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BEHANDLINGEN AV MAHR I SAMBAND MED 
BODELNING ENLIGT SVENSK RÄTT
Av Margareta Brattström & Mosa Sayed1

Avtal om mahr utgör en del av ett muslimskt äktenskap och kan liknas vid en 
morgongåva från mannen till hustrun. I svensk rätt regleras makars möjligheter 
att ingå familjerättsliga avtal i äktenskapsbalken. Det !nns också par som ingått 
avtal om mahr inför en parrelation som inte uppfyller kraven på äktenskap i svensk 
rätt; sådana par kan dock vara sambor i sambolagens mening. Nedan följer dels en 
redogörelse för det islamska institutet mahr, dels en problematisering av avtal om 
mahr i relation till reglerna i äktenskapsbalken och sambolagen.

1. INLEDNING
Sverige har genom de senaste decenniernas internationalisering och migrations -
strömmar blivit ett mer heterogent, mångkulturellt och religiöst splittrat sam -
hälle än tidigare. Utvecklingen är densamma i många andra länder. Hur oli -
ka individer utformar sina familjeliv påverkas bland annat av deras kulturella 
bak grund. Numera är en relativt stor del av den svenska befolkningen musli -
mer, vilket medfört att delvis nya frågor uppkommit vid tillämpning av vår 
familje rättsliga lagstiftning.2 Ett exempel är vilka rättsliga konsekvenser som 
kan följa av ett avtal om mahr, det islamska avtalet mellan blivande makar om 
morgongåva.

Det !nns en rad underrättsavgöranden från svenska domstolar angående 
avtal om mahr.3 Utgången i målen skiftar och rättsläget förefaller vara tämli-
gen spretigt. Det kan delvis förklaras av att domstolsavgöranden i dispositiva 

1  Margareta Brattström är professor i civilrätt, särskilt familjerätt, Mosa Sayed är universitets-
PIOXSV�M�VmXX�SGL�ZmVHIOSR¾MOXIV��&oHE�mV�ZIVOWEQQE�ZMH�.YVMHMWOE�JEOYPXIXIR��9TTWEPE�YRMZIVWMXIX��
%VXMOIPR� F]KKIV� To� ZoVX� EVFIXI� MRSQ� VEQIR� J}V� JSVWORMRKWTVSKVEQQIX�The Impact of Religion: 
Challenges for Society, Law and Religion. Se för mer information http://www.crs.uu.se/Forskning/
impactofreligion/.
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tvister, till vilka frågan om mahr räknas, är beroende av hur parterna utformat 
sin talan och vilken bevisning som åberopats. Vid komparativa studier om hur 
mahr behandlats i västerländska domstolar har det varit svårt att urskilja någon 
given och enhetlig lösning, vilket gäller såväl inom ett land som vid en jämför -
else mellan länder.4 Sverige är således inte unikt när det gäller svårigheterna att 
hantera mahr rättsligt. Många mål av denna typ innehåller "era dimensioner, 
såsom internationell privat- och processrätt och svensk familjerätt. Som insti-
tut har mahr koppling till religionen islam och betraktas av många muslimer 
som en del av ett religiöst muslimskt äktenskap. Dess koppling till en religiös 
tradition, och dess natur av minoritetsnorm, aktualiserar fri- och rättighets-
frågor. Hänsyn behöver därför tas till bland annat bestämmelserna i Europeis-
ka konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna (Europakonventionen, EKMR) och hithörande praxis från 
den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). 
Frågan om anspråk på mahr skyddas av konventionen har ännu inte prövats av 
Europadomstolen. Närliggande frågor har emellertid avgjorts, såsom verkan av 
så kallade informella äktenskap, och Europadomstolen har i "era sammanhang 
betonat vikten av att konventionsstaterna tar hänsyn till de särskilda behov 
som minoritetsgrupper har av att deras kultur och sedvänjor får ett rättsligt 
skydd. Denna praxis måste beaktas vid en diskussion om avtal om mahr. 

Syftet med denna uppsats är att belysa de rättsliga aspekterna av avtal om mahr. 
Vi fokuserar primärt på de utmaningar som mahr ger upphov till i rent interna 
fall, det vill säga fall som har att bedömas enligt svensk rätt. Nedan följer i 
avsnitt 2–4 en redogörelse för det islamska institutet mahr, de olika varianterna 
på sådana avtal, dess funktion samt lagvalsfrågor. I avsnitt 5–8 problematiseras 
avtal om mahr i relation till den svenska regleringen i äktenskapsbalken (ÄktB) 
och sambolagen (2003:376, SamboL). Frågor med anknytning till Europa-
konventionen utvecklas i avsnitt 9. Avslutningsvis !nns, i avsnitt 10, en över-
gripande diskussion av de frågor som behandlats i uppsatsen.

���1%,6�-�()2�-70%1-7/%�6c88786%(-8-32)2
I koranen !nns inga detaljerade regler om mahr. Det saknas således bestäm-
melser bland annat om ett minsta eller högsta värde för mahr, utfallandetid-
punkt och om uppdelning av gåvan. De närmare föreskrifterna härom har 
istället konstruerats genom tolkning av rättslärda inom ramen för de islamiska 
rättsskolorna.5 Rättsskolornas tolkningar är idag implementerade i lagstiftning 

�� �*SYVRMIV��4EWGEPI��*PMVXMRK�[MXL�+SH�MR�;IWXIVR�7IGYPEV�'SYVXW��1ELV�MR�XLI�;IWX��-RXIVRE-
XMSREP�.SYVREP�SJ�0E[�4SPMG]�ERH�XLI�*EQMP]������W�����
�� �7E]IH��1SWE��1ELV�¯�W]JXI��JYROXMSR�SGL�WXmPPRMRK�M�WZIRWO�VmXX��cOXE�QEOEV��9RKHSQWWX]VIP�
sens skrifter 2012:1 s. 20.
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i många islamiskt färgade rättsordningar. Även om det råder konsensus om 
de mest elementära aspekterna av mahr så !nns det stora skillnader på detalj-
nivå och i hur mahr används i praktiken runt om i den muslimska världen. 
Det är viktigt att komma ihåg att islamiskt färgade rättsordningar är mycket 
heterogena med avseende på språk, kultur, rättstradition med mera. Mahr kor-
responderar ofta med ett lands ekonomiska, rättsliga, sociala och kulturella 
förhållanden. Det ger en betydande variation i den praktiska användningen 
av institutet. Detta medför i sin tur att användningen av mahr bland svenska 
muslimer varierar stort beroende på ursprung och kulturell kontext.

Även om en mahr har angivits i ett äktenskapskontrakt kan, allt efter kultur 
och sedvänjor i ett speci!kt land, de närmare avtalsvillkoren således variera i 
hög grad. Vissa avtal föreskriver en mahr muqadamm som innebär att avtalet 
realiseras i anslutning till äktenskapets ingående genom att mannen fysiskt 
överför egendomen till hustrun i samband med exempelvis vigselceremonin. 
Många avtal föreskriver om en mahr muakhar som innebär en uppskjuten 
mahr där en del, eller huvuddelen, av den överenskomna gåvan utfaller vid ett 
senare tillfälle än vigseln, såsom vid äktenskapsskillnad. I iranska sammanhang 
är det vanligt att ett sådant avtal realiseras efter anmodan av hustrun när som 
helst under äktenskapet.6 Avtal om mahr faller inom ramen för de blivande 
makarnas avtalsfrihet och föregås ofta av överläggningar och förhandlingar 
mellan makarna eller deras familjer. Under vigselceremonin är det brukligt att 
tillkännage innehållet i makarnas äktenskapskontrakt, däribland storleken på 
överenskommen mahr.

���7=*8)2�&%/31�1%,6�¯�1%'63��3',�1-'634)674)/8-:
I en islamiskt färgad rättsordning har mahr en naturlig plats i det familjerättsli-
ga systemet. I dessa samhällen är mahr ett skydd för kvinnan och fyller på så 
sätt en viktig funktion; den skapar koherens i det familjerättsliga systemet. 
I Sverige är det skydd som erhålls genom giftorättssystemet däremot köns-
neutralt. I händelse av en makes död är den efterlevande maken i regel också 
tillförsäkrad ett arvsrättsligt skydd genom reglerna i ärvdabalken. Rättssyste-
m a tiskt och utifrån förutsättningarna i den svenska familjerätten kan institut 
som mahr därför anses som obehövligt.7 Trots dessa förhållanden väljer svenska 
muslimer att ingå avtal om mahr med betydande ekonomiska värden. Hur kan 
detta förklaras? För att besvara denna fråga behöver vi titta närmare på de skäl 
som kan ligga bakom avtal om mahr.

6  Se exempelvis RH 2005:66. Mahr ind al-mutalib är en specialterm för den iranska varianten 
av avtal om mahr som realiseras efter anmodan av hustrun. 
�� �cZIR�M�WZIRWO�VmXX�JERRW�XMHMKEVI�IXX�QSVKSRKoZIMRWXMXYX��(IX�WPSTEHIW�HSGO������KIRSQ�HIR�
R]E�KMJXIVQoPWFEPOIR��7I�ZMHEVI�-RKIV��+}VER��7ZIRWO�VmXXWLMWXSVME��0YRH�������W������
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Till grund för ett avtal om mahr ligger ofta religiösa överväganden. I kora-
nen !nns "era passager som berör mahr under olika begrepp. Utifrån dessa 
föreskrifter i koranen kan mahr närmast kvali!ceras som en religiös bene!k 
rättshandling. I exempelvis kapitel 2 vers 236 och 237 benämns mahr som 
farida, som betyder religiös förpliktelse. I kapitel 5 vers 5 kallas mahr för en 
ajr som betyder en religiös belöning utan motprestation. Vidare implicerar 
koranen att mahr är en nödvändig del av det muslimska äktenskapet. Detta 
framgår i synnerhet av kapitel 33 vers 50 i koranen som föreskriver att rätt-
mätiga hustrur är de till vilka mahr har givits.8 Enligt koranen kapitel 4 vers 
4 är mahr en förbehållslös gåva som kvinnan har rätt till ”som en ren skänk”. 

Den religiösa dimensionen av mahr präglar många avtal om mahr som ingås av 
svenska muslimer. Särskilt tydligt gäller det för äktenskap där en av, eller båda, 
makarna är konvertiter. I en mindre studie som företogs av äktenskapskontrakt 
ingångna vid den Islamiska församlingen i Uppsala kunde det konstateras att 
avtalet om mahr i dessa fall oftast avsåg saker av mindre värde såsom exempel-
vis ett mindre smycke eller ett lågt penningbelopp.9 Dessa avtal omfattade med 
andra ord gåvor av symboliska värden och hade i regel inga reella ekonomiska 
konsekvenser för makarna. Möjligtvis kan detta förklaras med att personer som 
valt att konvertera till islam, såsom personer födda och uppvuxna i Sverige, 
går in i religionen med en annan förförståelse och erfarenhet än invandrade 
muslimer. Konvertiter saknar ofta den kulturella referensram som är förhär-
skande i de länder varifrån invandrade muslimer härrör (där mahr, utöver de 
religiösa/kulturella aspekterna, har stora rättsliga och ekonomiska funktioner). 
För svenskar som konverterar till islam kommer mahr, med utgångspunkt i 
koranen, primärt att vara en religiöst påbjuden handling.10

�� �)RPMKX�ZIVWIRW�FSOWXEZPMKE�SVHEP]HIPWI�WOE�QELV�YXKIW�SEZWIXX�SQ�HIR�FPMZERHI�LYWXVYR�mV�
muslim eller inte.
�� �7E]IH��1SWE��8LI�1YWPMQ�(S[IV� �1ELV� MR�)YVSTI�¯�;MXL�7TIGMEP�6IJIVIRGI� XS�7[IHIR��
)YVSTIER�'LEPPIRKIW�MR�'SRXIQTSVEV]�*EQMP]�0E[��6IH��&SIPI�;SIPOM�SGL�7ZIVHVYT��%RX[IVT�
¯�3\JSVH�¯�2I[�=SVO�������W������
10� �(IX�XSVHI�ZEVE�VIPMKM}WE�}ZIVZmKERHIR�WSQ�WX]V�TIVWSRIV�EXX�M�ZY\IR�oPHIV�OSRZIVXIVE�XMPP�
MWPEQ��3Q�OSRZIVXMXIV�HI½RMIVEV�MWPEQ�YXMJVoR�VIPMKM}WX�RSVQIVERHI�XI\XIV�SGL�YXXEPERHIR��SGL�
MRXI�YXMJVoR�LYV�QYWPMQIV�PIZIV�SGL�LERHPEV�M�IXX�WTIGM½OX�PERH�QIH�IR�QYWPMQWO�QENSVMXIXWFI-
JSPORMRK��OER�HI�½RRE�WX}H�M�TVSJIXIRW�WYRRE��1YLEQQIHW�YXXEPERHIR�SGL�LERHPMRKEV�¯�IR�ZMOXMK�
VmXXWOmPPE� MRSQ�HIR� MWPEQMWOE�VmXXWXVEHMXMSRIR� J}V�EXX�EZXEPE�SQ�QELV�WSQ�mV�EZ�VMRKE�ZmVHIR��
4VSJIXIR�1YLEQQIH�PmV�LE�OPEVKNSVX�EXX�²mZIR�IR�VMRK�EZ�NmVR²�VmGOIV�WSQ�QSVKSRKoZE�SGL�SQ�
HIXXE�WOYPPI�}ZIVWXMKE�FVYHKYQQIRW�J}VQoKE�mV�HIX�XMPPVmGOPMKX�EXX�LER�²YV�QMRRIX�PmWIV�IR�ZIVW�
YV�/SVERIR� J}V�LIRRI²�WSQ�QSVKSRKoZE��WI�&IVRWXV}Q��1YLEQQIH�/RYX��/SVERIRW�FYHWOET��
7XSGOLSPQ�������W������RSX���
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När avtal om mahr rör överenskommelser med betydande penningbelopp, 
emellanåt belopp om hundratusentals kronor, synes det vara hänsynstagan-
den av ekonomisk karaktär som ligger bakom avtalet, snarare än en vilja hos 
parterna att som en religiös gest uppfylla föreskrifterna om mahr i koranen. 
Det är av vikt att sätta företeelsen med beloppsmässigt höga mahr i ett större 
sammanhang; först och främst inom ramen för de övriga familjerättsliga re g-
lerna men också i relation till avsaknaden av socialförsäkringsskydd i många 
islamiskt färgade samhällen. I ekonomiskt hänseende kommer privata arrange-
mang, såsom inom ramen för familjen, att fylla den roll som staten fyller ex-
empelvis i Sverige. Den islamiska familjerätten saknar bodelningsregler som 
motsvarar den svenska giftorätten. Islamisk familjerätt ger inte heller rätt till 
underhåll mellan förutvarande makar.11 Avtal om mahr som inbegriper bety-
dande värden kan fungera som en motvikt till den familjerättsliga regleringen 
i muslimska rättsordningar och som ett ekonomiskt skydd för kvinnan i hän-
delse av skilsmässa. 

Det !nns också skäl att sätta beloppsmässigt höga mahr i relation till skils-
mässoreglerna i många islamiskt färgade rättsordningar, exempelvis Iran. Det 
!nns studier som visar att makar, genom avtal om mahr som inkluderar höga 
belopp – som ofta överskrider mannens förmåga att i realiteten uppfylla avtalet 
– kringgår lagens rigorösa skilsmässoregler gentemot kvinnor (kvinnor ges bara 
en begränsad rätt att ta ut skilsmässa).12 Genom att avtala om en mahr som 
är bortom mannens ekonomiska förmåga, kan rätten till mahr även användas 
som ett förhandlingsinstrument i fall kvinnan inte längre vill leva i det aktu-
ella äktenskapet. Kvinnan kan i en sådan situation ställa krav på att mannen 
antingen fullgör morgongåvan, eller att han medverkar till en skilsmässa. I 
ljuset av att en negligering av att uppfylla ett avtal om mahr är stra#rättsligt 
sanktionerad i Iran är mahr ett mycket e#ektivt familjerättsligt instrument. En 
försummelse leder vanligtvis till fängelsestra#.13 

11� �(IR�MWPEQMWOE�PEKIR�J}VIWOVMZIV�IR�Wo�OEPPEH�ZmRXITIVMSH��idda�J}V�OZMRRER�M�WEQFERH�QIH�
WOMPWQmWWE�HmV�OZMRRER�MRXI�JoV�MRKo�IXX�R]XX�mOXIRWOET��(IRRE�ZmRXITIVMSH�mV���QoREHIV�M�WEQ-
FERH�QIH�WOMPWQmWWE�IPPIV���QoREHIV�SQ�mOXIRWOETIX�YTTP}WIW�QIH�ERPIHRMRK�EZ�QERRIRW�H}H��
1IH�LmRZMWRMRK�XMPP�TEWWEKIV�M�OSVERIR�LEV�HI�¾IWXE�VmXXWPmVHE�MRSQ�HI�MWPEQMWOE�VmXXWWOSPSVRE�ER-
sett att mannen är förpliktigad att försörja sin före detta hustru under iddaperioden. I fall hustrun 
mV�KVEZMH�ZMH�XMHIR�J}V�WOMPWQmWWER�LEV�LSR�VmXX�XMPP�YRHIVLoPP�YRHIV�LIPE�KVEZMHMXIXWTIVMSHIR��(SM��
%FHYV�6ELQER��7LEVME��8LI�-WPEQMG�0E[��0SRHSR��������W����������
12� �1MV�,SWWIMRM��>MFE��1EVVMEKI�SR�8VMEP�¯�%�7XYH]�SJ�-WPEQMG�*EQMP]�0E[�MR�-VER�ERH�1SVSGGS��-�&��
London-New York 2000. 
13� �²-VERMER�XS�TE]���������VSWI�HS[V]²��&&'�2I[W��TYFPMGIVEH���QEVW�������LXXT���RI[W�FFG�
GS�YO���LM�QMHHPICIEWX���������WXQ��LmQXEHIW���������
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Det !nns avtal med beloppsmässigt höga mahr även i den svenska kontex-
ten.14 Vid sådana avtal synes parterna i de "esta fall ha ursprung i ett mus-
limskt land, även om de vid äktenskapets ingående var svenska medborgare 
med hemvist i Sverige. Utformningen av avtalen förefaller ha påverkats av den 
syn och de traditioner som !nns om mahr i makarnas ursprungsland. Men 
det skulle också kunna förhålla sig så att de parter som avtalar om mahr på 
detta sätt, av religiösa och kulturella skäl, valt att inordna sina familjerättsliga 
mellanhavanden enligt den struktur och de normer som förknippas med is-
lam i ursprungslandet. En beloppsmässigt hög mahr bland svenskar som väljer 
att leva enligt ”islamiska familjerättsnormer”, tolkat på olika sätt, kommer då 
att fylla den funktion som mahr har i islamiskt präglade rättsordningar. Den 
kommer att stärka kvinnans ekonomiska position, exempelvis i fall makarna 
vid en skilsmässa väljer att inte följa de svenska bodelningsprinciperna. Vidare 
kan mahr skydda kvinnan i händelse av att hon, som tillägg till en civilrättslig 
skilsmässa genom svensk domstol, vill upplösa äktenskapet på ett sätt som 
hon uppfattar ligga i linje med den egna religionen och kulturen. I ett fall som 
det sistnämnda kan mahr ge kvinnan ett påtryckningsmedel vid skilsmässoför-
handlingarna, motsvarande det ovan nämnda exemplet från Iran.15 

����%:8%0�31�1%,6�-�7:)27/%�(317830%6�¯�()�30-/%�8=4�
7-89%8-32)62%
Mahr kan aktualiseras i svensk domstol i internationellt privaträttsliga sam-
manhang, där makarnas avtal har en stark anknytning till ett annat land. 
Därutöver kan tvist om mahr även uppkomma i rent interna fall där det saknas 
en internationellt privaträttsligt relevant anknytning till en annan rättsord-
ning.16 I en tvist med internationellt privaträttslig relevant anknytning till ett 
annat land behöver så kallade lagvalsregler inom den svenska internationella 

��� �-�HIR�XMHMKEVI�RmQRHE�WXYHMIR�EZWIIRHI�mOXIRWOETWOSRXVEOX�MRKoRKRE�ZMH�HIR�-WPEQMWOE�J}V-
WEQPMRKIR�M�9TTWEPE�J}VIOSQ�¾IVE�JEPP�QIH�QELV�SQ�LYRHVEXYWIRXEPW�OVSRSV��7E]IH��1SWE��8LI�
-WPEQMG�(S[IV��1ELV�MR�)YVSTI�¯�;MXL�7TIGMEP�6IJIVIRGI�XS�7[IHIR��W������J�
15� � 7I� I\IQTIPZMW� QoP� RV�8� ������� �QIHHIPEH� EZ� 9QIo� XMRKWVmXX� HIR� ��� QEVW� ������ J}V�
RmVZEVERHI� YRHIV� J}VR]EH� TV}ZRMRK� ZMH�9QIo� XMRKWVmXX� IJXIV� oXIVJ}VZMWRMRK� EZ�,SZVmXXIR� J}V�
hZVI�2SVVPERH�
16� �)R�EZ�HI�ZMOXMKEVI�PEKEVRE�To�SQVoHIX�mV�PEKIR�����������SQ�MRXIVREXMSRIPPE�JVoKSV�V}VERHI�
QEOEVW�SGL�WEQFSVW� J}VQ}KIRLIXWJ}VLoPPERHIR� �0-1*��(IRRE� PEK�YXKoV� M� J}VWXE�LERH� JVoR�IR�
partsautonomi och i andra hand, när makarna inte utnyttjat lagvalsfriheten, hemvist som relevanta 
JEOXE�ZMH�PEKZEPIX��3Q�QEOEVRE�F]XIV�LIQZMWX�SGL�ZEVMX�FSWEXXE�M�HIX�R]E�LIQZMWXPERHIX�M�QIV�mR�
XZo�oV�WOE�MWXmPPIX�PEKIR�M�HIX�PERHIX�XMPPmQTEW��-�HI�JEPP�EZXEP�SQ�QELV�OZEPM½GIVEW�WSQ�IR�HIP�EZ�
QEOEVREW�J}VQ}KIRLIXWJ}VLoPPERHIR��WoWSQ�WOIHHI�M�I\IQTIPZMW�6,���������MRRIFmV�0-1*�EXX�
EPPE�mOXIRWOET�MRKoRKRE�M�YXPERHIX�OSQQIV�EXX�TV}ZEW�IRPMKX�WZIRWO�VmXX�RmV�QEOEVRE�FSWmXXIV�WMK�
i Sverige en längre tid och förvärvar hemvist i landet. 
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privaträtten beaktas. Beroende på anknytningens styrka till utlandet, kan lag-
valsreglerna leda till att rätten till mahr bedöms enligt utländska regler.17

En distinktion som bör göras avseende de rent interna fallen är mellan de avtal 
om mahr som ingås inom ramen för formella äktenskap och avtal som hän-
för sig till så kallade informella äktenskap. De sistnämnda utgör enligt svensk 
rätt inte ett civilrättsligt giltigt äktenskap. Det svenska äktenskapsrättsliga sys-
temet bygger på att äktenskap ingås antingen borgerligt eller inom ett tros-
sam fund som meddelats vigseltillstånd. I lagen (1993:305) om rätt att förrätta 
vigsel inom trossamfund regleras vigselrätten för trossamfund. Flera islam-
iska samfund har vigseltillstånd.18 Rätten att få genomföra vigslar är enligt 
  1 § i 1993 års vigsellag förenad med skyldigheten att tillämpa föreskrifterna i 
äktenskapsbalken. Äktenskap som förrättas av behöriga vigselförrättare inom 
ett trossamfund med vigseltillstånd har full civilrättslig giltighet. Som sådant 
kan äktenskapet bara upplösas enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken. 
Makars förmögenhetsförhållanden, såsom anspråk på delning av egendom 
och betydelsen av avtalet om mahr, regleras i äktenskapsbalken. En vigsel som 
genomförs av en vigselförrättare som saknar vigselbehörighet, eller som i och 
för sig har behörighet men inte iakttar bestämmelserna om vigsel i äkten-
skapsbalken, medför däremot inte dessa rättsverkningar. Om en vigsel vid ett 
trossamfund inte skulle leva upp till hindersreglerna i ÄktB 4 kap., genom att 
exempelvis vara i strid med kravet om makarnas samtidiga närvaro eller myn-
dighetsreglerna, är vigseln att anse som ogiltig och kan följaktligen inte leda till 
ett civilrättsligt giltigt äktenskap. Det !nns således relationer som må betraktas 
som äktenskap enligt religiösa och kulturella normer men som i förhållande 
till svensk rätt utgör informella relationer och saknar giltighet som äktenskap. 
Om parterna till sådana ”äktenskap” "yttar ihop och lever i ett parförhållande 
kan de ses som sambor i sambolagens mening.

��� &3()02-2+76)+0)6� *h6� 1%/%6� 3',� 7%1&36� )20-+8�
7:)27/�6c88�
Vilken betydelse ett avtal om mahr kan ha mellan makar enligt svensk rätt får 

17� �4o�SQVoHIX�J}V�QEOEVW�J}VQ}KIRLIXWJ}VLoPPERHIR�VoHIV�IRPMKX�WZIRWO�MRXIVREXMSRIPP�TVMZEX�
rätt en viss partsautonomi som ger rätt för makarna att skriftligen avtala om tillämplig rättsord-
RMRK��4EVXWEYXSRSQMR�mV�FIKVmRWEH�To�Wo�WmXX�EXX�QEOEVRE�JoV�ZmPNE�QIPPER�ERXMRKIR�QIHFSVKEV-
skapslandets eller hemvistlandets lag. Innehar de olika eller dubbla medborgarskap kan de välja 
JVMXX�QIPPER�HIWWE��0EKZEPWJVMLIXIR�½RRW�J}VIWOVMZIR�M�0-1*������6mXXIR�EXX�ZmPNE�XMPPmQTPMK�VmXXWSVH-
RMRK�ERZmRHW�HSGO�WmPPER�M�TVEOXMOIR��J}V�PEKZEPWEZXEP�SGL�TVSFPIQEXMOIR�M�0-1*�WI�.mRXIVm�.EVIFSVK��
1EEVMX�� 9XPERHWEROR]XRMRK�� mOXIRWOETWJ}VSVH� SGL� PEKZEPWEZXEP� ¯� 7NmPZOPEVLIXIV� SGL� SOPEVLIXIV��
*EQMPNIVmXXWPMKE�WXYHMIV��:mRFSO�XMPP�dOI�7EPHIIR��9TTWEPE�������W����������
��� �7E]IH��7ZIRWO�SGL�MWPEQMWO�JEQMPNIVmXX�¯�IR�NmQJ}VIPWI�W������
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prövas med beaktande av reglerna i äktenskapsbalken. Därför presenter as här 
grundprinciperna. Under ett äktenskap äger vardera maken sin egen dom och 
ansvarar ensam för sina skulder (ÄktB 1:3), samtidigt som makarna har en 
ömsesidig underhållsskyldighet mot varandra och ska leva på samma standard 
(ÄktB 6:1). Ett äktenskap kan upplösas genom äktenskapsskillnad; var och en 
av makarna har en ovillkorlig rätt att få till stånd en skilsmässa (ÄktB 5 kap.). 
Vid upplösning av äktenskapet ska en bodelning förrättas dem emellan (ÄktB 
9:1). Vid bodelningen ska makarnas giftorättstillgångar, efter skuldavräkning, 
delas lika (ÄktB 11:3). Såvida makarna inte avtalat om annat utgör all egen-
dom giftorättsgods vars värde således ska delas vid en bodelning (ÄktB 7:1). 
Vid bodelningen väljer den av makarna som äger giftorättsgods till det hög-
sta värdet vad som ska utges till den andra – egendom eller pengar – för att 
likadelningen ska uppnås. Undantagsvis kan en överföring i den storleken 
anses oskälig, varvid en skevdelning kan ske till förmån för den av makarna 
som äger giftorättsgods till det högsta värdet (ÄktB 12:1). Makars ömsesidiga 
underhållsskyldighet upphör i samband med äktenskapsskillnad (ÄktB 6:7). I 
särskilt ömmande fall kan dock den ena maken bli berättigad till underhålls-
bidrag från den andra efter äktenskapets upplösning. Förutsättningen är att 
det föreligger ett behov av underhåll, att det orsakats av äktenskapet och att 
den andra maken har förmåga att utge underhåll. Storleken på underhållet är i 
en sådan situation begränsat och ska främst tillgodose den behövande makens 
behov av ekonomiskt bottenskydd. Underhåll betalas som regel fortlöpande, 
men i särskilda fall kan det utgöras av ett engångsbelopp (ÄktB 6:8).

Regleringen rörande äktenskapets rättsverkningar har till syfte att tillgodose 
den gemensamhetsprincip som följer av ett äktenskap och makars anspråk att 
förbli självständiga i ekonomiskt hänseende. Dessutom utgör regleringen ett 
skydd för den svagare parten.19 Trots att resultatet vid en upplösning av ett 
äktenskap skiljer sig åt mellan den svenska rättsordningen och den islamska 
rättstraditionen sammanfaller ändå de bakomliggande syftena till viss del. En 
påtaglig skillnad är emellertid den di#erens mellan mäns och kvinnors rättig-
heter som tillämpas inom islamsk familjerätt men inte i svensk familjerätt.

För att avgöra betydelsen av avtal om mahr som ingåtts mellan par som inte 
uppfyller de formella krav som gäller för äktenskap enligt svensk rätt kan 
sambolagen vara av relevans. Följande grundprinciper gäller för sambor: under 
ett samboförhållande äger vardera sambon sin egendom och ansvarar ensam 
för sina skulder. Vid upplösning av förhållandet kan en bodelning förrättas. 
För att en bodelning ska genomföras måste en av samborna begära det inom 

��� �2.%�--������W����JJ��SGL����JJ��WEQX�TVST������������W�����JJ�
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ett år från förhållandets upplösning (SamboL 8 §). Vid bodelningen ska deras 
samboegendom, efter skuldavräkning, delas lika (SamboL 14 §). Bostad och 
bohag som förvärvats för gemensam användning utgör samboegendom, såvida 
samborna inte avtalat om annat (SamboL 3 och 9 §§). Vid en bodelning välj-
er den av samborna som äger samboegendom till det högsta värdet vad som 
ska utges till den andra – egendom eller pengar – för att likadelning ska upp-
nås. Undantagsvis kan en överföring i den storleken anses oskälig, varvid en 
skevdelning kan ske till förmån för den av samborna som äger samboegendom 
till det högsta värdet (SamboL 15 §). Det !nns ingen civilrättsligt grundad 
underhållskyldighet mellan sambor, vare sig under eller efter upplösning av 
förhållandet. Regleringen av sambor har till syfte att ge svagare part ett rimligt 
minimiskydd beträ#ande det som ansetts praktiskt oundgängligt, nämligen 
bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk.20

Bodelningsreglerna i äktenskapsbalken respektive sambolagen är dispositiva. 
Så länge parterna är överens kan de i samband med en äktenskapsskillnad eller 
separation fördela egendom mellan sig helt oberoende av vad en tillämpning 
av bodelningsreglerna skulle ge för resultat.21 Ett avtal om mahr kan därmed 
ges den verkan som parterna kommer överens om i samband med en äkten-
skapsskillnad eller separation mellan sambor. Det förekommer emellertid att 
tvist uppkommer. Vid upplösningen av förhållandet hävdar kanske den ena 
parten att avtalet helt saknar verkan då mahr inte regleras i svensk rätt, medan 
den andra parten påstår att avtalet ska följas enligt islamsk rättstradition eller 
principen om pacta sunt servanda. Tvistefrågan är ofta hur avtalet om mahr 
samverkar med regler om bodelning och underhåll.22 Kopplingen mellan ett 
sådant avtal och svensk familjerätt väcker frågor om vad som kan utgöra ett 
rimligt resultat såväl ur ett partsperspektiv som ur ett rättssystematiskt per-
spektiv.23 Ska en man kunna bli fri från sina avtalade förpliktelser angående 
mahr med hänvisning till svensk familjerätt? Ska en kvinna kunna få såväl 
avtalad mahr som de förmåner som kan följa av bestämmelser i äktenskaps-
balken eller sambolagen?

Nedan följer en problematisering av några situationer och frågor som uppkom-
mer i mötet mellan avtal om mahr och svensk familjerätt. Till att börja med 
står makar (formellt äktenskap) i fokus för framställningen, därefter behandlas 
sambor (informellt äktenskap).

20� �4VST������������W�����SGL�TVST�������������W�����
21� �)R�FIKVmRWRMRK�KmPPIV�HSGO�M�VIPEXMSR�XMPP�FSVKIRmVIV��WI�ZMHEVI�cOX&������SGL�7EQFS0������
22� �.JV�6,�����������YRHIVLoPP�SGL�6,����������QEOEVW�J}VQ}KIRLIXWJ}VLoPPERHIR�
23� �.JV�*SYVRMIV��*PMVXMRK�[MXL�+SH�MR�;IWXIVR�7IGYPEV�'SYVXW��1ELV�MR�XLI�;IWX�W�����JJ�
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En variant av mahr-avtal innebär att mahr ska utgå vid ett senare tillfälle än 
äktenskapsceremonin, så kallad mahr muakhar (som kan utfalla vid en i äkten-
skapskontraktet bestämd tidpunkt eller vid anfordran av hustrun). I praktiken 
är det i samband med en äktenskapsskillnad som en kvinna brukar begära 
att hennes make fullföljer och betalar avtalad mahr. Vid tvist mellan parterna 
uppkommer frågan om hur avtalet påverkar en bodelning och/eller makarnas 
ekonomiska relation efter skilsmässan. Inom ramen för gällande rätt !nns inte 
några prejudicerande domar som ger oss ledning för hur tvister av detta slag 
ska lösas. Nedan följer en diskussion av olika angreppssätt, med äktenskaps-
balkens bestämmelser som grund.

Ett alternativ för att lösa en tvist mellan makar angående ett avtal om mahr 
muakhar, är att betrakta det som ett avtal om hur egendomen ska fördelas 
mellan makarna vid en upplösning av äktenskapet. För en sådan lösning ta-
lar att avtalet fyller samma funktion som rätten till bodelning, nämligen att 
bland annat skydda den svagare parten. Mellan makar gäller i grunden samma 
avtalsfrihet som för andra parter. Vissa avtal av familjerättslig art eller avtal 
som får särskilda konsekvenser när de ingås mellan makar har dock särreglerats 
i svensk rätt. Makars möjligheter att avtala om en framtida bodelning är be-
gränsade. Av ÄktB 9:13 följer att

Makar får inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad avtala 
om den kommande bodelningen eller om annat som har samband med 
denna (föravtal). […]

Avtal som makar i annat fall har ingått om kommande bodelning är 
utan verkan, om det inte utgör äktenskapsförord.

Regeln har som syfte att förhindra åtaganden som kan vara oöverlagda eller 
svåra att förstå konsekvenserna av eftersom det under äktenskapet är oklart 
när och under vilka förhållande en bodelning kommer att ske mellan makar-
na.24 Av ÄktB 9:13 första stycket följer att ett avtal om mahr inte kan göras 
gällande som ett föravtal om bodelning, eftersom avtalet ingås inför parternas 
äktenskap och således inte i omedelbar anslutning till en förestående skilsmäs-
sa. Av paragrafens andra stycke framgår att det enda sättet som makar ge n om 
avtal kan påverka en framtida bodelning är att ingå ett äktenskapsförord. 

��� �.JV�TVST������������W�����SGL�W������
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Det är ett formbundet avtal vars innehåll ska följa ett visst mönster. Av ÄktB 7:3 
framgår att

Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma 
att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller 
hennes enskilda egendom. Genom nytt äktenskapsförord kan makar 
bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods.

Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makar-
na eller de blivande makarna. […]

Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord 
som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, 
om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet 
ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförordet först från den dag då det 
ges in till Skatteverket.

Ett avtal om mahr brukar vara skriftligt och undertecknat. För att avtalet ska 
bli giltigt som ett äktenskapsförord mellan parterna och således påverka en 
bodelning krävs emellertid också att det ska vara registrerat hos Skatteverket. 
Det kan antas att det är få avtal om mahr muakhar som är registrerade som äkt-
enskapsförord, inte minst eftersom ett sådant avtal typiskt sett inte mot svarar 
vad som kan avtalas genom ett äktenskapsförord. Även om en registrering skett 
i ett enskilt fall är det inte säkert att avtalet kan påverka bodelningsresultatet. 
En registrering är nämligen inte en tillräcklig förutsättning för att avtalet ska 
vara giltigt som ett äktenskapsförord.25 Av citatet ovan följer ett så kallat speci -
!kationskrav; bara bestämd egendom som en make äger vid tidpunkten för 
avtalet, eller vad som sedermera erhålls i arv, gåva eller testamente, kan klassi!-
ceras som enskild egendom.26 Det är inte möjligt att genom avtal bestämma att 
en skuld ska utgöra den ena makens enskilda egendom. Däremot !nns inget 
krav på att äktenskapsförordet ska innebära en balans mellan makarna, utan 
en makes egendom kan vara enskild medan den andras är giftorättsgods. Sam-
mantaget är det typiskt sett svårt att använda äktenskapsförord för att reglera 
det som brukar avtalas genom mahr muakhar. Då ett giltigt äktenskapsförord 
är en förutsättning för att makar med rättsligt giltig verkan ska kunna avgöra 
vad som ingår i en kommande bodelning och vad som ska undantas är det 

25� � .JV�&VEXXWXV}Q��1EVKEVIXE�
�7MRKIV��%RRE��6IKMWXVIVEHI�mOXIRWOETWJ}VSVH�¯�JEPWO�XV]KKLIX#��
TYFPMGIVEH���WITXIQFIV������LXXT���[[[�HEKIRWNYVMHMO�WI���������I\TIVXEREP]W�VIKMWXVIVEHI�EO-
XIRWOETWJSVSVH�JEPWO�XV]KKLIX��LmQXEHIW���������
26� �%KIPP��%RHIVW�
�&VEXXWXV}Q��1EVKEVIXE��cOXIRWOET�7EQFSIRHI�4EVXRIVWOET����YTTP���9TTWEPE�
������W�����J��SGL�8IPIQER��hVNER��cOXIRWOETWJ}VSVH����YTTP���7XSGOLSPQ�������W�����JJ�
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högst osannolikt att ett avtal om mahr muakhar inom ramen för gällande rätt 
ska kunna påverka omfattningen av en bodelning, såvida inte parterna är över-
ens om det vid bodelningen.27 

Ett annat alternativ än att betrakta avtal om mahr muakhar som ett avtal om 
egendomens fördelning vid upplösning av äktenskapet kan vara att jämställa 
ett sådant avtal med en utfästelse av gåva. Som framgått ovan under avsnitt 3 
kan mahr klassi!ceras som en religiöst betingad bene!k rättshandling. I svensk 
rätt !nns en generell regel avseende gåvolöften i lagen (1936:83) angående vis-
sa utfästelser om gåva (GåvoL). En utfästelse att ge någon en gåva är giltig mel-
lan parterna under förutsättningen att gåvolöftet antingen !nns dokumenterat 
i en skriftlig handling som blivit överlämnad till den som ska få motta gåvan, 
eller gjorts allmänt känt (GåvoL 1 §). Ett avtal om mahr muakhar uppfyller i 
många fall kraven enligt gåvolagen. För makar gäller emellertid inte den nyss 
nämnda allmänna regeln om utfästelse av gåva (GåvoL 6 §). I stället !nns en 
särskild regel i ÄktB 8:2. Den innebär att makar inte med giltig verkan kan ut-
fästa sig att ge gåvor till varandra – de är utan verkan oavsett omständigheterna 
i samband med utfästelsen. Ett argument för att avtal om mahr muakhar ska 
vara giltigt som en utfästelse av gåva är att parterna inte är makar när avtalet 
ingås, varvid bestämmelsen i äktenskapsbalken inte enligt ordalydelsen gäller 
för dem. Mot att avtalet om mahr är giltigt talar att bestämmelsen i ÄktB 8:2 
reglerar den speciella och personliga situation som gäller mellan makar; en 
situation som också gäller mellan dem som står i begrepp att just ingå äkten-
skap med varandra.28 Regeln har främst till syfte att skydda borgenärer mot 
illojala dispositioner mellan makar, men också att förhindra åtaganden mellan 
makarna som kan vara oöverlagda eller svåra att förstå konsekvenserna av med 
hänsyn till att det är oklart när och under vilka förhållande det kan göras gäl-
lande.29 Motiven bakom den särskilda regeln i ÄktB 8:2 kan appliceras på avtal 
om mahr likaväl som på traditionella gåvoutfästelser mellan makar. Mycket 
talar således mot att ett avtal om mahr kan göras gällande som en utfästelse om 
gåva i samband med en bodelning, men det saknas prejudicerande avgöranden 
på området.

27� �.JV�8IPIQER��cOXIRWOETWJ}VSVH��W�����
��� �.JV�mPHVI�VIKPIV� M�KMJXIVQoPWFEPOIR� �+&�� WSQ�KmPPHI� JVEQ�XMPP������SGL�+&�IVWEXXIW�EZ�mO-
XIRWOETWFEPOIR��)RPMKX�VIKPIVMRKIR�M�+&�WOYPPI�IR�KoZE�QIPPER�QEOEV�QERMJIWXIVEW�KIRSQ�mOXIR-
WOETWJ}VSVH��/VEZIX�To�mOXIRWOETWJ}VSVH�KmPPHI�SGOWo�J}V�KoZE�QIPPER�XVSPSZERHI��7I�ZMHEVI�TVST��
����������W�����
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För det fall mahr muakhar mot förmodan kan anses utgöra en giltig gåvoutfäst-
else, som ska verkställas vid anfordran, bör det få konsekvenser för en bodel-
ning mellan parterna. Kvinnans rätt enligt avtalet får då klassas som en fordran 
och utgör en giftorättstillgång som ska ingå i en bodelning.30 Mannens avtal-
ade förpliktelse utgör en skuld som ska avräknas mot hans giftorättstillgångar 
innan någon delning kan genomföras. Å ena sidan kan ett sådant resultat sägas 
rimma illa med den islamska seden att mahr tillhör kvinnan och att mannen 
inte kan göra något rättsligt anspråk på att få del av den. Å andra sidan utgör 
mahr enligt islamsk tradition ett viktigt – och många gånger det enda – eko-
nomiska skyddet för en kvinna i samband med upplösning av ett äktenskap. 
Det sistnämnda sammanfaller delvis med syftet med de svenska bodelningsreg-
lerna. För att ett avtal ska få konsekvenser för en bodelning enligt svensk rätt 
krävs, som framgått ovan, att det utgör ett äktenskapsförord som registrerats.31

Ett tredje alternativ är att betrakta ett avtal om mahr muakhar som ett avtal 
om underhållsbidrag. Som framgått ovan kan en make undantagsvis bli under-
hållsskyldig mot den andra maken efter en äktenskapsskillnad. I samband med 
en äktenskapsskillnad kan underhållsplikt åläggas en make av domstol eller 
fastställas genom ett avtal mellan makarna (jfr ÄktB 6:11). I vilken utsträckning 
makar inom ramen för gällande rätt kan ingå ett giltigt underhålls avtal innan 
en äktenskapsskillnad blir aktuell är däremot oklart.32 Av NJA 1950 s. 513 
följer att en make inte genom avtal kan bli befriad från en framtida bidrags plikt 
innan skyldigheten aktualiseras. Mot den bakgrunden kan det anses följd-
riktigt att en make inte heller kan bli bunden av ett åtagande att i framtiden 
betala underhållsbidrag som överstiger vad som kan fastställas av domstol när 
bidragsplikten blir aktuell. Motiven som anförts ovan för att makar inte med 
giltig verkan kan avtala om en kommande bodelning eller utfästa sig att ge en 
gåva har bäring även på avtal om framtida underhållsbidrag. Därmed förhin-
dras åtaganden som kan vara oöverlagda eller svåra att förstå konsekvenserna 
av med hänsyn till att det är oklart när och under vilka förhållanden det kan 
göras gällande. Makars generella avtalsfrihet och ett behov av att i enskilda 
fall i förväg kunna reglera följderna av exempelvis en skev arbetsfördelning 
mellan makarna skulle dock kunna tala för att de redan under äktenskapet bör 
kunna ingå ett giltigt avtal om underhållsbidrag. Men avtal om mahr muakhar 
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för en kvinna enligt ett avtal om mahr skulle kunna jämställas med en personlig rättighet kan det 
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kommer då i många fall räknas som avtal om underhåll i form av ett engångs-
belopp. Ett engångsbelopp har verkningar på makars bodelningsandelar; den 
underhållsberättigades andel ska öka och den bidragsförpliktigades andel min-
ska med engångsbeloppet (ÄktB 11:6). Därmed får avtalet koppling till den 
begränsade möjligheten som gäller för makar att ingå avtal om en kommande 
bodelning. Detta talar för att ett avtal redan under äktenskapet om att den 
ena maken ska utge ett engångsbelopp i underhåll vid en äktenskapsskillnad, 
jämställs med ett avtal om en kommande bodelning. Som framgått ovan är det 
en typ av avtal som saknar verkningar om det inte utgör ett föravtal i omedel-
bar anknytning till en äktenskapsskillnad (ÄktB 9:13). Därutöver kan makar 
endast påverka omfattningen av en bodelning genom ett äktenskapsförord.

Konsekvenserna av den svenska regleringen av makars bodelning och/eller 
makarnas ekonomiska relation efter skilsmässan bör, mot bakgrund av utred-
ningen ovan, bli att ett avtal om mahr muakhar inte, eller mycket sällan, kan 
ges några verkningar om det vid upplösningen av ett äktenskap föreligger tvist 
mellan makarna om avtalets tillämpning. Vid en bodelning kommer makarnas 
giftorättstillgånger, efter avdrag för skulder, således delas lika. En sista möjlighet 
att frångå huvudregeln om likadelning av makarnas giftorättsgods skulle kunna 
vara genom skevdelningsregeln i ÄktB 12:1. För att en jämkning ska komma 
till stånd krävs att bodelningsresultatet är oskäligt, varvid främst äktenskapets 
längd men även makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 
övrigt kan beaktas. Avtalet om mahr kan beaktas som en omständighet i övrigt 
och således påverka skälighetsbedömningen. Enligt förarbetsuttalanden ska 
skevdelningsregeln tillämpas restriktivt,33 vilket i hög grad följts i rättstillämp-
ningen. I de fall en likadelning av makarnas giftorättsgods anses oskälig kan 
skevdelning ske till förmån för den av makarna som har giftorättsgods till det 
högsta värdet, men inte till förmån för den med minst giftorättsgods.34 Det 
sistnämnda kan påverka möjligheterna att justera ett bodelningsresultat på ett 
sätt som beaktar syftet med ett avtal om mahr.
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Avtal om mahr kan vara av olika slag, vilket framgått ovan under avsnitt 2. 
Den typ av avtal som innebär att en man utger mahr till en kvinna redan i 
samband med att de kommer överens om att ingå äktenskap eller när de in-
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går äktenskap, så kallad mahr maquddam, kan förefalla oproblematiska. Vid 
upplösningen av ett äktenskap kan det dock uppstå frågor om hur avtalet ska 
påverka bodelningen. Det kan exempelvis diskuteras vem av makarna som äger 
egendomen. Mot bakgrund av att mahr utges utan motprestation kan den 
jämställas med en gåva från mannen till kvinnan. Enligt svensk rätt förutsätts 
att en gåva traderas från givaren till mottagaren för att en äganderättsövergång 
ska äga rum mellan parterna (GåvoL 1 § och ÄktB 8:1 första stycket).35 Reg-
leringen är densamma oavsett om parterna är gifta med varandra eller inte. 
För makar !nns ytterligare ett sätt att åstadkomma en giltig gåva mellan sig, 
nämligen genom att registrera gåvan i den ordning som krävs för giltighet mot 
givarens borgenärer (ÄktB 8:1 första och andra stycket). Om mahr maquddam 
bestått av egendom som båda makarna haft tillgång till under äktenskapet 
kan mannen hävda att någon besittningsövergång inte skett utan att han fort-
farande äger den. När det gäller pengar som satts in på kvinnans bankkonto är 
det dock givet att gåvan är giltig makarna emellan (ÄktB 8:1 och GåvoL 4 §). 

Oberoende av om mannen eller kvinnan kan anses äga egendom som utgetts 
genom mahr maquddam utgör den, som framgått ovan under avsnitt 5, som 
huvudregel giftorättsgods och bör därmed ingå i en bodelning. Men om kvin-
nan kan visa att hon blivit ägare till det som utgetts i mahr !nns en särskild 
undantagsmöjlighet genom ÄktB 10:2. Personliga presenter och annan egen-
dom som uteslutande används för ägarens personliga bruk får undantas från 
bodelningen om det är skäligt. Skälighetsbedömningen avgörs i varje enskilt 
fall av makarnas standard under äktenskapet och värdet av den egendom en 
make vill undanta från bodelningen med stöd av nyss nämnda bestämmelse.36 
Möjligen kan de betingelser under vilka ett avtal om mahr maquddam ingås 
påverka undantagsmöjligheterna i det enskilda fallet.

���1%,6�¯�8:-78�1)00%2�7%1&36�-2*361)00%�1%/%6
Ett avtal om mahr kan ingås mellan två personer som inte uppfyller de formel-
la kraven för att vara makar enligt svensk rätt, jfr ovan under avsnitt 4. Om 
parterna bor tillsammans kan de utgöra sambor i sambolagens mening. Som 
redan framgått är den familjerättsliga regleringen av samboförhållanden rela-
tivt begränsad i jämförelse med vad som gäller för äktenskap. Det kan påverka 
de rättsliga konsekvenserna av ett avtal om mahr i samband med upplösningen 
av ett sådant förhållande. 
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En bodelning mellan sambor omfattar samboegendom, alltså bostad och bo-
hag som förvärvats för gemensam användning. Detta gäller oberoende av vem 
av samborna som äger egendomen, vilket bland annat kan innebära att egen-
dom som utgått genom ett avtal om mahr maquddam kan komma att ingå i 
en bodelning. För egendom som inte utgör samboegendom gäller att var och 
en av samborna behåller sin egendom efter en upplösning av förhållandet. 
En begränsning av bodelningsrätten förutsätter, på samma sätt som gäller för 
makar, att det föreligger ett avtal mellan samborna. För att avtal om mahr ska 
kunna medföra inskränkningar i bodelningsrätten måste det framgå tydligt.37 
I SamboL 9 § anges

Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske 
eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Genom ett nytt 
avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits.

Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de 
blivande makarna. […]

Regleringen av rätten till bodelning mellan sambor anses medföra att sambor 
inte kan utvidga bodelningsrätten till att omfatta annat än samboegendom.38 
Sambor har emellertid i relation till makar större möjlighet att ingå andra avtal, 
även sådana som kan påverka parternas förmögenhetsrättsliga situation efter 
en separation.39 Sammantaget innebär det att ett avtal om mahr kan ges verk-
ningar mellan sambor på förmögenhetsrättslig grund i högre grad än vad som 
gäller mellan makar. Ett avtal som innebär att mahr ska utgå vid anfordran, 
mahr muakhar, kan exempelvis vara giltigt såvida det uppfyller vad som stad-
gas i gåvolagen angående utfästelse av gåva. En viss osäkerhet om rättsläget 
råder dock.40 Det !nns en allmän ovilja att ge längre gående rättsverkningar till 
samboförhållanden än vad som följer av ett äktenskap. Mot bakgrund av vad 
som angetts ovan under avsnitt 6 angående makars möjlighet att redan under 
äktenskapet ingå avtal om underhåll !nns det därför å ena sidan skäl som talar 
för att sambors avtal om framtida underhåll inte kan drivas igenom rättsligt 
med mindre än att motsvarande möjlighet !nns för makar. Å andra sidan talar 
omständigheten att utfästelse om gåva kan göras med bindande verkan mellan 
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sambor – men inte mellan makar – för att sambor kan avtala om framtida 
underhåll. 

���1%,6�138�&%/+692(�%:�)9634%/32:)28-32)2
Utvecklingen i de "esta EU-länder går i den riktning vi ser i Sverige genom 
en förändring mot allt mer mångkulturella, mångreligiösa och normativt plu-
ralistiska samhällen. Det är tämligen naturligt att den nya europeiska mång-
falden, och de eventuella rättsliga kon"ikter som föranleds av mötet mellan 
majoritets- och minoritetsnormer, blir en fråga för Europadomstolen. Mahr 
kan aktualisera religionsfrihetsbestämmelsen i artikel 9 EKMR om tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet (eftersom mahr ibland ses som en förpliktelse 
som har att uppfyllas med anledning av föreskrifterna i koranen). Men mahr 
kan, som ett familjerättsligt institut, också aktualisera artikel 8 EKMR om 
rätt till skydd för privat- och familjeliv. Därtill behöver man i sammanhanget 
även beakta den praxis som utbildats vid Europadomstolen rörande normativ 
pluralism i dagens allt mer mångkulturella konventionsstater. Här kan artikel 
14 EKMR i kombination med artikel 8 EKMR om rätt till familjeliv göra sig 
gällande. Den följande framställningen kommer att fokusera på några utvalda 
rättsfall som rör det skydd konventionen erbjuder minoritetsnormer.

Inledningsvis kan konstateras att rättsläget inte är helt klart avseende hur långt 
en stats förpliktelser sträcker sig när minoritetsgrupper riktar krav på erkän-
nande av religionsbaserade normer. Genom Europadomstolens avgörande i 
Refah Partisi (Välfärdspartiet) mot Turkiet står det klart att konventionen inte 
ska tolkas så att den innebär en skyldighet för konventionsstaterna att, med 
hänvisning till samhällets mångfald, tillämpa olika normer för olika grupper 
baserat på exempelvis religionstillhörighet.41 Det är alldeles givet att krav om 
parallella rättsordningar, med skilda regelverk för olika befolkningsgrupper, går 
bortom de krav som följer av konventionen. Samtidigt lyfter Europadomstolen 
i målet Chapman mot Storbritannien fram det särskilda skydd som minoritets-
grupper är i behov av. Enligt rättsfallet åligger det konventionsstaterna att 
skydda minoritetsgrupper, deras identitet och livsstil – för att bland annat be-
vara samhällets mångfald.42 Även om minoritetstillhörighet inte per automatik 
leder till undantag från en stats lag kan minoritetsskyddet, enligt Europadom-
stolen, ha implikationer på hur lagen tolkas i förhållande till minoritetsgrup-
per. Hänsyn till minoritet kan behöva tas inom såväl gällande lagstiftning som 
vid beslutsfattande i det enskilda fallet.43
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Hur en sådan, av Europadomstolen förespråkad tolkning och rättstillämp-
ning kan ske, illustreras i fallet Munoz Diaz mot Spanien.44 I detta fall hade 
två romer ingått ett äktenskap enligt romska traditioner och riter. Relationen 
uppfyllde dock inte förutsättningarna för äktenskap enligt spansk rätt. Det 
rörde sig således om ett informellt äktenskap. Vid en prövning om informella 
äktenskap ska ges rättsverkningar motsvarande civilrättsligt giltiga äktenskap 
är, enligt Europadomstolen, konventionsstaterna ålagda att ta hänsyn till de 
inblandade parternas goda tro, med hänsyn taget till varje persons sociala och 
kulturella situation. Med beaktande av dessa förutsättningar ansåg Europa-
domstolen i Munoz Diaz att spanska myndigheter borde ha gett det infor-
mella äktenskapet samma verkan som ett civilrättsligt giltigt äktenskap med 
avseende på arv och pensionsrättigheter för den efterlevande maken.

De nu refererade avgörandena från Europadomstolen ger en antydan om att 
det föreligger skyldigheter för konventionsstaterna att i vissa fall beakta mi-
noritetsnormer i rättstillämpningen. Det innebär dock inte att det föreligger 
en konventionsskyldighet att i alla lägen ge rättslig verkan åt, exempelvis, in-
formella äktenskap.45 Dessa frågor hör snarare till området där utrymmet för 
en skönsmässig bedömning (margin of appreciation) är stort. Varje stat kan 
således beakta landspeci!ka förutsättningar och ta i beaktande omständigheter 
som är vitala för den speci!ka rättsordningen. Det som däremot kan utläsas 
av Europadomstolens praxis är att nationella domstolar alltid behöver göra en 
individuell prövning i varje enskilt fall. På så sätt kan man göra en skälig av-
vägning mellan olika intressen – kulturella, religiösa, ekonomiska, personliga, 
osv. – i det enskilda fallet. För det fall Europadomstolen får ta ställning till ett 
avtal om mahr i en svensk kontext kommer avgörandet förmodligen i hög grad 
vara kasuistiskt. Avtal om mahr brukar nämligen skilja sig åt och är beroende 
av vilka ekonomiska, rättsliga, sociala och kulturella förhållanden som gäller i 
det land eller länder som parterna har koppling till. Om parterna åtnjuter ett 
tillräckligt skydd genom den allmänt tillämpliga lagen kan Europadomstolen 
!nna det skäligt att nationella domstolar inte upprätthåller avtal om mahr.46 
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Som framgått ovan medför de svenska bodelningsreglerna som gäller vid upp-
lösning av ett äktenskap omfattande rättigheter och skyldigheter för makar.

����(-7/977-32
Den bild som tecknats ovan angående avtal om mahr och svensk familjerätt 
gör att utrymmet för att beakta sådana avtal inom ramen för gällande rätt 
får anses vara relativt litet. Det sammanhänger med att svensk familjerätt i 
hög grad tillgodoser de syften som ett avtal om mahr har – att motverka att 
i synnerhet kvinnor hamnar i en ekonomisk utsatt situation efter upplösning 
av äktenskapet. Ett annat skäl till vår inställning är att parter som ingått ett 
avtal om mahr kan upprätthålla det om de är överens; reglerna om bodelning 
för makar eller sambor utgör inte något hinder mot att avtalet fullföljs exem-
pelvis i samband med äktenskapsskillnad eller separation. För sambor är det 
familjerättsliga skyddet mindre omfattande än för makar, men de har större 
möjligheter än makar att ingå avtal, jfr ÄktB 8:2 och 9:13.

Genom kunskap om svensk familjerätt kan åtgärder vidtas som minskar risken 
för att ett avtal om mahr inte beaktas vid en framtida tvist mellan parterna. 
Ett sätt kan vara att använda mahr maquddam, som realiseras i samband med 
ingåendet av äktenskap/samboende, i kombination med äktenskapsförord eller 
samboavtal. Egendom som en kvinna erhåller som mahr, likaväl som kvinnans 
eller mannens övriga egendom, kan undantas från en bodelning genom att 
göras till enskild egendom eller undantas från att bli samboegendom. Vad som 
utgör en lämplig utformning av ett äktenskapsförord respektive sambo avtal 
måste avgöras i varje enskilt fall och är beroende av parternas situation och 
önskemål. Endast undantagsvis kan ett äktenskapsförord respektive sambo-
avtal anses som oskäligt och jämkas vid en bodelning mellan avtalsparterna 
(ÄktB 12:3 och SamboL 9 § tredje stycket). Som framgått ovan är det betyd-
ligt svårare att använda äktenskapsförord för att undvika framtida tvister mel-
lan makar angående mahr muakhar, bland annat eftersom ett sådant avtal risk-
erar att underkännas som ett avtal om egendomens fördelning vid upplösning 
av äktenskapet (jfr ÄktB 9:13). Genom att realisera avtalet om mahr muakhar 
under ett äktenskap och registrera egendomsöverföringen som en gåva (jfr 
ÄktB 8:1) kan makar emellertid även i detta fall upprätta ett äktenskapsförord 
för att reglera vad som ska undantas vid en framtida bodelning. 

Innehållet i ett avtal om mahr tas i regel upp till behandling under vigselcere-
monin av vigselförrättaren. När vigseln sker i Sverige är det ofta en imam 
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som är vigselförrättare. En vigselbehörig imam är alltid auktoriserad av Kam-
markollegiet och förväntas enligt den lagstiftning som gäller på området ha 
kunskap om regleringen i äktenskapsbalken. Mot den bakgrunden kan ima-
mer ha en betydelsefull roll för att tillse att avtal om mahr får en utformning 
som harmoniserar med vad som gäller enligt svensk familjerätt. I egenskap av 
myndighetsperson kan en sådan imam, enligt vår uppfattning, åläggas ett ans-
var för att uppmärksamma de blivande makarna om eventuella problem och 
tvistefrågor som kan föranledas av vissa villkor i ett avtal om mahr.

Möjligen kan det ändå ifrågasättas om svensk rätt så som den tolkats i denna 
artikel, i tillräcklig utsträckning beaktar den kulturella och religiösa dimen-
sionen av avtal om mahr. Hur det förhåller sig med den saken får säkert dom-
stolar – såväl nationella som Europadomstolen – anledning att ta ställning 
till. Huruvida domstol är rätt instans att avgöra den kulturella och religiösa 
innebörden av avtal om mahr i samband med en tvist mellan avtalsparterna är 
en fråga som får diskuteras i annat sammanhang.47
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