr. 5. 

33 Prop. 1973:158 s. 102. 
34 Se vidare angående fraude à la loi Bogdan s.82-86. 

35 Prop 2003/04:48 s.25. 
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3.1.3 Äktenskap med svensk anknytning ingångna i strid mot 

svenska äktenskapshinder erkänns inte – om det inte finns 

särskilda skäl, 1 kap. 8a § IÄL 

3.1.3.1 Allmänt om bestämmelsen 
 

För att skydda minderåriga och komma åt kringgåendet av den svenska lagens 

äktenskapshinder framfördes ett antal förslag år 2002 i promemorian Svenska 

och utländska äktenskap.
36

 Syftet med de förslag som lades fram sades bland 

annat vara att skapa garantier för att äktenskapshindren i svensk lag alltid 

skulle upprätthållas när vigsel skedde inför en svensk myndighet och att man 

ville förbättra skyddet för enskilda mot påtvingade och för tidiga äktenskap 

Detta skulle ske genom bland annat strängare regler avseende möjligheten till 

dispens från äktenskapsåldern och avseende erkännande av utländska 

barnäktenskap. Promemorian lades till grund för regeringens proposition 

Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap och i maj år 2004 infördes 

bestämmelsen i 1 kap. 8 a § IÄL.
37

  

 

Bestämmelsen föreskriver att om någon av makarna vid äktenskapets ingående 

haft anknytning till Sverige genom medborgarskap eller hemvist och det saknas 

särskilda skäl att erkänna äktenskapet erkänns det inte om det vid ingåendet 

funnits ett svenskt äktenskapshinder, såsom exempelvis äktenskap med 

underårig, eller om det är sannolikt att det ingåtts under tvång. 

 

Någon särskild bestämmelse gällande hinder för erkännande av barnäktenskap 

gällande de situationer då båda parterna vid äktenskapets ingående saknat 

svenskt hemvist eller medborgarskap i Sverige infördes inte, utan dessa fall 

regleras som tidigare genom att samläsa 1 kap. 7 § IÄL och 7 kap. 4 § IÄL. 

 

 

 

                                                
36 Ds 2002:54. 

37 Prop. 2003/04:48. 
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3.1.3.2 Regeringens motiv och lagrådets farhågor angående 

möjligheten till undantag vid särskilda skäl 

 
Regeringens motivering till undantaget var att den ansåg att en regel om nekat 

erkännande av äktenskap oförenliga med svenska äktenskapshinder i somliga 

fall kunde leda till ett resultat som inte är rimligt - konsekvenserna av bestäm-

melsen kunde därför bli alltför vittgående utan möjlighet att ta hänsyn till om-

ständigheterna i det enskilda fallet.
38

 Man menade att anknytningen till Sverige 

i bland kunde vara mindre stark, exempelvis när den består i ett svenskt med-

borgarskap för en av parterna som kanske var medborgare också i ett annat 

land. Frågan om erkännande ansågs också kunna bli aktuell först en lång tid 

efter vigseln och anknytningen till Sverige kunde under mellantiden ha varit 

mycket svag, varvid parterna kunde ha inrättat sig efter att de är gifta.  

 

I de fall där ett nekat erkännande kunde antas få allvarliga negativa konsekven-

ser för makarna ansågs man att det också bör ges en möjlighet att erkänna äk-

tenskapet. Det förhållandet att en underårig senare kom upp i den ålder då äk-

tenskap är tillåtet ansågs däremot inte medföra att äktenskapet skulle erkännas 

eftersom barnet då inte fått tillfälle att i mogen ålder ta ställning i frågan.  

 

I vissa situationer ansåg man att ett äktenskap som annars inte skulle accepteras 

på grund av huvudregeln även skulle kunna erkännas av hänsyn till barn som 

mannen och kvinnan har tillsammans. Behov av att göra undantag kunde också 

vara aktuellt i de fall då det skulle ha funnits en möjlighet till dispens från ett 

äktenskapshinder i svensk lag men att den saken inte har prövats. Man menade 

från regeringens sida att undantaget inte skulle göra prövningen svårare än den 

som redan gällde utan att det på grund av den precisering som gjordes snarare 

skulle bli enklare. 

 

                                                
38 Prop. 2003/04:48 s. 32-33. 
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Av lagrådets remissyttrande framgår att lagrådet inte tillstyrkte regeringens 

förslag att införa bestämmelsen i 1 kap. 8 a § andra stycket IÄL.
39

 Man ansåg 

att förslaget ingav betänkligheter utifrån skilda aspekter och lagrådet 

ifrågasatte bland annat möjligheten att vid bedömningen ta hänsyn till barn till 

parterna. Man menade att det skulle innebära att hänsyn tas till andra 

omständigheter än sådana som är hänförliga till parterna själva och att en sådan 

rättstillämpning skulle kunna motverka de strävanden till skydd för den 

underårige som lagändringen var avsedd att utgöra. Vidare befarade lagrådet att 

det kunde finnas en risk för att underåriga skulle utsättas för alltför tidiga 

föräldraskap i syfte att få äktenskapen erkända i Sverige. 

 

Regeringen ansåg dock att om man helt uteslöt barn i relationen från 

övervägandena om erkännande av barnäktenskap så skulle det inte vara 

förenligt med barnets bästa. Man pekade på att det i frågan är tydligt att 

intresset av att skydda unga mot för tidiga äktenskap ställs mot intresset av att 

tillgodose hemmavarande barns behov av kontinuitet i relationen. Regeringen 

var av den uppfattningen att i de fall där det fanns ett hemmavarande barn så 

måste detta mindre barnets intresse – som man menade redan gällde vid 

motsvarande bedömning enligt ordre public - kunna beaktas och tilläggas 

betydelse. Man ansåg att ett sådant synsätt också överensstämde med 

barnkonventionen.  

Regeringen delade inte heller lagrådets farhågor om för tidiga föräldraskap 

utan menade att huvudregeln om att barnäktenskap inte erkänns tvärtom borde 

motverka för tidiga föräldraskap. Man tryckte också på att hemmavarande barn 

inte automatiskt skulle medföra att ett äktenskap erkänns utan att man även i 

dessa fall måste göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda 

fallet. Sammantaget var regeringen alltså inte beredd att frånfalla förslaget i 

anledning av de synpunkter lagrådet hade.
40

 

 
                                                
39 Prop. 2003/04:48 s. 76-80, Bilaga 5. 
40Prop. 2003/04:48 s. 35. 
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3.1.3.3 Rättspraxis avseende särskilda skäl, HFD 2012 ref. 17 

 
I rättsfallet HFD 2012 ref. 17 som gällde registrering i folkbokföringen av 

utländsk vigsel konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att det förhållandet 

att en underårig var gravid med parets barn och att hon hade tio dagar kvar till 

18-årsdagen inte gav anledning till att erkänna äktenskapet på grund av 

särskilda skäl. Domstolen menade vidare att eftersom det redan av ansökan 

framgått att förutsättningar för registrering saknades, då flickan inte fyllt 18 år 

vid giftermålet och några särskilda skäl för att registrering ändå skulle ske inte 

hade åberopats, var det således rätt av Skatteverket att vägra registrering. 
41

.  

 

Som kommer att behandlas närmare i avsnitt 4.1 uttalade Högsta 

förvaltningsrätten i detta rättsfall också vilken betydelse en registrering i 

folkbokföringen av utländsk vigsel har för bedömningen av äktenskapets 

erkännande i andra sammanhang. 

 

3.1.4 Svensk ordre public, 7 kap. 4 § IÄL 

 
Som redan nämnts tidigare infördes det inte i samband med lagändringen år 

2004 inte något ytterligare skydd avseende de barn som ingått äktenskap enligt 

främmande rätt vid en tidpunkt då båda makarna saknat svenskt 

medborgarskap och hemvist i Sverige. Dessa äktenskap reglerades ännu idag 

av 1 kap. 7 § IÄL och sådana barnäktenskap anses likväl giltiga om de är 

giltiga i den stat där de ingicks eller enligt makarnas medborgarskapslands lag 

eller deras respektive hemvistlands lag.  

 

Enligt den i 7 kap. 4 § IÄL intagna principen om svensk ordre public är 

förutsättningen dock som också redan nämnts tidigare, att det inte skulle anses vara 

uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att ge 

barnäktenskapet giltighet i Sverige. Av bestämmelsens förarbeten
42

 framgår bland 

annat att ordre-public-förbehållet endast är tillämpbart i det enskilda fallet och 

att tillämpningen av den främmande lagen kan accepteras lättare om det 

                                                
41 Jänterä-Jareborg, M.: Karnov 2013/14, 1 kap. 8 a§ IÄL, kommentar nr. 10. 

42 Prop. 1973:158 s. 123 och Prop. 2003/04:48 s. 25. 
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enskilda fallet har stark anknytning till den främmande staten. Vad som tillhör 

grunderna för rättsordningen är inte närmare uttalat men det ska röra sig om 

värderingar i principiella frågor av större vikt. I kravet på uppenbarhet ligger 

också att den konstaterade avvikelsen ska vara av väsentlig art och att dessa 

förutsättningar medför att tillämpningen av förbehållet är restriktiv. Exempel 

på fall då förbehållet kan tillämpas är då äktenskap har ingåtts av någon som är 

mycket ung eller då någon har tvingats att ingå äktenskap.  

 

I ett avgörande gällande registrering i folkbokföringen av utländsk vigsel från 

Kammarrätten i Jönköping år 2008, KamR 934-08, erkände domstolen inte ett 

barnäktenskap som hade ingåtts i parets hemland när kvinnan var 14 år och vid 

en tidpunkt då båda makarna saknat medborgarskap och hemvist i Sverige. 

Kammarrätten konstaterade att det visserligen förflutit mer än tio år sedan 

vigseln ägde rum och att paret sedan dess fått tre barn tillsammans, men man 

menade att dessa omständigheter skulle vägas mot de skyddsaspekter som låg 

bakom den svenska förbudsregeln. Kammarrätten anförde vidare att kvinnan 

och barnen fortfarande bodde kvar i Irak och att det inte hade framkommit 

något som tytt på att ett underkännande av äktenskapet skulle medföra 

allvarliga ekonomiska eller sociala följder för de berörda. Vid en samlad 

bedömning ansåg kammarrätten att ett erkännande av äktenskapet skulle vara 

uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen och att 

några särskilda skäl att likväl erkänna äktenskapet inte hade framkommit.  

 

Även om det inte finns något att erinra gällande domslutet, eftersom kvinnan 

vid äktenskapets ingående varit under 15 år, är det oklart vad Kammarrätten i 

Jönköping menar med att ”några särskilda skäl att likväl erkänna äktenskapet 

inte hade framkommit.” Ger lagstiftaren verkligen utrymme för möjligheten 

att, i dessa fall av utländska äktenskap som har ingåtts av personer som båda 

vid äktenskapets ingående saknade medborgarskap och hemvist i Sverige ändå 

- om det finns särskilda skäl - kunna erkänna det äktenskap som domstolen 

själv bedömt vara uppenbart oförenligt med den grundläggande svenska rätts-

ordningen? Är det inte en kontradiktion som går emot förbehållets natur? Des-
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sa äktenskap som vid äktenskapet ingående saknat stark svensk anknytning 

torde väl antingen vara giltiga eller ogiltiga enligt 1 kap. 7 § IÄL och för de 

äktenskap som bedömts som giltiga enligt denna paragraf men som i nästa steg 

har bedömts som stridande mot principen om svensk ordre public ges väl ändå 

inget utrymme för att likväl erkänna äktenskapet om det under målets gång 

framkommit särskilda skäl att göra det. 

 

Vidare hade det varit önskvärt med en tydligare redogörelse av vad som närma-

re lagts till grund för domstolens samlade bedömning och även en närmare 

förklaring gällande ”de skyddsaspekter som låg bakom den svenska förbudsre-

geln”. Den tolkning som ligger närmast till hands torde vara att Högsta förvalt-

ningsdomstolen ansåg äktenskapet strida mot grunderna för den svenska rätts-

ordningen för att flickan vid äktenskapets ingående varit under 15 år och för att 

dispens att ingå äktenskap i Sverige enligt svensk lag enligt svensk dispens-

praxis inte hade givits till ett barn under 15 år - oavsett andra skäl. 

 

Avgörandet är visserligen inte av sådan dignitet att det har ansetts vara 

vägledande enligt 6 eller 7§§ rättsinformationsförordningen (1999:175) men 

jag har ändå har valt att ta upp det då det trots vissa oklarheter ger en 

illustration avseende förhållandet mellan den starkaste anknytningens princip i 

”Irma-Mignon-formeln” och svensk ordre public.  

 

I ett annat rättsfall, MIG 2012:4, som gällde giltigheten av ett utländskt 

barnäktenskap vid tillämpning av Utlänningslag (2005:716) (UtlL), ansökte en 

underårig flicka, A, vid Sveriges ambassad i Damaskus om uppehållstillstånd 

på grund av anknytning till sin far boende i Sverige. Som medsökande hade 

hon sin dotter. A hade ingått barnäktenskap när hon var 15 år i sitt hemland 

under påstått tvång men maken var försvunnen sedan ett år tillbaka. 

Migrationsverket avslog ansökan med hänvisning till att A var gift och därför 

inte tillhörde sin fars kärnfamilj. Även Migrationsdomstolen, 

Förvaltningsrätten i Stockholm, avslog flickans ansökan om uppehållstillstånd 

och anförde att A:s giftermål inte kunde anses ogiltigt enbart med hänvisning 

till hennes ålder. Vidare menade man att det saknas bestämmelser i UtlL om när 
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ett giftermål ska betraktas som giltigt eller ogiltigt och hänvisade till att det i 

artikel 4.1 andra stycket i familjeåterföreningsdirektivet anges att underåriga 

barn inte får vara gifta men att det i direktivet inte anges någon lägsta ålder för 

när ett giftermål ska anses vara ogiltigt. A överklagade till 

Migrationsöverdomstolen och förklarade att hon var uppvuxen i den mandéiska 

minoriteten inom vilken giftermål traditionellt bestäms av de blivande 

makarnas föräldrar. Det var hennes far och de manliga släktingarna som 

bestämde att hon skulle gifta sig med sin kusin. Hennes uppfattning ansågs 

ovidkommande och efterfrågades inte. Vigselkontraktet undertecknades av 

hennes far trots att hon själv var närvarande. Migrationsöverdomstolen anförde 

för det första att det inte gjorts sannolikt att äktenskapet ingåtts under tvång 

och att det enligt irakisk lag får ingås äktenskap på det sätt som skett. Vidare 

menade man att avvikelserna i den främmande lagen inte hade varit så 

väsentliga att äktenskapet skulle anses vara ogiltigt enbart på grund av att hon 

har varit underårig. Slutligen anfördes att ordre-public-förbehållet ska tillämpas 

restriktivt och att hennes barnäktenskap därför inte kunde anses strida mot 

svensk ordre public. Hennes barnäktenskap erkändes således vid tillämpningen 

av UtlL och uppehållstillstånd på grund av anknytning till hennes far beviljades 

därför inte. 

 

Här var flickan alltså över 15 år men under 18 år vid äktenskapets ingående. 

Den svenska dispensmöjlighetens betydelse framgår inte helt tydligt heller av 

detta rättsfal. Det finns dock anledning att anta, att domstolen med sina 

domskäl menade, att äktenskapet inte stred mot svensk ordre public eftersom 

möjligheten till dispens att ingå äktenskapet fanns enligt svensk rätt då flickan 

vid äktenskapets ingående hade fyllt 15 år. 
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4 Äktenskapets rättverkningar 
 

4.1 Betydelsen av ett erkännande eller ett icke-erkännande 
 

Äktenskap ingångna i Sverige enligt svensk lag får rättsverkningar genom det 

förvaltningsbeslut som utgörs av vigselförrättarens förklaring att nu är parterna 

man och hustru. Om ett utländskt barnäktenskap erkänns och svensk lag är 

tillämplig har den make som saknar förmåga att bidra till makarnas underhåll 

rätt till underhåll av den andre efter dennes förmåga.
43

 Underhållsskyldigheten 

gäller så länge äktenskapet består och oavsett om makarna bor tillsammans 

eller inte. Även efter en äktenskapsskillnad kan en underhållsskyldighet 

föreligga under en övergångstid. Vidare föreligger vid ett erkännande 

giftorättsgemenskap mellan makarna om inte annat avtalas. En kvinnans make 

presumeras också vara förälder till de barn som föds inom äktenskapet.
44

 

Makarna har vidare arvsrätt efter varandra och gemensam vårdnad om sina 

gemensamma barn.
45

 

 

Erkänns ett barnäktenskap har föräldrarna inte längre vårdnaden om det barn 

vars äktenskap erkänts.
46

. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för 

barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov blir 

tillgodosedda.
47

 Barnets vårdnadshavare svarar också för att barnet får den 

tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga 

omständigheter och skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och 

utbildning. En vårdnadshavare ska vidare svara för att barnet står under uppsikt 

och hindra att barnet orsakar skada för någon annan. En make har inte en sådan 

långtgående skyldighet att se till den andra makens bästa även om maken är ett 

barn. Erkänns barnäktenskapet fråntas alltså barnet det skydd och den omsorg 

som barnet har laglig rätt till genom vårdnaden. Som kommer att redogöras för 

i kommande avsnitt råder det dock rättsosäkerhet gällande när ett utländskt 

äktenskap faktiskt ska anses som erkänt eller inte erkänt i Sverige. 

                                                
43ÄktB 6 kap. 1 och 2 §§ samt 7 § 2 st. 

44ÄktB 7 kap. och FB 1 kap. 1 §. 

45Ärvdabalk (1958:637)  3 kap. 1 § och FB 6 kap. 3 §. 

46FB 6 kap. 2 § 1 st. 

47FB 6 kap. 2 § 2 st. 



23 av 36 

 

 

5 Begreppet erkännande såsom hänförande till 

ett rättskraftigt avgörande eller prejudiciellt som 

en vorfrage i olika myndighetsförfaranden 
 

5.1Betydelsen av registrering av utländsk vigsel i 

folkbokföringen  

 
Folkbokföring innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering 

av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som får förekomma i 

folkbokföringsdatabasen. Vigsel, födelse och dödsfall i landet ska registreras 

även i fråga om en person som inte är eller har varit folkbokförd.
48

 Den som 

efter inflyttning kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila i 

landet under minst ett år skall också folkbokföras. 
49

 Enligt ÄktB ska uppgifter 

om ingångna och upplösta äktenskap registreras inom folkbokföringen enligt 

särskilda bestämmelser och för hela landet föras ett äktenskapsregister.
50

 

Av s. 106 i utredningen Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 

framgår följande gällande ett äktenskaps erkännande:
51

 

 

Att ett äktenskap erkänns här i landet innebär att det tillerkänns fulla 

rättsverkningar som äktenskap. Ett uteblivet erkännande innebär att 

äktenskapet saknar rättsverkningar i Sverige. Däremot innebär det inte att 

äktenskapet blir ogiltigt i det land där det ingicks 

 

Även Jänterä-Jareborg refererar till detta uttalande i sina lagkommentarer i 

Karnov.
52

 De lege lata sammanfattas på ett bra sätt i utredningen på s. 107: 

 

Anmäls ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag för registrering 

hos Skatteverket har myndigheten att ta ställning till om det ska erkännas 

här i landet. Sådana bedömningar görs med ledning av de uppgifter som 

är tillgängliga och tar bara sikte på registreringen. Vanligen är det 

tillräckligt att Skatteverket genom ett skriftligt bevis kan konstatera att 

                                                
48 1 § och 3 § Folkbokföringslagen (1991:481) 

49 1 § och 3 § Folkbokföringslagen (1991:481) 

50 ÄktB 16 kap. 1§ 18 kap. 5 §. 

51 SOU 2012:35. 
52 Jänterä-Jareborg, M: Karnov 2013/14, 1 kap. 8 a § 1 st. IÄL, kommentar nr. 7. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezp.sub.su.se/document/abs/SOU_2012_0035?versid=146-1-2005
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äktenskapet har registrerats i vigsellandet. Skatteverket kan då utgå ifrån 

att den utländska myndighet som har gjort registreringen har kontrollerat 

att de formvillkor som ställs för en giltig vigsel har uppfyllts. I de fall en 

registrering inte har skett i utlandet har Skatteverket att göra en mer 

självständig bedömning av giltigheten. Skatteverket har också att ta 

ställning till frågan om erkännandet av äktenskapet skulle strida mot 

svensk ordre public eller mot vad som föreskrivs i 1 kap. 8 a § IÄL. 

Skatteverkets bedömning är inte bindande för hur frågan om erkännande 

ska bedömas i andra sammanhang, men registreringen får trots detta 

rättsverkningar för de enskilda vars uppgifter registreras. 

 

En närmare förklaring hur ”registreringen får trots detta rättsverkningar för de 

enskilda vars uppgifter registreras.” hade dock varit värdefullt. 

 

I rättsfallet RÅ 2000 not 122 uttalades att folkbokföringsmyndigheten vid 

registrering i folkbokföringsdatabasen av utländska äktenskap i flertalet fall har 

att utgå från lätt konstaterbara fakta och att det i de fall då 

registreringsunderlaget är bristfälligt eller oklarheter förekommer inte bör ske 

någon registrering. I förarbetena till 1 kap. 8 a § IÄL anges vidare bland annat 

följande angående erkännande och registrering:
53

 

 

I praktiken kommer frågan om erkännande av ett utländskt äktenskap i 

första hand upp då en uppgift om äktenskap ska föras in i folkbokförings-

registret. Bedömningen av om det finns materiell grund för att vägra er-

kännande får göras med ledning av de uppgifter som då är tillgängliga för 

folkbokföringsmyndigheten. Det är alltså inte avsett att de materiella för-

utsättningarna för erkännande ska föranleda en särskild utredning av re-

levanta förhållanden från myndighetens sida. Det lär oftast utifrån till-

gängliga uppgifter inte vara möjligt att avgöra om det skulle ha funnits 

hinder mot äktenskap enligt svensk lag på annan grund än underårighet 

eller ett redan tidigare ingånget äktenskap. Folkbokföringsmyndighetens 

rutinmässiga bedömning tar endast sikte på registreringen och är inte 

bindande för hur frågan om erkännande ska bedömas i andra samman-

hang. 

 

Ovanstående förarbetsuttalande refererades till och bekräftades också av 

förvaltningsdomstolen i det ovan i avsnitt 3.1.3.3 nämnda rättsfallet HFD 2012 

ref. 17.  

                                                
53 Prop. 2003/04:48 s. 55. 
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Domstolens uttalande kommenteras dels av Bogdan i SvJT och även av 

Jänterä-Jareborg i Karnovs lagkommentarer. Bogdan skriver följande:
 54

 

 

Vägran att registrera äktenskapet i folkbokföringen hindrar inte att 

svensk domstol i t.ex. en arvstvist efter en mindre summarisk prövning 

kommer fram till eller i ett äktenskapsmål fastställer att parterna är 

förenade i äktenskap med varandra. Domen påminner om att uppgifterna 

i den svenska folkbokföringen (och därmed också i personbevis o.d.) ofta 

inte är att lita på, vilket kan vålla problem, icke minst om och när EU 

fullföljer sina planer att lagstifta om inbördes erkännande av 

medlemsstaternas civilståndshandlingar, se EU-kommissionens grönbok 

KOM(2010)747 slutlig, EU-kommissionens förslag KOM(2013)228 

slutlig och Bogdan i Liber amicorum till Ole Lando, Köpenhamn 2012, s. 

59-67. 
 

 

Jänterä-Jareborg kommenterar rättsläget på följande sätt:
55

 

 

Det finns en risk att olika myndigheter gör olika bedömningar, i 

synnerhet om prövningen inte sker genom ett särskilt statusavgörande, 

utan blott prejudiciellt i olika slags förfaranden inför olika myndigheter. 

Jfr MIG 2012:4. En make kan dock enligt 3 kap. 1 § och2 § vända sig till 

svensk domstol för att en gång för alla få fastslaget huruvida äktenskapet 

gäller i Sverige eller ej. I litteraturen, se t.ex. Maarit Jänterä-Jareborg, 

Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv – 

särskilt avseende äktenskap, 2010 (se ovan), s. 219–220. 

 

Angående Jänterä-Jareborgs kommentar ovan bör dock noteras att en makes 

möjlighet till prövning av äktenskapets giltighet i Sverige bara gäller om det 

finns en svarande – man kan således inte begära en erkännandeförklaring.  

 
 

 

 

                                                
54 Bogdan, M.: SvJT 2013 s 937 Svensk och EU-domstolens rättspraxis i internationell privat- och processrät., s. 944. 

55 Jänterä-Jareborg, M: Karnov 2013/14, 1 kap. 8 a § 2 st. IÄL, kommentar nr. 10. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezp.sub.su.se/document/abs/MIG_2012_0004?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezp.sub.su.se/document/abs/SFS1904-0026_K3_P1?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezp.sub.su.se/document/abs/SFS1904-0026_K3_P2?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezp.sub.su.se/document/1404211/1?versid=161-1-2005
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5.2 Migrationsverkets prövning gällande erkännande av 

utländska äktenskap vid ansökan om uppehållstillstånd i 

Sverige 
 

Enligt UtlL skall uppehållstillstånd ges till en utlänning som är make eller 

sambo till någon som är bosatt i Sverige.
56

 Till skillnad från vad som gällt 

tidigare skall någon seriositetsprövning av förhållandet inte göras om det 

föreligger ett civilrättsligt giltigt äktenskap.
57

 Uppehållstillstånd får endast 

vägras i vissa undantagssituationer och om det är så att någon make eller 

sambo är under 18 år så får uppehållstillstånd vägras.
58 

Av formuleringen får 

vägras kan alltså utläsas att det inte är frågan om något absolut icke-

erkännande av barnäktenskap i dessa fall. Bedömningen görs istället utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. Även om man då kommer fram till att 

uppehållstillstånd i ett barnäktenskapsärende ska beviljas enligt den prövningen 

får uppehållstillstånd också vägras i fall då äktenskap ingåtts uteslutande i syfte 

att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd eller om makarna inte har för 

avsikt att leva tillsammans. Skäl till vägran kan också vara att man medvetet 

lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit viktiga omständigheter.  

 

I lagens förarbeten uttalas att utgångspunkten ska vara att det föreligger ett 

civilrättsligt giltigt äktenskap men att det ska bedömas som ett skenäktenskap 

om äktenskapet inte ingåtts i syfte att leva tillsammans som gifta utan att syftet 

varit att ena parten ska få uppehållstillstånd i Sverige.
59

 I EG:s resolution mot 

skenäktenskap anges som exempel att det kan vara fråga om ett skenäktenskap 

om de inte lever tillsammans, de inte har kunskaper om varandra och inte har 

ett gemensamt språk.
60

 

 

Uppehållstillstånd kan också ges till den som har för avsikt att ingå äktenskap 

eller inleda ett samboförhållande för bosättning i Sverige om förhållandet 

                                                
56UtlL 5 kap 3 § 1 st. l p. 

57MIG 2013:14, Då ett civilrättsligt äktenskap ingåtts finns det en presumtion för att den sökande maken ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. 

Det ankommer på Migrationsverket att göra sannolikt att makarna inte har för avsikt att leva tillsammans.  

58UtlL 5 kap. 17A § 2 st. 3 p. 

59 Prop.1999/2000:43 s. 38. 

60 EGT 97/C382/01. 
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framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges.
61

 Enligt 

förarbetena kan en seriositetsprövning genomföras genom att undersöka 

förhållandets varaktighet, den utsträckning som parterna har träffats, deras 

kunskaper om varandra, gemensamt språk och även att de har eller väntar 

barn tillsammans.
62

 Hänsyn bör också tas till traditioner inom andra kulturer. 

Ett förhållande bedöms normalt som seriöst, om det inte finns något som talar 

för att det är fråga om ett skenförhållande eller det finns andra omständigheter 

som talar för att förhållandet inte är allvarligt menat. 

 

6 Skillnader i behandlingen avseende svenska 

respektive utländska äktenskap 
 

Det förhållandet att ett äktenskap ingånget i strid mot svenska 

äktenskapshinder ändå är giltigt om det ingåtts i rätt form i Sverige men 

ogiltigt om det ingåtts av person med svensk anknytning utomlands enligt 

utländsk lag innebär att svenska barnäktenskap och utländska barnäktenskap 

behandlas olika i förhållande till förestående äktenskapshinder. 

 

Av förarbetena kan utläsas att lagrådet ifrågasatte denna olikbehandling av 

svenska och utländska äktenskap och att regeringen menade att frågan om 

giltigheten av en svensk vigsel inte var jämförbar med frågan om erkännande 

av ett utländskt äktenskap.
63

 Regeringen menade att man genom formerna för 

vigselförrättningen garanterar frivilligheten och även man genom 

vigselförrättarens skyldighet att kontrollera att hindersprövning gjorts 

säkerställer att äktenskap inte ingås i strid mot de svenska äktenskapshindren. 

Man menade att vad följden av en vigsel i strid mot de svenska 

bestämmelserna skall vara både från principiell och från praktisk utgångspunkt 

är en annan fråga än den om ett äktenskap som har ingåtts i ett annat land i 

enlighet med där gällande bestämmelser kan accepteras av den svenska 

rättsordningen.  

                                                
61 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL . 

62 Prop. 1999/2000:43 s. 38-39. 

63 Prop. 2003/04:48, Bilaga 5 s. 76. 
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För ett utländskt äktenskap rör det sig inte om hur ett rättsstridigt ingånget 

äktenskap skall hanteras utan om att dra gränserna för vad som kan godtas i 

fråga om avvikelser från de svenska reglerna för ingående av äktenskap 

 

7 Förslag de lege ferenda 
 

7.1 Erkännandeprövning av domstol 

 
Termen erkännande används såväl avseende registrering i folkbokföringen av 

utländsk vigsel och avseende anknytningsprövningen vid prövning av 

uppehållstillstånd i Sverige samt också vidare vid bedömningen av äktenskapet 

som en vorfrage i ett prejudiciellt avgörande i viss fråga och även avseende 

rättskraftiga avgöranden i domstol. Detta kan upplevas som vilseledande och 

ge upphov till rättsosäkerhet avseende en så viktig fråga med så stora 

rättsverkningar som civilstatus faktiskt har.  

 

För att inte riskera ”nationellt haltande äktenskap” kanske det kan finnas 

anledning att fundera på om en lämpligare lösning inte vore att i likhet med 

erkännande av utländska äktenskapsskillnader istället, redan vid prövningen 

gällande registreringen i folkbokföringen av en utländsk vigsel, låta domstol få 

ge ett rättskraftigt avgörande i frågan och så faktiskt få ett erkännande eller 

icke-erkännande av äktenskapet en gång för alla. 

 

Att det för erkännande i Sverige av främmande stats beslut om äktenskaps 

upplösning krävs exekvatur medan det för ett erkännande av främmande stats 

beslut om äktenskapet ingående bara krävs en summarisk process som ska 

grundas på lätt konstaterbara fakta utan krav på någon större utredning synes 

som en diskrepant ordning som det kan finnas anledning att titta närmare på 

Frågorna gäller ju de facto samma förhållande, nämligen rättslig status, även 

om rättsföljderna kan skilja sig åt (bodelning vid en äktenskapsskillnad till 

exempel). För registrering av aktuell civilstatus torde det dock inte finnas 
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anledning till olika förfaranden. En persons rättsliga status som ogift är 

oberoende av om personen är ogift för att vederbörande aldrig varit gift eller 

för att vederbörande numera är skild. 

 

7.2 Slopande av äktenskapskravet i UtlL 

 
Det förhållandet att ett uppehållstillstånd enligt UtlL skall ges till en utlänning 

som är make eller sambo till någon som är bosatt i Sverige och att 

Migrationsverket till skillnad från vad som gällt tidigare inte ska göra någon 

seriositetsprövning av förhållandet om det föreligger ett civilrättsligt giltigt 

äktenskap, riskerar att få till följd att, människor - och i synnerhet barn - 

utnyttjas för skenäktenskap.
64

  

 

Kanske skulle en lösning kunna vara en lagändring i UtlL 5 kap 3 § 1 st. l p. 

genom borttagande av ordet make. Migrationsverket hade i så fall i sin 

handläggning inte längre att bedöma äktheten av vigselbevis, utan istället hade 

- i likhet med vad som redan gäller avseende sambo - bedöma relationens 

seriositet. 

8 Avslutande kommentarer 
 

Tankarna kring äktenskap och barnäktenskap har sett olika ut under arbetets 

gång. Funderingar har funnits kring rimligheten av och behovet av de skydds-

hänsyn som ligger bakom den idag gällande ordningen att inneha olika ”myn-

dighetsåldrar” Enligt gällande svensk rätt är den som är 18 år myndig att själv 

råda över sin egendom och åta sig förbindelser, men mogen nog för att köpa 

eller ta emot alkohol bedöms man dock inte vara förrän vid 20 års ålder (får 

man alkoholen serverad till sig räcker det att vara 18 år).
65

 Samlevnad i äkten-

skap anses man tidigast vara mogen för vid en ålder av 18 år medan man anses 

                                                
64UtlL 5 kap 3 § 1 st. l p. 

65 FB 9 kap. 1 §. e contrario och Alkohollag (2010:1627) 3 kap. 7 § 
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vara tillräckligt mogen att inse, de i vissa fall långtgående och många gånger 

långvariga konsekvenserna av sexuellt umgänge, redan vid en ålder om 15 år.
66

  

 

Nu i dagarna väntas en omröstning i kammaren avseende de förslag som lagts 

fram i propositionen 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barn-

äktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om kvinnor, som jag med 

spänning fram emot. För egen del välkomnar jag föreslaget om att barn inte 

längre ska kunna få dispens för att gifta sig i Sverige, även om skilsmässostati-

stiken för Sverige ger anledning till att fundera närmare på ålderns betydelse 

avseende mognaden att inse konsekvenserna av valet att ingå äktenskap. Enligt 

Statistiska centralbyrån varar ett äktenskap som slutar med att paret går skilda 

vägar i genomsnitt i 11 år och år 2012 upplöstes 23 422 äktenskap genom äk-

tenskapsskillnad.
67

  

 

Vidare är jag också positiv till förslagen att tvångsäktenskap, utländska barnäk-

tenskap och fullmaktsäktenskap för personer med svenskt medborgarskap eller 

hemvist bara ska kunna erkännas i Sverige om det finns synnerliga skäl.  

 

Slutligen kan konstateras att det sällan finns några enkla lösningar avseende 

frågor som behandlar äktenskap, barn och familj i internationella förhållanden, 

eftersom dessa ofta är kopplade till abstrakta och komplexa frågor gällande 

religion, ekonomi och sist men inte minst, kärlek. 

 

 

 

 

 

                                                
66 BrB 6 kap 4 § e contrario. 

67 Se Statistiska centralbyråns hemsida, artikel nr 2013:51. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Aktenskapen-varar-i-snitt-25-ar/ 

Publicerad: 2013-07-15. Tillgänglig: 2014-05-23.  

https://lagen.nu/1962:700#K6P4S1
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Aktenskapen-varar-i-snitt-25-ar/
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