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SAMMANDRAG 
 

Problemformulering: Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, frågan är om 
de svenska internationella reglerna angående äktenskapsåldern står i strid med 
denna och/eller med den svenska grundlagen. 
 
Syfte: Syftet är att diskutera den svenska rätten angående äktenskapsåldern med 
utgångspunkt i barnkonventionens grundläggande principer och annan svensk 
rätt. 
 
Metod: Förarbeten, lagtext, doktrin, rapporter från regeringen och andra 
organisationer samt rättsfall har studerats för sammanställandet av en teoridel. 
Vidare förs en jämförande diskussion huruvida den svenska lagstiftningen om 
äktenskapsålder uppfyller vad som stadgas i barnkonventionen respektive i 
svensk grundlag och där den inte gör det, hur detta kan förbättras.  
 
Avgränsningar: I frågan om den svenska lagen angående äktenskapshinder är 
kompatibel med annan rätt tas det bara upp åldersgränsen för äktenskaps 
ingående. Frågan om vilka utländska äktenskap som får giltighet i Sverige tas 
inte upp. 
 
Resultat: Jag har inte funnit att de svenska reglerna angående äktenskapsåldern 
står i direkt strid med andra svenska regler. Däremot, med hänsyn till de 
grundläggande principerna i barnkonventionen, borde minimiåldern för ingående 
av äktenskap höjas till 18 år för alla barn i Sverige. 
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1 Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 
 
År 1990 antog Sverige barnkonventionen. Enligt barnkonventionen ska 
konventionsstaterna säkerställa barns utveckling (BK art.6), tillförsäkra barn att 
fritt uttrycka sina åsikter (BK art. 12), se till att barns bästa kommer i främsta 
rummet (BK art. 3) och att barn inte diskrimineras (BK art.2) vare sig i 
förhållande till vuxna eller i förhållande till andra barn.1 Sverige har en 
skyldighet att se till att barnkonventionen efterlevs både då det gäller svenska 
och utländska barn. 2 
 
Enligt den svenska grundlagstiftningen får varken svenska eller utländska 
medborgare diskrimineras på grund av sin ras, hudfärg eller sitt etniska ursprung 
(RF 2:15 och 2:22). Enligt Barnkonventionen är det lika viktigt att lagstiftningen 
innehåller förbud mot olaga diskriminering, som att detta också efterlevs inom 
landet.3 
 
De svenska reglerna för att ingå äktenskap i Sverige är dock olika för en svensk 
och för en utländsk medborgare. För en svensk person krävs det tillstånd av 
länsstyrelsen för att denne ska få ingå äktenskap före 18 års ålder men för en 
utlänning är denna gräns 15 år, om inte den utländska lagen i sig kräver en högre 
ålder. 
 
 
1.2 Problemformulering och syfte 
 
Den centrala frågeställningen i uppsatsen är om den svenska internationella 
lagstiftningen angående äktenskapsåldern är kompatibel med barnkonventionen 
och/eller den svenska grundlagen. Syftet med uppsatsen är att  diskutera den 
svenska rätten om  ingående av äktenskap för svenska och för utländska barn 
med utgångspunkt i barnkonventionens grundläggande principer och i andra 
regler i svensk rätt. Det ska diskuteras kring vilken åldersgräns som bör gälla och 
om olika åldersgränser för svenska och för utländska barn kan anses 
diskriminerande. 
 
På de områden som den svenska lagstiftningen inte uppfyller rimliga krav 
gällande skydd för barns rättigheter ges förslag på hur lagstiftningen bör ändras, 
dock utan att presentera någon konkret lagtext. Uppsatsen ska kunna läsas av 
anställda inom barnrättsorganisationer, jurister och juridikstuderande och 
eventuellt av andra allmänintresserade på området. 
 

                                                           
1 SOU 1997:116 s 65. 
2 SOU 1996:115 s 48. 
3 SOU 1997:116 s 72f.  
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1.3 Avgränsningar 
 
I frågan om den svenska lagen angående äktenskapshinder är kompatibel med 
annan rätt tas det bara upp åldersgränsen för äktenskaps ingående. Frågan om 
vilka utländska äktenskap som får giltighet i Sverige tas inte upp. 
 
 
1.4 Metod 
 
Förarbeten, lagtext, doktrin, rapporter från regeringen och andra organisationer 
samt rättsfall har studerats för sammanställandet av en teoridel. Vidare förs en 
jämförande diskussion huruvida den svenska lagstiftningen om äktenskapsålder 
uppfyller vad som stadgas i barnkonventionen respektive i svensk grundlag och 
där den inte gör det, hur detta kan förbättras.  
 
 
1.5 Disposition 
 
I ett första skede presenteras barnkonventionen i allmänhet och dess 
grundläggande artiklar. Sedan kartläggs den nuvarande svenska rätten angående 
äktenskapsålder. Detta innefattar dels rätten angående svenska medborgare och 
dels motsvarande regleringar för utlänningar. Vidare kommenteras ett förslag 
från 1987 om ändring av den nuvarande lagstiftningen och slutligen 
sammanfattas resultatet. I takt med att information presenteras i uppsatsen blir 
diskussionen och analysen mer och mer djupgående.  
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2 Barnkonventionen 
 
2.1 Barnkonventionens syfte4 
 
I barnkonventionens inledning hänvisas till principer som proklamerats i Förenta 
Nationernas stadga: ”erkännandet av den inneboende värdigheten hos alla 
medlemmar av människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter 
utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”5. Vad FN gett uttryck för 
är att alla människor har lika rättigheter eftersom alla har samma värde. I detta 
inkluderas även barnen, eftersom de också är individer hörande till 
människosläktet.  
 
Vidare citeras ur deklarationen om barnets rättigheter att ”barnet på grund av sin 
fysiska och psykiska omognad behöver särskilt skydd och särskild omvårdnad, 
innefattande lämpligt rättsligt skydd, såväl före som efter födelsen”6. Barnet är 
alltså en människa som, på grund av sin sårbarhet, behöver ett längre gående 
skydd än vad andra konventioner om mänskliga rättigheter kan ge. Det är därför 
barnkonventionen har utformats. I preamblen betonas också att det i första hand 
är föräldrarnas uppgift att vårda och skydda barnet. I andra hand ska samhället se 
till att familjen får stöd och skydd, för att hjälpa till att ge barnet omsorg. 
 
Tanken att erkänna barn som individer med samma värde och rättigheter som 
vuxna är någonting nytt. Barn har tidigare fått lyda under vad de vuxna bestämde 
och sågs mer eller mindre som deras ägodelar. I och med barnkonventionen 
presenteras en vilja av staterna att gemensamt garantera varje barn dess 
rättigheter, i enlighet med vad som gäller för mänskliga rättigheter överhuvud 
taget.  
 
 
2.2 Barnkonventionens tillkomst 
 
FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna bildades 1946, och 1948 antog 
FN:s generalförsamling (på förslag från kommissionen) deklarationen om de 
mänskliga rättigheterna. Skyddet för de mänskliga rättigheterna är en av de 
huvuduppgifter som FN ska arbeta med. Sedan dess har det antagits flera texter 
om de mänskliga rättigheterna: En deklaration om barnets rättigheter (1959) och 
två internationella konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter 
respektive ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966). Andra 
konventioner som har antagits är konventionen mot rasdiskriminering (1965), 
konventionen mot avskaffande av diskriminering av kvinnor (1979) samt 
konventionen mot tortyr (1984). Till skillnad från deklarationer är 
konventionerna juridiskt bindande dokument.7 
                                                           
4 Gustafsson i Respekt för barnet s 87ff. 
5 BK Inledningen st. 1. 
6 BK Inledningen st. 9. 
7 SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet s 51. 



 

8

Det kan anses att barn redan hade många fri- och rättigheter, genom de otal av 
internationella deklarationer och konventioner som tidigare existerade. Genom 
barnkonventionen kom dock barnens rättigheter mer i fokus inom ett flertal 
områden. Skillnaden är att i barnkonventionen tydliggörs att rättigheterna gäller 
för barnet som en egen individ.8 
 
Konventionen om barnets rättigheter kunde antas av FN:s generalförsamling den 
20 november 1989 utan att någon stat motsatte sig detta. Barnkonventionen är 
den konvention om mänskliga rättigheter som har fått snabbast uppslutning efter 
FN:s antagande. Sverige ratificerade konventionen den 21 juni 1990 och den 
trädde i kraft den 2 september 1990. Det var Polen som 1978 tog initiativet till att 
det skulle införas en särskild barnkonvention men Sverige var också drivande i 
förhandlingarna. Sverige var även en av de första stater som ratificerade 
konventionen, och sedan dess har nästan alla världens stater anslutit sig. Inte på 
någon punkt reserverade sig Sverige från konventionen och det innebär alltså en 
internationell folkrättslig förpliktelse för Sverige att tolka och följa konventionen 
i dess helhet.9  
 
 
2.3 Barnkonventionens ställning och funktion  
 
2.3.1 Definition av barn 10 
 
Barnkonventionen gäller generellt för personer under 18 år. Definitionen av barn 
kan dock vara annorlunda i vissa länder eftersom myndighetsåldern enligt dessa 
länders lag är lägre. Även om konventionen anger en exakt åldersgräns för vad 
som ska anses vara ett barn, så strider det inte mot denna bestämmelse att barnet 
får ökat ansvar med en stigande ålder. Tvärtom är det enligt kommittén önskvärt 
att barnet successivt förs in i vuxenlivet. Däremot ska bestämmelserna om 
särskilt skydd, till exempel när det gäller skydd mot sexuell exploatering, gälla i 
alla fall ända upp till 18 år . 
 
Det finns inget hinder enligt barnkonventionen att unga över 18 år får längre 
gående skydd än vad konventionen stadgar. Detta kan utläsas av artikel 4 (se 
bilaga) i konventionen som anger att staterna själva får bestämma om den 
nationella lagstiftningen ska omfatta ett vidare skydd än konventionstexten. 
 
 
2.3.2 Barnkonventionens skyddseffekt11 
 
Barn omfattas givetvis även av andra konventioner om mänskliga rättigheter, 
men i och med barnkonventionen kan de få ett särskild skydd. I 

                                                           
8 Prop 1989/90:107 s 19.  
9 SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet s 52. 
10 A a s 61f. 
11 A a s 54f. 
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barnkonventionen finns alla typer av rättigheter såsom medborgerliga, politiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Vad som är speciellt är skyddet 
mot övergrepp och utnyttjande, för detta återfinns inte i andra konventioner. 
Rättigheterna har olika stark prioritet i förhållande till staterna. De medborgerliga 
och politiska rättigheterna är absoluta och ska följas av alla stater, medan de 
sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna ska följas enligt staternas 
förmåga. En medborgerlig och politisk rättighet tillhör de mest grundläggande av 
rättigheter som till exempel skydd för privat- och familjelivet, och en ekonomisk 
rättighet är till exempel rätten till utbildning. Sverige har en omfattande 
skyldighet att efterleva även de ekonomiska rättigheterna, eftersom landet har 
stora möjligheter att sätta in resurser på dessa områden. 
 
 
2.3.3 Kontroll av att barnkonventionen efterlevs 
 
I propositionen om Sveriges antagande av barnkonventionen anges att Sveriges 
allmänna syftning i rätt och praxis står i god överensstämmelse med 
konventionen, men att det är tveksamt om den detaljerade rätten uppfyller 
barnkonventionens krav.12 
 
Kontroll av att konventionen efterföljs sker genom att konventionsländerna  
rapporterar till en särskild kommitté som FN tillsatt. Kommittén består av 10 
experter från olika länder. En första rapport ska avges till kommittén två år efter 
att konventionen trätt i kraft för staten i fråga, och sedan  ska rapportering ske 
vart femte år. Andra frivilligorganisationer, som till exempel Rädda Barnen, får 
också lämna in kommentarer till kommittén och andra FN-organ än kommittén 
får granska rapporterna.13 Sverige lämnade in en första rapport 1992 och en andra 
rapport 1997.14 
 
För att undersöka hur de svenska lagarna och praxis förhåller sig till 
barnkonventionens bestämmelser tillsattes 1996 också en kommitté av den 
svenska regeringen. Denna kommitté kommer i det följande att kallas för 
barnkommittén för att inte förväxlas med den FN-kommitté som nämnts i 
föregående stycke. Barnkommittén bestod av parlamentariker och experter och 
dess arbete resulterade i ett betänkande 1997 (SOU 1997:116. Barnets bästa i 
främsta rummet). Barnkommittén ansåg i stort att Sverige efterlevde 
barnkonventionen, men att det fanns vissa förändringar att göra i lagstiftningen.15 
Under våren 1999 antog regeringen en strategi för att förverkliga 
barnkonventionen inom alla myndigheter och i kommunerna.16 
 
 
 
                                                           
12 Prop 1989/90:107 s 28. 
13 SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet s 57. 
14 Bokslut - de första 10 åren med Barnkonventionen i Sverige s 9. 
15 A st. 
16 Prop 1997/98:182 s 17. 
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2.3.4 Rapportering angående giftasåldern 
 
I Sveriges andra rapport (av Socialdepartementet) till FN-kommittén, riktas 
kortfattad kritik mot att åldersgränsen för hindersprövning är olika då 
äktenskapet ska prövas enligt svensk lag och då det ska prövas enligt utländsk 
lag. Vidare anges att ett förslag från 198717 (se avsnitt 5.1), om att 
hindersprövning alltid ska göras enligt svensk lag, bereds inom 
Justitiedepartementet.18 Lagförslaget har dock i skrivande stund ännu inte 
behandlats vidare. 
 
FN-kommittén lämnade slutsatser och kommentarer om Sveriges rapport, den 29 
januari 1999 i Genève. Den uttryckte uppskattning för Sveriges beslut att göra en 
översyn av lagstiftningen om giftasåldern för utländska medborgare. Kommittén 
ansåg också att den svenska lagstiftningen borde ändras så att barn skyddas mot 
negativa verkningar av för tidigt äktenskap, och så att alla barn behandlas lika 
inom Sveriges jurisdiktion.19 
 
 
2.4 Barnkonventionen som normgivare i Sverige  
 
2.4.1 Sveriges plikt att följa barnkonventionen 
 
Enligt artikel 4 ska staterna vidta  ”alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa 
och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna 
konvention.”20 Det är alltså en skyldighet för staterna att införliva konventionen 
med den nationella lagstiftningen, men hur detta genomförs är frivilligt.21 Det 
finns ingen internationell domstol som tar upp fall om kränkning av 
barnkonventionen, utan de enda sanktioner som kan användas mot ett land som 
avviker från bestämmelserna är påtryckningar och negativ publicitet.22 
 
FN-kommittén  har föreslagit att barnkonventionen ska införlivas med svensk 
lag. Det allra viktigaste skulle då vara att få genomslagskraft för de 
grundläggande artiklarna (art. 2,3,6 och 12). Dessa artiklar skulle återspeglas 
såväl i lag som i praxis och de skulle kunna åberopas i domstol och tillämpas av 
myndigheter. FN-Kommittén ansåg också att Sveriges internationella åtaganden 
bör ha företräde framför nationella bestämmelser, då dessa står i konflikt med 
varandra.23  
 
I Sverige är emellertid en konvention endast indirekt bindande. Det är förvisso en 
folkrättslig förpliktelse att följa barnkonventionen, men det är frivilligt hur denna 

                                                           
17 SOU 1987:18 
18 Socialdepartementet. Andra rapport av Sverige s 37. 
19 Bokslut - de första 10 åren med Barnkonventionen i Sverige s 33f. 
20 BK art. 4. 
21 SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet s 76. 
22 Hammarberg s 39. 
23 SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet s 77. 
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ska införlivas. En internationell överenskommelse som inte har implementerats i 
svensk lagstiftning, ska användas för att tolka svenska regler och det ska tas 
hänsyn till denna då nya lagar stiftas. Om den svenska rättsordningen inte 
stämmer överens med en internationell överenskommelse, måste de svenska 
reglerna ändras eller kompletteras.24  
 
Högsta Domstolen har emellertid refererat till barnkonventionens regler i sin 
argumentation i t ex ett fall från 1993, angående en prövning av ett barns bästa i 
en vårdnadsfråga25. För att barnkonventionen ska få mer genomslagskraft än att 
enbart verka som utfyllnad till de svenska reglerna, krävs dock att den svenska 
lagen korrigeras i enlighet med dessa regler. 26  
 
 
2.4.2 Barnkonventionens implementering 
 
År 1995 behandlades i riksdagen frågan om barnkonventionens inkorporering. 
Konstitutionsutskottet anförde att konventioner om mänskliga rättigheter i regel 
inte är lämpade för direkt tillämpning av svenska domstolar och myndigheter. 
Utskottet förordade i stället för en inkorporering att det skulle föreligga en 
kontinuerlig kontroll av att lagar och praxis är i enlighet med 
barnkonventionen.27 
 
För att bättre anpassa barnkonventionen till svenska förhållanden är det mer 
förmånligt att transformera reglerna till motsvarande områden i den svenska 
lagstiftningen, i stället för att inkorporera konventionen i sin helhet. Den svenska 
barnkommittén anser förvisso att barnkonventionen i huvudsak redan återspeglas 
i den svenska lagstiftningen. Dessutom sker en kontinuerlig översyn av den 
svenska rätten och barnkommittén ger förslag till förbättringar av denna. 
Kommittén anser också att eftersom barnkonventionen har en generell karaktär 
så skulle det inte vara av någon vinning att implementera den i sin helhet, 
eftersom Sverige redan har en omfattande lagstiftning gällande barn. Om den 
generella texten implementerades skulle även mycket av tolkningsarbetet vara 
tvunget att genomföras av domstolarna i stället för av lagstiftaren, vilket inte 
ansetts önskvärt.28  
 
Sammanfattningsvis gällande Sveriges förpliktelse att genomföra 
barnkonventionen, kan det konstateras att nationens egen lagstiftning måste följa 
konventionens principer. Den svenska barnkommittén uttalade att konventionen 
efterlevs i huvudsak, men det är ändå målet i och med ratificeringen att denna ska 
följas helt och fullt. De områden i svensk lagstiftning som inte ligger i linje med 
konventionens stadganden är enligt mig viktiga att lyfta fram, för att dessa ska 
komma att ändras på. 
                                                           
24 A a s 78f. 
25 NJA 1993 s 666. 
26 SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet s 78f. 
27 A a s 82. 
28 A a s 113f. 
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2.5 De fyra grundläggande principerna.  
 
2.5.1 Allmänt 
 
I barnkonventionen presenteras fyra grundläggande principer (art. 6,12,3 och 2, 
se bilaga), som ska vara vägledande för tolkning och diskussion av alla de 
rättigheter som rör barn. Principerna relaterar till varandra och uttrycker den 
grundsyn på  barn som konventionen ska förmedla. I de andra artiklarna finns 
principerna uttryckta i mer specifik form. De grundläggande principerna innebär 
att: Barn har rätt att leva och att utvecklas (art. 6), barn har rätt att göra sig hörda 
och få sina åsikter respekterade (art. 12), barnets bästa ska komma i främsta 
rummet vid beslut som rör barn (art. 3) och att rättigheterna i barnkonventionen 
gäller alla barn utan diskriminering (art. 2).29 
 
 
2.5.2 Barns rätt till utveckling och att få sina åsikter hörda 
 
Rätten till liv och utveckling enligt barnkonventionen ger barn ett skydd mot till 
exempel dödsstraff, men också rätten att utveckla sitt liv (jfr BK art. 6, se bilaga). 
Barnets rätt till utveckling innebär en rad saker såsom rätt till omvårdnad och 
skydd, kärlek, trygghet samt ett stabilt och varaktigt förhållande till 
föräldragestalter. Detta motsvarar i stort vad som stadgas i föräldrabalken (6:1). 
Barnet ska vidare få utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimulans 
och lära sig att ta ansvar för sitt handlande. Barnet ska också få påverka sin egen 
situation och efterhand frigöra sig från beroende av föräldrarna.30 
 
Det är i första hand föräldrarna som ska tillgodose att barnet utvecklas. Samhället 
har också ett visst ansvar, så till vida att det ska tillse vissa sociala förutsättningar 
och rycka in när föräldrarna inte klarar sin uppgift. Föräldrarna ska bestämma 
över barnet när så är nödvändigt, men även barnet ska få uttrycka sina åsikter och 
det ska förklaras för denne varför ett visst beslut har fattats (jfr BK art.12, se 
bilaga). Föräldrarnas rätt att bestämma är inte oinskränkt, utan den ska generellt 
användas till barnets bästa. I takt med att barnet blir äldre ska föräldrarna lyssna 
mer och mer på barnets vilja. Dessa bestämmelser är jämförbara med de svenska 
reglerna i FB 6:11.31 
 
Ibland är barnets bästa och barnets åsikter motstridiga. Till exempel kan barnet 
önska att vara hos en vårdnadshavare som är narkoman. Detta försvårar rättens 
avgörande. Frågan är alltså när barnet har uppnått en tillräcklig mognad för att 
man ska lyssna till dess åsikter.32 Enligt bestämmelsen i barnkonventionen ska 
alla barn som är i stånd att bilda sina egna åsikter få uttrycka dessa33. Det finns 
alltså ingen nedre åldersgräns för att få uttrycka sig och även mycket små barn 
                                                           
29 A a s 56f. 
30 Ewerlöf i Respekt för barnet s 63ff. 
31 A st. 
32 Edenhammar i Respekt för barnet s 48. 
33 BK art. 12 p. 1. 
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ska få chansen att höras. Åsikterna ska tillmätas betydelse med hänsyn till 
barnets ålder och mognad.34 Barnet ska få göra sin åsikt hörd ”i alla frågor som 
rör barn”35, det finns alltså ingen begränsning av i vilka frågor ett barn ska 
höras.36 Vid domstols- eller andra administrativa beslut ska barn särskilt få denna 
möjlighet.37  
 
Denna princip överensstämmer väl med de grundläggande tankar som finns i 
Sverige om demokrati. Demokrati innebär nämligen som allmänt känt att alla ska 
få göra sin åsikt hörd och ha lika möjligheter att påverka beslutsfattandet.38 
Genom att barn får uttrycka sina åsikter kan hänsyn tas till deras vilja vid alla 
beslut som rör dem själva.39  
 
    
2.5.3 Barnets bästa ska komma i främsta rummet  
 
Principen om att barnets bästa ska komma i främsta rummet (jfr BK art. 3, se 
bilaga), innebär att barn ska skyddas genom att det tas hänsyn till dem vid alla 
åtgärder som rör barn. Denna princip är barnkonventionens grundpelare och den 
bygger på två grundläggande tankar. Den första tanken är att alla människor har 
lika värde, och den andra är att barn dessutom behöver ett särskilt skydd eftersom 
de är mer sårbara än vuxna människor.40 FN-kommittén ser denna artikel som en 
övergripande princip och den kan användas för att tolka alla de andra artiklarna. 
Hela konventionen är egentlig uppbyggd så att artiklarna ska användas 
gemensamt för att ge vägledning vid tolkningen av dessa.41 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att artikeln har fyra olika funktioner. Först och 
främst ska barns bästa vara vägledande vid alla beslut som rör barn, vare sig det 
handlar om beslut av till exempel myndigheter eller lagstiftande organ. Principen 
ska också fungera som ett instrument för att utvärdera redan existerande lagar. 
Om det uppkommer en konflikt mellan olika skyddsvärda rättigheter så kan 
artikeln vara ”medlande” för att reda ut problemställningarna. Slutligen, som 
redan nämnts, ska principen användas för att belysa innebörden av de andra 
artiklarna i barnkonventionen.42 I de fall då barns bästa vägs mot andra intressen 
ska barnens intressen vara en mycket tungt vägande faktor.43 
 
Även om det under ett beslutstagande går att bestämma vad som är ett barns 
bästa är det inte säkert att detta sammanfaller med andra viktiga intressen. 
Sådana intressen kan vara andra barns bästa, föräldrars eller vårdnadshavares 
                                                           
34 SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet s 174f. 
35 BK art. 12 p. 1. 
36 SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet s 176. 
37 A a s 186. 
38 A a s 196. 
39 SOU 1996:115 s 29. 
40 SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet s 125. 
41 A a s 130ff. 
42 A a s 134. 
43 A a s 137. 
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önskan eller ”samhällsintresset”. Barnets intresse kan inte väga tyngre än alla 
andra intressen men det ska, som det formuleras i artikel 3, ”komma i främsta 
rummet”. Frågan är då hur starkt olika intressen väger och vad som ska avgöra 
ett beslut som rör barn.44 
 
Då ett beslut medför en intresseavvägning mellan olika barns rättigheter, är det 
viktigt att det tas hänsyn till alla barn och att de särskilt utsatta barnen 
uppmärksammas. En rimlig avvägning ska göras i alla beslutssituationer. Ibland 
kan även föräldrars eller vårdnadshavares önskan vara motsatt barnets bästa, 
även om dessa intressen oftast sammanfaller. I detta fall ska barnets bästa väga 
mycket tungt och samhället kan ingripa om detta är nödvändigt. Då ett barns 
bästa står emot ”samhällsintresset” handlar det ofta om ekonomi. Staten ska då 
genomföra ”till det yttersta av sina tillgängliga resurser”45 vad som är bäst för 
barnet.46 
 
Då det gäller äktenskapsåldern kan det finnas många intressen som står i konflikt 
med varandra. Till exempel kan barn hävda att det ligger i linje med deras 
religion att få gifta sig, eller så kan till exempel föräldrarna ange att det är i 
familjens bästa att barnet gifter sig. I den senare nämnda konflikten är fallet 
tveklöst så att barnets bästa måste komma före familjens bästa, eftersom barnets 
bästa ska komma i främsta rummet. Det första fallet däremot då två av barnets 
egna intressen, det vill säga skyddet mot för tidigt äktenskap och rätten till 
religionsfrihet, står emot varandra är givetvis mer komplex. Denna fråga 
behandlas mer utförligt nedan (se avsnitt 4.4). 
 
I Sverige är inställningen generellt att barns bästa ska beaktas både vid 
lagstiftning och vid rättstillämpningen.47 Vid ratificeringen av barnkonventionen 
konstaterades det till och med att det inte behövdes några ändringar av den 
svenska lagen, eftersom konventionens krav redan uppfylldes. Det borde alltså 
inte finnas några egentliga rättsliga hinder för att tillämpa barnkonventionens 
principer i Sverige.48 
 
 
2.5.4 Ickediskrimineringsprincipen enligt barnkonventionen 
 
Första punkten i artikel 2 i barnkonventionen (se bilaga) anger att alla barn utan 
åtskillnad ska få ta del av rättigheterna i barnkonventionen. Sverige ska tillse att 
denna rättighet upprätthålls för barnen inom Sveriges jurisdiktion. Barnen inom 
Sveriges jurisdiktion innefattar de barn som har rättigheter och skyldigheter 
enligt svensk lagstiftning och som kan dömas vid svensk domstol.49 Detta 

                                                           
44 Hammarberg i SOU 1997:116 Barnets bästa – en antologi s 16. 
45 BK art. 4. 
46 Hammarberg i SOU 1997:116 Barnets bästa – en antologi s 16f. 
47 SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet s 162. 
48 Ewerlöf i Respekt för barnet s 22. 
49 SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet s 65. 
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innebär att principen om icke-diskriminering innefattar alla barn i landet, även de 
barn som inte befinner sig här legalt.50  
 
Andra punkten i artikel 2 (se bilaga) anger att barn ska skyddas mot alla former 
av diskriminering på grund av föräldrar, vårdnadshavare eller annan 
familjemedlem. Detta innebär att barn ska skyddas mot diskriminering både 
genom lag och genom direkta handlingar, och mot allvarliga såväl som mot 
mindre allvarliga handlingar.51 Lika väl som att lagen måste innehålla skydd mot 
diskriminering så måste detta också efterlevas i landet, det vill säga att samhället 
måste fungera i enlighet med denna princip.52 
 
Kommittén för de mänskliga rättigheterna är det FN-organ som har tillsatts för 
att övervaka efterlevnaden av konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter.53  Denna kommitté har i sina allmänna kommentarer gjort ett försök 
att riktigt klarlägga vad som är definitionen av diskriminering. Enligt kommittén 
ska med diskriminering förstås ” varje distinktion, exkludering, restriktion eller 
preferens som grundas på en sådan omständighet som ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, egendom, 
börd eller annan status och som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller 
försvåra genomförandet av principen att alla människor skall tillerkännas , 
åtnjuta och utöva alla fri- och rättigheter på likvärdiga villkor.”54  
 
Det intressanta i denna definition, angående ämnet som denna uppsats behandlar, 
är det faktum att diskriminering inte får ske på grund av nationellt ursprung. I 
dagens läge gäller nämligen enligt svensk lag olika lägsta åldersgränser för 
giftermål för utländska, och för svenska medborgare (jfr avsnitten 3.2.1 och 4.1). 
Frågan är alltså om en åtskillnad i åldersgräns för giftermål utgör ett sådant 
försvårande av fri- och rättigheter som tas upp i definitionen ovan. Mer om denna 
fråga ska resoneras nedan för att få en bild av om den svenska lagen verkligen är 
diskriminerande på detta område. All olika behandling är nämligen inte 
automatiskt diskriminerande, det avgörande är om de kriterier som ligger till 
grund för åtskillnaden är rimliga och objektiva eller inte, och om syftet är 
legitimt55.  
 
 
2.5.5 En jämförelse med ickediskrimineringsprincipen enligt svensk 
grundlag 
 
De grundläggande fri- och rättigheterna i Sverige är fastslagna i 
Regeringsformen. I Regeringsformen (2:22) anges att en utlänning och en svensk 
ska likställas i många hänseenden.56 
                                                           
50 A a s 67. 
51 A a s 65f. 
52 A a s 73. 
53 Danelius s 22. 
54 A a s 239. 
55 A st. 
56 SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet s 71f. 
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I förslaget till regeringsformen tog man till en början inte upp något särskilt 
skydd för utlänningars fri- och rättigheter. Anledningen till detta var att ett 
omfattande diskrimineringsskydd för utlänningar ansågs som ofullkomligt 
eftersom utlänningar inte har någon ovillkorlig rätt att uppehålla sig i Sverige. 
Utlänningars fri- och rättigheter enligt lag skilde sig på flera sätt från det skydd 
som gällde för svenskar, och departementschefen ansåg därför att utlänningars 
skydd i stället skulle uppnås genom vanlig lagstiftning. 57 
 
I utredningen från 1975 om medborgerliga fri- och rättigheter diskuterades det 
om regler om ickediskriminering skulle införas i svensk grundlag. Det ansågs 
inte kunna uppställas ett generellt förbud i den svenska grundlagen mot att 
särbehandla enskilda. I vissa fall måste nämligen lagstiftningen särskilja olika 
kategorier av personer, och detta skulle i så fall enbart vara tillåtet på ”sakliga” 
eller ”objektivt godtagbara skäl”. Ett sådant stadgande ansågs vara för luddigt 
och obestämbart. Istället föreslog utredningen att det skulle komma till stånd ett 
programstadgande om att alla är lika inför lagen.58  
 
Utredningens förslag är i och för sig intressant, men noteras kan att detta innebär 
enbart att alla är lika inför lagen, och inte att lagarna måste stiftas så att alla 
åtnjuter lika rättigheter. Visserligen föreslogs det också att det skulle tas in ett 
skydd i regeringsformen angående att utlänningar skulle likabehandlas med 
svenskar på flera punkter (jfr RF 2 kap.)59. 
 
”22 § Utlänning här i riket är likställd med svensk medborgare i fråga om … 
7. skydd mot missgynnande på grund av ras, hudfärg eller etniskt ursprung eller 
på grund av kön (15 och 16§§), …”60 
 
”15 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare 
missgynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung 
tillhör minoritet.”61 
 
Den svenska lagen tar upp fyra grunder (ras, hudfärg, etniskt ursprung och kön), 
på vilka en svensk eller en utlänning inte får diskrimineras enligt lag eller annan 
föreskrift. Förbudet mot diskriminering enligt svensk lag är mer begränsat än 
enligt barnkonventionen, som skyddar mot diskriminering på grund av ” … 
barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala 
ursprung, egendom, handikapp,  börd eller ställning i övrigt.” 62 
 

                                                           
57 SOU 1975:75 s 171. 
58 A a s 112f. 
59 A a s 172. 
60 RF 2:22. 
61 RF 2:15. 
62 BK art. 2 p. 1. 
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Att notera är att enligt barnkonventionen skyddas barnet dels mot diskriminering 
på grund av sitt eget ursprung och person, och dels mot diskriminering på grund 
av dess förälder eller vårdnadshavare. Enligt den svenska grundlagen skyddas 
enbart personen mot diskriminering på grund av att denne själv tillhör en 
minoritet. 
 
Inom uppsatsens ramar är det också speciellt intressant att jämföra 
barnkonventionens lydelse ”nationella, etniska …  ursprung”, med 
regeringsformens ”etniskt ursprung”. Uttrycken nationellt och etniskt ursprung 
ligger nära varandra, men frågan är vad som skiljer dem åt eftersom den svenska 
lagen tydligen inte skyddar mot diskriminering på grund av nationellt ursprung. 
 
Definitionen av nationellt ursprung torde vara relativt enkel. Då en person är 
medborgare i ett land får denne automatiskt detta lands nationalitet. Etniskt 
ursprung däremot har inte att göra med nationalitet i den mening där nation 
betyder stat. Ordet etnisk kommer ursprungligen från grekiskans ethnos som 
emellertid också betyder nation, eller folk.63 En nation i denna mening är dock en 
grupp med samma härstamning eller samma släkte. Termen etniskt ursprung har 
senare gått över till att betyda att människor dels har gemensamma förfäder och 
dels att de är politiskt organiserade inom en territoriell enhet64. Två exempel på 
etniska minoriteter är samer och zigenare65. 
 
Barnkonventionen ger alltså ett vidare skydd mot diskriminering av utlänningar 
än regeringsformen eftersom konventionen även skyddar mot diskriminering på 
grund av nationalitet, det vill säga medborgarskap. Vid utformningen av 
regeringsformen har man nöjt sig med att uttrycka ett skydd mot diskriminering 
på grund av ”etniskt ursprung”. Detta skydd hjälper inte mot diskriminering av 
barn från till exempel de nordiska länderna som inte tillhör någon speciell etnisk 
minoritet, eftersom de torde ha samma etniska ursprung som svenskarna. 
 
 
2.6 Slutsats 
 
Som konklusion skulle jag vilja koppla barnkonventionens grundläggande 
principer till huvudämnet i denna uppsats, nämligen lägsta äktenskapsålder för 
svenska och för utländska medborgare. Till en början, innan den svenska 
äktenskapslagstiftningen presenteras, kan det påpekas att barnkonventionens 
principer är generella och ska inverka dels på lagstiftandet om äktenskapsålder 
och dels på tillämpningen av denna lagstiftning. 
 
Det faktum att unga ingår äktenskap får inte hindra deras utveckling (jfr BK art.6 
p. 2). Lagstiftaren bör därför tillse att det finns en rimlig åldersgräns för att ingå 
äktenskap. Åldersgränsen är nödvändig för att den blivande maken själv ska ha 

                                                           
63 Aytos def. av etnisk. 
64 Websters def. av nation. 
65 SOU 1975:75 s 115. 
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uppnått en sådan mognad att denne kan ta en förnuftig ställning i 
äktenskapsfrågan, och för att denne ska ha bildat en egen stark uppfattning om 
äktenskapet så att denne inte blir ”tvingad” att gifta sig av till exempel en 
förälder. Det sistnämnda argumentet går i linje med barnkonventionens princip 
om att barnet ska få göra sin egen åsikt hörd (BK art. 12). Om den blivande 
maken är väldigt ung finns det risk för att det är någon annan som egentligen har 
fattat beslutet om äktenskap. 
 
Lagstiftaren bör också tillse att den lägsta äktenskapsåldern är sådan att detta 
främjar barnets bästa (BK art.3). Barnet ska få rimlig tillgång till de rättigheter 
som äktenskapsformen erbjuder, såsom exempelvis ekonomisk trygghet i 
förhållandet (jfr t ex ÄktB 6 kap.) och rätt till bodelning (jfr ÄktB 9 kap.), men 
denne ska samtidigt vara skyddad mot för tidigt äktenskap. 
 
Dessa tre första principer i barnkonventionen är mest intressanta vid 
diskussionen om vilken äktenskapsålder som är mest lämplig. Det vill säga att 
det finns både för- och nackdelar med äktenskap och det gäller i princip att hitta 
en ”jämviktsålder” som främjar barnets intresse.  
 
Den fjärde principen däremot ska användas för en annan diskussion och det är 
därför jag har valt att presentera denna princip sist av de fyra, trots att den 
kommer först enligt numreringen i barnkonventionen. Denna princip handlar 
alltså, som tidigare redogjorts för, om att barn inte får diskrimineras. Till viss del 
innehåller även den svenska grundlagen förbud mot diskriminering, men dessa 
regler är inte lika utförliga som barnkonventionens stadganden. 
 
Barnkonventionens uppräkning av kriterier som inte får ligga till grund för 
diskriminering är mångt flertaliga, och det mest intressanta för ”våran fråga” är 
att till skillnad från den svenska lagen får barn inte diskrimineras på grund av 
nationalitet. I den svenska lagen stadgas bara att utlänningar inte får 
diskrimineras på de grunder som gäller för svenskar, men det nämns inget om 
diskrimineringsförbud angående just det faktum att de är utlänningar. Frågan är 
om inte den svenska lagen borde vara lika omfattande i sitt diskrimineringsskydd 
som barnkonventionen? 
 
Dessa anmärkningar är ett första steg för att förstå kopplingen mellan 
barnkonventionen och äktenskapslagstiftningen i Sverige. Efter en presentation 
av den svenska lagstiftningen blir det möjligt att göra en utförligare jämförelse 
och en mer djupgående analys av rättsläget.   
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3 Svensk rätt om ingående av äktenskap 
 
3.1 Åldersgränsen för ingående av äktenskap  
 
3.1.1 Generellt om äktenskapshinder 
 
Förr i tiden var äktenskapshinder ett instrument som i praktiken satte stopp för 
äktenskapsliknande samlevnad. I dagens läge är synsättet annorlunda och många 
lever tillsammans utan att ha ingått äktenskap. Hinder för äktenskap fyller alltså 
inte sin funktion på samma sätt som tidigare, och det borde därför vara 
eftersträvansvärt att minimera dessa hinder för att göra formen för samlevnad 
mer eller mindre valfri.66 Syftet med lagstiftningen om äktenskap är att problem 
som samlevnad i ett familjeförhållande kan medföra, ska kunna lösas på ett bra 
sätt. I princip borde alltså var och en som lever i ett sådant samförhållande få 
ingå äktenskap och därmed få lagen tillämplig på sin samlevnad.67 
 
Eftersom äktenskapshinder i praktiken endast undantagsvis hindrar människor 
från att leva tillsammans, så måste dessa hinder motiveras med andra 
målsättningar. Enligt förarbetena tycks det tyngst vägande motivet vara att 
markera från samhällets sida, vilka samlevnadsformer som inte är önskvärda. På 
detta sätt skulle samhället understödja vissa sociala mönster gällande 
sammanlevnad.68 
 
Vid utformning av lagstiftningen måste alltså intresset av att från samhällets sida 
ställa upp äktenskapshinder för att ge sociala signaler, vägas mot den enskildes 
intresse av att sammanleva i äktenskap.69 
 
 
3.1.2 Äktenskapsåldern 
 
1 § Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap utan tillstånd av 
länsstyrelsen i det län där den underårige har sitt hemvist.70 
 
Syftet med en åldersgräns för ingående av äktenskap är generellt att skydda den 
som ännu inte uppnått tillräcklig mognad och erfarenhet, för att ta på sig det 
ansvar som ett äktenskap medför.71 
 
De sakkunniga har uttryckt att någon som är under 18 år har inte den erfarenhet 
och mognad som krävs för att ta ställning i frågan om ingående av äktenskap. 
Visserligen kan en person under 18 år redan leva i ett familjeliknande 
förhållande, men denne är vanligtvis inte mogen att bestämma i sådana 

                                                           
66 Tottie s 50. 
67 Prop 1973:32 s 68. 
68 SOU 1972:41 s 128. 
69 A a st. 
70 ÄktB 2:1. 
71 SOU 1972:41 s 129. 
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personliga och ekonomiska frågor som ett äktenskap medför. Speciellt med tanke 
på dagens krav på lång utbildning, är det väl underbyggt att ha en åldersgräns på 
18 år.72  
 
Det är alltså inte önskvärt att en underårig person, dels för sin egen, och dels för 
det allmännas skull, ingår äktenskap.73 En undersökning av skilsmässofrekvensen 
för sådana äktenskap visade också att dessa i regel inte är tillräckligt 
genomtänkta.74 Det uttrycktes också att även om unga under 18 år kan välja att 
leva tillsammans, så är syftet med lagen att åtminstone markera att ett sådant 
samförhållande inte är önskvärt.75 
 
I princip alla remissinstanser höll fast vid att åldersgränsen på 18 år för ingående 
av äktenskap ska fortsätta att gälla. Denna åldersgräns gäller för båda könen 
sedan den 1 juli 1969.76 En remissinstans, Fredrika-Bremer-Förbundet, var dock 
skiljaktig i åldersfrågan. Dess argumentation grundade sig i att äktenskap vid 18 
års ålder kan hämma kvinnors yrkesutbildning. Förbundet förordade i stället en 
åldersgräns på 20 år för att ge mer utrymme till kvinnors bildning.77  
 
 
3.1.3 Dispens 
 
Dispensprövning från äktenskapsåldern sker av länsstyrelsen i det län där den 
underårige har sin hemvist. Det anges i förarbetena att som underlag för 
prövningen inhämtas barnavårdsnämndens yttrande (i dagens läge utförs detta av 
socialnämnden). Detta underlag är i regel avgörande för länsstyrelsens beslut. 
Barnavårdsnämnden har bland annat ansvar för vård av barn och ungdom i 
samhället och den har befogenheter att tillgodose underårigas behov av vård och 
fostran. Det föreslås därför i förarbetena att barnavårdsnämnden i stället ska vara 
dispensmyndighet, eftersom denna torde vara mest lämpad för denna uppgift. 78  
 
Det finns faktiskt ingen undre åldersgräns för ingående av äktenskap. 
Möjligheten finns till och med att få dispens för den som ännu inte fyllt 15 år. 
Vid en genomgång av ärenden under åren 1975-1982 framkom emellertid att 
länsstyrelserna var restriktiva med att lämna dispens vid en så ung ålder och att 
dessa ansökningar var sällsynta. Under dessa åtta år inkom 10 sådana 
ansökningar till länsstyrelserna, varav fyra var från svenska och sex stycken från 
utländska flickor. Av dessa ansökningar beviljades två stycken före en ålder på 
15 år. I ena fallet hade en grekisk flicka, med bara tre månader kvar till sin 15-
årsdag, redan arrangerat sitt bröllop och det andra fallet gällde en svensk flicka i 
samma ålder som var gravid.79 
                                                           
72 A a s 129f. 
73 Prop 1973:32 s 69. 
74 SOU 1972:41 s 130. 
75 Prop 1973:32 s 52. 
76 A prop s 95. 
77 A prop s 223. 
78 SOU 1972:41 s 130. 
79 SOU 1987: 18 s 351f. 
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3.2 Ärenden om äktenskaps ingående 
 
1 § I ärenden om tillstånd till äktenskap enligt 2 kap. 1 § skall länsstyrelsen 
bereda den underåriges vårdnadshavare tillfälle att yttra sig, om det kan ske. 
Yttrande skall också inhämtas från socialnämnden i den kommun där den 
underårige har sitt hemvist. 
  Meddelar länsstyrelsen tillstånd till äktenskapet, får beslutet överklagas av den 
underåriges vårdnadshavare.80 
 
Det finns alltså en möjlighet för en underårig att få ingå äktenskap trots 
äktenskapshindret, genom att ansöka om dispens (jfr ÄktB 2:1). I dessa fall ska 
vårdnadshavaren höras i frågan och även socialnämnden ska få tillfälle att yttra 
sig i ärendet.81 Föredragande statsråd har yttrat att vårdnadshavarens åsikter ska 
tillmätas stor betydelse. Den underårige ska nämligen inte ha någon fristående 
juridisk rätt att lämna hemmet och bilda eget hushåll.82 
 
Hovrätten för Nedre Norrland resonerade kring denna fråga och uttalade att 
giftermål är en relativt betydande rättshandling. En omyndig person har en 
begränsad disposition över sina ekonomiska medel och behöver förmyndarens 
medgivande för att vidta vissa ekonomiska åtgärder. Därför borde eventuellt en 
förmyndare ha möjligheten att hindra, eller att skjuta upp, en underårigs 
äktenskap.83  
 
Föreningen Sveriges rättshjälpsjurister framhöll också att förmyndaren borde 
höras och att dennes åsikt skulle tillmätas stor betydelse även då personen i fråga 
fyllt 18 år. Denna argumentation grundade sig i att ett äktenskap har omfattande 
personliga och ekonomiska rättsverkningar för den som gifter sig.84 Stockholms 
barnavårdsnämnd var skiljaktig i frågan och ansåg att det inte fanns någon 
anledning att ens behålla dispensmöjligheten. Dess motivering till denna åsikt 
var, att en omyndig saknar förutsättningar att bedöma de rättsliga 
konsekvenserna som följer av ett äktenskap.85 Vårdnadshavaren har en 
besvärsrätt i det fall länsstyrelsen meddelar tillstånd till äktenskap. Detta ärende 
ska prövas vid förvaltningsdomstol.86 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
80 ÄktB 15:1. 
81 Tottie s 526f. 
82 Prop 1973:32 s 96. 
83 A prop s 224. 
84 A prop st. 
85 A prop s 223. 
86 Tottie s 527. 
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3.3 Rättens inställning till underårigs äktenskap 
 
3.3.1 Rättsfallet RÅ 1988 ref 100 
 
I detta rättsfall avslog både länsstyrelsen och kammarrätten en 16-årings ansökan 
om tillstånd att ingå äktenskap. 16-åringen, vid namn Päivi, ansågs inte ha 
tillräcklig mognad och erfarenhet för att ta ställning till de problem av personlig 
och ekonomisk art som en sådan samlevnad innebär. I kammarrätten framhölls 
också att det var på grund av föräldrarnas religiösa åskådning som Päivi ville 
ingå äktenskap, och hon skulle i själva verket kunna tänka sig att vänta med detta 
till myndighetsåldern. 
 
Då målet kom upp till regeringsrätten hade sökanden hunnit fylla 17 år och denne 
hade bott ett år tillsammans med sin partner. Det ansågs även saknas anledning 
att anta att ansökan gjorts med hänsyn till föräldrarna. Personen i fråga verkade 
nämligen dela föräldrarnas religiösa övertygelse och inställning till frågan om 
äktenskap. Därför biföll regeringsrätten ansökan.87 
 
Rätten verkar i frågan ta stor hänsyn till sökandens mognad, erfarenhet och även 
till förhållandets längd. Det verkar också vara av betydelse om äktenskapet ska 
ingås på grund av religiös åskådning och om sökanden har blivit starkt påverkad 
av någon utomstående. 
 
 
3.3.2 Rättsfallet RÅ 1991 ref 39 
 
I målet åberopade Åsa, som vid tillfället för ansökan om äktenskapstillstånd var 
16 år, att hon enligt pingstkyrkans regler inte fick sammanbo med sin fästman 
utan att vara gift med denne. 
 
I ett första skede beviljades tillstånd till giftermål, men Åsas föräldrar 
överklagade detta beslut. Åsas föräldrar motsatte sig alltså äktenskapet och 
anförde att Åsa inte var tillräckligt mogen för att ta ställning i äktenskapsfrågan. 
Socialnämnden yttrade också att Åsa gav ett omoget intryck och att hon inte 
kunde motivera ansökan om tillstånd till äktenskap. På grund av vad föräldrarna 
och socialnämnden anfört upphävde kammarrätten länsstyrelsens beslut.  
 
I regeringsrätten resonerades det däremot om hur stor vikt som kunde fästas vid 
föräldrarnas och socialnämndens uppfattningar. Vid tiden för ansökan hade Åsa 
redan bott ifrån föräldrarna i ett och ett halvt år i familjehem och sedan fem 
månader med fästmannen. Anledningen till att hon redan bott hemifrån under så 
lång tid var att det fanns allvarliga motsättningar mellan henne och föräldrarna. 
Det ansågs därför att föräldrarnas åsikt om äktenskapet inte borde väga tungt för 
avgörandet. Socialnämndens yttrande hade heller inte styrkts av länsstyrelsens 
utredning.  
                                                           
87 RÅ 1988 ref 100. 



 

23

En socialkonsulent som besökt både familjehemmet och paret tillstyrkte dispens. 
Denne ansåg det vara viktigt för Åsa att behålla kontakten med fästmannens 
föräldrar och syskon, eftersom hon behövde vuxenstöd och sociala kontakter. Det 
skulle nämligen föreligga en stor risk för att denna kontakt bröts om ansökan 
avslogs. Konsulenten yttrade vidare att Åsa var mogen då det gällde personliga 
och ekonomiska frågor och att hon skötte sitt arbete. Med hänsyn till detta och 
till Åsas motiv för ansökan om äktenskap, fann regeringsrätten att Åsa skulle få 
dispens för att ingå äktenskap.88 
 
I det här fallet var det många faktorer som ledde fram till det slutliga avgörandet. 
Här är det åter igen religiösa skäl som är motiven till ansökan. Rätten tog hänsyn 
till detta, men de tyngst vägande argumenten verkar vara sökandens personliga 
mognad och ekonomiska situation. Föräldrarnas yttrande om lämpligheten i 
äktenskapet var i första instansen avgörande för fallet. Det är i och för sig 
beaktansvärt att lyssna till vårdnadshavarnas yttrande om vad som är bäst för 
barnet. Men liksom regeringsrätten i det här fallet anser jag att om barnet redan 
har bott hemifrån i nästan två år, så får föräldrarnas tillförlitlighet tillmätas viss 
försiktighet. Det var istället mer rimligt att låta en utomståendes neutrala 
uppfattning ligga till grund för avgörandet.  
 
Även om tillåtelse till äktenskap till slut medgavs, så verkade båda instanserna 
väga frågan med stor försiktighet. Huvudregeln enligt svensk rätt är som sagt att 
äktenskap inte får ingås av en omyndig, och inställningen hos rätten visar att det 
inte med lätthet görs avsteg från den principen.  
 
 
3.3.3 Slutsats 
 
I båda fallen har rätten tagit störst hänsyn till den underåriges mognad och till 
vilken relation denne hade med sin partner. Jag tycker att det är rimligt att i vilket 
fall utreda om den underårige är för omogen att ingå äktenskap. Om så är fallet 
bör detta alltid vara ett skäl för att vänta med äktenskap. 
 
För att rätten ska ge bifall till äktenskap verkar det också krävas att den 
underårige har en särskild motivering. I båda dessa fall utgjordes denna 
motivering av de underårigas religiösa åskådning. Religion är för många en 
väldigt viktig del av livet och jag anser inte att äktenskap på dessa grunder ska 
förhindras om det även i övrigt är motiverat. 
 
Däremot finner jag ingen anledning till att lagstifta om något undantag från 
äktenskapsåldern på grund av religiösa skäl eftersom underåriga trots allt i regel 
är för omogna för äktenskap. Dessutom spelar religion generellt i  Sverige inte en 
så framträdande roll att det kan antas vara vanligt förekommande att underåriga 
vill ingå äktenskap av just religiösa skäl. 

                                                           
88 RÅ 1991 ref 39. 
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3.4 Länsstyrelsens tillståndsprövning 
 
3.4.1 Intervju med ansvarig på länsstyrelsen för tillståndsgivning 
 
Som tidigare redogjorts för är länsstyrelsen den myndighet som bedömer om en 
underårig ska få tillstånd för att ingå äktenskap. För att få en bild av hur 
tillståndsprövningen går till intervjuade jag den ansvariga på länsstyrelsen, 
nämligen Inger Winkelmann. Följande är baserat på vad hon sade under 
intervjun. 
 
En ansökan om tillståndsprövning ska skickas till länsstyrelsen som 
vidarebefordrar den till socialnämnden. Oftast innehåller ansökan även ett 
yttrande från vårdnadshavarna. Om detta inte följer med ansökan brukar 
länsstyrelsen begära in ett sådant yttrande, trots att det inte är nödvändigt för att 
ansökan ska vara giltig. Själva utredningen görs av kommunen på 
familjerättsenheten. Denna går under benämningen ”social utredning” och 
innebär ett hembesök hos de framtida makarna, samt möte med dessa och med 
vårdnadshavarna. De framtida makarna får framställa en ekonomisk redovisning, 
hur de har tänkt att bo, vilken inställning de har till äktenskapet och vilken syn de 
har på framtiden etc. Socialnämnden gör sedan en sammanställning av resultaten 
och skickar detta, tillsammans med ett förslag till beslut, till länsstyrelsen. 
 
Det är länsstyrelsen som har sista ordet då det gäller avgörandet. Tydligen finns 
det ingen egentlig mall, råd eller andra skrifter som anger på vilka grunder ett 
beslut ska tas. Generellt ska det tas hänsyn till ”särskilda sociala skäl”. På 
länsstyrelsen i Östergötland är det Inger Winkelmann ensam som, efter 
godkännande av sin chef, tar ställning till alla sådana här beslut. Hon har själv 
gjort vissa efterforskningar i förarbetena till äktenskapsbalken, för att få en 
klarare uppfattning om hur hon ska fatta besluten. Det viktigaste skälet enligt 
henne för att bifalla en ansökan, är att den underårige visar både en ekonomisk 
och personlig mognad. Andra tungt vägande skäl är om det finns en graviditet i 
förhållandet eller om parterna har religiösa respektive etniska skäl.  
 
Inger Winkelmann betonar att länsstyrelsen är restriktiv med att lämna dispens i 
sådana här ärenden för att undvika ogenomtänkta och framtvingade äktenskap. 
Till länsstyrelsen i Östergötland inkommer det ungefär 8 ansökningar per år (ett 
antal som har ökat med invandringen), och av dessa bifalles bara högst två 
stycken. Huvudregeln är trots allt att underårig inte får gifta sig enligt svensk lag 
och denna regel ska hållas, om det inte finns ”särskilda skäl”.  
 
Vid frågan om hon kunde tänka sig att lämna dispens till någon svensk under 15 
år, svarade hon att det var ytterst osannolikt. Motiveringen är att vid en sådan 
ålder är en person alldeles för omogen för äktenskap och det är till och med 
förbjudet enligt lag att ha samlag, något som normalt ingår i ett äktenskap. Det 
skulle heller inte göra någon skillnad i beslutsavvägningen om den underårige 
var utlänning. Detta medför att bestämmelsen om att ett utländskt barn under 15 
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år ska kunna få dispens, egentligen blir värdelös om länsstyrelsen generellt 
vägrar dispens för yngre än 15 år.  
 
Det finns också utlänningar mellan 15 och 18 år som redan är gifta enligt 
utländsk lag och som även vill gifta sig enligt svensk lag. I ett sådant fall skulle 
Inger Winkelmann inte ta någon hänsyn till att den underårige redan har ingått ett 
annat äktenskap. Detta tycker hon inte är ett bevis för att makarna är mogna, 
eftersom utländska regler har andra kriterier för att ingå äktenskap. 
 
Vi diskuterade också det faktum att lagstiftningen ställer upp olika åldersgränser 
för svenskar och utlänningar, och vad som kan vara motivet till detta. Inger 
Winkelmann hade den uppfattningen att olikheten berodde på en sammanvägning 
av respekt för andra länders lagstiftning och för deras kultur och religion. 
 
Ansökan om tillstånd till äktenskap ska ges in i det län där sökanden har hemvist. 
Det finns alltså inget hinder för sökanden att pröva att ansöka hos olika 
länsstyrelser, om denne byter hemvist. Det finns heller ingen restriktion för hur 
många ansökningar som får göras hos samma länsstyrelse. Alltså har en sökande 
”flera chanser” att få sin sak prövad av olika beslutsfattare och denne kan i 
princip leta tills denne hittar en person som inte är restriktiv i sina avvägningar. 
 
Slutligen diskuterade vi barnkonventionen. Länsstyrelsen har fått mycket 
information om konventionen, både genom konferenser och utbildningar, men 
Inger Winkelmann ansåg att ”andan” att respektera barnen fanns redan tidigare. 
Barn är prioriterade och ett av de största arbetsområdena inom socialtjänsten. Det 
har till exempel alltid tagits hänsyn till barns bästa och till dess åsikter. 
 
Beslutsfattandet inom detta område synes vara tämligen godtyckligt eftersom den 
ansvarige måste gå mycket efter eget sinne. Visserligen finns förarbeten till 
lagtexten, men i dessa redogörs inte utförligt för vad kriterierna för att underårig 
ska få ingå äktenskap i praktiken innebär.  
 
 
3.4.2 Länsstyrelsens beslut 
 
Länsstyrelsens beslut, både då det gäller avslag och bifall, är mycket kortfattade. 
Jag tog del av två beslut av länsstyrelsen, för att lite närmare få kunskap om hur 
de är utformade. 
 
I ett av besluten står det kort att länsstyrelsen bifaller ansökan, eftersom paret 
väntar barn. Socialnämndens rapport är något utförligare och i den framkommer 
att parterna är jämställda, att deras förhållande är stabilt och att deras ekonomi är 
trygg. Den underåriga blivande maken har förstått vad det ett äktenskap innebär 
och denne vill gifta sig för att trygga barnets framtid. Båda vårdnadshavarna 
samtycker också till äktenskapet.89  
                                                           
89 Beslut 2000-04-17 
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I nästa beslut avslår länsstyrelsen ansökan med motiveringen att det inte fanns 
några särskilda skäl att bevilja tillstånd. I socialnämndens utredning framkom att 
den underårige inte uppnått en tillräcklig mognad för att ingå äktenskap och att 
denne inte slutfört sin utbildning. Det fanns emellertid en rad praktiska skäl som 
vägde för ett äktenskap, som till exempel att parterna var tvungna att gifta sig för 
att den underåriga skulle få uppehållstillstånd i landet där den andra maken 
befann sig. Båda parter ville också gifta sig före ett samboende. Dessa skäl var 
dock inte tillräckliga för att länsstyrelsen skulle frångå huvudregeln om att 
äktenskap inte får ingås före 18 års ålder.90 
 
 
3.4.3 Kommentarer till länsstyrelsens tillståndsprövning 
 
Det är oroande att proceduren om tillståndsprövningen är så ”lössläppt”, det vill 
säga att det inte finns några klara bestämmelser om på vilka grunder ett beslut 
ska tas. Jag tycker själv att ansvarig på länsstyrelsen i Östergötland har rimliga 
åsikter om vilka ansökningar som ska bifallas, och vilka som ska avslås. Dessa 
idéer går nämligen i linje med vad som sägs i förarbetena till 
äktenskapslagstiftningen. Detta är å andra sidan ingen garanti för att ansvariga på 
länsstyrelsen runt om i landet resonerar likadant. Det är verkligen värt att 
kritisera att det inte har framarbetats några allmänna råd eller rekommendationer 
som behandlar detta område. 
 
 
3.5 Slutsats 
 
Jag tycker att det svenska rättssystemet, det vill säga dels lagstiftaren, domstolar 
och myndigheter, visar en återhållsamhet i frågan om att ge tillstånd till ingående 
av äktenskap för svensk underårig. Motiven för detta är att skydda den 
underårige mot att företa en rättshandling som denne inte förstår konsekvenserna 
av, eller som denne senare kan komma att ångra. I tillståndsprocessen har 
vårdnadshavaren ett visst inflytande och denne borde oftast ha en god bild av om 
äktenskapet mellan parterna är förnuftigt eller ej. Det är också en extra säkerhet 
för den underårige att socialnämnden ska yttra sig i fallet. Det kan tänkas att 
socialnämnden tar upp omständigheter som vårdnadshavaren till exempel vill 
dölja eller inte har uppmärksammat. 
 
En 18-årsgräns för ingående av äktenskap tycks allmänt vara uppfattat som 
lämplig. Motiveringen är att före denna ålder är en person inte redo att ta 
ställning i sådana personliga och ekonomiska frågor som ett äktenskap medför. 
För egen del tycker jag att18 år verkar vara en lämplig åldersgräns för att ingå 
äktenskap, speciellt eftersom myndighetsåldern i Sverige är 18 år och dels 
eftersom en person under 18 år kategoriseras som ”barn” enligt 
barnkonventionen.  
 
                                                           
90 Beslut 1998-01-12 
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Enligt svensk lag har heller inte en person förrän vid en ålder av 18 år nått en 
sådan rättskapacitet att denne ”själv [får] råda över sin egendom [och] åta sig 
förbindelser”91. Innan en person får företa sådana handlingar tycker jag att det är 
rimligt att denne inte heller får ingå äktenskap, eftersom detta är en mycket viktig 
förbindelse. Äktenskap innebär, som allmänt känt, att båda makar förbinder sig 
att bidra till det gemensamma underhållet (jfr ÄktB 6:1), att makarnas egendom 
är giftorättsgods så tillvida den inte är enskild egendom (jfr ÄktB 7:1) och att 
respektive make har rätt till en kvarlåtenskap efter den make som avlidit (ÄB 
3:1) etc. Ett äktenskap medför alltså en rad ekonomiska konsekvenser för 
makarna och därför borde inte en sådan rättshandling få ingås före 
myndighetsåldern. 
 
Å andra sidan tycker jag att det är vettigt att det finns en möjlighet att få dispens 
från huvudregeln. Det finns ingen person eller relation som är den andra lik och 
därför är det omöjligt att säga att det inte finns någon situation då det inte är till 
det bästa att en underårig ingår äktenskap. Till exempel vid en graviditet kan det 
tänkas att ett äktenskap medför mycket trygghet, både för föräldrarna och för det 
kommande barnet.  
 
Däremot borde det finnas en lägsta ålder även för dispensmöjligheten, eftersom 
alltför unga människor i äktenskap aldrig kan vara främjande för någon. Detta 
ställningstagande grundar jag på att vid en väldigt ung ålder är en människa för 
omogen för att kunna ta det ansvar som ett äktenskap normalt medför, och 
dessutom går det vanligtvis inte att vara självförsörjande vid en för låg ålder. 
Enligt svensk lag är det också förbjudet att ha sexuellt umgänge med en person 
under 15 år92 och jag tycker att med detta i baktanke borde 15 år i alla fall vara 
den absolut lägsta åldersgränsen för dispens till äktenskap, eftersom äktenskap 
normalt sett är en ”acceptans” av att makarna har sexuellt umgänge. 
 
 

                                                           
91 FB 9:1 
92 BrB 6:7 st. 1. 
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4 Utlänningars rätt till ingående av äktenskap i 
Sverige 
 
4.1 Svensk internationell äktenskapslagstiftning 
 
4.1.1 Valmöjlighet mellan nationalitetslagen och domicillagen 
 
1§ Vill någon ingå äktenskap inför svensk myndighet, prövas hans rätt därtill 
enligt lagen i den stat där han är medborgare, om ej annat följer av vad som 
sägs här nedan.93 
 
Huvudregeln då äktenskap prövas är att detta ska ske enligt lagen i det land där 
den  sökande är medborgare. Detta är i linje med nationalitetsprincipen, det vill 
säga att lagvalet följer individens nationalitet.94 En utländsk person som befinner 
sig i Sverige får alltså sin rätt till äktenskap prövad enligt lagen i dennes 
medborgarland.95 
 
2 § Svensk medborgare, som sedan minst två år har hemvist i främmande stat, 
äger få sin rätt att ingå äktenskap prövad enligt lagen i den främmande staten, 
om den med vilken han avser att ingå äktenskap medger det. 
   Motsvarande gäller utländsk medborgare, som sedan minst två år har hemvist 
här i riket eller i annan främmande stat än den han tillhör. 
  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan för visst fall 
förordna , att svensk lag får tillämpas beträffande utländsk medborgare, som ej 
har hemvist här i riket sedan minst två år.96 
 
Det finns alltså även en möjlighet för en utlänning att få sin rätt prövad enligt en 
annan lag än medborgarlagen. För att detta ska vara fallet krävs att personen bor i 
en annan stat än sin egen sedan två år. I sådant fall kan frågan prövas enligt detta 
lands lag om personen i fråga begär detta, och om den andra blivande maken är 
överens. Det finns alltså en valfrihet mellan medborgarlagen och hemvistlagen.97 
Den här möjligheten är ett visst avsteg från nationalitetsprincipen, till förmån för 
domicilprincipen. Domicilprincipen innebär just att lagen i det land där personen 
har sin hemvist ska gälla.98 Regeringen har dock en möjlighet att för visst fall 
förordna att svensk lag ska gälla för utländsk medborgare, även om denne inte 
haft hemvist i Sverige sedan två år (se nedan).99 
 
I förarbetena har det diskuterats utförligt om valet mellan nationalitetsprincipen 
och domicilprincipen. När en person har sin hemvist i sitt medborgarland finns 
                                                           
93 Lag(1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap 1:1. 
94 SOU 1987:18 s 56. 
95 A a  s 180. 
96 Lag(1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap 1:2. 
97 SOU 1987:18 s 176. 
98 A a  s 56. 
99 A a s 176. 
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det ingen konflikt mellan de här två principerna, men om en person har hemvist i 
ett annat land kan domicilprincipen erbjuda fördelar. Enligt domicilprincipen 
bedöms en persons rättsförhållande enligt lagen i det land där denne lever, vilket 
kan vara fördelaktigt för denne. Dessutom får domstolen tillämpa den lag som 
råder i domstolslandet, vilket underlättar domstolens arbete och tolkning. Å 
andra sidan är det i allmänhet lättare att fastställa en persons nationalitet än en 
persons hemvist, men ibland är det även svårt att bestämma vilken lag som ska 
gälla enligt nationalitetsprincipen om exempelvis en person är medborgare i flera 
länder.100 
 
I förarbetena ville man inte ge företräde åt enbart en av dessa principer eftersom 
till exempel invandrare kan ha anledning att ibland vilja få nationalitetslagen 
tillämpad, och i andra fall om personen har tänkt att stanna för en lång tid i 
Sverige, kanske denne vill få den svenska lagen tillämpad. På samma sätt kan 
utlandssvenskar vilja få olika lagar tillämpade i Sverige.101 Det ansågs alltså inte 
finnas några skäl att begränsa rätten att ingå äktenskap till att gälla enbart enligt 
den nationella lagen, utan det öppnades en möjlighet att få rätten prövad enligt 
domicillagen efter en hemvist på minst två år i ett annat land.102 
 
Ibland är det emellertid omöjligt för svensk domstol att fastställa innehållet i en 
utländsk lag. I sådana fall ska regeringen kunna medge utländska medborgare rätt 
att ingå äktenskap enligt svensk rätt, trots att de inte har haft hemvist i landet 
sedan två år (jfr 2§ st.3). 
 
Konsekvensen av dessa lagrum (1 och 2 §§) är alltså att rätten till äktenskap 
många gånger kan komma att prövas enligt ett annat lands lag än den svenska. I 
många av dessa länders lagar är äktenskapsåldern en annan än just 18 år.103 
Frågan är följaktligen hur långt ner i ålder äktenskap ska tillåtas i Sverige, dels 
med hänsyn till svensk ordre public (se vidare avsnitt 4.2), och dels med hänsyn 
till barnkonventionen? 
 
 
4.1.2 Minimiåldern för ingående av äktenskap 
 
3 § Även om rätten att ingå äktenskap skall prövas enligt främmande lag, gäller 
att  
  1. den som är under femton år ej får ingå äktenskap utan tillstånd av 
länsstyrelsen, 
…104 
 
Den första punkten i ovanstående paragraf anger att det finns en åldersgräns som 
ska gälla i Sverige, trots att rätten till äktenskap ska prövas enligt utländsk rätt. 
                                                           
100 Prop 1973:158 s 27f. 
101 A prop s 28. 
102 A prop s 45. 
103 SOU 1987:18 s 183. 
104 Lag(1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap 1:3. 
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Om en person ska ingå äktenskap i Sverige enligt utländsk rätt, kan detta alltså 
ske då denne har en ålder av ända ner till 15 år. En person under 15 år får dock 
aldrig ingå äktenskap i Sverige utan länsstyrelsens tillstånd.105 Denna 
minimiålder har fastställts med hänsyn till svensk ordre public (se avsnitt 4.2).106  
 
Denna åldersgräns står också i överensstämmelse med FN:s konvention angående 
minimiålder för äktenskap, som stadgar att staterna måste ha en bestämmelse om 
lägsta ålder för äktenskap.107 I inledningen av denna konvention uttrycks också 
att staterna ska vidta lämpliga åtgärder för att verka för förhindrande av 
barnäktenskap.108 Det finns emellertid en möjlighet enligt svensk rätt att få 
dispens från denna bestämmelse och det står inte nämnt, vare sig i denna lag eller 
i äktenskapsbalken, någon nedre åldersgräns för denna dispens.109  
 
 
4.1.3 Konsekvenserna av regelsystemet 
 
För att belysa vad äktenskapsbalken i praktiken innebär, kan vi tänka oss ett 
påhittat fall där den ena parten är utländsk. Anta att den utländska lagen 
stipulerar en åldersgräns på 15 år för att ingå äktenskap. Anta även att två 
personer på 18 respektive 15 år, som sedan ett flertal år bott i Sverige, vill ingå 
äktenskap med varandra. Om 15-åringen är utländsk och 18-åringen är svensk 
kan äktenskapet ingås i Sverige utan länsstyrelsens tillstånd, om 
äktenskapsprövningen sker enligt nationalitetsprincipen.  
 
Om fallet däremot är det motsatta och 15-åringen är svensk och 18-åringen är 
utländsk, måste det ske en tillståndsprövning för 15-åringens rätt att ingå 
äktenskap. Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att ge tillstånd för någon som 
är så ung (jfr avsnitt 3.4). 18-åringens rätt är i detta fall reglerad av antingen den 
utländska, eller den svenska  lagen. Resultatet i detta exempel visar att rätten att 
ingå äktenskap kan bero på den ena partens nationalitet  
 
Om den svenska 15-åringen i stället bott sedan två år i ett land med en ”lösare” 
reglerad äktenskapslagstiftning, så skulle denne kunna ha ansökt om äktenskap 
enligt den utländska lagen och då hade kanske dennes förfrågan avgjorts i positiv 
riktning. Alltså krävs det inte mer än att ha bott två år i ett annat land, för att 
komma runt den svenska lagstiftningen. 
 
Frågan angående underårigs äktenskap har behandlats av riksdagen (motion 
1979/80:15). I socialutskottets yttrande över riksdagens motion, framhölls att 
svensk barnavårdslagstiftning har utformats för att likvärdigt skydda alla under 

                                                           
105 Prop 1973:158 s 98. 
106 A prop s 46. 
107 FN:s konvention d. 10 dec. 1962 angående samtycke till, minimiålder för samt registrering av 
äktenskap art 2. 
108 FN:s konvention d. 10 dec. 1962 angående samtycke till, minimiålder för samt registrering av 
äktenskap inledningen. 
109 Tottie s 53. 
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18 år mot övergrepp och olämplig behandling, oavsett nationalitet. Trots detta 
innehåller den svenska lagen ett svagt skydd mot påtvingade och för tidiga 
äktenskap. Både lagutskottet och socialutskottet ansåg vidare att för tidiga 
äktenskap för flickor, kan leda till att deras utbildning eftersätts.110 
 
 
4.2 Svensk ordre public 
 
En ren översättning från franskans uttryck ”ordre public” till svenska, skulle bli 
ungefär offentlig eller allmän ordning. Uttrycket innebär i praktiken att utländska 
rättsregler som är uppenbart oförenliga med grunden för rättsordningen här i riket 
inte får tillämpas i Sverige. Exempel på sådana rättsregler är tvångsadoptioner, 
förbud mot äktenskap mellan olika raser eller som tidigare nämnts, en ovillkorlig 
acceptans av äktenskap för barn under 15 år (se avsnitt 4.1.2).111 Det verkar inte 
strida mot ordre public att utlänningar mellan 15 och 18 år får ingå äktenskap 
utan länsstyrelsens tillstånd, trots att den svenska åldersgränsen är 18 år.112  
 
Det kan inte med exakthet sägas vad som kan ingå i ett ordre public-förbehåll, 
utan detta har överlåtits till rättstillämparen att tolka. Det viktigaste är dock att 
den utländska bestämmelsen uppenbart är oförenlig med grundläggande svenska 
principer. Det räcker alltså inte bara med att den utländska lagen stadgar något 
som strider mot svensk tvingande lagstiftning.113 
 
Om en utländsk rättsregel strider mot ordre public så måste givetvis en annan 
regel ersätta denna, frågan är vilken. En lösning vore att använda den 
motsvarande svenska bestämmelsen. Men det finns en princip som säger att ordre 
public ska inverka minsta möjligt på de utländska bestämmelserna, och därför 
kan man tänka sig att skapa en ny rättsregel. Detta kan innebära att man 
visserligen tillämpar de utländska reglerna, men bara så långt som är godtagbart 
med hänsyn till ordre public.114 
 
Det är antagligen efter denna princip som reglerna om utlänningars ingående av 
äktenskap har formats. Det vill säga att en utlänning kan få sin nations regler om 
ingående av äktenskap tillämpade i Sverige, men det finns trots allt i den svenska 
lagen alltid en lägsta åldersgräns på 15 år som utlänningen måste följa. 
 
 
4.3 Äktenskap enligt en utländsk rättstradition −−−−Den muslimska rätten 
 
För att få en bild av hur mycket olika rättstraditioner kan skilja sig i grundsynen, 
har jag som exempel valt att kortfattat presentera den muslimska rätten, sharia, 

                                                           
110 SOU 1987:18 s 180f. 
111 Bogdan s 70. 
112 A a s 71. 
113 A a s 75. 
114 A a s 77. 



 

32

angående äktenskapsålder. Sharia är betraktad av religiösa muslimer som en 
oföränderlig rättsordning. Lagen innefattar all, vad vi i vårt samhälle skulle kalla 
juridik, men innehåller också ett flertal religiösa aspekter. Sharia har inte 
utvecklats exakt likadant i alla muslimska länder men den kan liknas vid en 
rättsfamilj. Denna rätt bygger på koranen som kan jämföras med vår lagbok. 
Koranen är islams heliga skrift och bygger i sin tur på Muhammeds 
uppenbarelser av Gud- Allah.115 Den muslimska rätt som här ska återges är från 
Iran. Iran är ett av de länder som starkast blivit influerat av den muslimska 
rätten.116  
 
Den muslimska rätten kan enligt den nuvarande svenska internationella 
lagstiftningen vara tillämpbar i Sverige, då en av parterna är utländsk 
medborgare (se avsnitt 4.1.1). Detta betyder alltså att Sverige till viss del 
accepterar den muslimska rättstraditionen. Syftet med detta exempel är att visa 
vilka otroligt olika rättsregler i jämförelse med de svenska reglerna, som kan 
sättas i bruk i Sverige. 
 
Det finns ingen egentlig nedre åldersgräns för giftermål enligt muslimsk rätt. Ett 
barn skulle i princip kunna gifta sig hur ung som helst, med sina fäder som 
ombud. Den rekommenderade åldern för giftermål är dock kring pubertetens 
början, vilken antas vara vid nio års ålder för flickor, och vid 15 års ålder för 
pojkar. Det finns trots allt  vissa restriktioner angående samlag med flickor under 
10 år.117 
 
En pojke som kommit i puberteten har ensam full rättskapacitet att ingå 
äktenskap. Däremot måste en flicka som är oskuld alltid ha tillstånd från fadern 
för att ingå sitt första äktenskap. Om flickan redan har varit gift kan hon själv 
bestämma om sitt andra äktenskap.118  Koranen stadgar också att även kvinnan 
ska vara part i äktenskapsavtalet. Betydelsen av detta minskar dock radikalt på 
grund av acceptansen av barnäktenskap, eftersom ett barn knappast kan förstå 
rättsverkningarna av ett sådant avtal.119  
 
Enligt den muslimska rätten får för det första pojkar gifta sig tidigare än i 
Sverige, men den största skillnaden i de två rättstraditionerna är dock då det 
gäller äktenskap för flickor. Flickor har i princip inget skydd mot för tidigt 
äktenskap. Den rekommenderade åldern för äktenskap är så låg som nio år, och 
det kan inte anses vara möjligt att ett barn ska kunna ha en uppfattning om vad 
ett äktenskap över huvud taget innebär vid den åldern. Dessutom är faderns vilja 
överlägsen flickans vid det första äktenskapet. Detta synsätt på barnäktenskap är 
helt olikt det svenska (jfr avsnitt 3.1.2). Enligt den svenska rätten anses oftast en 
person under 18 år inte vara mogen att alls ingå äktenskap.120 
                                                           
115 Schiratzki s 18ff. 
116 A a s 11. 
117 A a s 52. 
118 A st. 
119 A a s 53. 
120 Prop 1973:32 s 69. 



 

33

 
Den muslimska rätten torde inte heller vara förenlig med de grundläggande 
principerna i barnkonventionen. För det första torde det vara diskriminerande att 
stipulera olika åldersgränser för flickor och för pojkar, eftersom det inte finns 
någon välgrundad anledning för detta.121 Även i den svenska regeringsformen 
stadgas att en utlänning inte får, likväl som en svensk, diskrimineras på grund av 
sitt kön.122  
 
För det andra hämmar barnäktenskap onekligen också ett barns utveckling.123 I 
alla fall hämmar barnäktenskap flickors utveckling om makarna följer vad som 
står i koranen: ”en rättskaffens kvinna ska vara lydig, trogen och tystlåtet 
förtegen”124 Flickors åsikt är också rejält åsidosatt då de gifter sig för första 
gången, eftersom det är fadern som bestämmer om hon får ingå äktenskap.125 
Slutligen kan det diskuteras om barnäktenskap generellt är förenligt med barns 
bästa.126 Svaret på denna fråga måste generellt vara  negativt, eftersom barn 
oftast är så omogna att de inte ens förstår innebörden av att de ingår ett 
äktenskap. 
 
Faktum är att den muslimska rätten skiljer sig markant från den svenska rätten 
och den är oförenlig med barnkonventionen på många områden. Är det då 
försvarbart att det i nuläget är fullt möjligt att få rätten till äktenskap prövad 
enligt denna rätt i Sverige? Denna fråga ska visserligen ses i ljuset av 
bestämmelsen om att tillståndsprövning måste ske för barn under 15 år (1 kap 3 § 
1904 års lag). Denna minimiregel undanröjer dock inte det grundläggande synsätt 
som den muslimska rätten har på ingående av äktenskapet, angående till exempel 
att det rekommenderas mycket lägre åldersgränser än vad som stadgas i den 
svenska lagen och att det även stipuleras olika åldersgränser för flickor och 
pojkar.  
 
 
4.4 Barnets bästa kontra religionsfriheten 
 
Frågan är om man kan försvara att den muslimska äktenskapslagstiftningen 
tillämpas i Sverige på den grund att alla konventionsstater måste tillförsäkra 
barnen dess rätt till religionsfrihet (jfr BK art. 14, se bilaga). Enligt 
barnkonventionen ska dels barnen få utöva sin religionsfrihet och dels ska 
föräldrarna vägleda sitt barn då denne utövar sina rättigheter. I vissa fall får dock 
denna rättighet inskränkas (jfr p. 3), som till exempel då detta föreskrivs i lag 
eller då religionsfriheten inkräktar på folkhälsan, den allmänna sedligheten eller 
andra personers grundläggande fri- och rättigheter. Även enligt svensk lag ska 
det vara fritt för envar att utöva sin religion (jfr RF 2:1 p.6).  
                                                           
121 Jfr BK art 2. 
122 RF 2:16 och 2:22 st. 1 p. 7. 
123 Jfr BK art 6. 
124 Koranen i Schiratzki s 45. 
125 Jfr BK art 12. 
126 Jfr BK art 3. 
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Europeiska Kommissionen har även  uttalat att föräldrarnas egen övertygelse inte 
får inkräkta på barnets rätt till grundläggande utbildning. Föräldrarna har 
emellertid huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling (jfr art. 18, se 
bilaga). Man kan som exempel tänka sig att vissa föräldrar har en stark vilja att 
barnet ska ingå äktenskap på grund av deras egna religiösa övertygelse. 
Äktenskap är dock en rättshandling som i första hand ger icke obetydliga 
konsekvenser för barnet och de vuxnas vilja bör därför komma i andra hand. Som 
även tidigare sagts är det viktigare att barnets rättigheter skyddas än att det tas 
hänsyn till de vuxnas eller samhällets intresse, om dessa står i konflikt med  
varandra (se avsnitt 2.5.3 ). Föräldrarnas religionsfriheten ska visserligen bevaras 
så långt som möjligt, men den är underställd vissa andra grundläggande 
rättigheter.127 
 
Påminnas kan också om barnkonventionens artikel 3 (se avsnitt 2.5.3) som 
stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 
barn. Vad som egentligen är barnets bästa är inte alldeles självklart och måste 
bedömas i varje enskilt fall. Definitionen av barnets bästa ska dock ses i ljuset av 
de andra rättigheter som anges i konventionen. Dessa rättigheter ska gälla i alla 
konventionsländer oavsett kultur, religion eller andra särdrag.128 
 
Innebörden av barnets bästa kan dock variera mellan länder beroende av dess 
ekonomiska och sociala utvecklingsnivå. I ett fattigt land kan det till exempel 
vara förmånligt för barnet att denne genom eget arbete får hjälpa till med 
försörjningen.129 I andra länder där till exempel utbildningstiden är kort och där 
samlevnad utom äktenskap är förbjuden, kanske det är förmånligt för underåriga 
att de får gifta sig före 18 års ålder. I Sverige krävs dock i allmänhet en längre 
utbildning för att en person ska vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och 
för att denne ska bli självförsörjande. Det strävas också efter att kvinnor och män 
ska vara jämställda, då det till exempel gäller rätten att få utvecklas och utbildas. 
Därför har det ansetts förmånligt med en åldersgräns på 18 år för ingående av 
äktenskap för båda könen. Dessutom ville lagstiftaren skydda den underårige att 
inte på grund av dess unga ålder ta ett ogenomtänkt beslut (jfr avsnitt 3.1.2). 
 
I det svenska samhället anses det alltså vara förenligt med barnets bästa att denne 
generellt inte får ingå äktenskap före 18 års ålder. Barnets bästa ska, som nyss 
nämnts, iakttas i alla samhällen oavsett religion. Det är visserligen fritt att utöva 
sin religion, men bara i den utsträckning som detta inte inkräktar på barnets 
bästa. Det vill säga att först och främst ska det tas hänsyn till barnets intressen 
och det innebär enligt mig att vi i Sverige inte bör tillämpa utländska regler om 
ingående av äktenskap, som inte skyddar barnet i samma utsträckning som de 
svenska reglerna. Religionsfriheten ska visserligen bevaras så långt som möjligt, 
men inte i sådana fall som till exempel då den muslimska rätten är i konflikt med 

                                                           
127 SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet s 220. 
128 A a s 131. 
129 A st. 
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vad som i Sverige är barnets bästa. Även om det finns en minimiregel på 15 år då 
det gäller äktenskapsåldern så är denna inte tillräcklig för att skydda barn i 
åldrarna mellan 15 och 18 år. Jag anser att det borde markeras att det i Sverige 
krävs samma regler för alla barn vid ingående av äktenskap med hänsyn till 
barnets bästa och givetvis till principen om ickediskriminering. Äktenskapsåldern 
borde därför höjas till 18 år för alla barn.. 
 
I de enstaka fall då äktenskap före 18 års ålder kan anses förmånligt i Sverige, på 
grund av religiös övertygelse tillsammans med ytterligare goda skäl, får 
dispensmyndigheten pröva frågan. Denna myndighet borde dock alltid vara 
mycket restriktiv med att lämna dispens till någon under15 års ålder. 
 
 
4.5 Slutsats 
 
Som synes har lagstiftaren i de internationella svenska reglerna rejält frångått 
huvudregeln om en åldersgräns på 18 år för att ingå äktenskap, till en så låg ålder 
som 15 år då det gäller utlänningar. Lagstiftningen tillåter en stor valmöjlighet 
för en individ som är medborgare i ett land och bott två år i ett annat, för denne 
kan välja mellan dessa länders lagar. Det anges dock att man inte kan frångå en 
åldersgräns på 15 år oavsett vad den utländska lagen stadgar. Motiveringen är att 
en lägre åldersgräns än 15 år för ingående av äktenskap  skulle strida mot 
svenska rättsgrundsatser. 
 
Frågan varför inte även utlänningars äktenskap begränsas till en ålder av 18 år, 
kvarstår dock. Någon jämförelse mellan den rent svenska och den svenska 
internationella lagstiftningen, har dock inte presenterats i förarbetena till lagen. 
Det verkar som om vid tiden för denna lagstiftning (mellan 1973 och 1976) var 
det mer eller mindre självklart att den utländska rätten skulle ha genomslagskraft 
i Sverige, så länge denna inte inkräktade på ordre public. Annars kan jag inte 
finna någon anledning till varför detta ämne inte diskuterats i förarbetena. 
 
I dagens läge synes den nuvarande lagstiftningen vara inaktuell, med hänsyn till 
att Sverige ratificerade barnkonventionen för 10 år sedan. Enligt denna 
konvention har Sverige åtagit ett ansvar att tillse barnets bästa, både då det gäller 
svenska och utländska barn i Sverige. Den svenska internationella lagstiftningen 
skyddar dock inte utländska barn i samma utsträckning som svenska barn, och 
detta anser jag vara diskriminerande enligt barnkonventionen (jfr art. 2) 
 
Barnets bästa har också fått en underordnad roll i förhållande till hänsynstagandet 
av utländska rättssystem. En annan äktenskapsålder än just 18 år, som gäller i 
Sverige, kan i och för sig vara  förenligt med barnets bästa i ett annat land. I 
Sverige har dock lagstiftaren haft goda skäl för att ställa upp en sådan 
äktenskapsålder och även utländska barn borde få åtnjuta detta skydd om 
äktenskapet ska  ingås i Sverige.  
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Visserligen kan en diskussion föras utifrån att frihet till kultur och religion även 
ska beaktas. Detta kan dock inte ske på bekostnad av barnets bästa som framförs 
i  barnkonkonventionens portalparagraf. Vissa skulle i och för sig argumentera 
för att religionsfriheten ligger i linje med barnets bästa. I Sverige finns det dock 
fler anledningar att vänta med äktenskapet än i vissa andra länder. I Sverige 
krävs till exempel en lång utbildning för att klara sig ekonomiskt och det finns en 
stor vilja att sträva efter jämställdhet mellan könen. Det finns heller inga hinder 
för en underårig att tills vidare ha en relation innan äktenskapsåldern har 
uppnåtts. På så sätt hinner personen i fråga bli mer säker på sitt beslut. Religion 
är också något som i Sverige inte reglerar sådana rättigheter som till exempel 
ingående av äktenskap.  
 
Om en utländsk person vill ingå äktenskap i Sverige är det förmånligt att denne 
skyddas enligt svensk rätt, eftersom denne antagligen även fortsättningsvis ska 
leva i det svenska samhället. Jag anser sammanfattningsvis att det är mest 
förmånligt för barnet , med hänsyn främst till dess omognad och det hårda 
arbetsklimatet i Sverige, att alla barns rätt till ingående av äktenskap prövas 
enligt samma kriterier som svensk lag stadgar. För att uppnå detta kan antingen 
minimiåldern höjas till 18 år130  eller så kan lagen ändras så att allas rätt till 
ingående av äktenskap prövas enligt svensk rätt.  

                                                           
130 Jfr Lag(1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap 
1:3. 
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5 Ett förslag till ändring av den svenska 
internationella lagstiftningen 
 
5.1 Lagförslaget 
 
En utredning som resulterade i SOU 1987:18, innefattade bland annat förslag om 
ändring av reglerna om äktenskaps ingående. I utredningen har en ny lagtext 
presenterats. Det första kapitlet i förslaget handlar just om äktenskaps ingående, 
vilket skulle motsvara 1 kap. 1904 års lag.131 
 
1 § Vill en man och en kvinna ingå äktenskap inför en svensk myndighet skall de 
i svensk lag angivna äktenskapshindren tillämpas vid hindersprövningen.132 
 
Enligt nuvarande bestämmelser ska rätten till äktenskap bedömas enligt utländsk 
rätt, då inte någon av makarna är svensk medborgare eller har haft hemvist i 
Sverige sedan två år. Det föreslogs i stället att svenska regler om 
äktenskapshinder, alltid skulle tillämpas vid en svensk vigsel. 133  
 
2 § Har varken mannen eller kvinnan hemvist i Sverige efter en bosättning som 
har varat i minst två år och är inte heller någon av dem svensk medborgare, 
skall var och en av dem dessutom visa att hinder mot äktenskapet inte möter 
enligt lagen i den stat där han eller hon antingen har hemvist eller är 
medborgare. 
    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan, utan hinder 
av första stycket, för visst fall förordna att bara svensk lag skall tillämpas.134 
 
Utländska parter som bott utomlands sedan två år, skulle även behöva visa att 
inget äktenskapshinder förelåg enligt den utländska rätten. På så sätt förhindras 
att någon försöker kringgå utländsk lag genom att gifta sig i Sverige. Alltså om 
en av makarna är svensk medborgare eller har haft hemvist i Sverige sedan två 
år, behövdes inte äktenskapshinder enligt den utländska lagen prövas alls.135 
Prövningen av äktenskapshinder skulle ske för varje blivande make 
individuellt.136 Det andra stycket i denna paragraf motsvarar nuvarande 
bestämmelse i 1 kap. 2 § tredje stycket 1904 års lag.137 
 
Då det gäller äktenskap för en underårig skulle det här förslaget medföra att 
ingen under 18 år skulle få gifta sig i Sverige utan länsstyrelsens tillstånd.138 
Detta ligger väl i linje med syftena bakom motiven till äktenskapsbalkens 
                                                           
131 SOU 1987:18 s 211. 
132 A st. 
133 A st. 
134 A a s 213. 
135 A a s 37. 
136 A a s 213. 
137 A a s 214. 
138 A a s 38. 
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bestämmelser, nämligen att skydda underåriga mot för tidigt äktenskap (se 
avsnitt 3.1.2). 
 
Enligt socialutskottet, i sitt yttrande över motion 1979/80:155, ska svensk 
lagstiftning utformas enligt principen att alla barn ska erhålla samma skydd mot 
olämplig behandling, oavsett om de är svenska eller utländska medborgare. 
Skyddet för underårig mot för tidigt äktenskap är dock inte heltäckande. 
Lagutskottet anförde liksom socialutskottet att, för tidigt äktenskap kan medföra 
problem med skolgång och yrkesutbildning, som i sin tur kan leda till 
påfrestningar och försvårad anpassning till det svenska samhället.139 
 
Även i invandrarverkets praxis har det tagits avstånd från äktenskap med 
underårig. Denna praxis skärptes 1982 så tillvida att uppehållstillstånd inte ska 
beviljas på grund av sådant äktenskap. Uppehållstillstånd beviljas då endast om 
kvinnan är gravid eller om makarna redan har ett barn.140 
 
Det föredragande statsrådet vid riksdagsbehandlingen av invandrar- och 
flyktingpolitiken 1984 anförde att en generell acceptans av utländsk underårigs 
äktenskap skulle stå ”i strid mot grundläggande svenska sociala värderingar 
beträffande bland annat barns och ungdomars rätt till en självständig utveckling 
och rätt till utbildning, deras rätt att själva träffa livsavgörande beslut samt 
strävandena mot jämställdhet mellan könen.”141 
 
Generellt kan sägas att det nya lagförslaget (1och 2 §§), skulle innebära att 
frågan om äktenskapshinder skulle prövas enbart enligt svensk lag, i många fler 
fall än vad som sker enligt gällande svensk internationell rätt.142  
 
 
5.2 Slutsats 
 
Det nya lagförslaget innebär att man helt har frångått konflikten mellan 
nationalitetsprincipen och domicilprincipen. Ingen av dessa principer ska 
nämligen följas enligt förslaget eftersom svensk lag ska tillämpas oberoende av 
personens nationalitet eller hemvist. Det enda kriteriet för att äktenskapshinder 
ska prövas enligt svensk lag är att äktenskapet ska ingås inför en svensk 
myndighet. Svensk lag skulle alltså tillämpas i Sverige i största möjliga mån. 
 
Man kan visserligen tänka sig som en konsekvens av förslaget att det kunde 
finnas en risk för att utländska medborgare skulle utnyttja möjligheten att få 
äktenskapshindren prövade enligt svensk lag, om den utländska lagen vore mer 
restriktiv på detta område. I andra paragrafen anges dock att om inte någon av de 
utländska blivande makarna haft hemvist i Sverige sedan två år, ska dessa 

                                                           
139 A a s 181. 
140 A st. 
141 A a s 182. 
142 A a s 213. 
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personer även visa att det inte föreligger något äktenskapshinder enligt den 
utländska lagen. Detta synes vara ett fullgott skydd för att utlänningar inte skulle 
bemöda sig att utnyttja det svenska systemet. 
 
Å andra sidan är det ju riskfritt att utlänningar får rätten till äktenskap prövad 
enligt svensk lag, om den svenska lagen stipulerar ett fullgott skydd för 
underåriga. Det är följaktligen viktigt att den svenska lagen innehåller en rimlig 
åldersgräns för ingående av äktenskap. Sverige har, som tidigare nämnts, enligt 
barnkonventionen ett ansvar för alla barn inom Sveriges jurisdiktion och även för 
utländska barn.143 Det är alltså viktigt att alla barn skyddas av den svenska 
lagstiftningen och jag tycker att förslaget går väl i linje med detta tankesätt. 
Enligt förslaget kan ingen före 18 års ålder ingå ett äktenskap i Sverige utan 
tillståndsprövning, oavsett vad den utländska lagen stipulerar. Det kan endast 
komma att tas hänsyn till en utländsk lag om denna är strängare än den svenska 
lagen angående äktenskapshinder. 
 
Jag tycker också att det är oerhört viktigt att den svenska lagen inte gör någon 
åtskillnad på svenska och på utländska barns rättigheter, vilket tyvärr är fallet 
enligt nuvarande bestämmelser om ingående av äktenskap. Sådana bestämmelser 
är i högsta grad diskriminerande eftersom barn har behov av skydd, oavsett 
ursprungsland. Enligt förslaget skyddas i stället alla barn enligt den svenska 
lagen. 
 
Visserligen kan man tänka sig att samma resultat angående äktenskapsåldern 
skulle uppnås om bara minimiåldern för utlänningars ingående av äktenskap 
ändrades från 15 till 18 år. Syftet att tillståndsprövning måste ske  för alla 
underåriga är då uppfyllt, men lagförslaget innebär även att alla äktenskapshinder 
ska prövas enligt svensk lag. Dessa äktenskapshinder ska inte behandlas i denna 
uppsats, utan jag nöjer mig med att konstatera att lagförslaget, likväl som en 
höjning av minimiåldern,  främjar skydd för underåriga. 

                                                           
143 SOU 1996:115 s 48. 
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6 Sammanfattning av resultat 
 
6.1 Inledning 
 
Det är egentligen två stora huvudfrågor som har behandlats under arbetets gång i 
strävan att undersöka om den svenska rätten angående äktenskapsåldern  är 
kompatibel med barnkonventionen och/eller den svenska grundlagen. Den första 
är frågan om vilken åldersgräns som ska gälla för ingående av äktenskap, och 
den andra är frågan om det är diskriminerande att denna åldersgräns är olika för 
svenska och för utländska medborgare. Båda frågorna har som sagt diskuterats 
med utgångspunkt i barnkonventionen och i svensk rätt. Jag har inte funnit att 
reglerna om äktenskapsålder står i direkt strid med andra svenska regler, däremot 
är de inte kompatibla med barnkonventionen. 
 
 
6.2 Åldersgränsen och svensk rätt 
 
Jag har själv inte gjort någon psykosocial studie angående vilken minimiålder för 
ingående av äktenskap som torde vara lämplig. Mitt resonemang grundar sig i 
stället på de bestämmelser som redan finns om barn och som är väl fungerande. 
Den första åldersgräns som jag har använt som referens är den svenska 
myndighetsåldern som är 18 år. Detta är en gräns för när en person får full 
rättshandlingsförmåga (jfr FB 9:1). En underårig har till exempel en begränsad 
rätt att råda över sin egendom och att ingå avtal. Det kan inte vara rimligt att en 
person ska få företa en så betydande rättshandling som att ingå äktenskap, när 
dennes rättshandlingsförmåga är tydligt begränsad på andra områden. 
 
18 år är också skiljelinjen enligt barnkonventionen mellan då någon ska anses 
vara ett barn eller en vuxen person. Sveriges inställning till denna gräns, som det 
uttryckts i förarbetena, är att den ska gälla även i vårt land.144 Med hänsyn till 
detta anser jag att 18 år ska vara lägsta ålder för ingående av äktenskap i Sverige, 
både för svenska och för utländska medborgare. 
 
Det kan också påminnas om vad som var motiven till att ha en 18-årsgräns för 
äktenskap. Till exempel anses en person i regel vara för omogen och inte ha 
tillräckliga ekonomiska resurser för att leva i ett äktenskap. Dessutom är det risk 
för att detta hämmar personers, och då speciellt kvinnors, utveckling gällande 
utbildning och vidare karriär. I Sverige, med hänsyn till det hårda klimatet på 
arbetsmarknaden, är det viktigt att barn får tillräckligt med tid att utbilda sig. 
 
För svenska medborgare stadgas redan en åldersgräns på 18 år vilket enligt mig 
ligger i linje med andra svenska regleringar. För utlänningar är denna gräns som 
lägst 15 år, vilket tidigare ansågs främja respekten för den utländska lagen. I och 
med antagandet av barnkonventionen har Sverige dock ett ansvar även för 
                                                           
144 Prop 1989/90:107 s 29. 
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utländska barn och jag anser att även deras äktenskapsålder ska bedömas med 
grund i svenska principer. Alltså anser jag att den svenska internationella rätten, 
med hänsyn till barnkonventionen, indirekt är ickekompatibel med annan svensk 
rätt (se vidare 6.5). 
 
 
6.3 Åldersgränsen och barnkonventionen 
 
En 18-årsgräns främjar även principerna om att barn ska få utvecklas och få göra 
sin åsikt hörd (jfr BK art. 6 och 12). Äktenskap skulle nämligen kunna vara 
hämmande för att underåriga ska få utveckla sin egen person i stället för att 
utveckla äktenskapet. Vid en låg ålder vågar unga människor inte heller i lika 
stor utsträckning visa sin äkta personlighet och därför är det bättre att tanken på 
äktenskap får mogna lite med åldern. Vissa underåriga kanske ändå uttrycker en 
stark vilja över att ingå äktenskap. I sådana fall ska det, som tidigare nämnts, tas 
hänsyn till barnets vilja i förhållande till dennes mogenhet. Om den underårige 
verkligen har goda och särskilda skäl för att ingå äktenskap ska denne alltid ha 
möjlighet att ansöka om dispens hos länsstyrelsen. 
 
Det är också viktigt att komma ihåg att barns bästa ska komma i främsta rummet. 
Det vill säga att resonemang om att till exempel rätt till religion eller respekt för 
andra kulturer ska kunna åsidosätta barns rättigheter, måste tas emot med 
försiktighet. I vissa kulturer influerar religion mycket på rättssystemet, vilket kan 
vara svårt att förstå för någon med svensk mentalitet. Med hänsyn till det svenska 
samhällets uppbyggnad är det inte rimligt att en person får ingå äktenskap enbart 
på religiösa grunder. Om en underårig person hävdar att det är motiverat med 
hänsyn till dennes religion eller kultur att denne ingår äktenskap, så bör denna 
person även visa att denne är tillräckligt mogen och ekonomiskt tryggad o s v. 
Denna prövning kan ske om personen får ansöka om dispens hos en myndighet. 
På så sätt uppehålls även kontrollen av att barn inte far illa av för tidiga 
äktenskap. 
 
 
6.4 Dispens 
 
Gällande dispensfrågan så tycker jag att det även borde lagstiftas om en nedre 
åldersgräns för detta. Denna åldersgräns borde i alla fall vara rekommenderad till 
lägst 15 år, i likhet med vad som stadgas om förbud mot sexuell handling med 
barn under 15 år (jfr BrB 6:7). I ett äktenskap förekommer det normalt sett 
sexuella handlingar och detta får inte uppmuntras vid en ålder som ligger under 
den som anges i strafflagstiftningen. För att få dispens före 15 års ålder borde det 
vara tvunget att visa synnerligen starka ”särskilda skäl”.  
 
Jag förordar i sig möjligheten att kunna få dispens eftersom det finns 
omständigheter som till exempel graviditet som kan medföra att äktenskap är 
förmånligt. Dock måste proceduren för hur tillståndsprövningen går till ses över. 
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I dagens läge finns det inga regler för på vilka grunder ett beslut ska tas, och det 
kan inte vara att rekommendera. På det sättet finns det risk för mycket 
godtyckliga beslut. 
 
Det måste i samband med detta resonemang även kommas ihåg vad som stadgas i 
barnkonventionen angående barnets bästa. Det kan inte vara rimligt att det i ett så 
välutvecklat land som Sverige försummas att utveckla allmänna råd med 
bekostnad på barnen, speciellt med tanke på att antalet ansökningar om 
äktenskapstillstånd har ökat markant de senaste åren.  
 
 
6.5 Diskriminering 
 
Den huvudsakliga frågan i denna uppsats var emellertid om det är 
diskriminerande att ha olika åldersgränser för ingående av äktenskap för 
utlänningar och för svenska medborgare. Enligt vad som stadgas i svensk 
grundlag så kan detta inte anses vara diskriminerande, för det finns ingen 
bestämmelse om att en person inte får diskrimineras på grund av nationalitet. 
Detta är ganska lustigt eftersom  med tanke på hur många olika nationaliteter 
som befinner sig i Sverige, så borde sådan diskriminering inte vara alldeles 
sällsynt förekommande.  
 
I vilket fall finns det  stadgat i artikel 2 i barnkonventionen att barn inte får 
diskrimineras på grund av nationalitet. Frågan är då om olika åldersgränser för 
ingående av äktenskap kan anses diskriminerande. I de svenska förarbetena har 
det inte resonerats kring möjligheten att ha en åldersgräns på 18 år även för 
utlänningar. Man nöjde sig i stället med att konstatera att genom att stipulera en 
minimigräns på 15 år inkräktade den svenska internationella lagstiftningen inte 
på ordre public. Utlänningar ska som huvudregel få sin rätt att ingå äktenskap 
prövad enligt deras nationella lag och ibland enligt hemvistlagen. 
 
Sedan denna lag senast ändrades har det emellertid skett en utveckling på det 
internationella planet i Sverige, och jag syftar då främst på Sveriges ratificering 
av barnkonventionen. I och med detta erkände Sverige alla barns lika rättigheter 
och principen om barnets bästa i främsta rummet. Sverige åtog sig också att 
ansvara för alla barn inom dess jurisdiktion. Även om de svenska internationella 
reglerna om äktenskapsålder inte direkt strider mot andra svenska regler, så är de 
ändå indirekt ickekompatibla då det tas hänsyn till barnkonventionen. Det ska 
nämligen inte föras ett annorlunda resonemang angående utländska barn än vad 
som förs angående svenska barn gällande äktenskapsåldern (jfr 
ickediskrimineringsprincipen BK art. 2). Det vill säga att det ska även vara 
orimligt att en utlänning, liksom en svensk, får ingå äktenskap före 18 år 
eftersom denne oftast är omogen, ekonomiskt otrygg och har en begränsad 
rättshandlingsförmåga osv. 
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Enligt min åsikt är den svenska äktenskapslagstiftningen inte i harmoni med 
principerna i barnkonventionen, eftersom för utlänningar beaktas 
nationalitetslagen med visst avsteg för domicillagen. Konsekvensen är nämligen 
att många äktenskap kan ingås utan tillstånd i Sverige då personen i fråga, då 
främst flickor, är mellan 15 och 18 år. Resultatet är alltså att utländska barn inte 
åtnjuter samma skydd som svenska barn på grund av deras nationalitet. Sådana 
regler anser jag personligen är diskriminerande och de är tveklöst 
diskriminerande enligt barnkonventionen (jfr art. 2), som Sverige åtagit sig att 
följa.  Det är alltså dags för en översyn av Lag (1904:26 s.1) om vissa 
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. 
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Bilaga 
 
FN: s Konvention om barnets rättigheter (artiklar 
2,3,4,6,12,14 och 18) 
 
 
Artikel 2  

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn  
inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention 
utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders  
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska  
eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung,  
egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 
    2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att  
säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller 
bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller  
familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 
 
 
Artikel 3 
    1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga 
eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 
främsta rummet. 
    2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd 
och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen 
till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 
vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, 
och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och 
administrativa åtgärder. 
    3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och 
inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av 
behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, 
hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn. 
 
 
Artikel 4 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, 
akministrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som 
erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana åtgärder 
med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så 
behövs, inom ramen för internationellt samarbete. 
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Artikel 6 
    1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende 
rätt till livet.     
    2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga 
säkerställa barnets överlevnad och utveckling. 
 
 
Artikel 12 
    1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att 
bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 
barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad.  
    2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att 
höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ 
och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens 
procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som 
rör barnet. 
 
 
Artikel 14 
    1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet. 
    2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och, i 
förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att 
på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge 
barnet ledning då det utövar sin rätt.  
    3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast 
sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga 
för att skydda den allmänna säkerheten, ordningen, folkhälsan eller 
den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och 
rättigheter. 
 
 
Artikel 18 
    1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa 
erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar 
för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande 
fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och 
utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.  
 … 
 


