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Sammanfattning 

 

”Det är svårt att utifrån tillgängliga rättskällor göra en säker bedömning av frågan vilket lands 

lag som ska tillämpas på avtal om mahr. De fåtal lagregler som kan vara tillämpliga är allmänt 

hållna och har utformats utan att uttryckligen avse mahr. Rättspraxis är ytterst sparsam och 

hovrättspraxis i viss mån motstridig, se t.ex. RH 1993:116 och RH 2005:66. Även om 

doktrinen är något mer utvecklad, förekommer det även där olika uppfattningar i centrala 

frågor.”
1
 Denna uppsats kommer att fokusera på just denna problematik som hovrätten för 

övre Norrland tar upp i citatet. Uppsatsen kommer även kort att ta upp frågan om svenska 

domstolar kan bifalla ett yrkande om mahr. Under denna uppsats gång har Högsta domstolen 

meddelat prövningstillstånd inte bara i ett utan två mål om mahr.
2
 Det ena målet tar sikte på 

lagvalet
3
 medan det andra målet även kommer att avgöra om yrkandet på utfåendet av mahr 

kan vinna bifall
4
. Sverige är långt ifrån det enda landet som har haft problem att hantera avtal 

om mahr rättsligt och när komparativa studier i västvärlden har gjorts har man inte lyckats 

hitta någon enhetlig lösning.
5
 

Avtal om mahr ger dessutom upphov till olika rättspolitiska infallsvinklar. Ett avtal om mahr 

har sin grund i en religiös rätt, islamisk rätt. Sverige accepterar inte religiös rätt utan Sverige 

är en sekulariserad stat där representanter för folket beslutar om de lagar och regler som ska 

gälla här i landet. När muslimer i Sverige väljer att följa de islamiska reglerna uppstår det för 

dessa personer parallella rättsystem, de har två rättsordningar att följa och det blir 

problematiskt när dessa system krockar eller inte går ihop, vilket mahr är ett exempel på. 

Tvister kring mahr bottnar därför enligt mig i en fråga vi jurister helst inte tar i: ska vi 

acceptera mångfald i rättssystemet? När svensk domstol ställs inför att tillämpa de svenska 

internationellt privaträttsliga reglerna kan resultatet bli att domstolen tillämpar utländsk rätt. 

Flera länder i världen bygger sina rättsordningar på exempelvis islamisk rätt, vilket medför att 

religionen kommer in bakvägen i det svenska rättsystemet.  

                                                 
1
 Hovrätten för övre Norrland mål nr T 77-14. 

2
 Högsta domstolens beslut i mål nr T 1861-15 och T 2415-15, ett avgörande kan väntas till hösten eller vintern 

2016, enligt telefonsamtal med justitiesekreterare Ida Damgaard den 21 februari 2016.  
3
 Högsta domstolens beslut i mål nr T 1861-15, överklagad mellandom, Hovrätten för Övre Norrlands dom i mål 

T 77-14. 
4
 Högsta domstolens beslut i mål nr T 2415-15, överklagade dom, Svea hovrätts dom i mål T 6784-14. 

5
 P. Fournier, Flirting with God in western secular courts: Mahr in the west, I Gender religion and family law, 

Theorizing conflicts between women’s right and cultural traditions, eds. L. Fishbayn Joffe and S. Neil, Brandeis 

university press, Massachusetts, 2013, s.136-163. 
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Förord 

 

Mitt intresse för ämnet väcktes under den praktik som jag genomförde under vårterminen 

2015 hos Actum Juristbyrå i Norrköping. Ett ärende rörande mahr kom in och någon vecka 

senare började jag läsa kursen i internationell privaträtt inom ramen för juristprogrammet. Jag 

insåg snabbt komplexiteten som omfamnar institutet mahr och detta väckte ytterligare intresse 

hos mig. En annan bidragande orsak till det stora intresset för frågan är min mans ursprung i 

Iran, ett av de få länder som använder sharia som officiell lag och således har mahr
6
 som en 

del i alla äktenskapskontrakt.    

 

Jag vill tacka Linda Demir, grundare av Actum Juristbyrå, för möjligheten att sätta mig in i 

ämnet och de spännande diskussionerna vi hade. Jag vill även tacka min handledare Michael 

Hellner för att han tog upp ämnet på ett intresseväckande sätt under grundkursen i 

internationell privat- och processrätt och för stödet han gett under uppsatsen samt de kloka råd 

och liknelser han kommit med. Ett stort tack förtjänar även min man, min familj och mina 

vänner som stått ut med mig och mitt ältande under denna period. 

 

     

                                                 
6
 På persiska heter mahr mehrieh. 
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1. Inledning 

1.1 Det rättsliga problemet och dess bakgrund 

Sverige har de senaste decennierna upplevt en betydande invandring och år 2014 var enligt 

statistiska centralbyrån ett rekordår.
7
 Detta har medfört att Sverige har blivit ett mer 

heterogent och mångkulturellt samhälle. Det har också medfört att vi är ett religiöst mer 

splittrat land samtidigt som människor oftare än förr har anknytning till flera olika länder 

vilket medför att den internationella privaträtten aktualiseras mer frekvent. Den internationella 

privaträtten kan bli aktuell på i princip alla privaträttsliga tvister om tvisten uppvisar en 

kvalificerad anknytning till åtminstone ett främmande land sett från domstolslandets 

perspektiv.
8
 Att fastställa vilka rättsförhållanden som ska prövas enligt ett annat lands lag och 

utifrån vilken främmande rättsordning är den internationella privaträttens huvuduppgift. Det 

rör sig således inte om ”vanlig juridik” som löser tvister som bottnar i verkligheten utan 

snarare om juridik om juridiken.
9
  

Invandringen till Sverige har lett till att det svenska rättsystemet har ställts inför nya 

utmaningar bland annat eftersom de personer som invandrat hit kommer från länder med 

rättssystem som inte alltid liknar vårt eget samtidigt som våra domstolar, genom att använda 

de internationellt privaträttsliga reglerna, kan komma att använda sig av dessa främmande 

system i aktuella tvister. Detta väcker nya frågor om vad vår lagstiftning kan acceptera och 

inrymma. 

Ett annat problem som uppstår när personer flyttar mellan olika länder och rättsordningar är 

att typfrämmande rättsinstitut uppkommer, dvs. rättsliga institut som domstolslandet inte 

direkt kan översätta till något liknande i den inhemska rättsordningen. Ett exempel på detta 

för den svenska rättsordningen är mahr. Jag kommer i denna uppsats försöka utreda gällande 

rätt vad gäller mahr. Jag kommer att utreda kvalifikationsproblematiken för att sedan gå 

vidare till vilka lagvalsregler som blir tillämpliga utifrån kvalifikationen och vad dessa får för 

konsekvenser.  

 

 

                                                 
7
 Statistiska Centralbyrån, Kriget i Syrien medför rekordstor invandring, http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Artiklar/Kriget-i-Syrien-medforde-rekordstor-invandring/ senast visad 2016-01-30 kl. 11:20 
8
 M. Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, 8:e uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2014, s.18. 

9
 M. Bogdan, 2014, s.20. 
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1.2 Varför tillämpar vi främmande rätt? 

De internationella privaträttsliga reglerna kommer från den svenska lagstiftaren som anser att 

det i vissa fall är lämpligare att använda utländsk rätt på en specifik tvist.
10

 Detta anser 

lagstiftaren inte därför att det svenska systemet skulle vara ”sämre” på något sätt eller för att 

utländsk rätt är ”bättre” än svensk utan för att rättsförhållandets anknytning till en annan 

rättsordning anses vara så pass stark att det leder till ett lämpligare resultat i praktiken att utgå 

från den rättsordningen. Utgångspunkten för detta tankesätt är att människor anpassar sitt 

handlande till de regler som gäller där man lever och dessa lagar anses bäst anpassade till de 

lokala förhållandena.
11

  

Det skulle leda till orimliga resultat om personer som kommer till Sverige som turister eller 

till följd av flykt inte skulle ses som gifta när de kommer hit bara för att de inte följt reglerna 

om ingående av äktenskap i äktenskapsbalken (1987:230) [cit. ÄktB] när de gifte sig i sina 

hemländer. Alla dessa personer skulle då behöva gifta om sig när de anländer till Sverige för 

att anses vara gifta här. Istället för detta krångliga tillvägagångssätt har lagstiftaren löst 

situationen med hjälp av en internationellt privaträttslig huvudregel som stadgar att äktenskap 

ingångna utomlands anses giltiga till formen om det är giltigt i den stat där det ingicks.
12

 Det 

finns dock en gräns när vi inte längre kan tillåta oss att tillämpa utländsk rätt och detta 

illustreras av principen ordre public. Det handlar om situationer där tillämpningen av utländsk 

rätt ter sig så stötande att det strider mot själva grunderna för den svenska rättsordningen.
13

 

1.3 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att försöka komma fram till hur rättsinstitutet mahr ska behandlas 

av de svenska domstolarna när det finns en anknytning till ett främmande land. Detta kommer 

jag att göra utifrån de internationella privaträttsliga reglerna som vi har att förhålla oss till i 

Sverige när vi avgör dessa tvister. Syftet blir därför att ta reda på hur mahr ska kvalificeras för 

att sedan avgöra vilka lagvalsregler som blir tillämpliga och utifrån dessa avgöra vilket lands 

lag som ska tillämpas på tvisten om mahr. Inom syftet att konstatera hur svenska domstolar 

ska hantera avtal om mahr inryms även att bedöma om avtal om mahr kan ge upphov till 

svensk ordre public. 

                                                 
10

 Tillföljd av EU samarbetet kommer lagstiftning på det internationellt privaträttsliga området även från EU.  
11

 M. Bogdan, 2014, s.25ff. 
12

 Se 1:7 1st. 1p. Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmyndarskap [cit. IÄL]. 
13

 M. Bogdan, 2014, s. 65f. Se även under avsnitt 5. Ordre public nedan. 
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Ytterligare ett syfte med uppsatsen är att analysera konsekvensera av om avtal om mahr 

vinner bifall samt vad konsekvenserna kan bli om de inte vinner bifall; vad innebär det att vi 

har två parallella system i Sverige? 

Denna uppsats kommer dessvärre inte att beröra de tvister om mahr som skulle kunna 

uppkomma i en helt nationell kontext, exempelvis om två svenska medborgare, uppvuxna i 

Sverige och fortfarande boende i Sverige tvistar om mahr. Dessa fall saknar anknytning till ett 

främmande land och kommer därför att avgöras enligt gällande svensk rätt. Därför kommer 

inte aspekten av hur mahr påvekar svenska bodelningar tas upp.  

Jag har i denna uppsats även valt att avgränsa bort den problematik med mahr som uppstår om 

någon av makarna skulle avlida. I dessa situationer uppstår flera gränsdragningsproblem och 

arvsrättsliga spörsmål. Inte heller kommer informella äktenskap eller tidsbegränsade 

äktenskap att beaktas i denna uppsats.   

I uppsatsen kommer antagandet vara att svensk domstol är behörig att slita tvisten, varför jag 

inte kommer komma in på den internationella processrätten. Likaså kommer jag inte att 

komma in på frågan om erkännande av andra länders domar eller myndighetsbeslut vad gäller 

mahr.  

Andra intressanta infallsvinklar på mahr skulle kunna vara det sakrättsliga skyddet från 

mannens borgenärer och indexuppräkning av mahr som avtalats om i länder som råkat ut för 

stark inflation, inte heller dessa aspekter kommer att behandlas i denna uppsats. Ett annat 

problem som omgärdar mahravtalen är att avtalet kan ingås av företrädare för de blivande 

makarna; detta kan av förklarliga skäl leda till tvister rörande fullmakter och behörighet. Inte 

heller dessa intressant och viktiga aspekterna av rättsinstitutet mahr kommer att tas upp i 

denna uppsats.  

Mahr är ett mångfacetterat rättsinstitut som inte kan sägas ha en enda betydelse, speciellt inte 

i olika delar av värden. Det kommer därför att bli svårt, till och med omöjligt att ge ett svar på 

vad mahr är. Det är heller inte syftet med uppsatsen utan syftet är snarare att hitta 

grundelementen. Jag kommer heller inte att ha möjlighet att utreda vad mahr är i alla olika 

länder som har en rättsordning som på ett eller annat sätt är färgad av islamisk rätt. De försök 

att fastställa hur andra länder ser på mahr är starkt förenklade och författaren gör inte anspråk 

på att förstå de främmande ländernas rättsordningar. Jag kommer snarare att plocka upp 
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argument ur litteraturen som jag stöter på för att berika uppsatsen med nya tankesätt och 

infallsvinklar på vad mahr kan var för någonting.  

Avsnitt 4. Konsekvenser av de olika lagvalen är starkt förenklad framför allt till följd av två 

anledningar. Den första är att konsekvenserna av att svenska lag blir tillämplig på avtal om 

mahr inte är tillräckligt utreda. Den andra anledningen är att jag inte har valt att ha en specifik 

främmande rättsordning att analysera eller utgå från när jag försöker utreda vad mahr är för 

något. Min avsikt med uppsatsen har istället varit att förstå mahr som helhet. En djupare 

analys och slutsats i frågan om ett yrkande på mahr kan vinna bifall kan därför inte uppnås i 

denna del.  

1.4 Frågeställningar 

Mina frågeställningar kommer att utgå från en överordnad frågeställnig: 

- Hur ska svensk domstol hantera det typfrämmande rättsinstitutet mahr när tvisten har 

anknytning till ett främmande land? 

För att kunna besvara denna fråga måste jag besvara frågorna:  

- Vad är mahr? 

- Hur ska detta typfrämmade rättsinstitut kvalificeras? 

- Vilket lands lag ska tillämpas på tvisten om mahr?  

- Utlöser avtal om mahr regeln om ordre public? 

I diskussionsdelen kommer jag sedan att försöka besvara frågorna: 

- Vad blir konsekvenserna av att avtal om mahr får genomslag alternativt inte genom-

slag i det svenska rättssystemet? 

- Ska vi acceptera parallella rättssystem i Sverige? 
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1.5 Metod och material 

Likt andra uppsatser kan denna inte sägas ha utgått från en enda specifik metod. I grunden 

ligger den rättsdogmatiska metoden, det vill säga jag försöker finna vad som är gällande rätt i 

Sverige. I metoden ingår den omtvistade rättskälleläran.
14

 Den grund i rättskälleläran som de 

flesta är överens om är att en uttrycklig och klar lag oftast är att se som hierarkiskt överordnad 

andra rättskällor.
15

 I min uppsats är detta inte mycket till hjälp då mahr är ett typfrämmande 

rättsinstitut vilket innebär att vi i Sverige inte har reglerat frågan. Som hovrätten för övre 

Norrand konstaterar i det i sammanfattningen citerade finns det inte någon klar rättsregel att 

falla tillbaka på, Högsta domstolen har ännu inte prövat frågan samtidigt som hovrättspraxis i 

viss mån är spretig.
16

 Tre av våra främsta rättskällor, lagstiftning, förarbeten och praxis, är 

således i detta fall osäkra rättskällor som behöver tolkas brett för att kunna ge ledning. Jag har 

därför fått falla tillbaka på doktrin och underinstansdomar som mina viktigaste rättskällor i 

denna uppsats. Till följd av att mahr är ett främmande rättsinstitut är det därför mer passande 

att använda en rättsanalytisk metod då fler källor kan bidra till analysen.
17

  

Jag börjar uppsatsen med att försöka fastställa vad mahr är för något, här har jag arbetat 

utifrån den rättsanalytiska metoden. Jag har även vissa jämförande inslag speciellt med 

islamisk rätt. Detta är inte en rättsjämförelse i dess rätta bemärkelse utan likt ett barn som 

leker med klossar och försöker få de olikformade klossarna att passa in i rätt form har jag tittat 

på rättsinstitutet mahr och försökt passa in det i en svensk kontext.
18

 Jag har inte på grund av 

tidsskäl haft möjlighet att sätta mig in i den islamska rätten på ett sätt som skulle behövas för 

att kunna göra anspråk på att förstå dess helhet. För att mildra denna brist har jag använt flera 

litterära källor om vad mahr och islamisk rätt är. Jag har även konsulterat utländska författare 

och för att säkerställa att materialet är tillförlitligt har jag försökt att använda källor som är 

citerade i litteraturen och där samma fakta framkommer i flera olika källor.
19

 Det är även 

viktigt att framföra att jag inte gör anspråk på att fullt ut förstå islamisk rätt eller de 

rättsordningar som har rättsinstitutet mahr. Islamisk rätt kan inte sägas vara något homogent 

då fler tolkningar av olika rättsskolor har gjorts och olika länder sedan valt att låta sina 

rättsordningar vila på olika tolkningar. Jag har istället lyft in de jämförande inslagen för att 

                                                 
14

 L. Heuman, Rättsvetenskaplig metod och hierarkin mellan rättskällorna, i Utblick och inblick. Vänbok till 

Claes Sandgren, Iustus Förlag, Uppsala, 2012, s. 273-292. 
15

 L. Heuman, 2012. 
16

 Hovrätten för övre Norrland mål nr T 77-14. 
17

 C. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Ämne, material, metod och argumentation, 3:dje uppl., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 43-47. 
18

 Jag vill tacka Michael Hellner för denna slående liknelse.  
19

 Jag behärskar endast svenska och engelska varför skrifter på andra språk har bortsetts från.   
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berika uppsatsen med argument och infallsvinklar på problematiken men framför allt för att 

försöka att förstå vad rättsinstitutet mahr är för något. 

Avsnitt 3.1 om vad kvalifikation är för något är mer teoretiskt och därför mer präglat av den 

klassiska rättsdogmatiska metoden. De källor som finns tillgängliga på området är äldre men 

citeras fortfarande i litteraturen, varför även jag har valt att använda dessa.
20

 Avsnitten om hur 

mahr ska kvalificeras har en mer rättsanalytisk metod precis som avsnittet om lagvalsreglerna.  

Det avslutande avsnittet, 6. Diskussion, har snarare en rättspolitisk metod där jag utifrån de 

andra delarna i uppsatsen försöker komma fram till om rättsläget är tillfredställande eller om 

det borde se annorlunda ut. I denna del har jag även använt källor som inte uppfyller kraven 

för att anses vara vetenskapliga eller traditionella rättskällor. Dessa har jag valt att ha med för 

att berika uppsatsen med åsikter och för att det är svårt att hitta tillförlitliga källor om 

exempelvis iransk lagstiftning.  

Olika metoder har således fått en mer framträdande roll i olika delar av uppsatsen.  

    

  

                                                 
20

 M. Bogdan, 2014, s.55-64. 
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2. Vad är mahr? 

Flertalet försök att översätta mahr har gjorts och bland annat förekommer översättningar som 

islamisk brudpenning
21

, morgongåva
22

, bröllopsgåva
23

, brudgåva
24

 och garantisumma
25

. 

Enligt min mening är ingen av översättningarna riktigt korrekta och jag låter därför begreppet 

förbli oöversatt i denna uppsats. Detta visar inte minst på hur komplext institutet är.  

Mahr är en särskild avtalstyp som vanligtvis ingås mellan två blivande muslimska makar där 

mannen förpliktar sig att överföra egendom till kvinnan.
26

 Före ett religiöst äktenskap ingås 

mellan två muslimer förhandlar parterna om bland annat mahr och förhandlingarna resulterar i 

ett äktenskapskontrakt. I äktenskapskontraktet stipuleras summan och villkoren som överens-

kommits angående mahr.
27

 Oftast rör det sig om en summa pengar eller något annat av värde 

exempelvis guldmynt,
28

 men det kan även röra sig om egendom av symboliskt värde såsom en 

Koran, smycken eller annat som är för brudens personliga bruk.
29

 

Mahr är för det svenska rättssystemet ett typfrämmande rättsinstitut vilket innebär att vi inte 

har en direkt motsvarighet i vår rättsordning. Institutet grundar sig idag ytterst på tolkningar 

av Koranen. Ordet mahr är ett arabiskt ord som ursprungligen kommer från det hebreiska 

ordet môhar.
30

 Idag finns det skillnader mellan môhar och mahr, denna uppsats kommer dock 

endast att fokusera på det muslimska rättsinstitutet mahr.
31

  

2.1 Mahr före Koranen 

Mahr synes ha varit en utbredd tradition redan vid tiden före Islams framväxt. Före Islam 

rörde det sig dock om en form av mahr som enligt min förståelse är att likna mer vid ett 

försäljningspris av bruden. Mannen som ville gifta sig med kvinnan betalade en summa 

pengar eller överlämnade egendom av värde till kvinnans förmyndare, wali. Efter att mannen 

                                                 
21

 M. Bogdan, ”Islamsk brudpenning (mahr) inför svensk domatol”, SvJT 1993 s. 597-600 samt RH 2005:66. 
22

 J. Schiratzki, Muslimsk familjerätt – i svenskt perspektiv, 2:a uppl., Norstedts Juridik, 2001, s. 73 samt RH 

1993:116. 
23

 RH 2005:66. 
24

 M. Bogdan, Något om den kollisionsrättsliga behandlingen av islamsk morgongåva (MAHR), i Rett og 

toleranse, Festskrift til Helge Johan Thue, Gyldendal, Oslo, 2007, s. 175. 
25

 M. Bogdan, 2007, s. 175. 
26

 M. Sayed, The Muslim Dower (Mahr) in Europe – With special Reference to Sweden, in European Challenges 

in contemporary family law, eds. K. Boele-Wioelki and T. Sverdrup, Intersentia, Cambridge, 2008. 
27

 M. Bogdan, 2007, s. 175. 
28

 Se exempelvis RH 2005:66 där det rörde sig om 500 guldmynt. 
29

 M. Jänterä-Jareborg, Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv – särskilt avseende 

äktenskap, i Familj religion rätt, En antologi om kulturella spänningar i familjen – med Sverige och Turkiet som 

exempel, red. A. Singer, M. Jänterä-Jareborg, A. Schlytter, Iustus förlag, Uppsala, 2010, s. 229. 
30

 M. Siddiqui, Mahr: Legal obligation or rightful demand? Journal of Islamic studies 6:1, 1995, s. 14-24. 
31

 För skillnaden mellan mahr och môhar se M. Siddiqui, 1995, s. 15. 
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hade betalat priset av kvinnan blev hon hans egendom och kunde således gå i arv till hans 

arvingar.
32

 Det står därför klart att mahr till sitt ursprung betraktades som en ersättning för 

köpet av en fru. I detta avseende kan det därför vara befogat att översätta mahr till brudpris 

eller brudpenning. 

2.2 Mahr enligt Koranen 

I och med Koranens tillkomst ändrades karaktären på mahr. Mannen kan således inte längre 

köpa kvinnan och istället för att ge kvinnans förmyndare ersättningen tillfaller nu mahr 

kvinnan själv. Det blev samtidigt förbjudet att ärva kvinnor.
33

 Ambitionen i Koranen var att 

förbättra den finansiella och legala ställningen för kvinnor. Nu betraktas mahr som en ren 

gåva från mannen till hustrun, den blir hennes egen egendom som hon får göra vad hon vill 

med.
34

   

Koranen är muslimers heliga skrift och i den islamska rätten utgör Koranen den högsta 

rättskällan. Koranens text kompletteras av Muhammeds avgöranden, uttalanden och 

traditioner vilka kallas för hans sunna. Utöver detta finns det olika rättsskolors tolkningar av 

dessa texter och sammantaget är dessa rättskällor sharia, en islamisk religiös rättsordning.
35

 

Ordet mahr används inte direkt i Koranen utan flera olika begrepp används för att beskriva 

mahr.
36

 I sura 2 vers 236 och 237 talas det om mahr som farida vilket har tolkats som en 

religiös förpliktelse.
37

 Även i sura 4 i Koranen talas det om mahr. Denna sura innehåller 

flertalet av de familje- och arvsrättsliga föreskrifterna som återfinns i Koranen. Här används 

ordet sadaq.
38

 I sura 5 vers 5 används ordet arj vilket har översatts till religiös belöning utan 

motprestation, här framkommer även att en muslimsk man är skyldig att utge mahr oavsett om 

kvinnan han gifter sig med är muslim eller har en annan trosuppfattning. Inte heller spelar det 

någon roll för frågan om skyldigheten att betala mahr om de gifter sig i ett land som har ett 

muslimskt rättsystem eller inte.
39

 Dock framgår det i sura 60 vers 10 att det inte är ett 

obligatorium att utge mahr till en kvinna som är ateist.
40

 I sura 33 vers 50 i Koranen stadgas 

att en rättmätig hustru är en som har givits mahr. Kvinnan får enligt Koranen själv råda över 

                                                 
32

 A. Fyzee, Outlines of Muhammadan law, 4th ed., Oxford University press, Delhi, 1974, s. 9. 
33

 Sura 4 vers 19, se även M.K. Bernström, Koranens budskap med kommentarer och noter, tolkning från 

arabiskan, Sakina förlag, Stockholm, 2015, s. 117 och s. 138.  
34

 M. Sayed, 2008, s. 191f. 
35

 J. Hjärpe, Sharia. Gudomlig lag i en värld i förändring, 2005.  
36

 J. Hjärpe, 2005, s. 82. 
37

 M.K. Bernström, 2015, s. 28 och s. 68. 
38

 M. Sayed, 2008, s. 187f. 
39

 M. Sayed, 2008, s. 187f. 
40

 P. Fournier, Muslim marriage in western courts, Lost in transplantation, Ashgate publishing, 2010, s. 9. 
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egendomen som utgjort mahr.
41

 Koranen sammanbinder rätten till mahr med att makarna 

fullbordar äktenskapet genom sexuellt samliv. I sura 2 vers 237 framkommer det att om 

äktenskapet upplöses före fullbordan har hustrun endast rätt till hälften av det överenskomna 

värdet. Om det i ett fall av ofullbordat äktenskap skulle visa sig att makarna inte har avtalat 

om mahr är hustrun istället berättigad till en gåva och inte till mahr.
42

  

En mer detaljerad beskrivning av mahr ges inte i Koranen eftersom de rättsliga föreskrifterna 

där är allmänt hållna. Detaljer som till exempel ett högsta eller lägsta värde eller när 

betalningen ska ske anses falla inom makarnas avtalsfrihet. Vissa av de islamiska rätts-

skolorna har dock satt upp ett minsta värde på mahr. Malikiterna har ett minsta värde på tre 

dirhams
43

 och hanafiterna har ett minsta värde om tio dirhams med hänvisning till traditioner 

från profeten Muhammed. Shafiiterna, hanbaliterna och shiiterna anser att en mahr är 

godtagbar oavsett storlek. Ingen av rättsskolorna har ett tak för hur stort värde en mahr kan 

ha.
44

 

2.3 Mahr: ett heterogent rättsinstitut 

Idag ser mahr olika ut i olika delar av världen. En förklaring till detta är att de olika länderna 

vars rättsordningar vilar på Islam tillhör olika islamska rättsskolor. De rättslärda inom de 

olika klassiska rättsskolorna tolkar Koranen på olika sätt vilket medför variationer i 

tillämpningen av Islam.
45

 Islam är i huvudsak uppdelad på två inriktningar; sunni och shia. 

Den sunnitiska grenen är den som flest muslimer tillhör och den är i sig uppdelad på fyra 

rättsskolor; hanafitiska, malikitiska, shafiitiska och hanbalitiska. Den shiitiska grenen är även 

den uppdelad i mindre undergrupper och den dominerade är den jafaritiska rättsskolan, bland 

annat är den statsbärande i Iran.
46

 

 

Det finns även andra viktiga faktorer som leder till att länder har olika syn och således 

varierad reglering avseende mahr. Dessa faktorer är bland annat kulturella, ekonomiska och 

sociala skillnader i länderna. Ytterligare en förklaring är att avtalen om mahr anpassas efter 

hur andra områden i landets rättsordning är utformade. Bland annat kan ett lands 

                                                 
41

 M. Sayed, Svensk och islamisk familjerätt- en jämförelse, Juridisk publikation, nr 2, 2010, s. 212f. 
42

 M. K. Bernström, 2015, s. 28 samt M. Sayed, Mahr – syfte, funktion och ställning i svensk rätt, Äkta makar 

Externa skribenters artiklar, Ungdomsstyrelsen, 2012, s. 20f. 
43

 En dirham är ett silver mynt med en vikt på 2,97 gram, A. Fyzee, 1974, s. 135. 
44

 M. Sayed, 2010, s. 212f. 
45

 M. Sayed, 2010, s. 211.  
46

 J. Hjärpe, Om islamisk rättstradition och dess aktuella problematik, 2010, s.185ff. 
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skilsmässoregler ha betydelse för hur makarna utformar och ser på avtal om mahr.
47

 Islamiskt 

färgade rättsordningar är således mycket heterogena med avseende på språk, kultur och 

rättstradition. Dessutom korresponderar mahr ofta med ett lands ekonomiska, sociala och 

kulturella förhållanden. Även om det förkommer variationer av mahr är man inom den 

muslimska världen överens om de mest elementära aspekterna.
48

   

2.3.1 Olika slags mahr 

När mahr är specificerat i ett avtal eller i ett äktenskapskontrakt kallas det för mahr 

musamma, om makarna inte skulle ha specificerat något är det istället frågan om mahr al-

mithl. Samma term, mahr al-mithl, används om det skulle visa sig att den mahr makarna har 

avtalat om är ogiltig av någon anledning, ett exempel på detta skulle kunna vara att det 

avtalade objektet är ett förbjudet objekt.
49

 Förbjudna objekt kan vara vin eller fläskkött. Det är 

viktigt att poängtera att ogiltigheten av mahr inte påverkar det övriga äktenskapskontraktet 

eller äktenskapet, dessa fortsätter att vara giltiga.
50

  

När det är frågan om mahr al-mithl, ospecificerad mahr, beslutas istället att mannen ska utge 

ett skäligt belopp till kvinnan. Det skäliga beloppet är baserat på kvinnans personliga 

egenskaper vid äktenskapets ingående såsom utseende, ålder, utbildning och sexuella 

erfarenheter. Även hennes och hennes familjs sociala ställning före äktenskapet kan vägas in 

samt även lokala sedvänjor.
51

 Vägledning kan också hämtas från vad en släkting till kvinnan 

har fått i mahr, särskilt kvinnans systrar eller kusiner på pappans sida kan fungera som 

måttstock.
52

  

När det istället är frågan om mahr musamma, specificerad mahr, kan makarna i avtalet 

komma överrens om att mahr ska utfalla omedelbart, så kallad mahr muqaddam. Mahr betalas 

då i samband med kontraktskrivnigen. Mahr kan också utfalla vid ett senare tillfälle, en 

uppskjuten mahr, mahr muakhar. Det senare tillfället kan till exempel stadgas vara vid en 

eventuell skilsmässa. Det går även att dela upp mahr på två delar, en omedelbar del och en del 

som ska utfalla vid ett senare tillfälle. Som ett tredje alternativ kan makarna avtala om att 

                                                 
47

 M. Sayed, 2012, s.23. 
48

 M. Brattström och M. Sayed, Behandlingen av mahr i samband med bodelning enligt svensk rätt, Juridisk 

Publikation, 2013, s. 209. 
49

 M. Sayed, 2012, s.21f. 
50

 M. Siddiqui, 1995, s. 15-16. 
51

 J. Schiratzki, 2001, s. 73. 
52

 M. Sayed, 2012, s.21. 
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mannen ska betala ut hela eller en del av den avtalade mahr när kvinnan begär det, inda al-

muttaliba.
53

  

Tidpunkten för överlämnandet av mahr påverkar inte institutet utan den avtalade mahr är 

kvinnans från ingåendet av kontraktet. Detta medför att även om kvinnan skulle gå bort har 

henne släktingar rätt att kräva ut hennes mahr. Detsamma gäller om mannen skulle gå bort, då 

har kvinna rätt att få ut sin mahr innan ett arvskifte utförs. Även om paret inte har hunnit 

fullborda äktenskapet innan någon av dem går bort har kvinnan eller hennes släktingar rätt till 

full mahr.
54

 

2.4 Anledningar till att ingå avtal om mahr och dess funktion 

Anledningarna till att par idag väljer att ingå avtal om mahr är flera. För det första ses mahr 

som en obligatorisk religiös handling grundad i Koranen. Sayed har i en svensk undersökning 

kommit fram till att mahr synes tolkas som en religiös symbolhandling utan koppling till 

kulturella sedvänjor i ett specifikt muslimskt land. Samtidigt synes mahr syfta till att 

understryka vikten av äktenskapet och således ge det större prestige. Genom att ge den 

blivande bruden mahr visar mannen att han tar äktenskapet på allvar samtidigt som han visar 

den blivande bruden respekt.
55

  

Inom Islam vill man försöka att undvika skilsmässor i största möjliga mån. För en troende 

muslim ska enligt Gud en skilsmässa vara det mest hatade av alla tillåtna saker. Därför ska en 

skilsmässa alltid föregås av medling.
56

 I ljuset av detta kan mahr fungera som ett verktyg för 

att skapa stabila familjer. Tanken är att mahr blir ett incitament för parterna, framför allt 

mannen, att tänka över ingåendet av äktenskapet när det kan komma att leda till betydande 

ekonomiska konsekvenser. På detta sätt har mahr en preventiv funktion samtidigt som 

förhoppningen är att genomtänkta äktenskap har större chans att lyckas och på så sätt minska 

antalet skilsmässor och uppsplittringar av familjer.
57

 

Inom den islamiska rätten har kvinnor och män inte samma rätt till skilsmässa. Männen har en 

villkorslös rätt till skilsmässa, talaq, mannen förskjuter då sin fru. Han behöver endast uttala 

ordet talaq tre gånger för att få äktenskapet upplöst oavsett vad frun anser om saken. Frun å 

sin sida har en mer begränsad rätt att initiera en skilsmässa. Hon har en rätt att skilja sig om 

                                                 
53

 M. Sayed, 2008, s 192f. 
54

 M. Siddiqui, 1995, s. 16f., M. Sayed, 2012, s. 21f.  
55

 M. Sayed, 2012, s. 22. 
56

 M. Sayed, 2010, s. 220. 
57

 M. Sayed, 2012, s. 23. 
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mannen inte uppfyller sina äktenskapliga åtaganden, ett exempel på detta skulle kunna vara 

att mannen är impotent.
58

 Andra grunder för att en kvinna ska kunna begära skilsmässa är om 

mannen är allvarligt sjuk, misshandlar sin fru eller gör sig skyldig till andra missförhållanden. 

Skulle det visa sig att mannen inte fullgör sin skyldighet att försörja sin fru eller i övrigt inte 

fullgör äktenskapskontraktet kan frun även på denna grund ha rätt till skilsmässa. Detta sker 

genom att hon begär att äktenskapet ska upplösas av domstol genom en separation, tafriq. 

Under dessa omständigheter förlorar inte kvinnan rätten till sin mahr.
59

 Det är dock upp till 

kvinnan att bevisa dessa grunder. Hon har även en möjlighet att initiera en khul skilsmässa, 

detta innebär att äktenskapet kan upplösas om kvinnan avsäger sig rätten till sin mahr. Här 

synes det råda en oenighet huruvida mannen måste godkänna denna typ av skilsmässa eller 

inte för att den ska bli giltig.
60

 Utöver detta kan de blivande makarna avtala om att kvinnan 

ska ha rätt till skilsmässa och få denna rätt inskriven i äktenskapskontraktet. Skulle hon inte 

ha fått denna rätt inskriven kan paret i efterhand komma överens om att de ska upplösa 

äktenskapet.
61

 Mannen har såldes överhanden, han kan alltid få tillstånd en skilsmässa medan 

kvinnan är beroende av mannens goda vilja i de flesta fall. Om kvinnan väljer att initiera en 

khul skilsmässa förlorar hon inte bara rätten till sin mahr utan även rätten till alla andra 

finansiella rättigheter som hon kunde haft till följd av äktenskapet, bland annat rätten till 

underhåll under en begränsad tid efter upplösningen av äktenskapet. I och med den ojämlika 

skilsmässorätten kan mahr fungera som ett familjestabiliserande instrument då en man, som 

har nästintill monopol på att ta ut skilsmässa, kommer att tänka sig för innan han tar ut en 

förhastad skilsmässa eftersom han då måste betala ut mahr till sin fru.
62

  

Mahr kan även fungera som ett sorts påtryckningsmedel för kvinnor, bland annat kan kvinnan 

i äktenskapskontraktet få inskrivet att hon har rätt att ta ut skilsmässa. I utbyte mot denna rätt 

kan hon gå med på en mindre mahr. Hon kan även i ett redan ingått äktenskap förhandla sig 

till en skilsmässa genom att erbjuda sig att avstå från sin mahr om mannen skiljer sig från 

henne. När kvinnorna får skilsmässorätten inskriven i sina äktenskapskontrakt rör det sig om 

                                                 
58

 A. Liversage, Muslim divorces in Denmark – Findings from an empirical investigation, in Interpreting divorce 

law in Islam, eds. R. Mehdi, W. Menski and J.S. Nielsen, DJØF publishing, Copenhagen, 2012, s. 183f. 
59

 M. Sayed, 2010, s. 220. 
60

 A. Liversage, 2012, s. 183f samt M. Sayed, 2010, s. 220f.  
61

 A. Liversage, 2012, s. 183f. 
62

 M. Sayed, 2012, s. 23-25. 
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en delegering av mannens skilsmässorätt.
63

 Kvinnans mahr kan även användas som förhand-

lingsmedel när hon vill ha vårdnaden av barnen.
64

 

Mahr kan även fungera som en omfördelning av makarnas förmögenhetsförhållanden. Detta 

kan ske på två sätt utifrån när mahr ska betalas. Om det handlar om en mahr muqaddan som 

till största delen utfaller vid äktenskapets ingående leder avtalet till en egendomsutjämning. 

Egendomen som utges tillhör kvinnan och hon har rätt att disponera den som hon vill. 

Beroende av makarnas förmögenhetsförhållanden och värdet på mahr kan detta avtal 

balansera makarnas förmögenhetsförhållanden på ett motsvarande sätt som våra svenska 

bodelningsregler dock med skillnaden att en bodelning sker efter att ett äktenskap upplöses 

och mahr betalas i detta fall vid ingåendet av äktenskapet.
65

 Det förutsätter även att mannen är 

den mer förmögne.    

Är det istället frågan om en mahr muakhar, till största delen uppskjuten mahr, som ska utfalla 

vid en skilsmässa fungerar avtalet istället som en ekonomisk trygghet för kvinnan. I detta fall 

kommer avtalet tjäna som en sorts underhåll efter äktenskapets upplösande. Detta är viktigt 

eftersom den islamska rätten endast erkänner underhåll mellan makar efter äktenskapets 

upplösande i begränsad utsträckning.
66

  

Mahr kan även komma att kompensera eller i vart fall mildra konsekvenserna av att de 

islamiska arvsreglerna medför att kvinnor inte ärver på samma sätt som män
67

 samt att de 

flesta länder som vilar på islamisk rätt inte har ett socialförsäkringsskydd eller bodelnings-

regler.
68

 

Idag är det vanligaste sättet att ingå ett avtal om mahr att parterna förhandlar och överlägger 

innan de skriver ett äktenskapskontrakt. Detta innebär att parterna ofta är fullt medvetna om 

de religiösa eller kulturella traditioner som omgärdar avtalet. Det har även hänt att 

förhandlingarna slutar med att det inte blir något äktenskap överhuvudtaget på grund av att 

                                                 
63

 M. Sayed, 2010, s. 220. 
64

 M. Bøe, Family law in contemporary Iran, women’s rights activism and shari’a, I.B Tauris and Co. Ltd, 

London, 2015, s. 40 och s. 96. 
65

 M. Sayed, 2012, s. 22f.  
66

 J. Hjärpe, 2005, s. 12 och s. 184-185, A. Singer, Familjerätten en kulturyttring?, i Familj rätt och religion, En 

antologi om kulturella spänningar i familjen – med Sverige och Turkiet som exempel, red. A. Singer, M. Jänterä-

Jareborg och A. Schlytter, Iustus förlag, Uppsala, 2010, s. 230.  
67

 M. Sayed, 2012, s. 22f. 
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 M. Brattström och M. Sayed, 2013, s. 211.  
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parterna inte kan enas i frågan om mahr. Det är brukligt att äktenskapskontraktet upprättas i 

tre likalydande exemplar, ett till vardera make och ett till vigselförrättaren.
69

  

                                                 
69

 M. Sayed, 2010, s. 219f. 
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3. Att lösa internationellt privaträttsliga tvister  

Den internationella privaträtten ska bland annat besvara frågan om vilket lands lag som ska 

tillämpas på tvisten. För att kunna besvara denna fråga måste prövningen i princip ske i två 

steg. För det första måste domstolen för att kunna finna det rättsliga svaret veta vad det 

rättsliga problemet är, det vill säga domstolen måste kvalificera sakförhållandena rättsligt. För 

att exemplifiera detta utifrån uppsatsens fokus gäller det att kvalificera avtalet om mahr. 

Utifrån kvalificeringen blir olika internationella privaträttsliga regler tillämpliga. Det är också 

dessa regler som sedan avgör vilket lands lag som ska tillämpas på den ifrågavarande tvisten.  

Precis som för andra rättsregler uppstår tolkningsproblem vid användningen av kollisions-

reglerna.
70

 Det första steget, att kvalificera det rättsliga problemet, brukar kallas för kolli-

sionsreglernas referensled
71

 och det är oftast här de största tolkningssvårigheterna uppstår. 

Det rättsliga problemet måste således kvalificeras i någon av kollisionsreglernas referensled 

och dessa består av juridiska begrepp och termer som ”frågor om makars förmögenhets-

förhållanden”, ”underhåll”, ”processrättsliga frågor” och så vidare. Det är inte alltid som olika 

länder ser på dessa begrepp och termer på samma sätt vilket leder till problem för domstolen. 

Detta innebär att tolkningen av kollisionsreglerna kan få olika resultat beroende på utifrån 

vilken rättsordning som tolkningen görs. Nedan följer en teoretisk del av hur en kvalifikation 

ska göras. Efter det följer en genomgång av de olika referensled vilka mahr skulle kunna 

kvalificeras i. Jag kommer att gå igenom vad som talar för respektive emot en sådan 

kvalificering. Det andra steget i att lösa internationellt privaträttsliga tvister är att konstatera 

vilket lands lag som blir tillämplig på tvisten. Detta sker utifrån de lagvalsregler som blir 

tillämpliga utifrån kvalificeringen. Detta redogörs för i avsnitt 3.2. Lagval. Det är under denna 

process som nästa tolkningsproblem uppstår, nämligen att tolka anknytningsledet, det vill 

säga tolkningen av till exempel begrepp som ”hemvist”.
72
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3.1 Vad är kvalifikation?  

Som ovan antytts handlar kvalifikation inom den internationella privaträtten om att fastställa 

de olika kollisionsreglernas tillämpningsområde; vilka sakförhållanden kan reglerna appli-

ceras på? Det är således samma problematik som finns i den materiella rätten. Är det rättsliga 

anspråket till exempel ett köp måste man för att lösa tvisten först fråga sig om det rör sig om 

ett köp av en fast eller lös sak för att få reda på om det är köplagen (1990:931) eller 

jordabalken (1970:994) som blir tillämplig på tvisten.
73

 Ofta anses denna kvalifikation så pass 

självklar inom den materiella rätten att den inte ges något större utrymme. Till skillnad från 

den materiella rätten avgör kvalifikationen inom den internationella privaträtten ofta vilken 

rättsordning som blir tillämplig på tvisten vilket gör att kvalifikationen får större betydelse för 

parterna då kvalifikationen kan avgöra tvisten på ett betydande sätt. 

År 1891 kom den första texten som lyfte kvalifikationsproblematiken på den internationella 

privaträttens område skriven av Kahn.
74

 Gihl hävdade att de flesta förmodligen inte varit 

medvetna om problematiken innan dess och att domstolarna utgått från att det var 

domstolslandets lag som skulle ligga till grund för tolkningen av kollisionsreglerna.
75

 Den 

verkliga debatten rörande kvalifikationsproblematiken inom den internationella privaträtten 

tog fart i Europa efter att Bartin uppmärksammat det så kallade Malta-fallet.
76

 Målet 

avgjordes av Cour d’appel i Alger år 1889 och rörde en änkas rätt till den avlidne makens 

kvarlåtenskap.
77

 Rättsfallet hade sin grund i att två makar från Malta flyttade till Algeriet där 

mannen förvärvade fast egendom. Mannen gick sedan bort och änkan gjorde då anspråk på att 

få del i mannens egendom genom rättsinstitutet gain de survue, som återfinns i de maltesiska 

reglerna om de förmögenhetsrättsliga verkningarna av makarnas äktenskap. Detta gjorde hon 

vid algerisk domstol, det algeriska rättssystemet använde under denna tid fransk rätt. Enligt 

fransk internationell privaträtt skulle maltesisk lag tillämpas på de förmögenhetsrättsliga 

verkningarna av makarnas äktenskap. Enligt dessa bestämmelser fanns en regel om gain de 

survie som innebär att om efterlevande make var fattig skulle änkan få en fjärdedel av 

mannens samtliga tillgångar, även fast egendom. En liknande bestämmelse fanns inte i den 

franska rätten. Om anspråket istället kvalificerats som arvsrättsligt skulle enligt fransk 
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internationell privaträtt de franska reglerna bli tillämpliga eftersom det rörde fast egendom på 

fransk/algerisk mark. I detta hänseende skulle änkan inte ha rätt till den avlidnes fasta 

egendom. Frågan för domstolen blev således att avgöra om anspråket på gain de survie skulle 

kvalificeras som ett äktenskapsrättsligt anspråk eller ett arvsrättsligt och för att kunna avgöra 

detta var den tvungna att ta ställning till om maltesisk eller fransk rätt skulle ligga tillgrund 

för kvalificeringen.
78

 Här framgår tydligt att kvalifikationen är helt avgörande för utgången i 

målet och varför frågan är viktig för parterna.  

För att kunna lösa kvalifikationsproblematiken måste således domstolen först fastslå utifrån 

vilken rättsordning som kvalifikationen ska göras, tre möjliga teorier synes finnas. För det 

första kan kvalifikationen ske utifrån domstolslandets rättsuppfattning, lex fori. För det andra 

kan kvalifikationen följa rättsuppfattningen i det land vars lag ska tillämpas, lex causae. En 

tredje teori är att kollisionsreglerna bör tolkas autonomt, oberoende av terminologin och 

rättsordningens indelning. Termerna som används bör få en egen betydelse som grundar sig i 

komparativa studier.
79

 

Gihl synes ha varit av uppfattningen att det nästintill är självklart att det är domstolslandets 

lag och rättsordning som ska vara den som kvalifikationen görs utifrån. Argument som han 

framförde var bland annat att de internationella privaträttsliga reglerna de facto är nationellt 

tillkomna och således bör tolkas utifrån det rättsystem som de är tillkomna i, det vill säga 

landets interna rätt. Han hävdade även att det vore ologiskt av lagstiftaren att använda samma 

termer och begrepp i den internationella privaträtten som i övrig materiell rätt om lagstiftaren 

där skulle mena något annat med begreppen utan att uttryckligen framföra detta. Gihl 

påpekade också att tillämpningen av utländsk lag är ett undantag från huvudregeln att 

domstolen ska tillämpa nationell rätt. Gihl medgav dock att det finns ett undantag från 

huvudregeln att tillämpa lex fori och det är när den internationella privaträttsliga regeln är 

tillkommen genom konventioner och flera länder har samma regler. Det skulle då bli ohållbart 

om alla länder som ska tillämpa reglerna på samma sätt gör tolkningen utifrån sina egna 

rättsordningar eftersom det skulle resultera i att rättstillämpningen inte blir enformig. Detta 

skulle vara ett problem eftersom det oftast är hela syftet med konventioner. I dessa falla ansåg 

han därför att man bör definiera uttrycken autonomt.
80

 Detta står i överensstämmelse med 

                                                 
78

 Gihl, 1951, s. 347-353 samt P. Hult, Kvalifikationsproblemet i den internationella privaträtten. En tvist om 

påvens skägg, en gåta för mindre begåvade – eller vad?, i Festskrift tillägnad Halvar Sundberg, Almqvist och 

Wiksell, Uppsala, 1959, s. 220f. 
79

 M. Bogdan, 2014, s. 55-64. 
80

 T. Gihl, 1951, s. 335-394. 



18 

 

EU-domstolens fastslagna rättspraxis när det gäller rättsområden som är reglerade på EU-

nivå.
81

 Gihl ansåg vidare att problemet som lyfts fram ovan i samband med Malta-fallet inte 

finns. Han hävdade att det aldrig kan bli en konflikt mellan lex fori och lex causae även om 

dessa skulle kvalificera sakförhållandena på olika sätt. Han hävdade att det är två frågor som 

aktualiseras vid två olika tillfällen. Först finner domstolen den tillämpliga rättsordningen 

genom att tolka den internationella privaträttsliga reglerna utifrån lex fori. Om domstolen då 

finner att det är den främmande rättsordningen som ska tillämpas lämnas lex fori och 

tolkningarna övergår till lex causae oavsett om kvalifikationen då blir en annan. En konflikt 

mellan dessa olika sätt att kvalificera uppstår således aldrig enligt honom.
82

 Även Hult och 

Bogdan anser att lex fori teorin ska användas som en huvudregel.
83 

Ett problem som dyker upp när man tillämpar lex fori är att domstolen inte har några 

tolkningsdata när den ska avgöra en tvist om ett typfrämmande rättsinstitut. Om rättsinstitutet 

inte finns i den nationella rätten hjälper det inte att söka ledning och tolkning i den. 

Domstolen kan då omöjligt veta under vilken internationellt privaträttslig reglering som 

sakförhållandena ska kvalificeras. Malmström hävdade därför att det skulle vara omöjligt att 

använda lex fori när det gäller främmande rättsinstitut.
84

 Hult hävdade å sin sida att det 

visserligen medför svårigheter att tolka de internationella privaträttsliga reglerna när den 

nationella rätten inte innehåller någon reglering i frågan men att det även i nationell rätt 

uppstår luckor i lagstiftningen och att domstolen då löser problemet med hjälp av analogier 

och e contrarioslut och i sista hand formulerar domaren en fritt formad regel för dessa 

sakförhållanden.
85

 Gihl var även han av samma uppfattning och menade att det visserligen 

kan bli svårt att fastställa under vilken internationell privaträttslig regel ett visst främmande 

anspråk ska tolkas in under men han menade att domstolen i vart fall borde kunna komma 

fram till under vilket rättsområde den ifrågavarande luckan befinner sig och således komma 

fram till vilken internationell privaträttslig regel som blir tillämplig.
86

     

Kritik mot att använda endast lex fori vid kvalifikationen har varit att det vore orimligt att inte 

ta hänsyn till främmande rätt i kvalificeringen. Argumenten går ut på att den främmande rätt 

som blir tillämplig måste tillämpas lojalt av domstolen. Kvalificerar främmande rätt anspråket 

                                                 
81

 Detta följer av EU-domstolens fastlagda rättpraxis och kravet på en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten 

samt av likhetsprincipen se EU-domstolens mål 523-07 Fallet A p. 34. 
82

 T. Gihl, 1951, s. 377-382, samt T. Gihl, Studier i internationell rätt, Kungl. boktryckeriet P.A. Norstedt och 

söner, Stockholm, 1955, s. 254.  
83

 P. Hult, 1959, s.222, samt M. Bogdan, 2014, s. 61. 
84

 Å. Malmström, 1938, s. 20.  
85

 P. Hult, 1959, s. 239-240.  
86

 T. Gihl, 1951, s. 388. 



19 

 

arvsrättsligt kan domstolen inte tvinga in anspråket i förmögenhetsrättsliga verkningar av 

äktenskapet. Att göra på det sättet vore att inte respektera den rätt domstolen påstår sig vilja 

använda. I förlängningen skulle detta leda till att domstolen kan komma att använda främ-

mande rätt när den främmande rättsordningen anser det olämpligt och samtidigt avstå från att 

använda främmande rätt när det enligt den främmande rättsordningen borde tillämpas.
87

 Om 

domstolen kvalificerar förhållandet som hemmahörande inom äktenskapsrätten och genom en 

internationellt privaträttslig regel kommer fram till att det är de äktenskapsrättsliga reglerna i 

ett främmande land som ska användas blir det problematiskt om det i det landet inte finns 

någon regel som kan tillämpas på den ifrågavarande tvisten. Därför måste domstolen använda 

sig av främmande rätt när kvalificeringen görs.
88

 När det gäller främmande rättsinstitut är det 

svårt att hitta ledning i domstolslandets lag medan det med största sannolikhet finns gott om 

vägledning i främmande rätt. Det största problemet med resonemang som på ett eller annat 

sätt hävdar att man ska använda sig av främmande rätt föra att kvalificera är att det blir ett 

cirkelresonemang. Domstolen ska använda internationell privaträtt för att avgöra om den ska 

tillämpa främmande rätt och i så fall vilken den främmande rätten är som ska tillämpas. Det 

blir en omöjlighet att använda den främmande rätten för att tolka den internationellt privat-

rättsliga regeln som i sin tur ska utvisa vilken den främmande rätten är som ska tillämpas.
89

 

Detta är ett mer teoretiskt problem eftersom domstolen i de flesta fall vet vilka rättsordningar 

som eventuellt kan bli tillämpliga på tvisten. 

Den tredje teorin går ut på att reglerna ska tolkas autonomt, självständigt och fritt från lex fori 

och lex causae.
90

 När det gäller svenska internationella privaträttsliga regler som bygger på 

internationella överenskommelser eller EU-rätt anser jag att denna teori är lämpligast, 

speciellt om regelverket också förklara hur termer och begrepp ska förstås. Dessutom kan de 

nationella domstolarna i dessa fall ha hjälp av de andra ländernas praxis för att se hur de 

tolkar begreppen. Resonemanget leder dock ingenstans när den svenska lagstiftaren 

egenmäktigt har beslutat om reglerna. Var ska då vägledning hämtas? Ett svar på denna fråga 

är att göra en rättsjämförelse med andra länder för att på så sätt komma fram till innehållet i 

den internationellt privaträttsliga regeln. Tanken bygger på att det finns allmängiltiga begrepp 

som är överensstämmande för olika länders kollisionsregler. Kritik har riktats mot detta 

synsätt för att det skulle vara helt naturrättsligt grundat och för att det trots allt inte ger någon 
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lösning på problemet när olika länder har olika förståelse för begreppen.
91

 Högsta domstolen 

har dock valt att använda metoden när den avgjorde ett mål beträffande tillämplig lag för en 

utländsk försäkringsgivares regresstalan.
92

 Låt vara att domstolen inte uttryckligen förklara att 

det var denna metod som användes och att avgörandet inte uteslutande byggde på detta men 

syftet synes ha varit att hitta ett enhetligt och internationellt sätt att kvalificera vilket är typiskt 

för den autonoma kvalifikationsmetoden.
93

 Utöver kritiken som finns mot metoden i 

allmänhet blir den svår att applicera på avtal om mahr då åsikterna om vad som är den rätta 

kvalifikationen går isär till följd av institutets komplexitet och än så länge är avgöranden på 

området mig veterligen begränsade. 

Även Malmström ansåg att det föreligger ett problem med att fastställa kollisionsreglernas 

innebörd. Han ansåg dock att detta skulle vara ett tolkningsproblem och att det bör lösas med 

samma metoder som anses befogade vid annan lagtolkning. Malmström hävdade att det inte 

finns en och samma begreppsbild ens inom den interna rätten och därför kan domstolen inte 

använda annan materiell intern rätt för att tolka kollisionsreglerna. Malmström förespråkade 

en friare tolkning av kollisionsreglerna som ändå skulle hålla sig inom ramen för vad 

lagstiftaren beslutat i form av lagtext och lagstiftarens uppenbara syfte med regeln. Han 

menade att i denna fria tolkning kunde domstolen ta hänsyn till begreppen i övrig nationell 

rätt men tolkningen skull sedan frigöra sig från de interna reglerna och få en självständig 

ställnig. I och med detta kan domstolen inte bortse från den främmande rätten och dess idé om 

var förhållandet hör hemma, däremot är domstolen inte heller strikt bunden av den 

främmande rätten och dess idéer.
94

 Malmström synes därför ha gett ett visst medgivande både 

till lex fori och lex causae teorierna.
95

 Malmströms teori har dock fått kritik för att vara allt för 

fritänkande och till och med leda till att lagen frångås på ett för ingripande sätt.
96

  

I Sverige är den idag rådande uppfattningen att det är domstolslandets rättsuppfattning som 

ska användas för att kvalificera det rättsliga problemet.
97

 Grunden för detta kan vi hitta stöd 

för i ovan anförda författare men det har även kommit till uttryck i rättsfallet NJA 1930 s. 

692. Problematiken togs inte explicit upp i rättsfallet RH 1993:116 men båda instanserna 

synes ha kvalificerat enligt lex fori då de inte tog reda på hur institutet kvalificerades enligt 
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israelisk-muslimsk rätt utan endast fokuserade på var det hörde hemma i den svenska rätten.
98

 

Rättsfallet RH 2005:66 bekräftar denna syn även om det inte sker explicit. När domstolen 

gjorde kvalifikationen hänvisade den visserligen även till iransk rätt men detta var inte som 

grund för själva kvalifikationen utan snarare för att försöka förstå det främmande rätts-

institutet mahr och på så sätt kunna kvalificera det utifrån det svenska rättssystemet.
99

 

Problemen som uppstår för domstolen när den ska kvalificera främmande rättsinstitut utifrån 

lex fori får lösa genom att kollisionsreglernas referensled tolkas mer extensivt än den tolkning 

som vanligen görs enligt svensk civilrätt.
100

 Dessutom bör domstolen inte ta slutlig ställning 

till kvalifikationsfrågan om det skulle visa sig att problemet kan kvalificeras på flera sätt och 

alternativa kvalificeringar inte leder till olika resultat i lagvalsfrågan.
101

 På detta sätt 

neutraliseras bristerna med lex fori teorin.  

3.1.1 Hur ska mahr kvalificeras? 

I dagsläget är rättsläget oklart avseende hur avtal om mahr ska kvalificeras. Högsta domstolen 

har ännu inte prövat frågan och underrätternas domar har gett skiftande svar.
102

 År 1920 

avskaffades det svenska morgongåveinstitutet i och med den nya giftermålsbalken, vilket 

ledde till att vi saknar motsvarighet till mahr.
103

 Typfrämmande rättsinstitut är som ovan visat 

svåra att kvalificera och kvalificeringsproceduren blir än mer komplicerad av att mahr kan se 

olika ut och fylla delvis olika syften. Det är därför omöjligt att utan vidare hänföra mahr till 

ett svenskt rättsinstitut.
104

 Utifrån det ovan anförda kommer jag i huvudsak att göra 

kvalificeringen av mahr utifrån det svenska rättssystemets begreppsbildning. Jag kommer 

framför allt utifrån lagstiftning, förarbeten och praxis att försöka argumentera för olika 

kvalificeringar för att sedan komma fram till en eller flera möjliga kvalificeringar. På de 

områden det finns EU-reglering kommer kvalificeringen dock att göras utifrån att lagtexten 

ska tolkas autonomt och enhetligt i hela unionen om det inte finns en hänvisning till 

medlemsstaternas rättsordningar. Detta följer av EU-domstolens fastlagda rättpraxis och 

kravet på en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten samt av likhetsprincipen.
105

 Det 

stämmer även överens med tankarna Gihl hade om ett befogat undantag från lex fori när 
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reglerna är tillkomna genom en internationell överenskommelse,
 106

 vilket EU-rätten något 

förenklat får anses vara. 

3.1.1.1 Makars förmögenhetsförhållanden
107

 

Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhets-

förhållanden [cit. LIMF] är enligt lydelsen av 1 § tillämplig på frågor gällande makars och 

sambors förmögenhetsförhållanden när det finns en anknytning till främmande stat. Lagen 

innehåller dessvärre inte en definition av vad som ska förstås med ”makars förmögenhets-

förhållanden”. Departementschefen uttalar i lagmotiven till den ursprungliga lagen att 

indelningen av makars egendom i olika kategorier för vilka det gäller särskilda regler under 

äktenskapet är att hänföra till den äktenskapliga förmögenhetsrätten samt regler om det 

materiella utfallet vid en bodelning. Även motsvarande uppgörelse enligt utländsk lag ska 

falla in under den äktenskapliga förmögenhetsrätten. De regler som tas upp som exempel är 

bestämmelser om rådighet, förvaltning och skuldansvar.
108

 När lagen gjordes om för att även 

omfatta samboförhållanden år 2001 hänvisades det till just detta uttalande i de nya förarbetena 

där man ansåg att samma förhållanden borde ligga till grund även för bedömningen av vad 

som ska anses tillhöra sambors förmögenhetsförhållanden.
109

 Med detta som utgångspunkt har 

flera gränsdragningsproblem uppmärksammats i litteraturen, bland annat kan det vara svårt att 

avgöra om ett avtal mellan två makar ska kvalificeras som tillhörande den äktenskapliga 

förmögenhetsrätten eller om det är ett vanligt förmögenhetsrättsligt avtal. Även makar kan ha 

ekonomiska mellanhavanden som inte står i förbindelse med äktenskapet.
110

 

I svensk rätt har vi som konstaterats inte någon direkt motsvarighet till mahravtalen. De avtal 

som i Sverige kan används för att reglera förmögenhetsförhållanden mellan makar är 

äktenskapsförord, 7:3 ÄktB, avtal om bodelning under bestående äktenskap, 9:1 2 st. ÄktB 

samt bodelning efter äktenskapsskillnad, 9:5 ÄktB. En sista möjlighet är avtal om kommande 

bodelning ett så kallat föravtal, 9:13 2st. ÄktB.  

Mahr innebär i praktiken att egendom överförs från mannen till hustrun. De fall som tagits 

upp i svensk domstol har aktualiserats i samband med eller efter en äktenskapsskillnad. 
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Förmodligen är detta en följd av att de flesta avtal stadgar att mahr ska betalas ut när kvinnan 

begär det, men avtalen kan även specificera en annan förutbestämd tid. Oavsett när över-

lämnandet av det avtalade ska ske är det svårt att likställa avtalet vid ett äktenskapsförord.
111

 

Äktenskapsförord överför inte äganderätten enligt svenska regler utan kan endast ändra 

egendomens karaktär från giftorättsgods till enskild egendom och från enskild egendom till 

giftorättsgods. Detta har sedan betydelse vid en eventuell bodelning. Det är först då som 

egendomen kan byta ägare.
112

 Äganderätten till viss egendom regleras i Sverige av allmänna 

förmögenhetsrättsliga principer. Att ingå ett äktenskap förändrar inte äganderätten på något 

sätt, även om det kan bli svårare att utreda vem som äger vad i ett äktenskap.
113

 Likheten 

mellan mahr och äktenskapsförord är således inte stor. Vid upprättandet av avtalet om mahr 

övergår äganderätten medan vid upprättandet av ett äktenskapsförord ändrar egendomens 

karaktär. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan makarna visserligen uppnå samma 

reslutat som de kan göra med ett avtal om mahr.    

Det är vidare besvärligt att se att avtal om mahr som en bodelning. Anledningen till att göra 

en bodelning under bestående äktenskap kan visserligen vara att överföra äganderätten till 

viss egendom från den ena till den andra maken. Detta får dock inte ske på bekostnad av 

någon borgenär eller på ett sätt som leder till att bodelningen inte längre ses som en 

bodelning. En bodelning är till för att lösa upp giftorätten som vardera part har i varandras 

egendom. Allt giftorättgods ska enligt huvudregeln delas lika mellan parterna. Avtal mellan 

makar kan vara av blandad karaktär varför en del kan ses som en bodelning samtidigt som den 

överskjutande delen, exempelvis den som frångår lika delningen, måste ses som ett allmänt 

förmögenhetsrättsligt avtal.
114

 Ett avtal där egendom endast överförs från ena parten till den 

andra kan förmodligen inte ses som en bodelning utan riskerar istället att ses som en gåva 

mellan makar och i de flesta fall uppfyller den inte formkraven.
115

  

Ett föravtal är en uppgörelse om hur bodelningen ska se ut efter att äktenskapet har upplösts. 

Detta kan göras innan en ansökan om äktenskapsskillnad kommit in till domstolen. Eftersom 

det i grunden är en bodelning är det av samma anledningar som ovan svårt att se att ett avtal 

om mahr ska ses som ett föravtal. Syftet med föravtal är visserligen att få klart uppgörelsen 

om hur egendomen ska fördelas efter äktenskapsskillnaden men förfarandet är förbundet med 
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formkrav och kan inte upprättas mer än inför en förestående äktenskapsskillnad och de avtal 

som inte följer kraven i 9:13 ÄktB är utan verkan. Därför blir det ännu svårare att se att ett 

avtal om mahr skulle kunna kvalificeras som ett föravtal.   

Förarbetets uttalande till LIMF ger ändå stöd för att avtal om mahr ska kunna kvalificeras 

under makars förmögenhetsförhållanden eftersom det framgår att inte bara regler om det 

materiella utfallet vid bodelningar utan även motsvarande uppgörelser under utländsk lag ska 

fall in under begreppet makars förmögenhetsförhållanden.
116

 Här ger således förarbetet oss 

anledning att se på hur förhållandet regleras lex causae.
117

 Mahr användes i Koranen för att 

stärka kvinnans ställning då hon inte hade rätt till någon egen egendom utan allt i äktenskapet 

var mannens.
118

 Det blir därför naturligt att se avtal om mahr som ett försök att jämna ut 

makarnas förmögenhetsförhållanden. I flera rättsordningar som har institutet mahr finns ingen 

motsvarighet till vårt bodelningssystem varför detta kan förstås som motsvarande och därför 

träffas av LIMF.
119

 Egendomen blir kvinnans i och med avtalet, i de flesta fall, och den är 

hennes att göra vad hon vill med. Beroende av makarnas förmögenhetsförhållanden och 

värdet på den mahr som ska utges kan detta avtal balansera makarnas förmögenhets-

förhållanden på motsvarande sätt som vårt bodelningsinstitut. Skillnaden kan sägas ligga i att 

tidpunkten för utjämningen kan skilja från mahravtal till mahravtal och att bodelningen oftast 

sker i anledning av äktenskapsskillnad.
120

 Det ska dock påpekas att en balans endast kan 

uppkomma om mannen är den mer förmögne parten och att mahr avtalet inte under- eller 

överkompenserar detta. I de fall kvinnan skulle vara den mer förmögna uppstår ingen 

balansering alls varför formen blir mer lik en gåva. Vid tiden för institutets tillkomst och även 

i länder som idag använder mahr får det förutsättas att kvinna inte har möjlighet att försörja 

sig själv eller tillgång till egen egendom varför syftet att få till en balansering och ett skydd 

för kvinnan blir tydligare än det framstår i dagens Sverige. Således bör i vart fall en analog 

tillämpning av LIMF vara möjlig på avtal om mahr.  

3.1.1.2 Underhåll   

I och med Sveriges inträde i EU har vi idag lagstiftning som grundar sig direkt på detta 

samarbete. Det är därför vi i Sverige inte längre har några egna internationella privaträttsliga 
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regler om underhåll när det gäller tvister med anknytning till en främmande stat. Domstolen 

ska därför bortse från de svenska reglerna och lex fori när den ska kvalificera mahr som 

underhåll och istället hålla sig till den autonoma kvalifikationsmetoden.
121

 Rådets förordning 

(EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande 

och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet [cit. EU:s 

underhållsförordning] började tillämpas 18 juni 2011. Den ersatte då Bryssel-I förordningen, 

se art. 68.1 EU:s underhållsförordning.
122

 Av art. 1.1 framgår att förordningens tillämpnings-

område omfattar underhållsskyldighet som har sin grund i familje-, släktskaps-, äktenskaps- 

eller svågerlagsförhållanden. I ingressen framkommer även att förordningens tillämpnings-

område är alla former av underhåll som har sin grund i familje-, släktskaps-, äktenskaps- eller 

svågerlagsförhållanden detta för att alla underhållsberättigade ska behandlas lika. Dessutom 

framgår i samma punkt att underhållsskyldighet ska tolkas autonomt.
123

 Till skillnad från vad 

som gällde enligt Bryssel-I förordningen innehåller EU:s underhållsförordning ingen 

hänvisning till behörighetsreglerna i nationell rätt när svarande inte har hemvist i en 

medlemsstat varför EU:s underhållsförordning idag uttömmande reglerar behörighets-

frågorna.
124

 Om mahr betraktas som underhåll faller således institutet in under EU:s 

underhållsförordning.  

EU-domstolen har ännu inte tagit ställning till om mahr avtalen ska kvalificeras som underhåll 

och således falla in under EU:s underhållsförordning. EU-domstolen har dock i några mål 

avgjort skillnaden mellan underhåll och makars förmögenhetsförhållanden. EU-domstolen har 

genom sin tolkning av begreppet makars förmögenhetsförhållanden gett det en autonom och 

vid innebörd. Det kan idag sägas omfatta alla förmögenhetsrättsliga förhållanden som är en 

direkt följd av äktenskapet eller dess upplösning.
125

 Begreppet underhåll däremot anses 

omfatta de situationer när beloppet beräknas utifrån parternas ekonomiska förmåga och behov 

eller att avsikten är att trygga ena makens försörjning efter äktenskapet.
126

 I van de Boogaard 

målet lämnade EU-domstolen en metod för hur de nationella domstolarna ska hantera 

gränsdragningsfrågor. För de första rör det sig om underhåll om ersättningen syftar till att 
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tillgodose ena makens försörjningsbehov eller om båda makarnas behov och förmåga har 

beaktats vid beräkningen. Om ersättningen istället syftar till att fördela tillgångar mellan 

makarna handlar det om makars förmögenhetsförhållanden. Till sist förklarade EU-domstolen 

att om det klart går att skilja underhållsaspekten från det övriga avtalet ska denna del 

behandlas inom ramen för underhåll och den andra delen under makars förmögenhets-

förhållanden.
127

  

Likheten med det svenska synsättet är slående. Redan i propositionen till LIMF togs 

gränsdragningsproblemet mellan underhåll och makars förmögenhetsförhållanden upp. Det 

uppstår framförallt när en make i samband med en äktenskapsskillnad ska utge ett 

engångsbelopp till den andra maken till följd av någon utländsk reglering. I förarbetena 

konstateras att det kan vara svårt att avgöra om situationen ska följa reglerna om underhåll 

eller om den ska ses som en utjämning av makarnas förmögenhetsförhållanden. Det 

konstateras vidare att det bör vara det huvudsakliga syftet med utbetalningen och de 

omständigheter under vilka den betalas ut som ska vara avgörande för bedömningen. 

Beräkningen av beloppets storlek få därför stor betydelse samtidigt som det konstateras att 

underhåll ska syfta till att ”tillgodose mottagarens fortlöpande försörjning genom att ersätta 

eller komplettera en inkomst”
128

. Är syftet däremot att åstadkomma en utjämning mellan 

makarna och försörjningsaspekten är av en underordnad betydelse är ersättningen istället att 

hänföra till makars förmögenhetsförhållanden. Det framkommer även att beteckningen på 

ersättningen inte ska ges någon avgörande betydelse utan att det är syftet med utbetalningen 

som ska vara det avgörande.
129

  

Syftet med mahr kan som visats vara av skiftande slag. Det kan skifta från land till land och 

från avtal till avtal på grund av den stora avtalsfrihet som oftast råder när det gäller dessa 

avtal. Det går således inte att på denna grund fastslå en gång för alla hur mahr ska 

kvalificeras. Samtidigt vore det önskvärt om variationen inte blev allt för stor med hänsyn till 

att rättsäkerheten och förutsägbarheten då riskeras.  

Jag anser att de flesta avtal om mahr, utifrån denna gränsdragning, borde hamna under makars 

förmögenhetsförhållanden eftersom mahr är en direkt följd av äktenskapets ingående samt att 
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ett av syftena med avtalen är att reglera makarnas förmögenhetsförhållanden. Syftet i Koranen 

är att stärka kvinnans ekonomiska ställning genom att mannen överför egendom till kvinnan. 

Mahr anses dessutom utgöra en obligatorisk del av äktenskapet. Beräkningen för att komma 

fram till en summa eller ett värde görs inte utifrån parternas ekonomiska förmåga eller behov 

utan snarare utifrån egenskaper hos kvinnan såsom ålder, utbildning, hennes familjs sociala 

status med mera. Avtalets koppling till äktenskapet blir ännu tydligare när Koranen slår fast 

det nära sambandet mellan mahravtalet och det sexuella fullbordandet av äktenskapet som 

ovan beskrivits.
130

 Det kan dock inte uteslutas att avtal om mahr uppfyller kriterierna för att 

betraktas som ett underhåll. En av anledningarna att ingå ett mahravtal är att trygga kvinnan 

som inte alltid har tillgång till socialförsäkring eller bodelning. Rör det sig dessutom om en 

mahr som till största delen är uppskjuten och ska utfalla vid en eventuell skilsmässa fungerar 

avtalet som en ekonomisk trygghet för kvinnan och avtalet bör ses som en sorts underhåll 

efter äktenskapets upplösande. Speciellt med tanke på att den islamiska rätten endast erkänner 

underhåll mellan makar efter äktenskapets upplösande i begränsad utsträckning.
131

 Sverige 

har också en begränsad rätt till underhåll efter äktenskapsskillnad men det är i Sverige grundat 

i att det är vanligare att kvinnor arbetar i samma utsträckning som män och därför inte har 

samma behov av underhåll. Kvinnor som lever i länder där de inte på samma sätt som i 

Sverige har tillgång till arbetsmarknaden har ett större behov av mahr för sin fortsatta 

försörjning. 

Bogdan är av åsikten att mahr bör kvalificeras olika beroende på när mahr ska betalas ut 

eftersom han menar att de olika tidpunkterna talar för olika syften med avtalet. Med det som 

utgångspunkt ställer han upp två presumtioner. För de fall mahr betalas vid avtalets ingående, 

i samband med äktenskapets ingående eller när kvinnan begär det ska mahr kvalificeras som 

makars förmögenhetsförhållande, medan om mahr ska betalas vid en eventuell äktenskaps-

skillnad ska mahr kvalificera som underhåll.
132

 Avtalen om mahr kan även förespråka att 

betalningen ska ske vid flera tillfällen och för dessa fall anser Bogdan att avtalet ska delas upp 

på två delar enligt den metod som EU-domstolen kom fram till i von den Boogaaard målet.
133

 

De flesta domar som avgjorts i Sverige rörande mål om mahr har slutat i bedömningen att 

avtal om mahr ska kvalificeras som makars förmögenhetsförhållanden och det avgörandet 
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med mest tyngd är RH 2005:66.
134

 Hovrätten fastställde i målet tingsrättens domslut och fann 

i likhet med tingsrätten att mahr skulle kvalificeras som tillhörande makars förmögenhets-

förhållanden. Tingsrätten tog i målet fasta på att det som avtalats i mahr tillföll kvinnan direkt 

i och med avtalet och att detta talade emot att mahr skulle ses som ett underhåll.  

Det är viktigt att konstatera om mahr ska kvalificeras som underhåll eller makars förmögen-

hetsförhållanden eftersom kollisionsreglerna inom respektive rättsområde skiljer sig åt och 

beroende på omständigheterna kan leda till tillämpning av olika länders materiella regler. Vi 

kan således inte nöja oss med att konstatera att mahr skulle kunna kvalificeras såväl som det 

ena som det andra, utan ett ställningstagande måste till i den enskilda tvisten för att kunna gå 

vidare.
135

  

3.1.1.3 Gåva  

Som ovan beskrivits ser Koranen mahr som en religiöst betingad benefik rättshandling och 

därför skulle avtalet kunna kvalificeras som en gåva. När ett par förhandlar om mahr gör de 

det som blivande makar. Äktenskapet har inte kommit tillstånd än utan först när paret är 

överens upprättas ett äktenskapskontrakt. Frågan blir om avtalet ska ses som tillkommit innan 

äktenskapet ingåtts och således betraktas som ett vanligt gåvoavtal eller om det ska betraktas 

som gåva mellan makar på grund av det nära samband som råder med äktenskapet. I 

litteraturen har det utgåtts från att mahr ska ses som gåva mellan makar.
136

 Avtalet om mahr 

upprättas i äktenskapskontraktet och gäller således i och med att äktenskapet kommer 

tillstånd, om mahr ska kvalificeras som en gåva kan det därför vara lämpligt att betraktar 

mahr som en gåva mellan makar. Ses mahr som en gåva mellan makar faller det under LIMF 

såsom tillhörande makars förmögenhetsförhållanden. Av förarbetena till lagen framgår dock 

att inte alla avtal som träffas av makar ska anses vara hänförliga till makars förmögenhets-

förhållanden utan rent förmögenhetsrättsliga avtal kan förekomma, avtalen kan dessutom vara 

av delad karaktär där en del betraktas som familjerättslig och en annan som förmögenhets-

rättlig.
137
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Gåvor mellan makar regleras i Sverige i 8:1 ÄktB där det framkommer att gåvor mellan 

makar är gällande om gåvan uppfyller de allmänna kraven för en fullbordad gåva eller om 

gåvan registreras enligt 16 kap. ÄktB. Det är svårt för makar att uppfylla de allmänna kraven 

på en fullbordad gåva eftersom detta kräver tradition och en besittningsövergång. Detta 

medför att det i princip bara finns ett sätt att få en gåva gällande mellan makar och det är 

således genom att registrera gåvan enligt de regler som finns i 16 kap. ÄktB. I 8:2 ÄktB 

framkommer vidare att utfästelse om en framtida gåva inte är bindande. Denna bestämmelse 

har sin grund i att den lovande maken och dennes borgenärer ska skyddas.
138

 Som ovan nämnt 

är de flesta utfästelser om mahr inte oövertänkta utan tvärtom framförhandlade mellan 

parterna. Detta medför att skyddsintresset bakom de svenska reglerna om gåvoutfästelse inte 

kan appliceras på dessa fall.
139

 Mahr kan dock betraktas som en gåva även om institutet inte 

uppfyller förutsättningarna i svensk rätt. 

Ett motargument mot att se mahr som en gåva mellan makar skulle kunna vara att 

gåvoutfästelsen kommer före äktenskapet och att den därför ska ses som en vanlig 

förmögenhetsrättslig gåva. Förmögenhetsrättsliga avtal regleras på den internationella 

privaträttens område genom EU-förordningen nr 593/2008 om tillämplig lag för avtals-

förpliktelser [cit. Rom-I förordningen].
140

 Förordningen är enligt art. 1 tillämplig på 

avtalsförpliktelser på privaträttens område som innebär lagkonflikt. Enligt art. 2.b är 

förordningen inte tillämplig på förpliktelser som har sin grund i familjeförhållanden eller 

underhållsavtal. Inte heller är förordningen tillämplig på förpliktelser som har sin grund i 

makars förmögenhetsförhållanden, art. 2.c. Här behövs därför en tydlig argumentation om 

varför avtal om mahr ska anses vara rent förmögenhetsrättsliga. 

En legitim invändning är frågan om avtal om mahr verkligen kan anses utgöra en gåva. Enligt 

Koranen är mahr en obligatorisk del i äktenskapet och mannen är således tvungen att ge sin 

fru mahr. En intressant fråga blir därför om ett obligatorium kan anse vara en gåva. 

Ytterligare en aspekt som problematiserar bilden av att se mahr som en gåva är det nära 

samband som Koranen sätter vid att äktenskapet ska fullbordas sexuellt för att kvinnan ska ha 

rätt till hela sin mahr. Detta skulle kunna ses som en motprestation, i var fall till den del eller 
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det belopp som kvinnan riskerar att förlora om de skiljer sig innan äktenskapet fullbordats 

sexuellt.  

I det sammanhang avtal om mahr ingås i synes det dock främmande att låta mahr kvalificeras 

som ett allmänt förmögenhetsrättsligt avtal och inte som gåva mellan makar. Avtalet ingås vid 

ingåendet av äktenskapet och i de allra flesta fall ska utbetalningen ske inom äktenskapet eller 

i händelse av dess upplösande. Jag anser därför att övervägande skäl talar för att avtal om 

mahr inte ska kvalificeras som en ren förmögenhetsrättslig gåva, ska mahr betraktas som en 

gåva ligger det närmare att se det som en gåva mellan makar. 

3.1.1.4 Ett eget rättsinstitut 

Eftersom avtal om mahr inte riktigt passar in i något av ovanstående regleringars 

tillämpningsområden skulle en möjlig argumentationslinje vara att se mahr som ett eget 

rättsinstitut, denna ställning har Sayed och Jänterä-Jareborg intagit. De anser att det skulle 

leda fel att inte ta hänsyn till den kulturella, religiösa och rättsliga miljö som avtalet ingås i. 

Institutet är grundat på makarnas avtal samtidigt som det är präglat av den religiösa och 

kulturella dimensionen.
141

 Min tolkning är att de på detta sätt menar att avtalet är så pass 

väsenskilt från all annan reglering att det måste ses som ett eget institut.  

Fördelen med detta är att vi skulle få en enhetlig kvalificering för alla mahravtal. På detta sätt 

slipper svensk domstol välja mellan att kvalificera mahr som antingen tillhörande makars 

förmögenhetsförhållanden eller underhåll när institutet mahr ofta kompenserar för en 

avsaknad av båda dessa i den rättsordning som mahr härstammar ifrån. Jag anser dock inte att 

mahr kan anses vara så pass väsenskilt från dagens reglering att domstolen utan att ta sig för 

mycket makt på lagstiftarens bekostnad bör komma fram till en helt ny kvalificering.   

3.2 Lagval 

Lagvalsreglerna har tidigare ofta utgått från nationalitetsprincipen vilken innebär att lagvalet 

är beroende av vilket land personerna är medborgare i. Detta innebär att flera länders lagar 

kan bli tillämpliga eftersom personer idag kan ha fler medborgarskap och man aldrig kan bli 

av med vissa (exempelvis iranskt). Utifrån denna princip är det lättare att ha kvar värderingar 

från andra rättsordningar i den nya man flyttar till. Den princip som blir allt vanligare idag är 

hemvistprincipen viken innebär att lagvalet avgörs utifrån var parterna anses ha sin hemvist. 

På detta sätt blir det svårare att hålla fast vid gamla värderingar från andra rättsordningar, alla 
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pressas på så sätt in i det rättssystem som finns i landet där man har sin hemvist. För att hålla 

fast vid de värderingarna som fanns i den gamla rättsordningen måste parterna istället agera 

aktivt genom att skriva ett lagvalsavtal, vilket ofta är möjligt att göra.
142

  

3.2.1 LIMF 

Om mahr kvalificeras som tillhörande makars förmögenhetsförhållanden ges i 3 § LIMF en 

möjlighet för parterna att själva välja vilket lands lag som ska tillämpas på deras 

förmögenhetsrättsliga förhållande. Detta måste dock ske genom ett skriftligt avtal och det 

finns begränsningar i vilka länders rättsordningar det går att välja mellan. De länders 

rättsordningar som står parterna tillförfogande är de där minst en av dem har hemvist i eller är 

medborgare i vid tidpunkten för lagvalsavtalet.
143

 Avtalen om mahr innehåller oftast inte ett 

uttryckligt lagvalsavtal. Huruvida avtalet ska anses innefatta ett lagval ska dock bedömas 

utifrån tolkningen av avtalets lydelse. Det räcker således att makarna varit överens om ett 

lagval och att detta indirekt framgår av avtalet.
144

 Det blir således en tolkningsfråga i det 

enskilda fallet. Omständigheten att makarna har avtalat om mahr skulle dock kunna ses som 

ett lagval eftersom avtalet ingås utifrån de lagar och regler som gäller i landet där avtalet 

ingås. Avtalet innehåller ofta hänvisar till andra lagar i den rättsordningen och dessutom är 

avtalen oftast utformande på det språk som gäller i landet samt utifrån landets valuta. Dessa 

förutsättningar gör att mahravtalet i vart fall indirekt skulle kunna ses som ett lagvalsavtal.
145

     

Har parterna inte utnyttjat möjligheten att välja lag blir 4 § LIMF tillämplig. 4 § LIMF stadgar 

att lagen i den stat där parterna tog hemvist vid äktenskapets ingående är den stat vars lag blir 

tillämplig. Visar det sig dock att parterna efter detta har tagit hemvist i en annan stat och varit 

bosatta där i minst två år blir det istället den statens lagar som blir tillämpliga. Kravet på att 

makarna ska ha bott i två år i en stat bortfaller om de flyttar till en stat där makarna tidigare 

under äktenskapet har haft hemvist eller om de båda är medborgare där. Lagarna i det landet 

blir då direkt tillämpliga från det att makarna flyttade dit.
146

 En situation som inte regleras alls 

i LIMF är den då makarna aldrig har haft samma hemvist under äktenskapet. Det framgår av 
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förarbetena till LIMF och av RH 2010:31 att man i dessa fall får tillämpa lagen i det landet 

som makarna har starkast anknytning till. Här kan medborgarskapet få en stor betydelse.
147

  

Om LIMF blir tillämplig kan således vilken rättsordning som helst i hela världen bli 

tillämplig, främst beroende på makarnas hemvist eller lagvalsavtal.   

3.2.2 EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagprotokoll 

Om avtal om mahr skulle kvalificeras som underhåll följer det av EU:s underhållsförordning 

art. 15 att den lag som ska tillämpas på underhållsskyldigheten är den lag som utpekas av 

Haagprotokollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet 

[cit. 2007 års Haagprotokoll]. Huvudregeln i 2007 års Haagprotokoll återfinns i art. 3 och 

stadgar att det är lagen i det land där den underhållsberättigade har sin hemvist som bli 

tillämplig.
148

  

Det finns dock undantag från denna huvudregel. Undantaget följer av art. 5, om någon av 

parterna motsätter sig lagen som huvudregeln utvisar kan domstolen istället tillämpa lagen i 

det land som har närmst anknytning till äktenskapet, speciellt om det landet även är där 

parterna senast hade gemensam hemvist. I art. 7 och 8 ges även parterna en viss valfrihet att 

välja tillämpligt rättssystem. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg art. 14 som 

stadgar att oavsett vilken lag som blir tillämplig måste vid fastställandet av underhållets 

storlek hänsyn tas till den underhållsberättigades behov, den underhållsskyldiges tillgångar 

samt all ersättning som den underhållsberättigade har fått istället för periodiskt underhåll.
149

 

Här kan många mahravtal ställas inför problem när det faktiskt inte har tagits hänsyn till dessa 

förutsättningar. 

Om EU:s underhållsförordning blir tillämplig kan således vilken rättsordning som helst i hela 

världen bli tillämplig främst beroende på den underhållsberättigades hemvist. 

3.2.3 Rom-I förordningen 

Om det skulle visa sig att mahr ska kvalificeras som ett rent förmögenhetsrättsligt avtal, 

förmodligen närmst gåva, blir Rom I-förordningen tillämplig. Huvudregeln är partsautonomi 

vilket framgår av art. 3, parterna kan således själva välja vilket lands lag som de vill ska vara 

tillämplig på avtalet. Som tidigare konstaterats innehåller de flesta mahravtal ingen uttrycklig 

lagvalsklausul, varför det blir en tolkningsfråga om parterna vid tiden för ingåendet av avtalet 
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även var överens om ett lagval. Om parterna inte har gjort ett lagval finns det en lista i art. 4.1 

på de vanligaste avtalstyperna som pekar ut vad lagvalet blir för dessa. Jag anser dock inte att 

mahravtalen kan anses falla under någon av dem varför art. 4.2 istället blir tillämplig. Där 

stadgas att lagen i det land där den part som har att utföra den för avtalet karaktäristiska 

prestationen har sin vanliga vistelseort ska gälla. Det framkommer inte i förordningen vad 

som ska förstås med den för avtalet karaktäristiska prestationen men det får idag anses klar 

att det är den prestation som inte utgörs av betalning i pengar.
150

 Här blir det uppenbart 

främmande att se kvinnan som den som utför den för avtalet karaktäristiska prestationen. Om 

det inte med hjälp av art. 4.1-2 går att fastslå tillämplig lag ska enligt art. 4.4 lagen i det land 

som har närmast anknytning till avtalet vara tillämplig. Som exempel på avtal som inte faller 

in under art. 4.1-2 har bytesavtal getts eftersom dessa består av två karaktäristiska 

prestationer, mahravtalen få å sin sida helt förstås sakna karaktäristisk prestation varför de 

enligt mig faller in under art 4.4. Omständigheter som ska beaktas när det gäller att fastställa 

vilket land som har närmst anknytning till ett avtal är bland annat avtalets koppling till andra 

avtal, parternas nationalitet och vanliga vistelseort, avtalsorten, uppfyllelseorten, avtalat 

myntslag och avtalets språk.
151

 Utifrån detta talar mycket för att lagen i det land där avtalet 

om mahr slöts blir tillämplig på avtalet, parterna bodde ofta i det landet när avtalet slöts eller 

har bott i det landet. Makarna är dessutom ofta medborgare i det landet och avtalen är oftast 

utformade på språket som gäller i landet. Värdet brukar även bestämmas i form av guldmynt 

eller i den valuta som gäller i det landet. Varje avtal måste dock tolkas utifrån sina specifika 

omständigheter.     

3.2.4 Ett eget rättsinstitut 

Om man anser att mahr är så pass väsenskilt från det ovan beskrivna att det inte passar in i 

något av kollisionsreglernas tillämpningsområden och att dessa inte heller kan användas 

analogt är den sista utvägen att kvalificera mahr som ett eget rättsinstitut. Det skulle 

förmodligen innebära att man ser mahr som ett helt eget slags avtal. Efter att ha kvalificerat 

mahr som ett eget rättsinstitut står man inför valet att använda någon av de lagvalsregler som 

redan finns eller konstruera en ny. Ett alternativ skulle då kunna vara att se mahr som en 

avtalsförpliktelse som falla in under Rom-I förordningen och de ovan beskrivna lagvalsregler 

blir tillämpliga, eller väljer man att använda en helt annan befintlig lagvalsregel. Ett exempel 

skulle kunna vara parternas gemensamma hemvist såsom i LIMF eller kvinnans hemvist likt 
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lagvalet vid underhåll (underhållsberättigades hemvist). Ett sista alternativ är att komma på en 

helt egen lagvalsregel för detta rättsinstitut. Själv ställer jag mig som ovan redovisats skeptisk 

till att domstolen ska ta sig för mycket makt på lagstiftarens bekostnad. Att kvalificera mahr 

som ett eget rättsinstitut för att sen konstruera en helt ny lagvalsregel är för mig helt 

främmande. Jag anser att domstolen då skulle ta sig för mycket makt på lagstiftarens 

bekostnad. Sayed är dock av en annan uppfattning och hävdar att mahr bör ses som ett eget 

rättsinstitut och att lagen i det land där avtalet slöts bör vara tillämplig på avtalet. 

Förklaringen synes vara att det är mer passande att lagvalet blir det lands lag där avtalet slöts. 

Argumenten som enligt honom talar för denna lösning är att det är en generell princip som är 

enkel att använda. Dessutom anser han att parterna måste ha anpassat sitt handlande efter den 

kultur och den lag som gällde i det landet som avtalet slöts i och därför utgått från att avtalet 

skulle vara bindande. Han menar vidare att denna ordning bättre skulle kunna uppfylla 

funktionen med avtalet då denna kvalifikation skulle ligga i linje med det lagval som bäst 

uppfyller syftet med mahravtalet i den specifika tvisten.
152

 Jänterä-Jareborg sluter sig till 

Sayeds ställningstagande, hennes argumentation är dock kortfattad men synes bygga på att en 

ny lagvalsregel.
153

 Kanske är målet med argumentationen att hitta ett sätt att respektera och 

upprätthålla mahravtalen i svensk domstol, en sorts resultatorienterad argumentation. Det är i 

sig inget fel med denna målsättning eller att vilja skapa nya regler men jag hade önskat att det 

tydligare hade framgått. I nuläget är det något oklart hur de ställer sig till befintlig lagstiftning 

och varför mahr skiljer sig så pass mycket från den att det är befogat med nya regler.   

3.3 Min slutsats 

Frågan om hur mahr ska kvalificeras är inte lätt att besvara och kanske finns det inte ett svar 

att ge. För det första har denna uppsats visat att mahr inte är något enhetligt utan att institutet 

ser olika ut i olika delar av världen och dessutom skiftar tolkningarna inom Islam. Utöver 

detta har parterna stora möjligheter att utforma avtalet utefter vad som passar dem vilket gör 

att variationerna ökar ännu mer. Detta medför att syftet med avtalet kan se olika ut från avtal 

till avtal. Eftersom syftet med avtalet ges en avgörande betydelse för gränsdragningen mellan 

kollisionsreglerna om underhåll och makars förmögenhetsförhållanden måste kvalifikationen 

få variera från fall till fall. Dessutom har de nya reglerna om underhåll enligt EU:s underhålls-

förordning ännu inte hunnit få en tydlig praxis. Än mer osäkert är det att sia framtiden för 
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mahr eftersom det har inletts ett samarbete i EU om makars förmögenhetsförhållanden. Det 

vore önskvärt om en tydlig gränsdragning drogs upp i den kommande regleringen.  

Bogdan förespråkar att kvalifikationen alltid måste göras utifrån förhållandena som förelåg 

vid mahr avtalets tillkomst och att två presumtioner bör upprätthållas utifrån när betalningen 

är överenskommen att ske. Ska mannen utge mahr direkt vid äktenskapets ingående eller när 

kvinnan begär det anser han att det föreligger en presumtion för att avtalet ska kvalificeras 

som makars förmögenhetsförhållanden medan om de blivande makarna kommer överens om 

att utbetalningen ska ske vid en eventuell äktenskapsskillnad föreligger en presumtion för att 

avtalet ska kvalificeras som underhåll. Avtalen om mahr kan även förespråka att betalningen 

ska ske vid flera tillfällen och för dessa fall anser Bogdan att domstolen ska dela upp avtalet 

på två delar enligt den metod som EU-domstolen la fram i von den Boogaaard målet.
154

 Detta 

är visserligen en brist ur förutsebarhetssynpunkt att avtal om mahr inte kvalificeras på samma 

sätt men rättsäkerhet innebär även att olika fall ska behandlas olika och därför bör avtalen 

bedömas från fall till fall med den ovan utstakade riktlinjer som hjälp.
155

 

Mahr skulle även kunna kvalificeras som ett eget rättsinstitut. Fördelarna är att det blir en mer 

enhetlig kvalifikation. Detta är ett alternativ eftersom mahravtalen inte direkt passar in under 

några av de kollisionsregler som idag finns. Hult hävdade dock att när detta sker ska 

domstolen lösa problemet med hjälp av analogier och e contrarioslut och i sista hand 

formulera en ny regel.
156

 Frågan är därför om avtal om mahr är så pass väsenskilt från de 

kollisionsregler som redan finns att domstolen inte kan göra analogier till dessa. Jag anser inte 

att så är fallet. Mahr har en tydlig skyddskaraktär i grunden som överensstämmer med både 

makars förmögenhetsförhållanden och underhåll. Jag anser vidare det vara upp till lagstiftaren 

att utforma den nya regeln. Det ligger många olika dimensioner bakom rättsinstitutet mahr 

och det är inte bara kvalifikationsproblematiken eller lagvalsreglerna som lagstiftaren bör ta 

ställning till. Detta kommer jag att utveckla nedan under avsnitt 6. Mahr bör därför enligt mig 

kvalificeras som antingen underhåll eller tillhörande makars förmögenhetsförhållanden.          
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4. Konsekvenser av de olika lagvalen 

I det fall svensk lag skulle bli tillämplig på avtalet om mahr är rättsläget ännu oklart. Detta är 

därför ett helt eget uppsatsämne som det inte finns möjlighet att gå in mer djupgående på här. 

Sammanfattningsvis kan dock sägas att doktrinen synes enig om att avtalet inte skulle kunna 

vinna bifall enligt svenska regler eftersom mahr inte kan anses rymmas i några av våra 

rättsregler.
157

 Uttalanden i förarbetena till LIMF kan dock tyda på att avtalen ändå ska kunna 

anses vara giltiga.
158

  

Skulle det istället vara så att lagvalsreglerna utpekar främmande rätt såsom gällande får 

utgångspunkten vara att yrkandet på utbetalning får anses vinna bifall, om inte reglerna om 

ordre public aktualiseras i den specifika tvisten.
159

  

5. Ordre public  

När svenska domstolar ska tillämpa utländsk rätt ska de göra det på ett sätt som stämmer 

överens med den rättsordning som reglerna kommer ifrån. Det handlar om att följa den lojala 

tillämpningens princip.
160

 Detta kan ibland leda till resultat som anses stötande från svensk 

synvinkel. Ibland leder tillämpningen av en viss regel till att resultatet blir stötande till den 

grad att lagstiftaren inte längre anser att det är lämpligare att tillämpa den utländska regeln 

trots argumenten i avsnitt 1.2 Varför tillämpar vi främmande rätt. Den svenska internationella 

privaträtten stödjer sig i dessa fall på principen om ordre public. Principen anses gälla över 

hela den internationella privaträtten även utan lagstöd. I rättspraxis har det visat sig att 

svenska domstolar och myndigheter är mycket restriktiva med tillämpningen av ordre public. 

Kraven för att en situation ska kvalificeras som uppenbart oförenlig med grunderna för den 

svenska rättsordningen är således högt ställda. Enligt Bogdan är detta inte ett bevis för att 

domstolarna skulle acceptera i hög grad stötande tillämpningsresultat utan snarare för att de 

försöker undvika användningen av ordre public på ett öppet sätt. Han tycker sig se att 

domstolarna hittar andra sätt runt problemet med det stötande resultatet.
161

 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är den utländska rättsregeln i sig som man tar 

ställning till när bedömningen görs av vad som är uppenbart oförenligt med grunderna för den 
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svenska rättsordningen utan det är endast resultatet av tillämpningen i det enskilda fallet.
162

 

Ordre public bör endast användas på det sätt som medför minsta möjliga ingrepp i den 

tillämpliga utländska regeln.
163

 Det kan innebära att den utländska regeln ersätts med en 

motsvarande svensk regel eller endast bortses från.
164

 

Det är utifrån detta inte förvånade att hovrätten för övre Skåne och Blekinge i RH 1993:116 

kom fram till att det inte strider mot svensk ordre public att bifalla ett yrkande om mahr.
165

 

Tingsrätten påpekar även i sin dom att Sverige innan reglerna om giftorätt infördes hade ett 

liknade morgongåvoinstitut även om det hade en delvis annan funktion. Efter detta avgörande 

har flera svenska domstolar avgjort tvister om mahr, vilket får tolkas som att mahr inte på ett 

generellt plan kan anses uppenbart oförenlig med grunderna för den svenska rätts-

ordningen.
166

 Ordre public är som ovan visat inte knutet till en viss rättsregel eller ett visst 

rättsinstitut i sig utan till konsekvenserna som tillämpningen i ett visst fall leder till. I RH 

1993:166 yrkade kvinna endast på 75 % av den avtalade mahr som fanns i äktenskaps-

kontraktet. Av handlingarna synes sänkningen ha kommit från att kvinna tog på sig 25 % av 

skulden till att äktenskapets upplöstes. I detta fall hade äktenskapet upplösts av en israelisk-

muslimsk domstol. I Sverige prövas inte skuldfrågan i samband med skilsmässoprocesser och 

det hade varit intressant att veta hur domstolen hade hanterat frågan om kvinnan istället hade 

krävt ut hela den avtalade summan. Enligt förarbetens till IÄL skulle ett liknade ideellt 

skadestånd i sambad med äktenskapsskillnaden anses oförenligt med svensk ordre public.
167

  

5.1 Problematisering av ordre public 

Som ovan konstaterats kan det inte sägas att avtal om mahr på ett generellt plan leder till 

tillämpningen av ordre public. Det är till och med så att vi i princip skulle kunna uppnå 

samma resultat om makar i Sverige väljer att skriva ett äktenskapsförord som med 

användningen av mahr, varför avtalen inte är något konstigt eller främmande i sig. Avtal om 

mahr skulle dock i olika situationer kunna utlösa ordre public beroende på vilka aspekter av 

avtalet som är tvistiga. Jag tror till exempel att de flesta skulle ha svårt att acceptera att en 

svensk domstol i en tvist om en ospecificerad mahr beslutar att låta kvinnans oskuld vara en 

avgörande faktor vid beräkningen av en skälig mahr. En annan situation som verkar 
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främmande är att en kvinna yrkar att få ut sin mahr och mannen invänder att hon endast har 

rätt till halva eftersom hon inte har fullföljt sin förpliktelse att fullborda äktenskapet med 

sexuellt samliv. Eventuellt skulle domstolen i dessa fall kunna omtolka mannens invändning 

såsom Bogdan antyder
168

 och istället betrakta invändningen som ett yrkande om jämkning 

tillföljd av ett kort äktenskap.
169

 På detta sätt kommer domstolen undan det stötande resultatet 

att kvinnan måste ha sexuellt samliv med sin man för att få ut full mahr.  

Advokaten Ann-Cathrine Söderström berättar i tidningen Advokaten att utbildning, bra jobb 

och det faktum att hennes klient försörjt sin man och inte gett honom barn är faktorer som 

skulle kunna göra att kvinnans mahr tolkas till ett mindre belopp av en imam.
170

 Detta kan vid 

en första anblick anses stötande att en kvinna ska straffas med en mindre mahr för att hon 

utbildat sig och arbetar. Jag skulle snarare vilja tolka det i ljuset av att mahr ses som en 

ekonomisk säkerhet för kvinnan i de fall hon inte kan försörja sig själv, varför det inte är 

konstigt att sätta ner beloppet om det visar sig att hon faktiskt kan försörja sig själv. I detta 

fall hade hon dessutom försörjt sin man som inte kunde försörja sig själv men ändå 

förväntades betala ut hennes mahr. Att paret inte har några barn, och speciellt som det är 

uttryckt att kvinnan inte har gett mannen några barn, kan även det ses som stötande. Tanken 

bakom detta kan vara något så enkelt och förståeligt som att om de hade haft barn hade 

kvinnan varit i behov av en större mahr för att kunna försörja både sig och barnet. Blir 

utländsk rätt tillämplig i en tvist ska den tillämpas lojalt av den svenska domstolen även om 

det är till nackdel för kvinnan, så länge resultatet inte blir stötande till den grad att det faller in 

under ordre public.
171

 I ljuset av detta sätt att omtolka storleken på mahr är likheten slående 

med underhåll och i linje med vårt eget behovskriterium. Det kan därför inte ses som stötande. 

Ett problem uppstod dock för kvinnan eftersom hon behövde ha en stor mahr för att kunna 

förhandla sig ur sitt religiösa äktenskap. Att inte ha tillgång till en skilsmässa anser jag falla in 

under ordre public. Svenska regler ska ge alla samma möjlighet till äktenskapsskillnad. 

Problemet uppstår till följd av att det föreligger parallella rättssystem som inte är förenliga 

med varandra. En svensk domstol kan inte framtvinga en religiös skilsmässa, det är den helt 

enkelt inte behörig att göra.
172
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En annan vinkling på samma problematik är om mannen redan har betalat ut kvinnans mahr, 

exempelvis vid ingåendet av äktenskapet och sedan vänder sig till svensk domstol för att 

kräva tillbaka den mahr som han betalat på grund av att kvinnan har ansökt om 

äktenskapsskillnad. Hon måste enligt de islamiska reglerna betala tillbaka allt hon fått om hon 

väljer att upplösa äktenskapet.
173

 Detta skulle kunna likställas med ett krav på ideellt 

skadestånd tillföljd av att kvinna har skuld till att äktenskapet upplöses. Ett sådant ideellt 

skadestånd ska dock anses falla under svensk ordre public.
174

  

Anknytningen till Sverige kan spela in i bedömningen av vad som faller in under ordre public 

varför ett förhållande som har närmare anknytning till Sverige har större chans att falla in 

under tillämpningen av ordre public än ett förhållande som har mindre anknytning.
175

 De ovan 

berörda frågorna och andra som mahr kan ge upphov till har mig veterligen ännu inte tagits 

upp till prövning i Sverige, varför rättsläget synes oklart. Det som dock är fastslaget är att 

avtal om mahr i sig inte leder till att regeln om ordre public blir tillämplig.  
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6. Diskussion 

6.1 Olika grundsyn 

Att avtal om mahr är svåra att hantera rättsligt handlar inte bara om den juridiska metoden 

eller att det juridiska hantverket har svårt att hantera främmande rättsinstitut. Jag upplever att 

det i Sverige idag finns många och starka känslor för Islam och islamisk rätt och huruvida vi 

ska tillämpa islamisk rätt i svenska domstolar. Kanske har dessa känslor sin grund i fördomar 

och rädsla för det som vid första anblick synes vara annorlunda och konstigt.  

I Sverige utgår vi från att makar är två jämställda parter som frivilligt ingår äktenskap med 

varandra och att de i äktenskapet ska fortsätta att vara två starka fria individer med respekt för 

varandras person och integritet. Vi tillåter makarna att ha avtalsfrihet samtidigt som vi 

begränsar den på flera olika sätt tillföljd av ett skyddssyfte.
176

 Utgångspunkten vid en 

eventuell skilsmässa är att de före detta makarna ska dela på allt och sedan vara klara med 

varandra. För mig är det tydligt att vi i Sverige har valt att se ÄktB och regleringen av makars 

förmögenhetsförhållanden till större delen som en skyddslagstiftning och något som vi tycker 

att alla borde leva efter.
177

 Speciellt tydligt blir detta om man tittar i LIMF, först accepterar 

lagstiftaren all främmande rätt på detta område samtidigt som man känner man sig tvungen att 

plocka in olika skyddsbestämmelser från ÄktB i 9-10 §§ LIMF, det handlar om övertagande-

rätten av den gemensamma bostaden, jämkningsregeln och förfogandereglerna.
178

 Den 

svenska lagstiftaren tillåter avtalsfrihet och ser äktenskapsrätten som dispositiv rätt samtidigt 

som lagstiftaren inskränker avtalsfriheten tillföljd av viljan att skydda svagare part. Att ha 

total avtalsfrihet kommer i vissa fall leda till bristande jämställdhet och en stats framtvingade 

av jämställdhet kommer leda till reducerad avtalsfrihet.
179

 På detta sätt ligger det en inbyggd 

problematik redan i den svenska lagstiftningen. Utöver detta krockar det svenska synsättet i 

viss mån med det som finns inom den islamiska rätten där mannen ges en dominerande 

ställning. Jag tänker framför allt på mannens nästintill monopolliknade ställning när det gäller 

att ta ut skilsmässa och de förmånligare arvsregler som gäller för män.
180

 Den grundläggande 

frågan blir därför hur vi ska hantera detta i Sverige? Kan vi acceptera att andra länder, 

rättsordningar och människor väljer att ha en annan syn på äktenskapet, på män och kvinnor 

och på hur ekonomin ska vara uppdelad?  
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Vi har valt att ha internationella privaträttsliga regler av just den anledningen att lagstiftaren 

anser att det är lämpligare att låta en annan rättsordning reglera en viss tvist för att den 

rättsordningen har en närmare anknytning till parterna och för att man då utgår från att 

parterna har anpassat sitt handlande efter denna rättsordning. Att inte acceptera den 

främmande rättsordning får stora konsekvenser för dem som har anpassat sitt handlande. Som 

jag kommer påvisa i denna diskussion kan avtalet om mahr inte ses isolerat som ett enda avtal 

utan måste ses i ett större sammanhang. Avtal om mahr skapar inlåsningseffekter för både 

män och kvinnor. Att vägra döma ut mahr kan skapa stora problem för kvinnorna som då 

förlorar sin i praktiken enda väg ut ur ett oönskat religiöst äktenskap. Att alltid döma ut mahr 

skapar en stor och tung ekonomisk börda för männen som dessutom kan bli tvungna att vid en 

äktenskapsskillnad i Sverige dela lika på alla tillgångar som finns.  

De familjerättsliga reglerna frambringar starka känslor hos oss människor förmodligen för att 

de rör de grundläggande värderingarna i den privata sfären.
181

 Eftersom dessa regler formar 

vår identitet och våra släktförhållanden på ett betydande sätt är det ofta viktigt för oss att vi 

får ta med dessa familjerättsliga värderingar när vi flyttar över landsgränser. I och med att 

Sverige har upplevt en betydande invandring de senaste åren har vi nu normer och levnadssätt 

som skiljer sig från varandra och samtidigt finns sida vid sida. Från samhällets sida är det 

viktigt att vissa grundläggande värderingar upprätthålls och är lika för alla som ingår i 

samhället. För de personer som däremot inordnat sina liv efter andra värderingar kan det 

upplevas som en kränkning att behöva inordna sitt liv efter en majoritet.
182

 Grundfrågan är 

moral, ska alla göra som vi eller kan vi acceptera mångfald? Om vi accepterar mångfald, hur 

mycket mångfald kan vi acceptera? Kan vi i framtiden acceptera att vi officiellt har olika 

rättsordningar utifrån tro såsom exempelvis Israel? 

6.2 Det religiösa i det sekulära 

Till följd av den stora invandring som skett till Sverige vänder sig fler och fler till religionen 

för att söka ledning och råd. Islamisk rätt är för dessa personer en rättslig och moralisk källa 

som tillhandahåller de svar som efterfrågas.
183

 När rätt och religion sammanblandas uppstår 

det problem för sekulariserade stater som Sverige. Här är rätt och religion åtskilda och vi har 

ett starkt skydd för religionsfriheten, det blir onekligen ett problem när religioner som Islam 

dessutom ses som ett eget rättssystem. Det starka skydd vi ger åt religionsfriheten ska de även 
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omfatta religiös rätt? Ytterligare ett problem uppstår när andra länder såsom Iran och 

Saudiarabien bygger sina rättsordningar direkt på Islam. Vi kan då hamna i situationen att vi 

blir tvungna att i svenska domstolar använda religiös rätt eftersom det är det rättsystem som 

utpekas av våra internationella privaträttsliga regler. Den religiösa rätten kan således komma 

in i den svenska rättsordningen dels genom skyddet vi ger för religionsfriheten, dels genom 

våra internationella privaträttsliga regler när den utpekade främmande rätten vilar på religiös 

rätt.     

I Sverige har vi ett synsätt på rätt och religion som går ut på att religionen är accepterad i 

samhället men endast som en privatsak. Religionen hör inte hemma i lagar eller i de 

institutioner som styr och upprätthåller samhället. I och med invandringen har en större del än 

förut en annan uppfattning och syn på rätt och religion.
184

 Även om svensk sekulariserad 

lagstiftning ska vara fri från religiösa värderingar och legitimering bygger den på kultur och 

moral.
185

 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna
186

 [cit. EKMR] har ett skydd för religionsfrihet i art. 9 och även om 

Europadomstolen inte har tagit ställning till just mahravtalen har den uttryckt att kraven på 

parallella rättssystem går bortom konventionen.
187

 Sverige behöver således inte acceptera det 

islamiska rättssystemet eller låta att det finnas parallella rättssystem utifrån tro såsom i Israel. 

Kanske kan mahravtalen ändå skyddas genom EKMR eller EU-stadgan
188

 men detta har ännu 

inte prövats. En trend tyckts dock kunnat ses i Europa viken är att vi allt starkare ta avstånd 

från främmande regler som inte beaktar kvinnor och mäns lika rättigheter.
189

 

6.3 Parallella rättsystem och haltande äktenskap 

I Sverige har alla rätt till en äktenskapsskillnad utan att ange någon anledning till detta.
190

 

Efter en äktenskapsskillnad står bodelningsinstitutet till förfogande där makarna enligt huvud-

regel delar på den egendom som finns.
191

 Det kan till och med synas girigt av kvinnan att 

utöver detta kräva ut sin mahr. Mahr har en naturlig plats i det muslimska familjerättsliga 

systemet för att skydda kvinnorna. Sverige har ett könsneutralt skydd vilket leder till att avtal 

                                                 
184

 U. Brandberg och T. Knutson, 2010, s. 26. 
185

 M. Sayed, 2010, s. 201. 
186

 Har genom lag (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna integrerats i vår rättsordning. 
187

 Refah Partisi (Välfärdspartiet) och andra mot Turkiet mål nr 41340/98, 41342/98, 41343/98 och 41344/98 

meddelade den 13 februari 2003 samt M. Brattström och M. Sayed, 2013, s. 223f. 
188

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02). 
189

 M. Jänterä-Jareborg, 2010, s. 239. 
190

 I vissa fall med beaktande av en sex månaders betänketid, se 5 kap. ÄktB. 
191

 För mer ingående utredning kring bodelningsinstitutet se bland annat Ö. Teleman, 2011. 



43 

 

om mahr tappar en del av sin funktion här.
192

 För många kvinnor handlar det dock inte om 

pengarna utan en möjlighet att ta sig ut ur ett oönskat religiöst äktenskap. Oavsett vad man 

tycker om frågan om parallella rättsystem finns det uppenbart muslimer i Sverige som väljer 

att följa den islamiska rätten vid sidan av de svenska reglerna. Detta kan ske av religiös 

övertygelse eller för att dessa personer fortfarande har anknytning till ett främmande land där 

islamisk rätt är bärande och det svenska rättsystemet inte accepteras.  

Eftersom den islamiska rätten endast erhåller en begränsad möjlighet för kvinnor att skilja sig 

är avtalet om mahr fortfarande efter en svensk äktenskapsskillnad det enda sättet att komma 

ur det religiösa äktenskapet som inte alltid anses upplöst bara för att en svensk domstol utifrån 

svenska regler har beslutat att äktenskapet är upplöst. De islamiska föreningar i Sverige som 

ansluter sig till tolkningen av islamisk rätt som begränsar kvinnors rätt till skilsmässa kommer 

inte att vara behjälpliga och utfärda de handlingar som behövs för att makarnas äktenskap ska 

anses upplöst religiöst.
193

 Vissa kvinnor har då sett det som den enda lösningen att få en dom 

på att mannen är skyldig att betala ut hennes mahr för att sedan kunna använda domen som ett 

påtryckningsmedel för att avsluta det religiösa äktenskapet och således få till en giltig 

skilsmässa även i länder som inte accepterar de svenska avgörandena.
194

  

Det är viktigt för dessa kvinnor att få till en äktenskapsskillnad som accepteras även i 

hemlandet av flera anledningar, bland annat kan män i länder som Iran dra in sin frus alla 

resehandlingar och således belägga henne med utreseförbud om hon skulle återvända dit för 

semester eller för att träffa släktingar som fortfarande finns kvar i landet. En annan orsak till 

att få äktenskapet upplöst är att kvinnor som inte får sina religiösa äktenskap upplösta riskerar 

att ses som otrogna om de skulle hitta en ny man att leva med vilket kan innebära livsfara om 

de skulle vistas i länder som Pakistan där utomäktenskapliga relationer straffas med döden. 

Även om kvinnan inte skulle utsättas för det ovan beskrivna kan hon av egna religiösa 

anledningar vilja få tillstånd en religiös skilsmässa för att sedan kunna gifta om sig.
195

  

Problemet med haltande äktenskap är svårlöst och skapar stora problem för de kvinnor som 

fastnar mellan systemen. Problemet skulle kunna lösas på det internationella planet med hjälp 

av konventioner eller bilaterala avtal. Att det inom en snar framtid skulle komma en 

överenskommelse mellan Sverige och länder som Iran, Pakistan och Saudiarabien som går ut 
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på att vi accepterar varandras domar synes dock inte troligt. På det nationella planet kan 

lösningen finnas i de islamiska församlingarna. Dessa har en viktig roll att fylla när de tolkar 

islamisk rätt. Det vore önskvärt om den tolkningen som görs är i överensstämmelse med de 

svenska förhållandena. Sayed ser att en lösning på problemet är att ha ett standardiserade 

äktenskapskontrakt som innehåller en klausul som ger kvinnan rätt att upplösa äktenskapet.
196

 

Detta hjälper dock inte de kvinnor som ingått äktenskap utomlands eller redan har äktenskaps-

kontrakt som inte ger dem rätt till en skilsmässa. Ett annat lösningsförslag är att skapa ett 

imam-råd som ska utfärda islamska skilsmässodokument.
197

 Detta måste dock ske inom de 

muslimska samhällena i Sverige och kan inte egenmäktigt beslutas om av lagstiftaren.  

Haltande äktenskap är inte ett problem för män eftersom de alltid kan få tillstånd en 

äktenskapsskillnad både enligt de svenska reglerna och enligt de islamiska reglerna. Skulle 

det trots allt visa sig att männen inte kan få till en religiös äktenskapsskillnad är 

konsekvenserna inte lika stora för dem då kvinnorna inte har möjlighet att dra in sina mäns 

resehandlingar. De riskerar inte heller att ses som otrogna om de gifter om sig eftersom det 

inom Islam är accepterat att män kan ha flera fruar.
198

  

Utifrån detta kan det kännas frestande att alltid döma ut mahr för att hjälpa dessa kvinnor som 

sitter fast mellan två system. Konsekvenserna av att alltid döma ut mahr kan å andra sidan bli 

att män fastnar i oönskade äktenskap om det visar sig att de vill skiljas men inte har råd att 

betala ut den mahr som makarna avtalat om. En av tankarna bakom institutet mahr är att skapa 

stabila familjer, en naturlig följ av detta är att det är svårare för män och kvinnor att lämna 

äktenskapet.
199

 I vissa länder syns dessa inlåsningseffekter tydligare än i andra då vissa länder 

har fängelse som straff för de män som inte kan betala ut kvinnans mahr.
200

 I Sverige riskerar 

männen visserligen inte fängelse men männen kan ändå känna sig tvungna att leva kvar i 

relationen eftersom de inte kan betala ut den mahr som är avtalad. Vi befinner oss således i 

den paradoxala situationen att om vi beslutar oss för att döma ut mahr skapas inlåsnings-

effekter för män medan om vi väljer att inte döma ut mahr skapas inlåsningseffekter för 
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kvinnor. Att tvingas vara kvar i ett oönskat äktenskap är något som står i rak motsats till den 

svenska övertygelsen om en absolut rätt till äktenskapsskillnad för både kvinnor och män. Hur 

lagstiftaren och rättstillämparen än beslutar sig för att hantera tvister kring mahr finns det gott 

om utrymme för kritik.
201

 

Ytterligare ett problem med mahr är hur det ska hanteras i relation till det svenska 

bodelningsinstitutet. Här kan det uppstå överkompensation om kvinnan erhåller en bodelning 

och mahr. Samtidigt kan hon riskera att bli underkompenserad om hon varken får en 

bodelning eller mahr.
202

 Denna form av över- och underkompensation riskerar att inträffa när 

olika regelverk är tillämpliga samtidigt. Att utländsk rätt inte tillhandahåller ett bodelnings-

institut eller liknade efter en äktenskapsskillnad kan enligt förarbetena till LIMF strida mot 

svensk ordre public vilket gör att mannen då kan tvingas göra en bodelning för att sedan 

dessutom betala ut mahr.
203

 Det får anses stötande om kvinnan har rätt till både bodelning och 

mahr, varför om denna situation uppkommer bodelningen på något sätt måste kompensera för 

detta. Idag synes ingen veta hur mahr ska hanteras vid en svensk bodelning.
204

 Problemet 

kvarstår, så länge mannen blir kompenserad för kvinnans rätt till mahr har hon förlorat sitt 

påtryckningsmedel för att komma från ett oönskat religiöst äktenskap.  

6.4 Avtal om mahr är inte lösningen  

Om vi nu accepterar tanken på att avtal om mahr inte får genomslag på ett generellt plan i 

Sverige. Följden av detta är som redan konstaterats att kvinnors möjlighet att lämna ett 

religiöst äktenskap minskar dramatiskt vilket leder till att dessa kvinnor kan hamna i haltande 

äktenskap. För dessa kvinnor är det ett verkligt problem att inte kunna använda sin mahr som 

påtryckningsmedel för att ta sig ur ett oönskat religiöst äktenskap av dels religiösa skäl och 

dels för att de kan få problem i sina hemländer. Fågan är om den svenska rättstillämparen eller 

svenska lagstiftaren kan göra något åt denna situation. Svenska myndigheter kan inte fatta 

beslut som ska gälla religiöst eller i andra länder, vi har inte och bör inte ha den makten. 

Religionen skyddas av religionsfriheten och lagstiftaren kan inte besluta i enskilda frågor som 

rör olika religioner. Den svenska lagstiftaren har beslutat att rätten till äktenskapsskillnad 

gäller i princip alla och tillföljd av detta står även bodelningsförfarandet till förfogande. 

Avtalet om mahr har därför tappat sin funktion i det svenska samhället. Den undersökning 
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som Sayed har genomfört visar dessutom att par som är uppvuxna i Sverige och sedan 

konverterar till Islam endast använder mahr symboliskt, vilket kan tyda på att den funktion 

som avtalet har fyllt i andra länder inte går att applicera på svenska förhållanden.
205

  

Konsekvenserna av att låta avtalen få genomslag exempelvis genom att kvalificera mahr som 

ett eget avtal och sedan låta avtalsorten vara den avgörande som Sayed
206

 föreslår är att vi 

skapar inlåsningseffekter för män där de inte bara är fast i ett religiöst äktenskap utan helt 

saknar möjlighet till äktenskapsskillnad eftersom även om de upplöser äktenskapet enligt de 

svenska reglerna kommer de att vara tvungna att betala ut den mahr som är avtalad. Här är en 

rimlig invändning att utgångspunkten i alla rättsordningar borde vara pacta sunt servanda, att 

avtal ska hållas, varför männen får skylla sig själva. Problemet med den argumentationen är 

att den svenska lagstiftaren inte har accepterat det på andra delar av äktenskapsrätten där 

avtalsfriheten är starkt begränsad. Dessutom kan det hävdas att även vi i Sverige använder oss 

av olika löften när äktenskap ingås som inte alltid efterlevs, såsom att alltid älska varandra, att 

alltid leva med varandra och att vara varandra trogna. På samma sätt kan avtalen om mahr ses 

som en romantisk gest som inte ska infrias. Detta talar i vart fall de fall där männen i avtalet 

har lovat att ge sin fru ett stort antal röda rosor eller lika många guldmynt som året hon föddes 

för.
207

 Den gemensamma partsavsikten kan helt enkelt inte antas vara att avtalet ska infrias. 

Sammanfattningsvis anser jag att övervägande skäl talar för att inte låta sig frestas av tanken 

på att i största möjliga mån döma ut mahr för att hjälpa kvinnor ur oönskade äktenskap, priset 

blir för högt på andra håll.  
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7. Slutsats 

Den här uppsatsen har haft till syfte att utreda hur svenska domstolar ska hantera det 

främmande rättsinstitutet mahr när tvisten har anknytning till främmande rätt. Problemen som 

följer av avtal om mahr är många och otroligt komplexa, denna uppsats har endast skrapat på 

ytan av de problem som tagits upp och många problem har på grund av utrymmesbrist inte 

ens berörts. Jag har kommit fram till att mahr är ett heterogent rättsinstitut som skiftar framför 

allt till följd av de olika tolkningar som finns av Islam samt att de blivande makarna har stor 

avtalsfrihet på området. Detta medför att olika kvalificeringar av mahr är möjliga beroende av 

syftet med avtalet i det enskilda fallet. Jag anser dock att det ligger närmst att kvalificera mahr 

som underhåll eller tillhörande makars förmögenhetsförhållanden. Lagvalsreglerna som 

återfinns i de olika internationella privaträttsliga regleringarna ger makarna stora möjligheter 

att avtala om tillämplig lag. Om äktenskapskontrakten inte kan anses utgöra ett lagval blir 

framför allt makarnas gemensamma hemvist tillämpligt enligt LIMF och kvinnans hemvist 

enligt EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagprotokoll. Dessutom har jag i uppsatsen 

kommit fram till att avtal om mahr inte i sig utlöser tillämpningen av ordre public. Beroende 

av vilka aspekter av avtalet som är tvistiga kan regeln dock bli tillämplig.    

De två avgöranden som idag ligger på Högsta domstolens bord är efterlängtade samtidigt som 

alla frågor inte kommer att få ett svar i och med dessa avgöranden. Dessa mål är förmodligen 

bara toppen på det isberg av problem och ställningstaganden som kommer behöva tas i 

samband med tvister om mahr i framtiden. Det vore även önskvärt om den beslutande makten 

såg över problematiken och löste den bakomliggande frågan med den parallella rättsystem 

som har uppstått i dagens multikulturella Sverige. Förmodligen ligger inte lösningen i att 

producera lagtext som förbjuder parallella rättsystem, jag kan inte se att detta skulle få några 

effekt i praktiken. Svaret ligger snarare i att få till ett fungerande samarbete med de islamiska 

församlingarna som idag finns i Sverige för att minska de slitningar som blir för troende 

muslimer när det fastnar mellan dessa system.  

Genom att kvinnor och män har samma rättigheter, tillgång till utbildning och tillgång till 

arbetsmarknaden samt till äktenskapsskillnad och det bodelningsinstitut som svensk lag 

tillhandahåller tappar avtal om mahr med höga summor sin funktion.
208

 Detta är något jag 

tycker att vi borde sträva efter.         
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