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Disposition
Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en svensk ordre public och
identifiera dess karaktärsdrag. Hur den har kommit till uttryck i praxis och doktrin
och på vilket sätt den har använts där? Vilka faktorer påverkar dess användning?

Metod
Jag skall utifrån olika teorier ta reda på vad som kännetecknar svensk ordre
public. Det blir en empirisk studie av doktrin, rättsfall, myndighetspraxis och
lagförarbeten. Rättsfall analyseras med utgångspunkt i hur de återspeglar
doktrinen, lagstiftarens vilja, m.m. Ordre public-förbehållet är ett stort område,
studien här kan inte bli annat än fragmentarisk.

Den allmänna delen av uppsatsen är deskriptiv och introducerar arbetet. Den ger
en beskrivning av olika teoribildningar om den internationella privaträttens
funktion, om ordre public, och om andra situationer som begränsar
tillämpningen av utländsk rätt. Jag sätter upp huvudregeln att främmande rätt
skall tillämpas lojalt. Från denna huvudregel följer undantag.

I den speciella delen tänker jag ta upp och göra en systematisk uppdelning av
tillämpningen av ordre public i viktigare rättsområden. Även denna del är till stora
delar deskriptiv. Här utreds karaktärsdragen hos ordre public-klausulen i de skilda
rättsområdena.

Avgränsning
I denna uppsats kommer jag inte att behandla ordre public-förbehållet i samband
med utländska konfiskationer, konkurser, utmätningsärenden och sakrätt. Inom
avtalsrätten koncentreras framställningen enbart på konsumentfall och
arbetsskyddsrätten.

Slutsatser / avslutning
Slutsatserna i detta arbete skall ge svar på vilka principer den svenska ordre
public-klausulen vilar.
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Förord
När jag började skriva detta arbete, var syftet att finna och identifiera
karaktärsdragen i de svenska lagar och bestämmelser som motiverar tillämpningen
av ordre public-förbehållet.  Detta har jag efter hand funnit vara av föga intresse. Det
är inte endast de svenska reglerna som aktualiserar tillämpningen, utan karaktären
hos det enskilda fallet. 

I detta arbete gör jag en genomgång av det svenska ordre public-förbehållet och
försöker identifiera dess karaktärsdrag, samt ta reda på hur det har behandlats i
svensk praxis, doktrin och förarbeten. I inledningen berör jag den internationella
privaträtten som juridisk disciplin. För systematiseringens skull sätter jag upp
huvudregeln att främmande rätt skall tillämpas lojalt. Från denna huvudregel
följer ordre public-förbehållet som ett av flera av undantag. 

Uppsatsens allmänna del tar upp de för alla rättsområden gemensamma
karaktärsdragen för det svenska ordre public-förbehållet. I de speciella
delarna exemplifieras och studeras ordre public som är mera specifik för det
aktuella rättsområdet.

Under arbetets gång har jag mer och mer kommit till slutsatsen att uppsatsens
ämne borde ha avgränsats ännu mer. Kanske borde studien ha avhandlat endast en
fråga, eller begränsats till ett eller två rättsområden, ty studiet av svensk ordre
public omfattar ett stort område. Därför ger detta begränsade arbete inte utrymme
till annat än fragmentariska referat av doktrin.
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Förkortningar
AD Arbetsdomstolen, Arbetsdomstolen Domar
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NDL Lag (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk,
isländsk eller norsk medborgare, som hade
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NEVL Lag (1977:595) om erkännande och
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RSV Riksskatteverket
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SoL Socialtjänstlag (1980:620)
SOU Statens Offentliga Utredningar
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främmande makt. (före 1991 Sveriges
Överenskommelser med främmande Makter

TfR Tidskrift for rettsvitenskap
TJFF Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i

Finland
TR Tingsrätt
TSA Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund
UN Utlänningsnämndens praxis
USL Lag (1929:147) om utländska skiljeavtal och
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UtlL Utlänningslag (1989:529) 
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ÄktB Äktenskapsbalk (1987:230) 
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1 INLEDNING

1.1 INTERNATIONELL PRIVATRÄTT –
ÄMNESDEFINITION

Som utgångspunkt är det lämpligt att försöka besvara två frågor: 
� Vad är den internationella privaträtten? 
� Vilken är dess funktion?1

Den internationella privaträtten handlar om hur en stat behandlar främmande
rättselement, det vill säga den rätt som reglerar förhållandet mellan
hemlandets rättssystem och andra främmande sådana. Det har därför sagts
att den handlar om juridik om juridiken. Främmande rättselement blir
aktuella inför nationella domstolar och myndigheter när de skall avgöra ett
fall som har internationell anknytning. Det kan röra sig om olika typer av
fall vad gäller tillämpning av främmande rätt, erkännande eller
verkställighet av en främmande dom eller beslut, eller en välförvärvad
rättighet. 

De internationellt privaträttsliga reglerna är inte unika företeelser för den
svenska rättsordningen. Samma typ av frågor och problem som dyker upp
här i Sverige dyker även upp i andra länder. Dessa internationellt
privaträttsliga regler finns i alla rättsstater och de har till stor del samma
struktur och syfte även om de utmynnar i olika materiella lösningar. 

Domstolslandets rättssystem är anpassat efter landets rättskultur och sociala
miljö. Det har ofta lite eller inget gemensamt med det samhälle och den
rättskultur som det ifrågavarande sakförhållandet är närmast anknutet till.
Internationell privaträtt, precis som övrig materiell lagstiftning, präglas i
högsta grad av en lämplighetsföreställning. I detta fall går den ut på att
bringa fallet under den rättstillämpning som anses passa bäst, den
lämpligaste. Detta anses vara till gagn för rättssäkerheten och bättre
motsvara parternas förväntningar.2 Samma lämplighetsföreställning gör sig
även gällande vid erkännande av utländska beslut eller i utlandet
välförvärvade rättigheter, vilka är till för att undvika haltande
rättsförhållanden som är till men för de enskilda individerna i en rättsstat.
Ordre public-förbehållet är, som vi skall se, ett uttryck för denna
lämplighetsföreställning. 

När en främmande lags användning visar sig vara olämplig eller om ett
avgörande meddelat i främmande stat uppfattas som stötande ur

                                                
1 Vad gäller den internationella processrätten kommer jag att beröra den längre fram i detta
arbete. 
2 Bogdan, s. 28.  
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domstolslandets perspektiv undermineras syftet med den internationella
privaträtten. Därför aktualiseras frågan om det skulle vara i strid mot
domstolslandets ordre public.

I detta arbete används termerna ”internationell privaträtt” och
”lagvalsregler” synonymt och konsekvent i allmän och neutral betydelse.
För detta arbetes syfte är det föga intressant vilken betydelse detta begrepp
har, än mindre vilken term som används. Det viktiga är att det står klart
vilka typer av regler som åsyftas. Andra termer som används är
kollisionsregler eller lagkonflikter med anspråk på att dessa skulle vara mer
träffande. Detta har motiverats med att de skulle ha en internationell
”valör”3 samt att de även omfattar forumrätten, det vill säga frågor om
domstolsbehörighet och verkställighet av utländska avgöranden eller
erkännande av i utlandet välförvärvade rättigheter.4 Termen kollisionsregler
för lätt tankarna till situationen där två samtidigt gällande regler, vilka är
oförenliga med varandra, gör anspråk på att vara tillämpliga på ett och
samma fall. Exempel på detta är när en svensk lag inte överensstämmer med
en EG-förordning. Borum utgår från just en sådan konflikt. Han menar att
främmande rätt gör anspråk på att få komma till användning på ett och
samma rättsförhållande. Internationellt privaträttsliga regler skulle då ha till
uppgift att ge en lösning på sådana regelkonflikter.5 Det får inte missförstås
att det här inte är fråga om en dylik lagkollision eller konflikt. Om vi antar
att en stat valde att överhuvudtaget inte ha någon uppsättning internationellt
privaträttsliga bestämmelser, skulle statens domstolar tillämpa lex fori på
samtliga fall som uppkom under deras handläggning. Därmed skulle det
aldrig vara aktuellt med tillämpning av utländsk rätt. Främmande rätt skulle
då för statens domstolar te sig som rena fakta – sakförhållanden.6 

Det är den suveräna staten och dess rättsordning som är auktoritär och staten
själv väljer under vilka omständigheter dess domstolar skall beakta
främmande rättselement. Därför är det egentligen inte fråga om någon
lagkonflikt eller lagkollision.7 Frågan om vilket lands lag som skall
tillämpas blir aktuell först när det existerar internationella privaträttsliga
bestämmelser, samtidigt som frågan blir besvarad genom tillämpning av
denna. Därmed löses denna lagkollision så snart den uppstår.8

1.2 TRE HUVUDTEORIER

Det är inte min avsikt att ägna alltför stort utrymme åt att presentera teorier
om den internationella privaträttens funktion, mål, syfte m.m. För min egen

                                                
3 Jfr. Eng. conflicts of laws. Fra. Conflit des lois. Dan. lovkonflikter. 
4  Eek, s.6.
5  Borum, s. 1.
6 Gihl, s. 276.
7 Gihl, s. 305.
8 Gihl, s. 284.
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del har genomgången av dessa teorier varit ett bra avstamp till utformandet
av detta arbete. Därför anser jag att en begränsad presentation av tre olika
teorier är en bra utgångspunkt för detta arbete.

1.2.1 INTERNATIONALISTISKT PERSPEKTIV

Många av de svenska internationellt privaträttsliga reglerna har tillkommit
genom folkrättsliga bi- eller multilaterala traktater. Sveriges anslutning till
EU har även medfört att man måste ta hänsyn till EG-rätten. Detta medför
en folkrättslig skyldighet för Sverige att leva upp till sina förpliktelser
gentemot sina avtalspartners. Men det finns många av de internationellt
privaträttsliga bestämmelserna, så som vanliga, materiella regler, som har
fattats på sedvanligt sätt och fungerar som ett komplement till den materiella
civilrättsliga lagstiftningen. Här har lagstiftaren, utan att vara direkt
folkrättsligt förpliktigad därtill, själv valt att underkasta vissa
rättsförhållanden en främmande stats regler och erkänna främmande
avgöranden samt därtill uppkomna rättigheter.

Den gamla så kallade ”internationalistiska teorin” har sin grund i den post-
antika statutteorin. Inom denna teori har det ansetts finnas anspråk från den
främmande lagstiftarens sida att få sin rätt erkänd och tillämpad även i andra
staters territorium. Den internationalistiska teorin karaktäriseras av synen på
den internationella privaträtten som är ägnad att lösa staternas legislativa
kompetenskonflikt, det vill säga lösa staters lagstiftningskonflikter. En
sådan konfliktlösning kan endast göras med en för staterna överordnad rätt,
nämligen folkrätten. På så sätt delas den internationella rätten in i två grenar,
en gren som berör staternas rättsförhållande sinsemellan, ”public
international law” och en ”international private law”.9

Denna internationalistiska syn framfördes av den holländska skolan på 1600
– 1700-talen och övertogs av den angloamerikanska skolan under 1800-talet.
Läran om en outtalad princip, internationell hövlighet, comitas gentium,
mellan nationerna, att domstolarna på grundval av en icke uttalad
internationell hövlighet och ömsesidigt erkännande av varandras suveränitet
skulle i vissa fall tillämpa varandras rätt, samt läran om erkännande av
välförvärvade rättigheter vilken innebar en skyldighet för andra stater att
upprätthålla i sitt rike en i utlandet lagligen välförvärvad rättighet.10 Detta
förutsatte således att domstolen prövade lagligheten av rättigheten enligt den
främmande lagen.11 

Bagge har pekat på en månghundraårig sedvanerätt av internationell
privaträtt inom alla världens civiliserade nationer. Denna tradition
konstituerar ett anspråk på, ”åtminstone där deras undersåtars intressen på
                                                
9 Gihl, s. 279 f.
10 Bogdan, s. 24 f.
11 Gihl, s. 313.
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ett eller annat sätt äro i fråga”, att annan stats domstol i skälig omfattning
tillämpar främmande stats privaträtt till vilka rättsförhållandet har en nära
och naturlig anknytning. Detta anspråk är naturligtvis inte absolut utan kan
bland annat vägras om domstolslandets ordre public inte tillåter det.12 

Som kritik mot detta kan anföras hur domstolen i fråga, oberoende av
hemlandets internationella privaträtt, kan avgöra enligt vilken rätt den skall
bedöma om huruvida en förvärvad rättighet verkligen är välförvärvad.13

Domstolen måste sålunda ha en sammansättning av internationella
privaträttsliga regler för att kunna identifiera den aktuella främmande rätten,
vilken inte är given. Utländska rättselement används i enlighet med de
anknytningsmoment som hemlandets internationella privaträtt stipulerar.
Det är anknytningsmomenten som beror på reglerna och inte tvärtom. Det är
sålunda den internationella privaträtten som anger vilka de relevanta
anknytningsmomenten är. Utan dessa kan domstolen inte avgöra enligt
vilket lands lag rättigheten är välförvärvad.14 

Bortsett från de fall då staterna själva genom traktat bundit sig att införa
internationellt privaträttsliga bestämmelser av visst innehåll, ställer
folkrätten ett generellt krav på att det skall finnas sådana regler och
bestämmelser? Har staten i fråga gjort sig skyldig till folkrättsbrott om dess
internationella privaträtt säger att alla fall endast får underkastas inhemsk
lag?15 

Ovan har jag konstaterat att alla världens stater har i sitt rättssystem en
uppsättning bestämmelser som särskilt reglerar rättsförhållanden med
internationell anknytning. Skulle då inte detta konstituera en folkrättslig
sedvanerätt; att det följer en folkrättslig skyldighet att alla stater måste ha
vissa internationella privaträttsliga regler? Folkrättslig sedvanerätt
konstitueras genom likformigt handlande, som staterna företager i
övertygelse att detta skulle konstituera bindande handlingsmönster för alla
stater.  Man kan uppfatta införandet av internationella privaträttsliga regler
som ett likformigt handlande från staternas sida. Men en stat som vägrar att
införa sådana regler kan inte anses ha begått något folkrättsbrott. Bortsett
från fall där det finns internationella konventioner har främmande stater
ingen folkrättslig rättighet att kräva hur annan stats internationella privaträtt
skall vara utformad. När stater inför internationellt privaträttsliga regler
anser de sig inte fullgöra någon folkrättslig förpliktelse. Det är kanske just
på denna punkt som hela denna internationalistiska teori faller. Att stater har
internationellt privaträttsliga bestämmelser är för att de finner det lämpligt
eller behövligt vid lösning av vissa fall med utländsk anknytning, på samma
sätt som de finner det vara lämpligt och nödvändigt att ha en lag som
reglerar äktenskapets verkningar. Att alla världens länder har den självklara

                                                
12 Bagge, TfR 1937 s. 167.
13 Gihl, s. 314.
14 Gihl, s. 315.
15 Gihl, s. 303.
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institutionen äktenskap hindrar inte ett land från att låta bli att införa en
sådan institution.16 

1.2.2 NATIONALISTISKT PERSPEKTIV

Den moderna doktrinen på området har en positivistisk ståndpunkt. Man ser
inte den internationella privaträtten som en del av folkrätten i sig, utan som
en del av den nationella rätten. Karlgren uttrycker saken så: ”när en domare i
ett visst fall tillämpar utländsk rätt, sker det endast därför att hans egen
rättsordning ålägger honom att göra detta”.17

Det har framförts kritik mot den internationalistiska uppfattningen och man
har menat att det inte finns några folkrättsliga regler eller antydningar om att
stater skulle vara förpliktigade att ha ett system av internationellt
privaträttsliga bestämmelser. Ländernas lagstiftare anser sig inte fullgöra en
folkrättslig förpliktelse när de antar sådana bestämmelser, utom i de fall där
staten i fråga gentemot andra stater har åtagit sig att göra så.18 Innehållet i
olika länders internationella privaträtt skiljer sig åt. Det finns stora
avvikelser länder emellan. Detta har dock inte varit grund för att beskylla
länderna för folkrättsbrott, vilket det borde vara, om stater av folkrätten hade
varit förpliktigade att rätta sig efter visst folkrättsligt påbud. 

Enligt Harts rättspositivism definieras den gällande rätten endast som den
rätt som tillhör rättssystemet i fråga.19 För att en materiell främmande regel
skall vara gällande, vilket är en förutsättning för att svensk domstol skall
tillämpa den, är att den har införlivats i domstolslandets rättssystem. Den
suveräna statens rättssystem har egenskapen av att vara ordinär och
autonom, samtidigt som den ska vara begränsad till ett territorium. Den
erkänner enbart sina egna rättsregler och inte andra staters, vilka för staten
blott är rättsfakta. För att andra staters rätt skall kunna beaktas förutses att
det finns en uppsättning av internationellt privaträttsliga bestämmelser som
åstadkommer en lämplig reglering. Detta kan endast ske genom nationell
internationell privaträtt. Därför kan den internationella privaträtten inte vara
annat än nationell rätt. 

Den fasta mellanfolkliga Haagdomstolen har rörande den internationella
privaträtten yttrat att denna är en del av den interna rätten. Men att det kan
förekomma internationellt privaträttsliga regler som direkt eller indirekt
grundar sig på folkrättsliga konventioner eller sedvanerätt.20 

                                                
16 Jfr. art. 12 EKMR. 
17 Karlgren, s. 11.
18 Gihl, s. 292.
19 Nergelius, s. 113.
20 Gihl, s. 296.



13

Inom den moderna doktrinen dominerar uppfattningen att se den
internationella privaträtten som reglerad av staten, utan att det skall vara
fråga om folkrättslig förpliktelse eller statshövlighet. Folkrätten förväntar
sig nog eller ”stille visse krav”21 på att civiliserade stater skall ha
internationella privaträttsliga regler, men vad de exakt skall innehålla och
hur de tillämpas är ingenting uttalat och krävt. På samma sätt förhåller det
sig med de nationella och materiella reglerna. Att suveräna stater bör ha
lagar som är av viss kvalité, men vad de har för exakt innehåll och vad de
har för formulering är inte uttalat. Denna förväntan är förenlig med statens
suveränitet och autonomi.22

1.2.3 NATURRÄTTSLIGT PERSPEKTIV

Den naturrättsliga synen på den internationella privaträtten karaktäriseras
främst av hänsynen till individernas rättsuppfattning. Frankenstein är en av
dess företrädare. Han ser rätten som ett uttryck för folkets övertygelse om
vad som är riktigt. Därmed blir människorna knutna till den rättsordning de
har medverkat till att skapa, i praktiken den rättsordning de är medborgare
i.23 Den suveräna staten utövar effektiv kontroll över sitt territorium och
dess befolkning. Därför måste denna rättsordning vara välgrundat och i
enlighet med medborgarnas rättsuppfattning.24 Teorin försöker identifiera
olika, naturliga, primära anknytningspunkter. En lös sak har primär
anknytning till den orts rätt där den befinner sig, lex rei sitae. En människa
har primär anknytning till sitt hemlands lag, lex patriae. Vidare kommer det
an på en lämplighetsbedömning att komplettera detta med sekundära
anknytningspunkter, exempelvis med lex domicili, när den primära inte kan
tillgodoses. Om en stat förbigår de naturliga anknytningarna och successivt
tillämpar sin egen rätt, i större utsträckning än vad som landets ordre public
kräver, på sakförhållanden som saknar all rimlig anknytning till landet,
begår staten maktmissbruk. Utgångspunkten för denna teori är inte den
positiva rätten eller folkrätten, utan den härstammar ur naturrätten. Dessa
principer är härledda ur sakens natur och är gemensamma för alla staters
internationella privaträtt.25

Att det finns likheter i länders internationella privaträtt utgör inget bevis på
en överstatlighet, utan snarare att samma problem som dyker upp här dyker
även upp i andra länder. Huvudtesen i den internationella privaträtten är att
rättsförhållandet skall vara underkastat det lands lag som det har närmast
och starkast naturlig anknytning till, Irma Mignon-regeln.26

                                                
21 Ross s. 94 f.
22 Gihl, s. 302.
23 Jfr. den italienska skolans nationalism.
24 Gihl, s. 299.
25 Gihl, s. 301.
26 NRt 23 II s. 58.
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1.3 LOJALITET

I enlighet med de svenska internationellt privaträttsliga reglerna får den
främmande rättens materiella regler inte längre ses som sakförhållanden,
utan dessa upphöjes till att bli gällande rätt och får därmed tillämpas av
svenska myndigheter. De internationellt privaträttsliga bestämmelserna har
tillkommit efter svenska ställningstaganden. Därför sker användandet av
främmande rättselement i svenskt intresse och inte i främmande stats. Det är
därför naturligt att man tillämpar den främmande rätten på ett lojalt sätt. Att
den främmande rätten skall tillämpas lojalt får inte förstås som om det råder
något folkrättsligt erkännande av den främmande maktens legitimitet eller
fråga om lojalitet mot dess rättsordning. Det är ju den svenska lagstiftaren
som har ansett att den bästa och mest riktiga lösningen på en fråga kan
vinnas just genom användning av främmande rätt.27 Samma lojalitetsprincip
gäller naturligtvis när tillämpningen av främmande lag grundas på en
överenskommelse mellan parter om tillämplig lag.  

Denna lojalitetsprincip innebär att främmande rätt skall tillämpas på det sätt
den hade tillämpats i den främmande staten. Reglerna skall härledas ur i
landet erkända rättskällor och de skall tolkas och tillämpas på samma sätt
som om saken vore inför en domstol i laglandet.28 Detta skall rimligtvis inte
förstås som att svensk domstol är skyldig att behandla fallet på samma sätt
som den främmande statens högsta domstol skulle ha gjort. Här är det
sålunda endast fråga om ett rimligt kvalitetskrav som ställs på domstolarnas
rättskipning i syfte att den främmande lagen tas på allvar och tillämpas på ett
korrekt sätt. Detta är naturligtvis angeläget för att upprätthålla en rättssäker
rättstillämpning där parterna skall ha en rimlig utsikt att kunna förutse fallets
utgång även om främmande materiell rätt utgör underlaget för
rättstillämpningen.

Härav följer att domstolarna inte bara ska tillämpa skriven lagtext utan även
använda sig av praxis, doktrin och för i landet gällande allmänna
rättsprinciper samt att allmänna rättsbegrepp skall tolkas i enlighet med
laglandets rättsuppfattning. Först när det inte går att tolka rättsbegrepp enligt
lex causae kan domstolen presumera att de har samma innebörd som lex fori
eller kan använda sig av inhemsk rättsterminologi för att definiera oklara
begrepp.29

Att den turkiska civillagboken har recipierats från den schweiziska eller att
den japanska härrör från den tyska BGB innebär inte att det är fråga om
samma rätt i respektive land. Följden av detta uppkommer när domstolen
skall avgöra ett fall med turkisk eller japansk anknytning och tillämpar
respektive lands rätt. De skall då använda sig av den till förhållandena
anpassade turkiska eller japanska lagen, hur den har utvecklats och inte av

                                                
27 Bogdan, s. 46.
28 Eek, s. 259.
29 Bogdan, s. 43.
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den ursprungliga schweiziska eller tyska civillagen. De recipierade lagarna
har hamnat i en ny kontext och utvecklats, tolkats och tillämpats i en helt
annan social, politisk, ekonomisk, etnisk och rättslig kultur än sina
ursprungsländer, vilket har gett helt olika karaktär åt reglerna.30 Därför
strider det mot lojalitetsprincipen att helt utan vidare tillämpa den
schweiziska respektive den tyska lagen i stället för den turkiska eller
japanska.31 
 
Av lojalitetsprincipen följer även att tillämplig främmande rätt inte får
behandlas som ett sakförhållande utan som rätt.32 Det vill säga svensk
domstol skall tolka och tillämpa den främmande rätten på samma villkor
som de svenska reglerna tillämpas. Av detta följer exempelvis att parterna
inte samstämmigt kan kräva att domstolen skall ge ett visst innehåll åt de
främmande reglerna, inte ens om målet skulle vara dispositivt. De
främmande reglerna skall sålunda behandlas som verklig rätt.33 

I doktrin har det ifrågasatts huruvida det är möjligt för en svensk domare att
tillämpa den främmande lagen på samma sätt som den skulle ha blivit
tillämpad i laglandet. Det är nog rätt så överkomligt att domaren kan
tillämpa vissa klara regler i främmande rätt, exempelvis istället för att
tillämpa svensk tioårspreskription tillämpa femårspreskription. Men alla
problem som aktualiseras inför svenska domstolar kan inte lösas genom
tillämpning av enkla och klara regler i främmande rätt. Många gånger är
reglerna utvecklade i dunkel praxis eller doktrin. Dessa har domaren varken
tid, kunskap eller andra resurser att sätta sig in i. Således kan principen om
den lojala rättstillämpningen inte alltid upprätthållas konsekvent. Därför har
Hjerner ifrågasatt om den alltid bör eftersträvas eller kanske begränsas till
summarisk tillämpning av främmande regler och principer.34 

En annan svårighet som domaren ställs inför är att bedöma innebörden av
vissa allmänna kvantitativa värdeomdömen som den tillämpliga främmande
lagen hänvisar till, exempelvis begrepp såsom ”skäligt”, ”billigt”, ”särskild”,
”väsentligt”, ”barns bästa” etc. Dessa uttryck är avsedda att ge utrymme för
ett visst domarskön. Skall dessa begrepp förstås i enlighet med
uppfattningen i lex causae eller i lex fori? Sådana värderingar sker oftast i
enlighet med domstolslandets uppfattning, oavsett vilket lands lag som eljest
skall tillämpas. Domaren väger in olika omständigheter, såväl sådana som
härrör från den främmande staten som från det egna landet.35 Jag anser att
det som i första hand bör vara vägledande för domaren i denna fråga, är att
han skall undvika att skapa haltande rättsförhållanden. Det är det som är en
av anledningarna till att man har valt att ha internationellt privaträttsliga
bestämmelser med det innehåll de har. Ett exempel på detta är att lex patriae

                                                
30 Modeér, s. 23.
31 Eek, s. 259.
32 Gihl, s. 11.
33 Bogdan, s. 45.
34 Hjerner, SvJT 1964 s. 113. Jfr. Malmström, SvJT 1981 s. 313. 
35 Bogdan, SvJT 1978 s. 182. NJA 1992 s. 278.
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skulle kräva att särskilda skäl måste föreligga för att äktenskapsskillnad
skall kunna meddelas, och praxisen för utländsk lag synes ha en striktare
uppfattning i denna fråga än vad svensk praxis har. 

Om någon av parterna har för avsikt att återvända till hemlandet framstår det
naturligtvis mer ändamålsenligt att tolka begreppet särskilda skäl i enlighet
med uppfattningen i lex patriae. I annat fall finns risken att hemlandet vägrar
erkänna den svenska domen med åberopande av sin ordre public. Detta
synes ha varit tankegången i propositionen till 1973-års ändringar till 3:4 st.
3 IÄL ”…att grund till äktenskapets upplösning saknas enligt lagen i det
land där han är medborgare, får ej dömas till äktenskapsskillnad, om det
med hänsyn till samma makes eller gemensamma barns intressen föreligger
särskilda skäl däremot”.36 Ju svagare makarnas anknytning till Sverige är,
desto större skäl föreligger att vägra äktenskapsskillnad. Vad gäller
främmande stater som har med Sverige jämförbara rättssystem kan det
presumeras att de främmande värderingarna har samma innebörd som de
svenska.37 

I 35:2 st. 2 RB stadgas att ”Skall främmande lag lända till efterrättelse och är
ej dess innehåll för rätten känt, äge dock rätten anmana part att förebringa
bevisning därom."38 Därför borde tillämpningen av lojalitetsprincipen i den
internationella privaträtten lämpligen åläggas partsombuden. Detta kan
innebära ett ansvar för partsombuden att införskaffa relevant material, lagar,
doktrin rättsfall och kommentarer som stödjer klientens ståndpunkt i
frågan.39 Upprätthållandet av lojalitetsprincipen är beroende av vilket
kvalitetskrav man ställer på utredning av främmande rätts innehåll. Ju lägre
ett sådant krav är desto svårare blir det naturligtvis att tillämpa främmande
rätt på ett lojalt sätt.40

Kravet på lojalitet kan givetvis inte hållas absolut. Det finns såväl rättsliga
som faktiska hinder i vägen. Det kan faktiskt ha visat sig vara helt omöjligt
att få klarhet i främmande rätts innehåll eller att en part låtit bli att ta fram
information om innehållet. Att en part har låtit bli att komma med sådan
utredning medför inte skyldighet för rätten att företa en egen utredning, men
den får göra det.41 I fall då främmande rätts innehåll inte går att utreda kan
domstol i enlighet med lojalitetsprincipen förklara att talan för närvarande
inte kan bifallas, med möjlighet för part att återkomma med
tillfredsställande utredning om den främmande rättens innehåll.
Familjerättskommitténs förslag synes vara att talan i sådana fall inte skall
bifallas, vare sig ”slutligt” eller ”för närvarande”. Dock bör möjligheten
finnas att tillämpa lex fori när det är påkallat utifrån gällande

                                                
36 Prop. 1973:158 s. 107. Jfr. NJA 1988 s. 308. 
37 Bogdan, s. 45.
38 Jfr. 3:2 IDL.
39 Sohlberg, SvJT 1964 s. 740. Bogdan, s. 48 f.
40 Jänterä-Jareborg, 1997 s. 122. 
41 Söderlund, JT 1987/98 s. 285.
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omständigheter.42 Som exempel kan anföras ett gift afghanskt flyktingpar
som önskar få sitt äktenskap upplöst. Det kan uppfattas stötande att deras
talan avvisas i väntan på att den nya regimen hunnit antaga nya familjelagar.
I detta fall bör man tillämpa svensk lag. Att ge företräde för svensk rätt i fall
där främmande rätt förblir okänd har stöd i förarbetena till 1:2 st. 3 IÄL.43 

Kallenberg anser att när innehållet i främmande rätt inte har styrkts finns
inget skäl att avvisa eller ogilla talan eller att bifalla densamma, utan
domstolen bör tillämpa den inhemska lagen istället.44 I praxis har nästan
samma tankegång gjort sig gällande i ett hovrättsavgörande, där det
presumerades att lagen i delstaten New York inte kunde vara väsentligt olik
svensk lag.45 Söderlund ifrågasätter logiken i en sådan motivering. Han
menar att domstolens motivering bygger på kännedom om främmande rätts
innehåll, något domstolen inte synes ha, eftersom fallet då kunde prövas
enligt den främmande rättens innehåll.46 Resonemanget tycks mig
egendomligt. Man presumerar eftersom man inte vet exakt vad själva det så
kallade ”presumtionsobjektet” handlar om. Vore man på det klara med det
skulle ingen presumtion behöva göras.

1.4 STATER OCH REGERINGAR

En ytterligare begränsning gällande tillämplighet av främmande stats rätt
eller vägran att erkänna dess myndighetsavgöranden, följer av att de inte har
utfärdats av ett i staten ”behörigt organ”. Därmed kan avgörandena inte vara
legitima.  

De svenska lagvalsreglerna hänvisar till ”… lagen i den stat där han är
medborgare”,47 ”Beslut… meddelats i främmande stat”,48 ”… gäller lagen i
det landet”.49 När de svenska lagvalsreglerna är konventionsgrundande kan
man ofta enkelt se vilka staters lagar och beslut som avses. Ofta är det de
stater som är anslutna till konventionen. Men vad gäller de "allmänna"
bestämmelserna i den svenska internationella privaträtten ges där ingen
definition på vad som avses med "stat" är eller vad som skall betraktas som
”lag” eller "avgörande" i staten i fråga. 

Det är obestridligt att lagstiftaren inte tänkt sig att vilken lös statsbildning
som helst skall behandlas som en stat. Inte heller kan vilka ”regler” som
helst anses tillhöra rättsstatens rättsordning. Om en motståndsrörelse eller

                                                
42 SOU 69:60 s. 200. Karlgren, s. 74 not 4.
43 Prop. 1973:158 s. 97 – 98.
44 Kallenberg, s. 100.
45 SvJT 1950 ref 25 s. 258 f., SvJT 1970 ref. 31 s. 73.
46 Söderlund, JT 1997/98 s. 285.
47 1:1 IÄL.
48 1:6 LIA.
49 1:1 st. 1 IDL.
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annan grupp, som tror sig vara statens legitima regering, börjar stifta lagar
och fälla domar kan dessa inte utan vidare anses utgöra den legitima rätten i
landet.50 Det är därför viktigt att avgöra vad som här menas med en stat och
vilka som företräder den. 

Folkrätten uppställer tre objektiva kriterier som skall uppfyllas för att en stat
skall anses föreligga. Staten skall ha en permanent befolkning, ett fixerat
territorium och en regering. Till dessa kriterier har man slagit fast
ytterligare ett viktigt kriterium: regeringen skall vara förmögen att utöva en
effektiv kontroll över territoriet och befolkningen samt även representera
staten utåt. Detta är den så kallade effektivitetsprincipen.51 Enligt den
rådande deklarativa uppfattningen existerar en stat när dessa fyra objektiva
kriterier är uppfyllda. En stat kan således existera oberoende av om staten är
erkänd av världssamfundet eller inte, även om ett erkännande av andra stater
i verkligheten spelar en viktig roll för den nya statens politiska liv.52

 
Det finns flera anledningar till varför vissa stater inte erkänner nya
statsbildningar. Dessa kan delas in i två typer. Den ena hänför sig till de
faktiska omständigheterna, alltså att de tre grundläggande kriterierna inte är
uppfyllda.53 Det kan utgöra folkrättsbrott om en stat erkänner en sådan
”stat”, premature recognition.54 Den andra typen grundar sig på staternas
frihet att välja att erkänna eller att inte erkänna nya stater, något de kan göra
av rent statspolitiska skäl. Exempel på detta är att många muslimska stater
vägrar erkänna staten Israel. Samma typ av argument framfördes beträffande
DDR som i många år efter sin uppkomst inte erkändes av västmakterna. Att
en stat inte erkänns hindrar inte att den fortsätter att existera, utfärda lagar,
fälla domar eller viga folk till äktenskap...

I allmänhet är det så att när en stat i enlighet med sina lagar byter regering
accepteras detta utan vidare av andra stater. Folkrätten kräver inte heller att
den nya regeringen skall erkännas av andra stater för att den skall anses
legitim. När detta dock sker är det endast politiskt utspel från andra stater.
Detta händer särskilt vid regimskifte under politiskt oroliga perioder såsom
krig, revolution eller statskupp. När en ny regering tar över makten i en stat,
med mer eller mindre lagliga medel, kan det ofta råda ovisshet om vem det
är som har den reella makten. Därför finner andra stater det lämpligt att
”erkänna” den nya regeringen som representant för staten. Ett sådant
erkännande grundar sig på politiska överväganden och är ofta uttryck för
deras gillande, de jure-erkännande. Ett erkännande kan också vara i form av
ett faktiskt, dock mindre hjärtligt, konstaterande att den nya regeringen de
facto har makten i staten i fråga, de facto-erkännande. Att en ny regering
inte får något officiellt erkännande från andra stater betyder inte att den
därmed förlorar sin legitimitet att utöva effektiv kontroll över sitt
                                                
50 Bogdan, 1975 s. 83.
51 Eek, 1988, s. 33.
52 Malanczuk, s. 82 f.
53 Bogdan, SvJT 1977 s. 744 f.
54 Eek, 1988 s 55.
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territorium. Den kan alltjämt vara den maktfaktor som utövar maktmonopol
över territoriet och framför allt över befolkningen. Att talibanregimen i
Afghanistan aldrig blev erkänd av mer än två stater hindrade inte regeringen
att fungera som  landets ”verkliga” regering över folket.55  

Frågan är enkel vad som gäller de stater eller regeringar som Sveriges
regering erkänner. I sådana fall står då det klart för svenska domstolar att
denna stats lagar är verkliga och erkända och sålunda måste tillämpas och
erkännas när så föreskrivs i lagvalsreglerna. I de få fall då en ny stat eller
regering inte har blivit erkänd av Sverige, har detta inte ansetts vara skäl nog
för domstolarna att följa svenska regeringens inställning om vilka ”enheter”
som skall anses utgöra en stat eller vilka som företräder staten. I den
internationella privaträtten utgår man i stället från effektivitetsprincipen och
ser om den nya regeringen utövar en effektiv, varaktig och självständig,
kontroll över sin befolkning. Den effektiva kontrollen konstituerar civila
rättsförhållanden för dem, rättsförhållanden som är värda att skydda. För att
undvika haltande rättsförhållanden bör dessa erkännas och skyddas av andra
stater,56 annars skulle det kunna leda till för medborgarna stötande resultat,
vilket skulle te sig olämpligt enligt svensk rättsuppfattning. 

I de fall där en svensk domstol erkänner avgöranden från eller tillämpar
lagar av en stat som Sverige annars inte erkänner medför detta inte att
Sverige på något sätt ”legitimerar” den nya staten eller dess regering.57 Det
finns folkrättsliga ”enheter” som inte har vunnit vare sig den svenska
regeringens eller världssamfundets erkännande som stater, men som ändå
utövar makt över sin befolkning. Därför erkänner svenska myndigheter
främmande civilrättsliga avgöranden meddelade i en annars icke erkänd stat
beroende av om de främmande reglerna upprätthålls av en organiserad makt
som är någorlunda stabil och har effektiv kontroll över ett visst främmande
område. Med motiveringen ovan erkänner således RSV civilrättsliga beslut
meddelade av den Palestinska myndigheten om övriga villkor för
erkännandet är uppfyllda.58

 

1.5 FRAUS LEGIS

Fraus legis, betyder egentligen ”lagbedrägeri”.  Det kan förekomma i alla
rättsområden, även inom internationell privat- och processrätt. Här åsyftas
fall där den internationella privaträtten blir föremål för ”missbruk” så att den
medför oberättigade fördelar för en part. Det är inte fråga om att man far
med osanning eller mot bättre vetande ger upplysning om sin situation,
exempelvis om medborgarskap eller hemvist, simulation.59 Det är här

                                                
55 Eek, 1988 s. 56 f.
56 Karlgren, s. 190.
57 Bogdan, SvJT 1977 s. 745.
58 Christina Nyman, RSV Servicejour, 2002-04-29. 
59 Eek, s. 255.
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istället fråga om när en person anpassar, planerar och ser till att de relevanta
anknytningspunkterna blir sådana så att en viss domstol blir behörig eller
annat lands lagtillämpning kommer i fråga, något som av honom eller henne
bedöms leda till förmånligare resultat. Inom processrätten kan det te sig så
att man ser till att omständigheterna blir sådana att fallet prövas i ett land där
det är enklare, billigare och hanteras snabbare än vad som vore möjligt i
hemlandet, varpå man kan man få domen erkänd och verkställbar i
hemlandet. På det sättet uppnår man samma resultat som om fallet hade
blivit prövat i hemlandet. Exempel på detta är de så kallade
skilsmässoparadisen. Skilsmässokandidaterna åker till ett land, vilket de
saknar relevant anknytning till, för att på ett enkelt och snabbt sätt få sitt
äktenskap upplöst. Ett annat exempel är fall där ena föräldern olovligen för
bort sitt barn för att få vårdnadstvisten prövad i ett annat land där han eller
hon anser sig kunna få större framgång.

Fraus legis är ingen positiv företeelse. Det rör sig om missbruk av den
internationella privaträttens bestämmelser för att uppnå icke berättigade
fördelar, vilket kan uppfattas förkastligt ur rättvisesynpunkt. Det spelar
ingen roll om personen skapar dessa förutsättningar för att få lex fori
tillämpad istället för främmande rätt eller vice versa, eller om han gör detta
för att få en viss fördelaktig främmande lag tillämpad istället för annan
främmande lag.60 

Även om fraus legis är ett oönskat fenomen, dels ur rättvisesynpunkt och
dels för att den förfelar de svenska internationella privaträttsliga reglerna så
kan inte ordre public-klausulen användas för att förhindra detta. En av
orsakerna till detta är att de svenska internationellt privaträttsliga reglernas
syfte och ändamål inte kan sägas vara av sådan tvingande art att fraus legis
skulle kunna förhindras med ordre public. Klausulen kan användas endast
om den tillämpliga främmande rätten verkligen strider mot svensk ordre
public. Vidare kan ordre public-förbehållet naturligtvis inte användas mot
lex fori då någon med konstlade anknytningar försöker få svensk rätt
tillämpad framför främmande rätt. Inom svensk internationell privaträtt
finns olika sätt att motverka sådant kringgående. En redogörelse för dessa är
dock en irrelevant utvikning från detta arbetes tema.

1.6 TYPFRÄMMANDE RÄTTSINSTITUT

Det ligger i sakens natur att lagstiftaren har valt att vissa fall skall
underkastas den främmande rättens tillämpning just av det skälet att den
skiljer sig från den svenska. Frågan som uppkommer blir då hur långt denna
olikhet får sträcka sig för att den främmande rätten fortfarande skall anses
vara ekvivalent med den svenska? 

                                                
60 Bogdan, s. 90.
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Internationellt privaträttsliga bestämmelser har normalt sin förebild i den
egna rättsordningens systematik och institutioner. Det händer att det i den
främmande rättsordningen finns institutioner som saknar motsvarighet i den
svenska, eller vice versa. I det senare fallet talar vi om en lucka i lagen. Vad
gäller det förstnämnda har det inom svensk doktrin och praxis utvecklats en
lära som med en vedertagen term har kallats typfrämmande rättsinstitut. Vid
rättstillämpning uppstår frågan för domstolen hur den skall ställa sig när
främmande rätt innehåller regler som eljest saknar motsvarighet i de svenska
internationellt privaträttsliga bestämmelsernas refereringsled. 

I den svenska doktrinen har Karlgren knutit behandlingen av utländska
typfrämmande rättsinstitut till forumrätten. Där menar han att svensk
domstol skulle sakna jurisdiktion att överhuvudtaget avgöra tvister som rör
rättigheter eller institut som till sin typ är främmande för oss. I dylika fall
saknas svenskt rättsskipningsintresse och sådan talan skall således avvisas.61

På samma sätt som domstolar kan avvisa så kallade vansinnesmål med stöd
av RB:s tokmålsparagraf 44:3 om en äkta maka som skulle stämma den
andre för otrohet, detta trots att makarna enligt 1:2 ÄktB skall visa vandra
trohet. Karlgren gör dock en reservation för att undvika déni de justice,
vilket förefaller vara en grundläggande rättsskyddsprincip. Hänsyn måste
sålunda tas till huruvida annan utländsk domstol står till förfogande för
prövning av saken samt huruvida domen därav kan äga verkställighet här i
riket.

En annan teori om skäl till vägran att tillämpa det typfrämmande
rättsinstitutet grundar sig på de svenska lagvalsreglernas referensramar och
kvalifikationen av främmande rättsinstitut. Det torde förhålla sig så att den
svenska internationella privaträtten ämnar ersätta svenska rättsregler endast
med motsvarande regler inom den främmande rätten, vilka endast materiellt
skiljer sig från de svenska. Om en domare inte skulle följa de internationellt
privaträttsliga reglernas referensled när han tillämpar främmande
bestämmelser så kommer han snart att befinna sig utanför dessa
bestämmelsers operationsområde. Han har då med andra ord ersatt det
svenska institutet med något som inte är ekvivalent med det ersatta. Denna
teori utgår från en strikt tolkning av de svenska internationellt privaträttsliga
reglerna.

I förslag till lag om 1973 års ändring av IÄL ansågs att i och med
avskaffande av återgång av äktenskap och hemskillnadsinstitutet i svensk
rätt, borde direkt tillämpning vid svensk domstol av sådana institut
följaktligen inte komma ifråga. Däremot kan utländska avgöranden avseende
dylika rättsinstitut även i fortsättningen erkännas här.62 

                                                
61 Karlgren, s. 158.
62 Prop. 1973:158 s. 103.
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Om ett främmande rättsinstitut skulle anses vara okänt i riket och av det
skälet vägras tillämpning i Sverige kan man då fråga sig hur institutet
förhåller sig till svensk ordre public. 

Först måste det konstateras att det är det förra som är en kvalifikationsfråga
inom internationell privaträtt medan den senare är en så kallad
”skyddsregel”.63 Inom läran om ordre public får domstolen avvisa den
främmande lagen, eller avgörandet, därför att den strider mot grunderna för
rättsordningen i riket. Det ställs sålunda vissa kvalitetskrav på den
främmande rättens tillämpning, medan det vid tillämpningen av läran om
typfrämmande rättsinstitut endast tas sikte på ett främmande rättsinstitut
som sådant, utan att kvalitetskrav ställs på detta. Det kan röra sig om lagar
som är praktiska och etiska till sitt ändamål. I sådana fall anser man bara att
dessa inte är ägnade för svenskt domstolsförfarande. Naturligtvis kan de
okända främmande instituten även strida mot ordre public. I sådana fall bör
domstolen lämpligen inte avvisa målet utan ta upp det till prövning och
genom åberopande av ordre public avgöra fallet på ett lämpligare sätt.

I doktrin har även en motsatt teori utvecklats som synes grunda sig på en
mera nyanserad syn på den internationella privaträtten. Att svensk rätt
saknar rättsinstitut som annars återfinnes i främmande rättsordning, utgör
inget oöverkomligt hinder för svensk domstol att ändå tillämpa sådana.
Avsaknaden av lagvalsregler rörande vissa okända rättsinstitut kan uppfattas
som ”luckor i lagen”, vilket domstolen genom laganalogi kan fylla med
liknande lagvalsregler som på ett väsentligare sätt rör närmast liggande
rättinstitut.64 Exempelvis kan domstolen genom laganalogi utvidga
tillämpningsområdet för 3:4 IÄL, vilket rör tillämplig lag för
äktenskapsskillnad, så att den även omfattar den i svensk rätt okända
återgångstalan om äktenskap.65 Även om det inte skulle finnas någon
lämplig lagvalsregel som kan utgöra utgångspunkten för en sådan laganalogi
kan domstolen i vissa fall själv uppträda som lagstiftare och skapa en
lämplig lagvalsregel. Det finns exempel på att domstolar i flera fall skapat
sådana lagvalsregeler.66 Ett aktuellt sådant är lagvalsregler för tillämplig lag
vid tvist rörande utomobligatoriskt skadestånd som är utvecklade i praxis.
Naturligtvis utgör utomobligatoriskt skadestånd inte något typfrämmande
rättsinstitut men visar ändå prov på svenska domstolars rättsskapande
kompetens.67 Till stöd för denna inställning kan nämnas hovrättsfallet RH
1993:116 vilket handlade om yrkande av muslimsk brudpenning – mohar –
där domstolen med utgångspunkt i NJA 1986 s. 615 tillämpade lagvalsregler
om underhållsskyldighet mellan makar, vilket ledde till omvärdering av den
underhållsberättigades lex domicilii. Vidare ansåg domstolen att
rättsinstitutet ifråga förvisso utgjorde ett sådant typfrämmande rättsinstitut.
Men detta utgjorde i sig ingalunda grund att vägra tillämpning av den
                                                
63 Prop. 1973:158 s. 106.
64 Peczenik, s. 52 f.
65 Bogdan, s.95.
66 Bogdan, s. 95.
67 Jfr. NJA 1986 s. 615 vad gäller underhåll mellan makar.
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samma.68 Utdömande av mohar ansågs inte heller vara stridande mot svensk
ordre public.

1.7 RENVOI – ÅTERFÖRVISNINGSLÄRAN

De svenska internationella privaträttsliga bestämmelsernas hänvisning till
främmande lag kan uppfattas på två sätt. Antingen refererar de endast till de
hänvisade reglernas materiella innehåll, exempelvis huruvida en person är
berättigad till skadestånd, eller till hela rättsordningen som sådan, i detta fall
även till den främmande rättens internationella privaträtt. 

Återförvisning blir alltså aktuell i de fall där svenska lagvalsregler hänvisar
till en främmande stats lag och denna i sin tur, med utgångspunkt i
bestämmelserna i sin internationella privaträtt, anser att spörsmålet istället
bör prövas enligt svensk rätt eller annat lands lag, vidareförvisning. Exempel
på detta är när de svenska lagvalsbestämmelserna stadgar att vid tvist om
utomobligatoriskt skadestånd talan skall prövas enligt lagen i den stat där
skadan inträffade, lex loci delicti, även om parterna skulle ha svenskt
medborgarskap. Medan den främmande statens internationella privaträtt
däremot stadgar att sådana fall bör underkastas lagen i den stat där parterna
har sitt medborgarskap, i mitt exempel Sverige.69

I och med detta kan man ställa följande frågor: Skall den svenska domstolen
i enlighet med lojalitetsprincipen, avgöra fallet som om vore det för en
domstol i laglandet, tillämpa och acceptera återförvisningen, och därmed
tillämpa svensk rätt på fallet? Eller ska man ignorera den främmande statens
lagvalsregler och tillämpa endast dess materiella innehåll på området?

Många stater accepterar återförvisningen för att den ger domstolarna
möjlighet att i större omfattning tillämpa lex fori. De svenska
lagvalsreglernas formulering gör inte detta alternativ helt orimligt, men
svensk rätt intar generellt sätt en negativ inställning till detta, och anser att
främmande internationell privaträtt inte skall tillerkännas verkan. Detta har
kommit till uttryck i praxis, doktrin och lagförarbeten, vilket kan ha sin
grund i uppfattningen att de svenska lagvalsreglerna har tillkommit i
enlighet med svenska rättspolitiska intressen, samt att främmande rätt
tillämpas utifrån dessa intressen. Den negativa attityden mot renvoi beror på
att de svenska lagvalsreglerna har gjort en värdering i fråga om vilka
anknytningspunkter som bör vara relevanta och konstituerande för
tillämpning av en viss stats rätt. Denna värdering bör inte negligeras till
förmån för de kollisionsrättsliga värderingar som kommit till uttryck i
främmande rätts internationella privaträtt, värderingar som inte delas av de
svenska lagvalsreglerna.

                                                
68 Bogdan, SvJT 1993 s. 595-600.
69 Se NJA 1969 s. 163.
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Vidare kan det anmärkas att den negativa inställningen till renvoi inte har
inneburit ökad risk för uppkomsten av haltande rättsförhållanden. Ty
ländernas internationella privaträttsliga bestämmelser har inte ansetts äga
sådan vikt att åsidosättandet av dem i dylika fall skulle utgöra skäl för
länderna att vägra erkänna här uppkomna rättförhållanden. 

Den negativa inställningen till återförvisningsläran är inte genomgående i
svensk rätt. Den har accepterats i VxL och ChL. Anledningen till detta är att
dessa lagar är grundade på internationella konventioner. Därför har man
menat att renvoi och vidareförvisning kan accepteras endast om det finns ett
uttryckligt lagstöd härför.

Hos de stater som har accepterat vidareförvisning har frågan aktualiserats
om de även skall ta hänsyn till det ordre public-förbehåll som kommer till
uttryck i den av egna lagvalsreglers utvisade lex causae. Philip har menat att
den omständighet att en främmande rättsregels tillämpning skulle strida mot
ordre public i annat främmande land, till vilket det föreligger en stark
anknytning, är utan betydelse om regeln skulle vara helt acceptabel ur lex
foris synpunkt.70

Den negativa inställningen till renvoi kan sammanfattas som ett ytterligare
undantag från lojal tillämpning av främmande rätt. Det kan uppfattas som
vägran att efterkomma främmande stats internationellt privaträttsliga
bestämmelser eller ge absolut tillämplighet åt svenska lagvalsreglers mål
och syfte.

1.8 UTLÄNDSK OFFENTLIGRÄTTSLIG
LAGSTIFTNING

Precis som beteckningen ”internationell privaträtt” antyder, följs den av
principen att den endast befattar sig med privaträttsliga spörsmål och
följaktligen inte rättsförhållanden av statsrättlig eller offentligrättslig natur.71

Oavsett om detta ska förstås som en ytterligare begränsning i tillämpningen
av utländsk rätt eller som ett rättsområde som faller helt eller delvis utanför
den internationella privaträttens operationsområde, följer detta enbart av att
de främmande offentligrättsliga reglerna är statspolitiska. 

Främmande offentligrättslig lag frånkänns inte tillämpning för att den strider
mot svenska intressen eller svensk ordre public, utan för att den inte är av
privaträttslig natur och är territoriellt begränsad till sitt hemland. Exempel

                                                
70 Philip, s. 70.
71 Siesby, s. 42.
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på dessa är utländska straff-, valuta-, eller konfiskationslagar. Det kan röra
sig om helt godtagbara lagar vars motsvarighet kan återfinnas i
domstolslandets rättsordning.  Sådana lagar avvisas inte av rättspolitiska
utan av rena statspolitiska överväganden.72 Dylik rätt är ämnad att tillgodose
laglandets statspolitiska intressen och inte att reglera de enskilda
medborgarnas civilrättsliga förhållanden. 

Den internationella privaträtten är däremot ägnad att skydda de senare. Detta
innebär att det inte finns något som ålägger svenska domstolar att assistera
och sörja för att främmande statspolitiska eller fiskala intressen blir
tillgodosedda. Det finns sålunda inget intresse för Sveriges del att dylika fall
blir avgjorda. Man säger att ”svenskt rättsskipningsintresse saknas”,73 därför
bör dessa typer av talan avvisas eftersom den svenska domstolen är obehörig
att ta upp dem till prövning.74 Principen att domstolen normalt inte skall
tillgodose offentligrättsliga krav har i doktrin benämnts
isolationsprincipen.75 Här kan nämnas 1:11 IDL, där det stadgas att om en
utlänning i Sverige efterlämnar egendom som enligt sin lex patriae skulle
tillfalla hemstaten eller annan allmän inrättning där, skall i sådant fall
egendomen istället tillkomma den svenska allmänna arvsfonden. Jämförlig
bestämmelse finns även i 1:1 NDL in fine.

Det problem som gör sig gällande vid tillämpningen av främmande rätt är
gränsdragningen mellan privaträtt (civilrätt) och offentlig rätt. Vi måste ha i
åtanke att grunden för all lagstiftning alltid har varit rättspolitiska intressen,
detta gäller även civilrätten. Alla lagar som en stat stiftar har till syfte att på
ett eller annat sätt tjäna statens intressen. En stat stiftar inte några lagar som
befaras vara till nackdel för dess verksamhet eller som motarbetar dess
intressen. Många rent offentlig- eller straffrättsliga lagar har en
"motsvarighet" även i civilrätten. Därför är det inte alltid lätt att exakt
avgöra om de olika lagarna skall klassificeras som offentligrättsliga eller
civilrättsliga.

Man kan konstatera att i den offentliga rätten kan inordnas stats-, process-,
straff-, förvaltnings- samt folkrätt. Allt annat skulle kunna rubriceras som
civilrätt. Verkligheten är att de civilrättsliga lagarna och rättshandlingarna
har offentligrättsliga verkningar och att den offentliga rätten påverkar de
civila mellanhavandena. Det föreligger sålunda ett samspel dem emellan.
Frågan är var gränsen skall anses gå mellan dessa två huvuddiscipliner. De
teorier som finns inom detta område kan delas i två; intresse- och
subjektsteorierna.

Intresseteorierna har gemensamt att de bestämmer rättens ”natur” - om den
är civilrättslig eller offentligrättslig genom att identifiera dess ”föremål”.
Frågan är då vem rätten riktar sig till, medborgarna eller det allmänna? Ross
                                                
72 Eek, s. 248 ff. 
73 Bogdan, s. 80.
74 Karlgren, s.157. Eek, s. 249. Jfr. NJA 1961 s.145.
75 Bogdan, s. 80 f. Hjerner, s. 253-254. 
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förkastar denna teori bland annat för att han anser det omöjligt att göra en
motsättning mellan offentliga (allmänna) och medborgerliga (individuella)
intressen. Det offentliga består inte av något annat än medborgarna i ett
kollektiv, samtidigt som i samhället finns andra kollektiv, exempelvis
kommuner, frikyrkor, svenska kyrkan, bolag och så vidare, för dem finns
särskilt avsedda lagar och regler. Frågan uppstår då vilka kollektiv som skall
anses vara offentliga och vilka civila. Ross förespråkar en subjektteori. Där
avgör rättens subjekt gränsen mellan civil och offentlig rätt. En lag kan
anses vara civilrättslig för att den i första hand tjänar den enskildes
intressen. Detta hindrar inte att samma lag skulle vara ett indirekt
offentligrättsligt styrmedel och tjäna statens intresse. Det är det senare som
faller inom internationella privaträttens operationsområde.76

Hos den italienska skolans företrädare och Savigny har läran om ordre
public inte utgjort enbart en säkerhetsventil, utan ett ordinärt hjälpmedel mot
vissa grupper av rättslägen, bland annat främmande offentligrättsliga
bestämmelser.77 I dag är ordre public-mekanismen inte tänkt att användas i
sådana fall. Många fall som till övervägande del har offentligrättslig
anknytning tas inte ens upp till prövning av svenska domstolar, och därmed
uppkommer inte behovet att ogilla den främmande rätten.78 De tvister som
tas upp av svenska domstolar, vilka aktualiserar tillämpning av främmande
rätt som är offentligrättsliga eller beslut därpå grundade, är sällan så
oacceptabla eller motbjudande att de skulle stå i uppenbar strid med
rättsordningen i riket. Det kan hända att likadana regler kan återfinnas i
svensk rättsordning. I de fall då ordre public kan användas, förutsätts att den
främmande rätten eller beslutet verkligen strider mot grunderna för
rättsordningen här i riket, exempelvis erkännande av ersättningslösa
konfiskationer. 

Den negativa attityden mot främmande offentlig rätt är inte absolut i svensk
rätt. I samband med tillämpning av de rena civilrättsliga lagarna måste även
främmande offentligrättsliga lagar och beslut prejudiciellt accepteras och
erkännas. För att fastställa en persons medborgarskap eller hemvist fordras
ett ”erkännande” av offentligrättsliga lagar och beslut. Av detta följer att när
den utländska staten lyckats verkställa sina offentligrättsliga lagar och beslut
så erkänns dessa i regel även av svenska domstolar.79

Den internationella samfärdseln, staternas närmande och deras gemensamma
intressen har medfört en uppmjukning av isolationsprincipen. Tendensen
kan naturligtvis skilja sig åt från stat till stat. Det finns exempelvis
rättsområden vilka följer direkt eller indirekt av folkrättsliga förpliktelser
där Sverige har åtagit sig att tillgodose sådana främmande offentligrättsliga
krav. I sådana fall finns inget utrymme för domstolen att vägra tillmötesgå

                                                
76 Ross, TfR 1936 s. 109-112.
77 Karlgren, s. 29 och 47.
78 Eek, s. 250.
79 Bogdan, s. 82.



27

det utländska statsrättsliga kravet utan att begå folkrättsbrott, exempel på
detta är dubbelbeskattningsavtalen.

En helt annan sak är det när svensk domstol behandlar främmande offentlig
rätt eller främmande offentligrättsliga beslut som ett sakförhållande. Till
exempel när svensk domstol befriar leverantören från sitt åtagande på grund
av att främmande rätt utgör vis major och omöjliggör leveransen.

1.9 ORDRE PUBLIC - ALLMÄNNA
NOTERINGAR

De internationella privaträttsliga reglernas hänvisning till främmande rätt
har närmast liknats vid ett steg in i mörkret.80 Metaforen är lyckad och
adekvat. Lagvalsreglerna, med undantag för de bi- eller multilaterala
konventionsbaserade, avser att gälla i förhållande till alla stater. Vid
tillkomsten av sådana internationellt privaträttsliga regler har lagstiftaren
ingen aning om vilka främmande rättsregler som kommer att bringas till
tillämpning vid hemlandets domstolar.81 De främmande lagarna kanske rent
av inte existerar vid denna tidpunkt. Det kan röra sig om omoraliska,
förkastliga och diskriminerande lagar. Lagar som kan motarbeta
domstolsstatens sociala eller politiska syften och mål. Därför finns det ett
behov av en klausul mot tillämpning och erkännande av främmande
rättselement som av domstolslandet uppfattas som tvivelaktiga. Svensk
internationell privaträtt har som allmän princip att bestämmelser i
främmande lag inte får efterlevas om det skulle stå i uppenbar strid med
grunderna för rättsordningen här i riket. I praxis och doktrin och vissa lagar
betecknar man detta med den vedertagna franska termen ordre public, som
betyder allmän ordning.80

Förbehållet är i dag en universellt erkänd grundsats inom den moderna
internationella privaträtten. Principen har samma grundtanke i alla
rättsordningar, att skydda domstolslandets mest fundamentala värderingar.
Dess innehåll och förutsättningar skiljer sig dock från rättsordning till
rättsordning. Själva termen ordre public började användas först under 1800-
talet, samtid med Mancinis lära om nationalismen.

Ordre public används inte blott för att undgå användning av främmande rätt.
Samma problem kan även uppkomma vid erkännande och verkställighet av
utländska domar eller beslut, och andra enligt främmande rätt företagna
rättshandlingar och uppkomna rättigheter. Ordre public-klausulen ger
domstolen möjlighet att av nämnda skäl vägra att erkänna och verkställa
desamma.
 
I den internationella privaträttsliga lagstiftningen finns även konkreta
formuleringar som begränsar tillämpningen av främmande rätt med visst

                                                
80 Jfr. Eng. Public policy.
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särskilt innehåll. Syftet bakom dessa regler är ofta ett klart uttalat ordre
public-skydd. Men sådana regleringar som möjliggör för en myndighet att
vägra tillämpa eller erkänna främmande rätt respektive ett främmande
avgörande räcker inte för att garantera sådant skydd. Det finns därför ett
behov av en uppsamlingsklausul inom vars ramar det tillåts en möjlighet till
sådan vägran på andra grunder än de just påtänkta. I detta arbete kommer jag
inte att göra en uppräkning eller analys av sådana regler i svensk rätt.81 

Ordre public-förbehållet kan karaktäriseras närmast som en konflikt mellan
grundläggande rättsprinciper i domstolslandets rättssystem, som behöver
skyddas, och principerna i den internationella privaträtten. Tanken är att ett
rättsförhållande med internationell anknytning bör vara underkastad lagen i
den stat till viken det har sin närmaste anknytning och till skydd åt i utlandet
uppkomna rättigheter och undvikande av uppkomsten av haltande
rättsförhållanden. 

Det är svårt att få ett konkret grepp om vad detta förbehåll innefattar. Det
växlar från tid till tid, och är präglat av lagstiftaren, domaren och inte minst
allmänhetens ständigt svängande åsikter. Det har sagts att ordre public-
förbehållet är ett relativt förbehåll. Dess tillämpning beror på en rad olika
omständigheter och är avhängigt vilket rättsområde det är fråga om. Det
beror på hur länge och hur påtagligt de främmande rättsreglerna kommer att
störa det inhemska rättssystemets lugn och ro samt vilken anknytning fallet
har till Sverige.82 

Det kanske är det som är ”poängen” med denna klausul, att vara en vag
säkerhetsventil som ger ett flexibelt verktyg att justera främmande
rättsregler vid behov. De svenska internationellt privaträttsliga
bestämmelserna i lag eller praxis är grundade på en lämplighetsprövning.
Ofta har denna skett med hänsyn till just svensk ordre public eller liknande
hänsynstagande. 

1.10 NÅGRA ÄLDRE TEORIER OM ORDRE
PUBLIC

I detta avsnitt vill jag i introducerande syfte till detta arbetes huvuddel
kortfattat ta upp några äldre juristers mening om institutionen ordre public. 

Statutteorin har bidragit med en viktig insats till den moderna internationella
privaträtten. Denna teori utvecklades under senmedeltiden av de så kallade
kommentatorerna eller konsiliatorerna i Norditalien då kollisionsproblem
uppstod på grund av det livliga handelsutbytet. Utarbetandet byggde på det

                                                
81 Bogdan, s. 70.
82 Gaarder, 1990 s. 49. SOU 1983:25 s. 119.
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medeltida rättssamhället, där den romerska rätten, ius commune, ägde
samma giltighet som de lokala lagarna, ius proprium, där de konkurrerade
om tillämplighet med varandra. Detta ledde följaktligen till lagkonflikt och
behov av regler. Kommentatorerna utarbetade vissa lagvalsregler för lösande
av dylika frågor. 

Termen statut betyder ingenting annat än lag.83 Med statut, åsyftades de
lokala lagarna, den partikulära rätten. Lagarna knöts till den person eller
sak de var avsedda för. Lagar som reglerade de personliga förhållandena,
statuta personalia, följde personen i fråga överallt. Lagar som var avsedda
för saker, statuta realia, gällde inom lagstatens territorium där egendomen
befann sig.84 Distinktionen mellan statuta odiosa och statuta favorabilia kan
ses som ett uttryck för läran om ordre public, där det förra inte kunde ha
någon effekt utanför den stad där de utfärdats. Skäl att vägra tillämpa ett
främmande statut var inte att den var oförenlig med de egna statuterna, utan
för att den stred mot den så kallade naturliga rättvisan.85 Statutteorin
spelade ut sin roll vid mitten av 1800-talet. Detta berodde på
nationalstaternas uppkomst och de moderna kodifikationerna som blev
utgångspunkterna för den moderna internationella privaträttsdoktrinen.86

Naturrättsläran går ut på att identifiera vissa viktiga universella etiska
normer som kan härledas ur den mänskliga naturen. Det är dessa naturliga
lagar som bör läggas till grund för lagstiftningen.87 Vad som utgör ordre
public-hinder mot tillämpning av främmande rätt är inte beroende av det
konkreta innehållet i den nationella positiva rätten. Sådana hinder följer inte
av att lagen var i uppenbar strid med domstolslandets positiva lag eller dess
intressen, utan för att tillämpningen av den främmande lagen vore oförenlig
med “den naturliga rättvisan och billigheten”.88 Denna reservation görs inte
enbart gällande vid användning av främmande rätt utan vid användning av
all rätt, även den inhemska.

En av den holländska skolans företrädare, Huber, formulerade sin teori om
ordre public där han menade att staterna inte hade någon absolut skyldighet
att tillämpa och erkänna främmande rättselement. Om de gör det i alla fall
beror det på internationell hövlighet, comitas gentium. Staternas tillämpning
av främmande rätt beror på ett lämplighetsskäl grundat på tillmötesgående,
något som varje stat själv bestämmer ramarna för. Denna ram medför att
ingen stat är skyldig att tillämpa främmande rätt när den anses vara olämplig
och till skada för statens intresse.89

                                                
83 Jfr. Den engelska termen för lag – statute.
84 Tamm, s. 265.
85 Gihl, s. 87.
86 Eek, s. 22.
87 Peczenik, s. 21. 
88 Gihl, s. 479.
89 Gihl, s. 479.
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Story, en representant för den angloamerikanska skolan vidareutvecklade
den holländska skolans idéer. Tillämpningen av främmande rätt ansågs inte
vara en absolut skyldighet för en stat utan var grundad på internationell
hövlighet the comity of nation, inte i folkrätten. I och med att det är fråga om
en comitas, hövlighet, är varje stat fri att själv sätta ramarna för hur långt
denna hövlighet skall sträcka sig gentemot en annan stat. Användningen av
främmande rätt och erkännande av främmande beslut kan därför begränsas
av domstolslandets moraluppfattning som uppbär den inhemska rätten och
en stats vitala och sociala intressen. En stat kan inte göras skyldig att gå mot
de egna sociala och politiska intressena till förmån för en annan stats. Ingen
stat kan tvingas att avstå från sina egna fundamentala institutioner till
förmån för annan och inte heller kan en stat kräva att en annan stat skall
göra detsamma. Härav tillkommer det varje stat att själv bedöma
lämpligheten av användningen av främmande rätt i sitt territorium.90

Cheshire, en modern engelsk jurist, nämner två fall då den främmande rätten
normalt inte tillämpas. Det första fallet är när lagen är ”penal or a revenue
law” (offentligrättsliga lagar), såsom straff-, konfiskations- eller skattelagar.
Det kan tyckas att dessa lagar hur som helst faller utanför den internationella
privaträttens ämnesområde, just för att de inte är privaträttsliga, utan
offentligrättsliga. Gihl anser det egendomligt att anse dessa lagar normalt
inte ska användas. Han menar att det synes riktigare att konstatera att den
internationella privaträtten inte överhuvudtaget befattar sig med tillämpning
av dessa lagar.91 Det andra fallet av regler är sådana som är "repugnant to
the distinctive policy of English law". I varje rättsordning finns alltid en
distinctive policy (särskild) som den främmande rätten alltid måste vika för.
Den främmande rätten kan inte ges rättskraft när den är i strid mot denna
distinctive policy – ordre public-lagar.92

Savigny, representant för den historiska skolan, förkastade idén att läran om
comitas gentium, att den skulle utgöra grund för existensen av internationell
privaträtt. Han uppställde istället en allmän grundsats, en huvudregel för den
internationella privaträtten. Han finner en stats domstol vara skyldig att
tillämpa den territoriella rätt där det tvistiga rättsförhållandet har sitt
naturliga säte. Detta även om det skulle vara annan stats rätt. Av detta följer
att domstolen i sin rättstillämpning inte skall göra någon åtskillnad mellan
hur den tillämpar lex fori och främmande rätt. Detta innebär att utländska
lagar skall komma till användning under samma förutsättningar som
inhemsk lag. Detta synsätt har kallats för likhetsprincipen eller
likhetsgrundsatsen,93 vilket indikerar att idén inte är främmande för oss. I ett
norskt fall uttrycktes att privaträttsliga förhållanden ”bør bedømmes efter
loven i et land, hvortil det har sin sterkeste tillknytning eller hort det
nærmast hører hjemme”.94 Formuleringen har ansetts vara ett uttryck för
                                                
90 Gihl, s. 480.
91 Gihl, s. 482.
92 Gihl, s. 482 f.
93 Jänterä-Jareborg, s. 56, 120.
94 NRt 1923 II. s. 59.
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”sakens natur”.95 Från denna huvudregel följer två undantag där den
främmande rätten inte skall användas.  Savigny indelar undantagen i två
klasser: De första undantagen är vissa lagar av strängt positiv, tvingande
natur, som till sin natur inte ger utrymme för fri skönsmässig bedömning.
Det är inte alla tvingande lagar som utesluter tillämpning av motstridig
främmande rätt, utan vissa av lagstiftaren utfärdade så kallade ”absoluta”
lagar. Exempel på detta är lagar som vilar på etiska, politiska och
ekonomiska grunder eller är hänförliga till allmän ordning, det vill säga
ordre public-lagar som alltid skall vinna tillämpning. De andra är
rättsinstitut som inte alls är erkända i domstolslandet, och därmed inte kan
åtnjuta rättsskydd, typfrämmande rättsinstitut. I sådana fall är tillämpningen
av främmande rätt också utesluten. Exempel på sådana institut är borgerlig
död och slaveri, sådana okända eller erkända rättsinstitut kan utgöra hinder
mot tillämpning av främmande rätt även på grund av etiska skäl.96 

Den italienska juristen Mancini är en av företrädarna för den så kallade
nationalismen. I motsats till Savigny låter han en enda princip utgöra
grunden för utformningen av lagvalsreglerna, nämligen utlänningens lex
patriae. Han anser att främlingen har ett intresse av att få sitt hemlands lag
tillämpad på sina privata angelägenheter även när han befinner sig utanför
hemlandets territorium. Mot detta står den suveräna statens två absoluta
intresseområden, nämligen statens offentliga rätt och ordre public. Inom
dessa områden har staten rätt att vägra tillämpa främmande rätt, erkänna
främmande beslut och domar, och rättshandlingar, även om dessa helt skulle
vara legitima på den ort där de uppkom, om de anses strida mot de etiska
och moraliska, ekonomiska och sociala grundsatser varpå samhället vilar.
Mancini liksom Savigny ser inte ordre public som ett undantag från normal
tillämpning av de särskilda internationellt privaträttsliga reglernas
tillämpningsområde, utan menar att ordre public omfattar vissa inhemska
lagar av speciell valör, ”ordre public-lagar” som inte går att tumma på.
Teorin tar sikte på vissa inhemska tvingande lagar, vilka åtnjuter särskilt hög
respekt.97 

Den italienska civillagen från år 1865 var starkt påverkad av Mancinis
teorier. I dess art. 12 stadgades om ordre public. Stadgandet var inte enbart
riktat mot användningen av främmande rättselement utan även enskilda
rättshandlingar såsom dubiösa avtalstyper och oskäliga avtalsvillkor av ren
internrättslig natur som stred mot tvingande italienska lagar.98 Som kritik
mot detta kan anföras den tes som den schweiziske juristen Brocher
utvecklat om ordre public och som återfinns i tre huvudsynpunkter: 

1. Att varje rättsordning genom instiftandet av vissa tvingande regler sätter
gränserna för den individuella friheten vilket den enskilde inte kan komma
ifrån. Dessa typer av regler utesluter inte tillämpning av främmande rätt. 
                                                
95 Gaarder, s. 38.
96 Gihl, s. 484 f.
97 Gihl, s. 487.
98 Gihl, s. 488.
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2. Inom varje rättssystem finns det regler som inte är avsedda att äga verkan
utanför landets territorium, exempelvis straffrätten och statsrätten. 

3. Varje rättsområde avvisar tillämpning av främmande lagar som inte
överensstämmer med vissa i riket grundläggande principer, som den
betraktar som oeftergivliga. 

Den första typen av lagar utgör inget hinder mot tillämpning av främmande
rätt, medan den tredje typen gör det. Det är dock inte alla tvingande regler
som utgör så kallade ordre public-lagar. Därför gör Brocher en distinktion
mellan l’ordre public interne som inskränker den individuella
handlingsförmågan, och l’ordre public externe som inskränker tillämpning
av främmande rätt. Det var just denna distinktion som den italienska
civillagen inte gjorde.99 

Niboyet ansåg att ordre public utgör ett undantag från internationellt
privaträttsliga reglers normala tillämpning. Han menar att den vilar på en
“communauté juridique”, en rättsgemenskap, som råder vissa stater emellan.
När en sådan rättsgemenskap saknas brister det också i förutsättningarna att
ha en internationell privaträtt med samma innehåll som i andra stater med
vilka man har denna rättsgemenskap. Men även mellan stater som har en
sådan rättsgemenskap kan det finnas motsättningar i rätten som kan utesluta
tillämpning av det andra landets rätt. Vidare gör Niboyet åtskillnad mellan
fall där domstol direkt tillämpar främmande lag och fattar beslut därpå eller
direkt erkänner i utlandet fattade beslut med stöd av sådan lag, och fall när
den tillerkänner prejudiciell ”verkan” av i utlandet skapat rättsförhållande
med tillämpning av samma lag. Exempelvis fransk ordre public underkänner
sovjetiska konfiskationslagar och landet skulle inte medverka till att
genomdriva sådana. Men att ryska bolag likviderats och deras egendom
blivit förstatligad är ett faktum som måste accepteras och erkännas.
Detsamma gäller vid erkännande av ett polygamt äktenskaps verkningar när
fråga uppstår om sönernas arvsrätt efter fadern.
 
Arminjon menade att den internationella privaträtten helt och hållet vilar på
lämplighetsgrunder. Det vill säga att den i vissa fall hänvisar till främmande
rätt för att man helt enkelt förväntar sig att det skulle ge den lämpligaste
lösningen på problemet än domstolslandets lag skulle ge. När man anser att
den främmande rätten inte kan ge den förväntade lösningen i det aktuella
fallet så bortfaller anledningen att tillämpa den, utan i istället tillämpas lex
fori.100

Bertin ansåg att ordre public består av lagar som lägger hinder i vägen för
tillämpning av främmande rätt, de gör undantag från normalt tillämpliga
internationella privaträttsliga regler. Dessa lagar kan inträda istället för den

                                                
99 Gihl, s. 489-490.
100 Gihl, s. 496.
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främmande rätten. Detta karaktäriserar fransk domstolspraxis där det finns
gott om exempel på att domstolarna med åberopande av ordre public
åsidosätter den normalt tillämpliga utländska lagen för att istället tillämpa
fransk rätt av mycket speciell natur utan annan synbar anledning än att den
franska lagen är förmånligare för de franska parternas intressen.101

Gemensamt för Arminjon, Bertin, Niboyet med flera är att dessa betraktar
ordre public som ett undantag från den internationella privaträttens normala
tillämpning, undantag som är påkallade med hänsyn till domstolslandets
vitala intressen.102 

Zitelmann såg en stats internationella privaträtt som ett resultat av den
främmande lagstiftarens kompetens att få sin rätt till viss del erkänd och
tillämpad i andra stater.103 Han använder termen ”die Vorbehaltsklausul”,
förbehållsklausul, för ordre public. Die Vorbehaltsklausul har två
funktioner, dels att den kan utesluta tillämpningen av främmande rätt när
dess tillämpning skulle leda till för domstolslandet anstötliga resultat, dels
att den föreskriver en ovillkorlig tillämpning av vissa inhemska regler när
främmande rätt skall användas. Det räcker inte att den främmande rätten
uppfattas som exempelvis omoralisk till sin beskaffenhet och sitt innehåll
utan det krävs att tillämpningen av regeln i det aktuella fallet skulle leda till
ett moraliskt förkastligt resultat.104

Ago menar att den internationella privaträtten har till uppgift att med det
inhemska rättssystemet införliva främmande rättsregler som antas vara mera
lämpade för reglering av ett rättsförhållande som har nära anknytning till
denna rätt än de har till domstolslandets rättssystem. Något sådant kan
endast ske under förutsättning att den främmande rätten inte rubbar den
inhemska rättens etiska, sociala, ekonomiska och politiska grundvalar. Ordre
public fungerar som spärr mot tillämpning av den främmande lag som
annars skulle ha tillämpats. Denna spärr behöver inte vara lagfäst utan ingår
underförstådd i varje internationell privaträttslig bestämmelse. 

Ago delar idén att domstolen i vissa fall prejudiciellt kan erkänna de i
utlandet uppkomna rättsförhållanden, till vilkas åvägabringande domstolen
på grund av ordre public inte direkt kunnat medverka. Detta ansåg han
utgöra ett undantag från tillämpningen av ordre public. Han menar att i
dylika fall är det inte fråga om undantag från användningen av ordre public,
utan i sådana fall är det överhuvudtaget inte fråga om användningen av ordre
public utan om att man använder främmande lag i tolkningssyfte. Detta i sin
tur är något som överhuvudtaget inte kan aktualisera användningen av ordre
public. Exempelvis den muselmanske fadern som levt i ett polygamt
äktenskap avlider och ene sonen tillsammans med sina halvbröder gör
arvsanspråk vid svensk domstol. Innan arvsfrågan kan avgöras måste den
prejudiciella frågan besvaras, om huruvida äktenskapet med modern var
                                                
101 Gihl, s. 494.
102 Gihl, s. 596 f.
103 Gihl, s. 476.
104 Gihl, s. 500.
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giltigt. Att bedöma huruvida äktenskapet är giltigt är inte fråga om
erkännande av äktenskapet utan tolkning av arvsrättsregeln. 
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2 ALLMÄNT OM ORDRE
PUBLIC

2.1 NEGATIV ORDRE PUBLIC

Det allmänna svenska ordre public-förbehållet är formulerat på så sätt att
främmande bestämmelser inte skall tillämpas om de anses vara ”uppenbart
oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket”. Motsvarande
gäller beträffande utländska beslut och domar i fråga om verkställighet av
dessa.105 Denna formulering är enlig Gihl den bästa som hittills kommit till
uttryck i lagform.106 Denna ordre public-regel har en negativ formulering
och funktion. Den är en undantagsregel som sållar bort utländska
rättselement vilka för svensk rättsordning uppfattas leda till stötande
resultat. Enligt formuleringen synes regeln ta sikte på en värdering i sig av
bestämmelsen i den utländska rätten. Den är inte avsedd för en värdering av
den främmande rätten eller domen som sådan, utan den avser
konsekvenserna av tillämpningen av sådan rätt eller erkännandet av sådan
dom i det enskilda konkreta fallet.107 En regel som i och för sig är rasistisk
och diskriminerar färgade, behöver inte nödvändigtvis i alla fall utgöra
grund för vägran att tillämpa regeln i fråga när de berörda parterna icke är
färgade och inte är missgynnade av lagen. I sådant fall anses reglerna inte
leda till stötande resultat och kan därmed tillämpas.108 Det är alltså resultatet
i det konkreta fallet som skall vara uppenbart oförenligt med rättsordningen
här i riket och inte ett kategoriskt avvisande av en viss sorts lagar eller
avgörande.109 Den negativa ordre public-klausulen är tänkt att fungera som
ett sistahandskorrektiv för domaren i hans beslutsprocess. Alltså i det skede
där han har tillämpat den främmande rätten och bedömer utgången som
stridande mot svensk ordre public. Att den negativa klausulen endast tar
sikte på resultatet i det enskilda fallet innebär således att främmande rätt inte
kan avvisas på den grunden om tillämpningen av svensk rätt skulle leda till
samma resultat. 

Det som kännetecknar den negativa ordre public-klausulen är att den är
relativ och elastisk. Dess tillämpning och sättet att tillämpa den är i högsta
grad beroende av tid och rum. Den är genomsyrad av etiska och moraliska
värderingar. Bedömningen beror på en mängd omständigheter som inte på
förhand kan specificeras och rangordnas. Det har sagts att tillämpningen
bland annat beror på vilka personer som är inblandade, hur de påverkas av

                                                
105 Jfr. 7:4 IÄL, 1:12 IDL, 6§ IKL, 6§ LIA, 12§ IFL, 7§ IMF, 4§ USL etc.
106 Gihl, s. 478 och 484.
107 Prop. 1973:158 s. 123. Prop. 1984/85:124 s. 27. 
108 SOU 1983:25 s.119.
109 Jänterä-Jareborg, 1989 s. 233.
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beslutet, vilken anknytning rättsförhållandet har till Sverige, om det är fråga
om bedömande av en huvudfråga eller en prejudiciell fråga.110 

Gihl har hävdat att den svenska ordre public-klausulen inte avser att ge
utrymme åt domarens godtycke eller domarens ”privata etik”, utan
måttstocken för domaren är den samhällsetik som uppbär rättsordningen i
riket. Denna ”samhällsetik” anses kunna objektivt konstateras genom att
studera de aktuella inhemska rättsreglerna på området och se efter vilka
etiska grunder de vilar på. Av detta följer att domstol inte kan vägra tillämpa
en främmande lag med motiveringen att den strider mot ordre public medan
svensk rätt innehåller en likadan lag.111 Men i doktrinen framgår det att
tillämpningskriterierna av förbehållet i praktiken ofta är känslomässiga.112 

2.2 POSITIV ORDRE PUBLIC

I svensk rätt kommer ett annat, positivt, ordre public-förbehåll till uttryck, de
så kallade internationellt tvingande reglerna.113 Det är här fråga om vissa i
svensk rätt tvingande regler som faller utanför lagvalsbestämmelsernas
tillämpningsområde och således alltid äger tillämplighet oavsett vilket lands
lag som enligt lagvalsreglerna har angivits som tillämplig lag.114 Det är fråga
om regler som har en uttalad skydds- eller offentligrättslig karaktär och som
äger tillämplighet oberoende av vad lagvalsreglerna eller främmande lag
föreskriver.115 Dessa reglers huvudsakliga och naturliga operationsområde är
vid tillämpning av utländsk rätt, medan i fråga om erkännande av ett
främmande avgörande är det framförallt det negativa förbehållet som
används.

Här frånkänns inte främmande rättselement tillämpning på grund av att de är
av viss kvalitet, utan man ger istället absolut tillämplighet åt vissa tvingande
svenska regler. Det är regler som ”overhodet icke tåler inblandning av
fremmend rett!”.116 Till skillnad från det negativa ordre public-förbehållet är
det positiva inget sistahandskorrektiv. Det används inte i slutskedet av
beslutsprocessen, snarare i början av det. Av detta följer att den positiva
ordre public-klausulen inte är någon relativ klausul, där vissa regler ges
företräde beroende på omständigheterna i fallet.117

Detta har inte kunnat hållas undantagslöst. En och samma regel kan i vissa
fall vara tvingande och i andra fall inte vara det. Det har sagts att

                                                
110 Gaarder, s. 49 f.
111 Gihl, TfR 1956 s. 250.
112 Esko, TJFF 1993 s. 121.
113 Se art 7.2 RK, 13§ Lag (1993:645) om tillämplig för vissa försäkringsavtal.
114 Jänterä-Jareborg, SvJT 1995 s. 377.
115 Jentärä-Jareborg, 1989 s. 230, 241.
116 Gaarder, s. 48.
117 Esko, TJFF 1993 s. 122.
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anknytningen till Sverige kan utgöra argument för att i vissa fall efterge
kravet på absolut tillämplighet av sådana regler. Ju starkare anknytningen till
Sverige, desto klarare skäl för detta.118

De internationellt tvingande reglerna har grovt indelats i två grupper. Den
ena är de civilrättsliga skyddsbestämmelser som antingen har till syfte att
skydda ett rättsförhållandes typiskt sett svagare part eller tjäna ett mera
allmänt skyddssyfte. Exempel på detta är konsument- och
anställningsskyddslagstiftning. Den andra gruppen är de offentligrättsliga
lagarna, exempelvis, konkurrens- och socialskyddslagstiftning.119 

Den andra gruppen är lätt att känna igen. Det innebär inte att man alltid med
säkerhet kan avgöra om huruvida reglerna är internationellt tvingande eller
ej. Det finns emellertid offentligrättsliga regler som i vissa fall inte bör
tillämpas, exempelvis 5:1 ÄB.120 Det är svårare att identifiera reglerna i den
förra gruppen. Det är sålunda inte alla civilrättsligt tvingande regler, det vill
säga regler som inte går att avtala sig ifrån, som är internationellt tvingande,
utan endast en särskild grupp av dessa. Vilka av dessa regler som skall
tillerkännas denna status har överlämnats till rättstillämpningen. Av detta
följer att varje land självt och ensidigt väljer vilka dessa regler är.

Detta medför att praxis i andra länder kan vara annorlunda.121 Mera sällan
uttrycks i vissa svenska tvingande regler att de även tar sikte på
internationella förhållanden och därmed lätt kan igenkännas, exempelvis
basbeloppsregeln 3:1 st. 2 ÄB.122 Ibland har svenska lagvalsregler utformats
just så att svensk rätt tillämpas på fallet trots att fallet kan ha en betydande
internationell anknytning. Att man har funnit svenska regler på området som
är internationellt tvingande gör att man får anta att tunga skäl föreligger för
sådant lagval.123 Istället för att försöka bedöma en regels tillämplighet
utifrån dess offentligrättsliga eller civilrättsliga karaktär har man numera i
allt större utsträckning börjat med att beakta syftet bakom reglernas
uppkomst.124

Positiv och negativ ordre public kan i många situationer uppfattas som två
sidor av samma sak. Tillämpning av främmande rätt som strider mot de
inhemska internationella tvingande reglerna får normalt även anses strida
mot grunderna för den svenska rättsordningen. Att man vägrar använda en
främmande regel som tillåter polygami på grund av att den strider mot
negativ ordre public kan mycket väl uppfattas som att man ger absolut
tillämpning åt vår regel om engifte jämlikt 2:4 ÄktB.125 Man kan säga att de

                                                
118 Bogdan, TfR 1982 s. 35.
119 Bogdan, s. 248. Jentärä- Jareborg, 1989 s 244.
120 Se nedan.
121 Prop. 1992/93:222 s. 50.
122 Eek, s. 266. Bogdan, TfR 1982 s. 34 - 35.
123 Exempelvis; 3:6 IÄL, 2:7-8 IDL,
124 Jentärä- Jareborg , 1989 s. 245.
125 Gaarder, s. 48 – 49. Bogdan, SvJT 1993 s. 315.
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båda klausulerna grundar sig på vissa extra ”tvingande” och
”grundläggande” svenska bestämmelser. Det kan förefalla som att denna
distinktion mellan positiv och negativ ordre public är ett onödigt ordklyveri.
Det kanske kan stämma i vissa fall. Skillnaden ligger i att den positiva ordre
public-klausulen omedelbart grundar sig på internationellt tvingande regler
medan den negativa grundar sig medelbart på dessa. 

Den negativa ordre public-klausulen fyller naturligtvis en viktig
korrigerande funktion. Den utgör ett komplement till den positiva i
situationer där även tillämpning av de svenska internationellt tvingande
reglerna ändå inte medför en neutralisering av de stötande resultat som
tillämpningen av främmande rätt förde med sig. Det negativa förbehållet
fungerar som ett sistahandskorrektiv i slutet av beslutsprocessen. Först när
domaren har uttömt alla andra möjligheter att uppnå ett enligt svensk
uppfattning godtagbart resultat med tillämpning av den främmande
rättsordningens rättsmaterial kan man använda det. Den positiva tar däremot
sikte på bestämda regler och man använder sig direkt av dem utan att man
har utrymme för en skönsmässig bedömning. Skyddet hos den negativa
klausulen omfattar ett bredare skyddsområde: rättsprinciper, den allmänna
moralen, samhällets attityder. Dessa är ståndpunkter som annars inte alltid
kommer till uttryck i lagstiftningen. Vidare tar den sikte på resultatet av
tillämpningen av den främmande rätten, inte den främmande bestämmelsen
som sådan.

I svensk praxis har användningen av negativ ordre public varit mycket
restriktiv, det har krävts mycket starka skäl för att avvisa främmande rätt
eller beslut på grund av att den uppenbart strider mot rättsordningen här i
riket. Däremot synes användningen av internationellt tvingande regler vara
tilltagande.126

Vad beträffar termen har Bogdan använt benämningen ordre public-
lagar.127 Termen är lånad från franskans ”lois d’ordre public” och avspeglar
reglernas bakgrund och nära släktskap med den negativa ordre public-
klausulen. Det har ifrågasatts om denna benämning skulle leda till
missförstånd och förvirring i förhållande till det ”allmänna” eller negativa
ordre public-stadgandet, och avse de lagar och principer som grundar detta.
Därför anser Jänterä-Jareborg att termen omedelbart tillämpliga regler
skulle vara mera träffande. Omedelbara är de just för att de ”opererar
oavhängigt från lagvalsreglerna” och påkallar omedelbar tillämplighet.128 I
äldre doktrin har Eek använt termen absoluta regler i lex fori där han lägger
större vikt vid dessa reglers särskilda genomslagskraft vid tillämpningen av
främmande rätt.129 Det kan nämnas att Gaarder benämner dessa för positiv
ordre public i förhållande till de allmänna negativ ordre public

                                                
126 Jänterä-Jareborg, SvJT 1995 s. 377.
127 Bogdan, SvJT 1995 s. 5. Bogdan, s. 78. Bogdan, TfR 1982 s. 35.
128 Jänterä-Jareborg, SvJT 1995 s. 376 – 377.
129 Eek, s. 265.



39

formuleringarna.130 Jag för egen del föredrar termen internationellt
tvingande regler, en term som förekommit i lagtext.131 I detta arbete
använder jag denna term tillsammans med Gaarders benämning. Dessa
beteckningar, vilka även Bogdan har utnyttjat,132 använder jag för att göra en
tydlig distinktion mellan de två ”typerna” av ordre public. I och med att
internationellt tvingande regler inte är svart på vitt fastställda, och att alla
inte äger samma exklusiva tillämplighet i alla situationer utan deras så
kallade "absoluta" tillämplighet i vissa fall beror på fallets anknytning till
Sverige, anser jag för egen del att termen absoluta regler i lex fori är
missvisande.

2.3 INTERNATIONELLT TVINGANDE REGLER I
UTLÄNDSK LAG

Ovan nämnde jag att vissa internationellt tvingande rättsregler i lex fori
utgör en positiv ordre public-klausul. Art 7.1 RK stadgar att när lagen i ett
visst land tillämpas enligt denna konvention kan även internationellt
tvingande regler i ett tredje lands lag, det vill säga den lag som är varken lex
fori eller lex causae, som har en nära anknytning till fallet tillämpas av
domstolen.133 

Art. 7.1 används när lagval har skett enligt denna konvention. Enligt
lagvalskonventionen ges företräde åt den lag som parterna själva har valt
såsom avtalsstatut, i andra hand den av konventionens legala lagvalsregler
utsedda lagen. Det vill säga först då parterna inte har gjort en
partshänvisning till främmande lag sker lagvalet enligt konventionen, legalt
lagval 

Enligt artikelns ordalydelse skall man beakta tredje stats tvingande regler
när lagvalet skett enligt denna konvention. Av detta kan man utläsa att i de
fall när lagvalet har skett genom en partshänvisning, skulle man således inte
heller kunna anse att det har skett enligt konventionen. Därför bör man
kanske reservera art. 7.1 åt de fall där lagvalet har skett i andra fall än
genom partshänvisning. Det skulle givetvis vara mer förenligt med idén om
avtalsfrihet och partsautonomi på detta område. Utgångspunkten för
konventionen är att låta tredje lands internationellt tvingande regler komma i
beaktande endast när en dylik partshänvisning saknas. Att tillämpa andra
bestämmelser än de valda reglerna strider mot konventionens huvudregel.
Både i doktrin och förarbeten synes man ha utgått från att dylika tvingande
regler skulle kunna komma till beaktande även om lagvalet skett genom
                                                
130 Gaarder, s. 48.
131 Bogdan, SvJT 1993 s. 319.
132 Bogdan, s. 78.
133 Den svenska översättningen ”… kan… tillerkännas verkan…” Stadgandet
rekommenderar inte utan ger möjlighet. Den engelska texten ”… may be given…” vilket
närmast uppfattas som en rekommendation därom.
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överenskommelse mellan parterna.134 Detta får vara utgångspunkten för den
fortsatta framställningen i detta avsnitt.

En nära anknytning förefaller vara en kvalificerad anknytning. Det torde
inte räcka med vilken lös anknytning som helst. I de fall lagvalet inte har
skett genom parternas överenskommelse får den anknytningen inte heller
vara alltför stark, i så fall skall det landets regler utgöra avtalsstatutet.135

Det får anses vara självklart att privaträttslig lagstiftning faller inom ramen
för stadgandet i de i art. 7.1 avsedda lagarna. Man har funnit att med
internationellt tvingande regler i art. 7.2 anses inte enbart svenska
civilrättsliga regler utan även offentligrättslig lagstiftning.136 Vad beträffar
art. 7.1 uppstår naturligtvis frågan om hur svensk domstol bör förhålla sig
till tredje lands offentligrättsliga lagar. I svenska förarbeten till
inkorporeringen av konventionen har man förutsatt att stadgandet skall
inbegripa även tredje lands offentligrättsliga rätt.137 Denna uppfattning
strider mot tidigare svensk praxis och etablerad svensk doktrin och kritik har
förts fram mot detta.138 Det förefaller egendomligt att tillerkänna verkan åt
offentligrättsliga lagar som varken tillhör lex fori eller tillämplig lag
samtidigt som man annars skall fortsätta inta en negativ inställning mot
tillämpning av offentligrättslig lagstiftning i avtalsstatutet enligt
isolationsprincipen.139 Mot det ovan nämnda vill jag anföra att stadgandet i
7.1 inte kräver tillämpning av tredje stats tvingande rätt, utan blott att ge
verkan åt denna. Därför kan man inte säga att den svenska domstolen
tillgodoser främmande offentligrättsliga krav och fungerar som den statens
förlängda arm. I vissa fall kan det till och med finnas intresse för den
svenska domstolen att främmande statsrättsliga intressen blir tillgodosedda.

Vidare kan det inte vara i konflikt med svensk rättsuppfattning att svensk
domstol skulle vara tvungen att beakta faktiska verkningar av tredje lands
(eller vilket lands som helst) offentligrättsliga lagstiftning. Att ett
exportförbud omöjliggör leverans och utgör vis major hindrar inte domstol
att befria leverantören från leverans- eller skadeståndsskyldighet. Här kan
det inte sägas vara fråga om tillämpning av främmande rätt utan beaktande
av faktiska omständigheter. Därmed faller det utanför den internationella
privaträtten. 

Stadgandet har varit föremål för kritik som går ut på att det skulle försvåra
för parterna att förutse vilka regler som skall tillämpas på deras avtal.
Parterna blir vid sitt handlande tvingade att ta hänsyn till ett antal andra
rättssystem vilka på ett vagt sätt beskrivs som lagar i länder till vilka

                                                
134 Bogdan, TfR 1982 s. 9-10. Jfr. Alnati-målet Hoge Raad 13.5.1996 Rev.crit.d.i.p. Pålsson
1998 s. 120.
135 Art. 4 RK.
136 Se ovan.
137 Ds. 1996:7 s. 38. Pålsson 1998, s. 110.
138 Se ovan.
139 Bogdan, s. 249. 
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rättsförhållandet har en nära anknytning. Detta utgör ett osäkerhetsmoment
vilket försvårar målets förutsebarhet. 

Ett annat vanligt argument mot bestämmelsen är att den leder till att olika
länders regler kan bli tillämpliga på ett och samma rättsförhållande. Detta
skulle medföra att tillämpningen av regeln kan bli ytterligare komplicerad,
dels eftersom domstolen måste utröna huruvida en viss bestämmelse i lagen
i ett annat land är internationellt tvingande, dels för att domstolen vid
tillämpningen av en eventuell internationellt tvingande bestämmelse måste
beakta hur den förhåller sig till och samspelar med de relevanta reglerna i
avtalsstatutet.140 När en domstol på diffusa villkor börjar "ge verkan" åt
tredje lands lag till vilken fallet har en "nära" anknytning, blir utgången av
målet svårare att förutse för parterna.141 

Den så kallade unilaterala metoden är fakultativ för domstolarna.142

Stadgandet ger domstolarna frihet att bestämma i vilken utsträckning de
önskar ge verkan åt internationellt tvingande regler i tredje stats
rättsordning. Om domstolarna väljer att använda dem eller finner sig bundna
av isolationsprincipen är upp till dem. 

Detta stadgande som annars inte har en direkt motsvarighet i svensk rätt kan
knappast sägas ha samma skyddsfunktion av tredje stats ordre public
motsvarande art. 7.2, eller ha för avsikt att tillgodose landets rättspolitiska
intressen. En ordre public-klausul tar sikte på att skydda domstolslandets
intresse, inte annan främmande stats, vars rätt inte ens utgör tillämplig lag.
Man kan därför fråga sig varför svensk eller för den delen annat lands
domstol har intresse att skydda tredje stats ordre public.

I förarbetena har man argumenterat för att detta stadgande ökar
möjligheterna till enhetlig praxis. Det ger domstolarna möjlighet att komma
till samma resultat oavsett var talan väckts eller vilket lands lag man
tillämpar på avtalet.143 Detta stadgande, med tanke på sin sista mening,144

förefaller mig närmast ha en förebyggande funktion för att undvika att skapa
ett haltande rättsförhållande, vilket är en av grunderna till varför man har
internationell privaträtt. Stadgandet används för att undvika en situation där
domen inte erkänns eller verkställs om den görs gällande i det tredje land
som fallet har en nära anknytning till, man vill göra domarna rörligare. 

Detta kan inte ske om det tredje landet anser att främmande avgörande är i
strid mot sin ordre public eller mot en offentligrättslig bestämmelse. Som
exempel kan nämnas ett mål om betalningstvist mellan två parter med
hemvist i skilda stater, där den svenska domstolen väljer att tillämpa

                                                
140 Prop. 1997/98:14 s. 17. 
141 Bogdan, s. 248.
142 Jfr. art. 22 RK.
143 Prop. 1997/98:14 s. 17.
144 ”Vid bedömningen av om sådana tvingande regler skall tillerkännas verkan skall hänsyn
tas till deras art och syfte liksom till följderna av att de tillämpas eller inte tillämpas”. 
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borgenärens lex domicilii för lösande av den uppkomna tvisten. Det skulle
kanske vara lämpligt för domstolen i detta mål att även utforska vad som
krävs för att göra domen verkställbar i det land där gäldenären har
utmätningsbar egendom eller har sin hemvist. Ofta är det samma land som
fallet har en nära anknytning till. Detta om borgenären på grund av någon
oförutsedd händelse skulle behöva åberopa den svenska domen även inför
det landets myndighet. Det vore resursslösande och till nackdel för part om
domen skulle vägras verkställighet bara för att den strider mot någon av
dessa tvingande regler.145 Därför anser jag det vara rimligt att i sådana fall
även ge verkan åt tredje stats offentligrättsliga lagstiftning, exempelvis
konkurrenslagstiftningen. I doktrin har det hävdats att beaktande av
internationellt tvingande regler i tredje land lämpligen bör komma i fråga
även när svensk domstol avgör fall med internationell anknytning inom
andra rättsområden än bara de som faller under tillämpningen av RK. Bland
annat inom arvs- och äktenskapsrätt.146 

2.4 PERMISSIV OCH PROHIBITIV ORDRE
PUBLIC

Vid användningen av ordre public skiljer man mellan permissiv och
prohibitiv ordre public. Permissiv ordre public tillåter något som den
främmande lagen annars förbjuder. Det vill säga det som den utländska
lagen förbjuder anses vara stridande mot svensk ordre public och därmed
tillåtet. Ett exempel är om främmande lag förbjuder äktenskap mellan en
muslima och en icke muslim, kan förbudet med stöd av ordre public
frånkännas verkan.147 

Prohibitiv ordre public förbjuder något som den främmande lagen eljest
tillåter, exempelvis då den främmande rätten tillåter polygami. Vid tvister
kan ibland denna åtskillnad uppfattas som två sidor av samma mynt,
eftersom bedömningen kan bero från vilken parts synvinkel man väljer att se
på saken.148

2.5 INNEBÖRDEN AV TILLÄMPNINGEN AV
ORDRE PUBLIC

Det har sagts att tillämpningen av svensk ordre public skall ske med stor
försiktighet. Men vad innebär denna tillämpning och den påkallade
försiktigheten?

                                                
145 Bogdan, TfR 1982 s. 38.
146 Se exempel på området Jänterä-Jareborg, 1989 s. 265 - 270.
147 Jfr. art. 1059 CCI.
148 Bogdan, s. 77 – 78. Gaarder, s. 47 III. 
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Det är inte helt entydigt hur långt svensk domstol i en verkställighetsfråga
får gå vid prövning av förenligheten av ett främmande avgörande med
svensk ordre public. Det har hävdats att en sådan prövning inte får vara så
omfattande och innebära att svensk myndighet skall gå så långt så att det blir
fråga om en fullständig om- eller överprövning i sak av det utländska
avgörandet. Detta kommer tydligt till uttryck i art. 29 BK och LK: ”En
utländsk dom får aldrig omprövas i sak.” Från denna regel finns inga
undantag. Förbudet innebär att prövningen inte får innefatta granskning av
huruvida avgörandet är materiellt riktigt, oavsett om det påstådda felet
hänför sig till prövning av de materiella omständigheterna eller beror på en
oriktig rättstillämpning. Här inbegrips även att ny bevisning eller
bevisvärdering inte får komma ifråga. Inte ens om domen är grundad på en
uppenbart felaktig tillämpning av domslandets egen lag kan ett erkännande
vägras på grund av ordre public.149 Myndigheten skall enbart pröva
avgörandet utifrån vilka konsekvenser det för med sig här i riket och
huruvida det kan accepteras här.150 Bedömningen skall, mot bakgrund av
vikten av att upprätthålla den internationella privaträttens syfte och mål,
endast utgå från att skydda svenska grundläggande rättsprinciper. Att domen
sannolikt hade fått ett annat innehåll om svenska regler i stället hade
tillämpats eller svensk domstol hade fällt avgörandet är alltså inte
tillräckliga skäl att vägra verkställa eller erkännande av ett avgörande.

I rättsfallet NJA 1998 s. 817 uppkom bland annat frågan om huruvida
domstolen i samband med en verkställighetsfråga kunde pröva förenligheten
av en norsk skadeståndsdom med art. 10 EKMR i vidare mån än som följer
av reglerna om svensk ordre public. Den tillämpliga lagen (1977:595) om
erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,
vilket föregick LK, stadgade inte om motsvarande förbud som återfinns i art
29 LK. LK var inte tillämplig på grund av att den, vid tiden för den norska
domen, inte var i kraft i Norge. I målet ansåg sig HovR inte kunna företa en
sådan prövning av domen. Den skadeståndsskyldige åberopade till stöd för
sitt besvär till HD ett utlåtande av folkrättsprofessorn Bring. Han kritiserar
HovR ståndpunkt att det inte skulle ankomma på svensk domstol att i en
verkställighetsfråga pröva förenligheten av en utländsk dom med EKMR i
vidare mån än som följer av reglerna om svensk ordre public det vill säga att
EKMR:s eventuella inflytande endast begränsas av en internrättslig ordre
public-mekanism. I utlåtandet betonas EKMR:s bindande verkan för
Sverige, dels genom konventionens folkrättsliga effekt och dels
medlemskapet i EU. Mänskliga rättigheter i EKMR:s regim syftar till att
vara generellt tillämpliga på alla rättsområden, även på
verkställighetsärenden. Detta framgår av att i art. 1 EKMR stadgas att de
höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig
under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning 1 av
denna konvention. Den skadeståndsskyldige befinner sig under svensk

                                                
149 Pålsson 1995, s. 208. Ds 1991:54 s. 143.
150 NJA 1974 s. 633-634.
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jurisdiktion och skall inte betala ett pris för att han i Norge utövat den
yttrandefrihet som tillkom honom där. Ett verkställande av den norska
domen i Sverige innebär upprätthållande av domen, vilket kränker
yttrandefriheten och medför en fortsatt förvägran av respekt för denna frihet.
Det är således fråga om ett indirekt ansvar för Sveriges del att inte
upprätthålla en kränkning av yttrandefriheten, vilken garanteras i EKMR.
Reglerna om skyldighet att erkänna avgörande meddelade i andra nordiska
länder finns i 1977 års lag, vilken grundar sig på en nordisk konvention.
Reglerna i denna konvention kan inte ges företräde framför reglerna i
EKMR. Den senare anses äga en högre dignitet.

Till skillnad från HovR finner HD att överträdelser av EKMR, såsom en
självständig grund, vid sidan av ordre public, utgör skäl för att vägra
verkställa domen. Detta förutsätter en materiell prövning av domen i fråga.
HD refererar till ett fall från Europadomstolen; Iribarne Perez ./. Frankrike,
vilket gällde verkställighet i Frankrike av en brottmålsdom meddelad i
Andorra. Där antyddes det att vid flagranta brister i en utländsk rättegång
bör någon form av överprövning ske innan en utländsk straffdom
verkställs.151 HD påpekar att det inte kan bli fråga om att göra en fullständig
omprövning av domen, med motiveringen att en sådan ordning skulle alltför
mycket tynga det internationella samarbete som syftar till att underlätta
domsverkställighet i andra länder än det där domen meddelats. 

Domar från stater som är anslutna till EKMR kan normalt presumeras vara
förenliga med konventionen. Därför bör det räcka att myndigheten i
verkställighetslandet gör en mera översiktlig granskning för att kontrollera
att domen är förenlig med konventionen. Skulle det emellertid, exempelvis
genom påpekanden från en part, komma fram någon omständighet som gör
att det kan sättas i fråga om domen uppfyller konventionens krav, måste
granskningen vara mer ingående. Vidare har domstolen i domslandet oftast
ett bättre underlag än en myndighet i verkställighetslandet för att göra vissa
bedömningar, t ex sådana som grundar sig på bevisvärdering och
tillämpning av domslandets rätt. Förfarandet i domslandet torde normalt ha
varit utförligt och gett parterna möjlighet att anföra bevis och rättsligt
argumentera för sin sak, särskilt får detta antas ha varit med domar
meddelade av stater som är anslutna till EKMR.

Personligen känner jag mig kluven i den här frågan. Jag anser att situationen
onödigt kompliceras av att börja tala om en särskild prövning av domens
förenlighet med EKMR i vidare mån än som följer av reglerna om svensk
ordre public. Det förefaller mig att den prövning som HD vidtog, med tanke
på frågans art och resultat, kunde ske inom ramen för det svenska ordre
public-förbehållet. Art. 1 EKMR ålägger konventionsstaterna skyldighet att
respektera de mänskliga rättigheterna för var och en som befinner sig under
deras jurisdiktion. Denna artikel utgör en internationellt tvingande
bestämmelse i svensk rätt, vilket kräver absolut tillämplighet, något som
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grundar ett ordre public-intresse. Om en domstol i Sverige erkänner en
främmande dom som strider mot EKMR, gör man sig skyldig till
konventionsbrott. Just detta kan förstås vara i strid mot svensk ordre public.
Följden av detta är att man inte behöver pröva "förenligheten av en utländsk
dom med Europakonventionen i vidare mån än som följer av reglerna om
svensk ordre public". Prövningen av domens förenlighet med EKMR kunde
gott och väl ha skett inom ramen av ordre public-förbehållet. Bogdan anser
att domens oförenlighet med EKMR kunde såväl åberopas inom ramen av
ordre public som i egenskap av en självständig grund för att vägra
verkställighet.152

 
HD menar att ett eventuellt brott mot enbart EKMR påkallar en självständig
grund för att vägra verkställighet medan de svenska yttrandefrihetsreglerna
prövades blott inom ramen av ordre public-förbehållet. Detta har sagts bero
på att vid tiden för sändningarna hade yttrandefrihetsreglerna ingen
grundlagsstatus. Detta synes märkligt. Yttrandefrihetslagstiftningen
innehade en särställning även innan den fick ett grundlagsskydd. Men inte
heller i EKMR hade den det grundlagsskydd den har nu, den inkorporerades
i svensk rätt genom lag först 1994. Vad EKMR hade för status i Norge vid
den tiden har ingen betydelse. Inte heller i fallet NJA 1987 s. 885 ansåg HD
att svenska grundlagsregler i 2:17 RF om rätten till vidtagande av fackliga
stridsåtgärder i sig kunde hindra tillämpning av främmande lag som följer av
de normer som gäller för lösning av lagkollisioner. Detta kunde endast
beaktas inom ramen av prövningen av ordre public-förbehållet, såsom ett
uttryck för den tyngd som Sverige tillmäter de ifrågavarande rättigheterna. 

Att HD gjorde en sådan självständig prövning av vad gäller endast EKMR
har kanske sin bakgrund i att EKMR utgör en internationell konvention, och
att brott mot denna är att anse som folkrättsbrott och således till skada för
Sverige. Vidare av hänsynen till det uttryckliga omprövningsförbudet i art.
29 LK och BK hade HD kanske medvetet avstått från att sträcka denna
prövningsmöjlighet så att den även omfattar andra för rättsordningen
centrala lagar. Man kan därför fråga sig huruvida HD hade vidtagit denna
självständiga omprövning om verkställigheten skulle ha skett enligt LK och
BK, med hänsyn till omprövningsförbudet i art. 29. I detta sammanhang kan
även art. 57.1 nämnas. Där framgår att domskonventionerna inte skall
inverka på andra konventioner som konventionsstaterna har tillträtt eller
kommer att tillträda och som på särskilda områden reglerar domstolars
behörighet eller erkännande eller verkställighet av domar. EKMR begränsar
sig inte till särskilt område. Bogdan är av den åsikten att en sådan
självständig omprövning även kan ske vid verkställighet enligt LK och BK.
Alla stater som är anslutna till BK och LK är även anslutna till EKMR. Han
ser därför saken som en konflikt mellan domskonventionerna och EKMR, i
vilken en av konventionerna skall ge vika. Skulle en stat meddela en dom
som är oförenlig med EKMR gör den sig därmed skyldig till folkrättsbrott
vilket enligt allmänna folkrättsliga rättsgrundsatser legitimerar en

                                                
152 Bogdan, JT 1998-99 s. 646.
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proportionell motåtgärd från de andra konventionsstaternas sida i form av
bland annat vägran att erkänna dess domar.153 

Jag vill anmärka det självklara att skyddet av mänskliga fri- och rättigheter
har en särskild vikt och en högre valör i den svenska rätten och i folkrätten i
förhållande till nationell lag och vissa andra folkrättsliga konventioner. Med
den motiveringen anser jag det självklart att EKMR inte skall vika för BK
eller LK eller annan dylik konvention.   

HD menar att en prövning av beslutet inte får innebära en fullständig om-
eller överprövning av avgörandet. Emellertid är det svårt att dra gränsen
mellan vad som är prövning och vad som är en fullständig omprövning. Har
domstol gått utöver och prövar främmande avgörandes förenlighet med
materiell rätt, i detta fall EKMR, blir det fråga om en om- eller
överprövning. Har parterna fått möjlighet till rättvis rättegång och fått
möjlighet att överklaga domen, och inte har gjort det, så bör man inte pröva
domens rättsenlighet. I det aktuella fallet har det inte gjorts någon
invändning mot själva den norska rättegångsprocessen. I annat fall än när
det står uppenbart att domen är i strid med exempelvis EKMR, bör det räcka
att svensk domstol håller sig inom ramarna för ordre public-förbehållet. Det
vill säga endast pröva huruvida verkställigheten skulle medföra stötande
resultat som skulle anses vara i uppenbar strid med rättsordningen i riket.
Part som önskar prövning av huruvida domen strider mot EKMR bör således
överklaga domen i sedvanlig ordning i domslandet och i sista hand vända sig
till Europadomstolen och kräva rättelse där. En annan aspekt av detta är att i
vissa fall måste ett främmande avgörandes materiella grunder prövas för att
man skall kunna avgöra om ett verkställande av detsamma skulle vara i strid
med svensk ordre public.  

2.6 ANVÄNDNINGEN AV ORDRE PUBLIC

Ordre public-förbehållet har kommit till uttryck på flera ställen i rätten. Men
användningen av detsamma förutsätter inte lagstöd. Förbehållet kan
användas inom hela den svenska internationella privat- och processrätten,
även vid tillämpning av icke lagstadgade lagvalsbestämmelser.154 Det anses
gälla över hela den internationella privaträtten, vare sig lagvalsregeln är
lagstadgad eller utbildad i praxis.155

Det svenska ordre public-förbehållet anses av domstolar kunna behandlas ex
officio även när ingen av parterna åberopar det. Det torde inte anses vara
möjligt att domstolen tillämpar främmande lag som annars strider mot
svensk ordre public även om bägge parter insisterar att den skall

                                                
153 Bogdan, JT 1998-99 s. 646.
154 Eek, s. 241.
155 Jänterä-Jareborg, 1989 s. 233. Pålsson, s. 42.
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tillämpas.156 Att en man vill gifta sig med en kvinna trots att han redan är
gift, kan sådant äktenskap inte ingås med stöd av främmande lag i Sverige
även om bägge skulle vilja det. Detta är naturligt för ordre public-klausulen,
såväl den negativa som den positiva, grundar sig på vissa tvingande
fundamentala svenska bestämmelser som alltid skall tagas hänsyn till.157 

2.7 VARFÖR DEN RESTRIKTIVA ATTITYDEN?

I svensk praxis har det funnits få fall där domstolar öppet har vägrat
främmande rätt tillämpning på grund av att den strider mot svensk ordre
public. Detta beror tydligen på en restriktiv attityd hos de rättsskipande
organen.

Att man avstår att använda sig av ordre public kan bero på en fruktan att det
skulle kunna leda till en försämring av Sveriges relation till den främmande
staten. Det skulle kanske uppfattas som ett arrogant utspel och brott mot
comitas – statshövligheten. Denna fruktan har nog sin grund i den
internationalistiska synen på internationell privaträtt, där orättmätig ovilja
att tillämpa främmande rätt skulle leda till folkrättsbrott. Denna fruktan är
obefogad. Den internationella privaträttsliga reglerna vilar inte på någon
folkrättslig skyldighet bortsett från fall där sådan skyldighet följer av att
internationella konventioner stadgar om sådant.158 

Användningen av det negativa ordre public-förbehållet utgör onekligen ett
osäkerhetsmoment för parterna i att kunna förutse målets utgång. Det är
svårt, om inte rent av omöjligt, för part att med utgångspunkt av förbehållets
vaga lydelse förutspå vad som skulle vara uppenbart oförenligt med
rättsordningen här i riket. Därför kan i vissa fall detta rättssäkerhetsintresse
motivera en restriktivare tillämpning av ordre public-klausulen. I detta
avseende kan nämnas att det positiva ordre public-förbehållet bättre
tillgodoser detta rättssäkerhetsintresse. 

2.8 MÖJLIGHET ATT UNDVIKA ANVÄNDANDE
AV ORDRE PUBLIC

I svensk praxis är det få fall som har avgjorts med öppet åberopande av
ordre public. Domstolarna synes ha föredragit att av andra skäl slippa
använda främmande rätt då tillämpningen uppfattas mindre lämplig. 

                                                
156 Jfr. NJA 1969 s. 163.
157 JK-beslut 185 s. 167.  Jänterä-Jareborg, 1989 s. 233. Annorlunda Philip, s. 7. 
158 Bogdan, s. 74.
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Ett sätt att undvika detta har varit genom att kvalificera fallet på ett eller
annat sätt vilket gör att man tillämpar lex fori eller annan främmande stats
rätt i stället. Många lagvalsregler har uppsatts som alternativa till varandra.
Detta medför en möjlighet för domstol att frånse den första lagvalsregeln
som antas stå i strid mot svensk ordre public och använda sig av den
alternativa lagvalsregeln, utan att åberopa förbehållet. Resultatet blir att man
tillämpar en annan främmande rätt eller lex fori.

Rättsfallet NJA 1964 s. 1 gällde fastställande av negativ faderskapstalan.
Enligt då gällande lagvalsregler skulle mannens lex patriae, fransk rätt,
tillämpas. Men fransk rätt gav inte barn rätt att föra sådan talan. Därför
valde HD domstolen att skapa en ny lagvalsregel, en undantagsregel från
huvudregeln. ”När en bördstalan väckes av ett här i riket stadigvarande
bosatt barn, vars moder vid tiden för barnets födelse var svensk medborgare
och hade hemvist här i Sverige, bör, i allt fall om tillämpning av mannens
nationella lag skulle medföra att barnet förvägrades talerätt, svensk rätt
tillämpas å barnets talan”.159 Orden ”allt fall om” får inte förstås som
”därest”. Det förra kan visserligen innefatta en erinran om situationens ordre
public-betonade karaktär, men den hindrar samtidigt inte att utgången skulle
förstås såsom ett avsteg från principen att mannens lex patriae ges företräde
framför hustruns.160 Man kan inte låta bli att förmoda att det var ordre
public-hänsynen som har gjort sig gällande vid skapandet av denna
undantagsregel. En sådan förbudstalan strider i vart fall mot svensk
rättsuppfattning. 

Ett liknande tillvägagångssätt användes av HD i NJA 1969 s. 301. Målet
gällde lagval i ett avgörande rörande faderskapsfastställande. Det förelåg
såväl anknytning till Sverige som till Finland. HovR åberopade faktisk ordre
public och menade att den finska faderskapslagens stadgande om att
faderskap till utomäktenskapligt barn inte kan fastställas av domstol var
oförenligt med grundläggande principer för svensk domstols
rättstillämpning. 

Lagstiftaren kan även anpassa forumreglerna på ett sådant sätt att
hemlandets domstolar inte blir skyldiga att avgöra fall som skulle inbegripa
användning av främmande rätt. I sådana fall finns risk att man gör sig
skyldig till rättsvägran.161 

                                                
159 NJA 1964 s. 2.
160 Skrifter tillägnade Karlgren s. 61.
161 Gihl, s. 484.
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2.9 ORDRE PUBLIC I KONVENTIONER OCH
KONVENTIONSSTYRD SVENSK LAG

Ovan har jag framhållit att ett flertal av gällande internationella
privaträttsliga lagar och bestämmelser har tillkommit genom folkrättsliga
initiativ. För Sveriges del har de viktigaste varit de nordiska konventionerna,
Haagsamarbetet, samarbetet inom Europarådet och EG. Det naturliga syftet
med dessa har varit att åstadkomma en bättre kvalitet på den internationella
privaträtten samt även processrätten. Bland annat genom att harmonisera de
anslutna staternas lagvalsregler med varandra för att åstadkomma en
samstämmig bedömning av fallen, förebygga uppkomsten av haltande
rättsförhållanden och så vidare.

Så länge de svenska internationellt privaträttsliga bestämmelserna bygger
enbart på interna rättspolitiska överväganden är existensen, omfattningen
och tolkningen av de negativa och positiva ordre public-klausulerna helt och
hållet en intern angelägenhet. Annorlunda förhåller sig det när de svenska
internationellt privaträttsliga reglerna direkt eller indirekt följer av
internationella överenskommelser som Sverige har ingått med främmande
stat eller stater. Frågan är hur användningen av ordre public-klausulen skulle
påverkas när en lagvalsregel bygger på en folkrättslig konvention.162

De gamla Haagkonventionerna, ingångna före första världskriget, innehöll
inga allmänna ordre public-klausuler. Detta berodde på att man ansåg att det
skulle ge konventionsstaterna alltför fria händer. Man var rädd att
förbehållet skulle utnyttjas av stater för att på så sätt undslippa sina
konventionsåligganden. Avsaknaden av ett allmänt uttryckligt ordre public-
förbehåll ansågs innebära ett förbud mot att använda detta. Därför hade man
i stället konkreta förbehållsklausuler i konventionen som stadgade på vilka
bestämda grunder en stat kunde vägra tillämpa främmande lag. En metod
som användes i 1904 års arvsrättskonvention var att ålägga
konventionsstaterna att anmäla vilka lagar i sina rättsordningar de ansåg
vara internationellt tvingande, och skulle ges företräde framför
konventionen. Detta ansågs vara för komplicerat och konventionen blev
aldrig ratificerad av någon stat. 

Att man i Haagkonventionerna från början avstod från att ha en generell
ordre public-klausul berodde kanske även på att konventionerna var avsedda
för en liten krets av stater tillhörande den europeiska kulturella rättsmiljön.
Skillnaderna mellan rättsordningarna tycktes inte var så stora och därmed
ansågs det inte heller finnas behov av sådant förbehåll. Numera råder det en
liberalare attityd mot främmande rättsordningar och många av
konventionerna tillämpas även gentemot icke-anslutna stater. Efter andra
världskriget har tillkomna Haagkonventioner fått ett innehåll med en
uttrycklig allmän ordre public-klausul.163

                                                
162 Jfr. ex. art 2 i konvention för lösande af konflikter mellan lagar i fråga om äktenskap.
163 Bogdan, SvJT 1993 s. 311-314. Se ex. NJA II 1905 nr. 5 s. 2.
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Här bör även nämnas möjligheten för en stat att vid undertecknande av eller
anslutning till en internationell konvention i vissa fall reservera sig mot en
eller flera av dess konkreta bestämmelser. Det är en reservation som sker
utanför ramen för traktaten och är inte detsamma som den generella ordre
public-klausul som annars kan följa av konventionens bestämmelser. En
reservation kan ske med hänsyn till landets ordre public, men den kan inte
fungera som ett generellt ordre public-förbehåll i alla fall. Det har sagts att
en sådan reservation måste vara konkret och precis. Den får bland annat inte
strida mot konventionens syfte och mål. Inom folkrätten har generella
reservationer inte accepterats, exempelvis reservationer mot en bestämmelse
som kan komma att strida mot Koranen.164 Det kan anmärkas att sådana
reservationer inte onödiggör upptagandet av en allmän ordre public-klausul.
Dessa reservationer är inflexibla, opraktiska och politiskt känsliga. Stater
som gjort sådana reservationer går miste om konventionens fördelar,
samtidigt som sådana reservationer inte ger garantier för att ordre public-
betingande problem inte uppstår mellan stater som är
konventionsanslutna.165

 

I de flesta internationella konventioner innehållande internationella
privaträttsliga bestämmelser har ett ordre public-förbehåll kommit till
uttryck. Denna klausul ses inte längre som en främmande och inopportun
bestämmelse som äventyrar konventionens mål och syfte. Snarare har den
accepterats som en naturlig och självklar bestämmelse inom den
internationella privaträtten. Det är måhända sällan som ordre public-
klausulen kan tänkas bli aktuell mot en främmande stats lag eller dom vilken
Sverige har ingått en sådan konvention med. Ty många svenska
konventioner är ingångna med stater som Sverige har en värdegemenskap
med och för övrigt står ”nära”. I förarbetena till 1932 års lag vilken föregick
1977 års lag om erkännande och verkställighet av nordiska domar på
privaträttens område uttalades att, ”mellan de nordiska länderna råder en
vittgående samstämmighet i rättsåskådning och även ett ömsesidigt
förtroende till de särskilda staternas rättsskipning”. Emellertid lär det ej
kunna bestridas att i vissa, lyckligtvis sällsynta fall, en dom från något av de
nordiska länderna skulle kunna anses stå i sådan strid med rättsordningen i
ett annat av dessa länder att i detta senare betänklighet skulle kunna göra sig
gällande mot att erkänna domen. 

Under förhandlingarna har i detta hänseende särskilt ”…erinrats om olika
rättsåskådningar i fråga om lagstiftning mot spritmissbruk samt beträffande
s.k. differensaffärer. Man har därför ansett sig föranlåten att i konventionen
upptaga /…/ förbehållet om rätt att vägra erkännande eller verkställighet av

                                                
164 Art. 11 Wienkonventionen om traktaträtten. Prop. 1973:158 s. 20. Göran Melander,
föreläsningsanteckningar i traktaträtt, internationella terminen VT 2001. 
165 Bogdan, SvJT 1993 s. 314.
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beslut eller förlikning vars tillämpande skulle vara oförenligt med landets
rättsordning.”166 

Ett avgörande gällde verkställighet av nordiska domar med stöd av en
nordisk konvention.167 Där ansåg HD, angående fråga om huruvida det
förelåg hinder mot verkställighet av en främmande dom med hänsyn till
svensk ordre public, att det fanns anledning att understryka att generellt sett
kan förbehållet endast i undantagsfall komma i fråga som skäl att vägra
domsverkställighet. Detta gäller särskilt naturligtvis när det är fråga om
verkställighet av en dom som är meddelad i ett annat nordiskt land.168 

Även när ordre public-förbehållet skulle vara medgivet i en internationell
konvention är en extra försiktighet påkallad, eftersom systematisk avvisning
av främmande lag med åberopande av ordre public i syfte att undvika ett
konventionsåtagande kan förekomma. Detta är ett konventionsbrott och ett
brott mot folkrätten.169 Denna försiktighet har visat sig genom att
domstolarna i brist på möjlighet att öppet åberopa ordre public-klausulen
försöker undvika det stötande resultatet genom andra manipulationer,
exempelvis konstlade kvalifikationer eller tolkningar.170 För att säkerställa
respekten för EG-rätten har EGD slagit fast att ordre public-förbehållet inte
får missbrukas på ett sätt som strider mot gemenskapsrättsliga principer
såsom icke-diskriminering och principerna för de fyra friheterna.171 

Pålsson har kritiserat 13§ LFA, för att den ger för stort utrymme för
tillämpning av svenska tvingande regler och skönsmässiga bedömningar.
Detta försvårar förutsebarheten för parterna och riskerar att motverka
strävandena efter uniformering av lagvalssystemet i EES-området. Därför
menar Pålsson att det är angeläget att vid tillämpningen av 13§ iaktta största
möjliga återhållsamhet. Denna rättsuppfattning synes ha sin bakgrund i att
LFA har tillkommit på folkrättsligt initiativ. Samma restriktiva attityd
behöver möjligen inte iakttagas när lagvalets bestämmelse är nationell.

Det finns konventioner, däribland många av de nordiska, där det inte har
intagits ett sådant generellt ordre public-förbehåll.172 Vad gäller de nordiska
konventionerna torde detta bero på att de fördragsslutande staterna med
hänsyn till den nära värdegemenskap som råder mellan de nordiska länderna
ansett detta icke passande eller nödvändigt och avstått från detta.173 Frågan
är huruvida användningen av förbehållet är tillåtet eller ej. Problemet tycks
kanske närmast vara ett konventionstolkningsproblem och inte ett
                                                
166 NJA II 1933 s. 23-24.
167 SÖ 1978:11. Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på
privaträttens område.
168 NJA 1998 s. 817.
169 Se NJA 1986 s. 690 (693, 695-696).
170 Bogdan, 1993 s. 318.
171 Mål 15/78 Société Générale Alsacienne de banque ./. Koestler [1978] ECR 1971.
172 Se ex. 22§ NÄF där domar och beslut meddelade i annan konventionsstat skall gälla utan
någon stadsfästelse eller annan prövning i sak.
173 Bogdan, s. 72.
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internationellt privaträttsligt sådant. Bogdan, vilken synes se saken som ett
konventionstolkningsproblem, har menat att frågan inte kan besvaras helt
generellt. Alla konventioner kan inte behandlas på samma sätt. Därför måste
svaret sålunda bland annat bero på typen av konvention och
omständigheterna vid dess tillkomst, samt konventionens ambitionsnivå.174

Det har emellertid ansetts att ordre public-förbehållet är en allmänt erkänd
princip där även i avsaknad av uttrycklig tillåtelse därom svensk domstol
inte kan vara skyldig att verkställa utländskt avgörande, eller tillämpa
främmande rätt, som strider mot svensk ordre public.175 Därför bör man i
tveksamma fall antaga att sådant förbehåll finns.176 Åtskilliga domare i det
så kallade Bollmålet menade att varje konvention inrymmer ett tyst eller
underförstått ordre public-förbehåll.177 

Det är oklar om användningen av en ordre public-klausul skall anses utgöra
konventionsbrott i de fall där en internationell konvention inte uttryckligen
har medgivit möjlighet till en sådan. Det har hävdats även om ett tyst ordre
public-förbehåll skulle anses finnas så kan inte en konventionsstat själv efter
eget gottfinnande definiera detta förbehåll.178 Ty ett flitigt begagnande av
klausulen, även om det inte skulle vara fråga om ett medvetet missbruk, kan
utgöra hinder för förverkligande av konventionens syfte och medföra hinder
att uppnå de verkliga resultat länderna vill uppnå med
konventionssamarbetet. Detta medför risken att saken inte blir avgjord på
det sätt som avsågs med konventionen.179 Ett alternativ torde kunna vara att
domstolarna tittar på lagar och praxis i andra konventionsstater, ser vad de
har ansett strida mot ordre public samt vilka lagar de anser utgöra positiv
ordre public, och sedan applicerar deras ordre public-principer på den egna
principen.

I ett avgörande rörande umgängesrätt med barn aktualiserades frågan om
giltigheten av ett i Island meddelat adoptionsbeslut. Käranden, som genom
faderskapserkännande blivit ansedd som biologisk far till ett barn, efter att
moderns nya make blivit barnets adoptivfar, yrkade vid svensk domstol om
umgängesrätt med barnet. 

Till stöd för sin talan åberopade käranden att det isländska
adoptionsbeslutets innehåll och förfarandet vid dess tillkomst stred mot
svensk ordre public. HD ansåg att svensk myndighet inte kunde pröva
beslutets giltighet i sådana fall. Ty 22§ NÄF, vilket är grundat på
konvention mellan de nordiska länderna, lämnade inte något utrymme för en

                                                
174 Bogdan, SvJT 1993 s. 312. 
175 Prop. 1968:132 s 53.
176 Bogdan, s. 71.
177 Eek, SvJT 1959 s. 571-572.
178 Petrén, SvJT 1959 s. 204.
179 Eek, SvJT 1959 s. 572.
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ordre public-prövning.180 Beslutet skulle därmed automatiskt gälla här i riket
utan någon särskild stadfästelse eller föregående prövning. Beslutet fick
istället angripas vid isländsk myndighet medelst enligt isländsk lag
tillämpliga rättsmedel.181 

Eek är av den åsikten att i de fall där den bakomliggande konventionen inte
medger de anslutna staterna möjlighet att med åberopande av den generella
ordre public-klausulen avvika från konventionsbestämmelser, synes
domstolarna inte heller ha rätt att tillämpa ett dylikt förbehåll. En
internationell konvention är en samverkan mellan anslutna stater, och denna
samverkan blir meningsfull endast om staterna tillser att dess myndigheter i
sin verksamhet lojalt beaktar de folkrättsliga förpliktelser som följer av
anslutningen.182

 
Man bör kanske inte bedöma saken så kategoriskt. Även om en
internationell konvention till och med uttryckligen skulle förbjuda
användningen av positiv eller negativ ordre public, bör detta enligt min
övertygelse inte alltid och under alla omständigheter kunna utgöra hinder
för svensk domstol att ändå avvika från dess bestämmelser för att skydda
svensk ordre public.183 I sådana fall är möjligheten att använda ordre public-
klausulen ännu mera begränsad, men med detta får inte anses att
användningen skulle vara helt utesluten. 

Svenska regler och principer som grundar och formar det som avses med
ordre public är inte absoluta, eftersom de inte har samma valör. De har olika
vikt beroende på sin tillkomsthistoria, vilket fall de avser och
omständigheterna kring det. Detsamma gäller beträffande internationella
konventioner. Alla konventioner kan inte behandlas på samma sätt. Vissa är
viktigare än andra eller vissa har en högre ambitionsnivå än andra och så
vidare.184

Det finns viktiga svenska ordre public-grundande regler som svårligen kan
nonchaleras när främmande rätt eller avgörande kommer inför svensk
domstol. Det kan röra sig om andra konventioner, folkrätten, grundlagar,
regler om skydd för mänskliga fri- och rättigheter och så vidare. En suverän
stat kan inte tvingas att kränka sin grundlag eller medborgerliga
rättighetslagslagstiftning i sådana fall. I detta sammanhang kan det noteras
att det omtalade stadgandet i 10:5 st. 1 RF kan sägas ha en ordre public-
funktion gentemot EG-rätten. I vissa fall kan man kanske tala om en
universell ordre public, att vissa lagar alltid skall tillämpas även om det

                                                
180 22§ NÄF, NJA II 1932 s. 472.
181 NJA 1978 C s. 480. 
182 Eek, s. 241.
183 22§ NÄF stadgar att nordiska avgörande "gälla i övriga stater utan särskild stadsfästelse
och utan prövning av avgörandets riktighet…". Detta stadgande synes utesluta åberopande
av ordre public. Se ovan.
184 Se. ovan, Bogdan, SvJT 1993 s. 312.
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skulle medföra konventionsbrott. Exempelvis mänskliga rättigheter, vissa
brott, antitrustlagar eller vissa regler i EG-rätten.185

Slutligen en intressant, men kanske mindre praktisk fråga: kan retroaktiv
ordre public utesluta tillämpning av främmande rätt eller erkännande av ett
avgörande. Med retroaktiv ordre public menar jag en ny attityd i svensk
rättsuppfattning som inte är förenlig med konventionen och som inte var
representerad vid konventionens tillkomst. När det gäller fall där
lagvalsregler inte följer av en konvention kan naturligtvis den nya
rättsuppfattningen ges företräde. Däremot, när lagvalsreglerna följer av en
folkrättslig konvention, torde man inte ha samma möjlighet att ensidigt i
efterhand fatta nya lagar av ordre public-dignitet som på ett eller annat sätt
sätter konventionsreglerna mer eller mindre ur spel. 

2.10 ERSÄTTANDE AV DE UTESLUTNA
FRÄMMANDE REGLERNA

I ett flertal länder, däribland Frankrike, åberopas ordre public just för att
bringa domstolslandets egna rättsregler, i stället för det främmande landets,
till användning. Denna uppfattning är även representerad i svensk rätt
genom positiv ordre public. Men det svenska negativa ordre public-
förbehållet är inte avsett att utesluta tillämpning av främmande rättsregler
för att garantera en exklusiv tillämpning av svenska sådana. Ago menar att
ordre public inte är till för att säkra exklusiviteten av några inhemska lagar
utan för att utesluta tillämpningen av främmande rätt som anses utgöra en
olämplig reglering av fallet. Det är den utländska regelns ”dåliga”
beskaffenhet som gör att den av ordre public uppställda spärren träder i
funktion.186 

När ett utländskt avgörande eller ett uppkommet rättsförhållande vägras
erkännande eller verkställighet i Sverige på grund av att det strider mot
ordre public så saknar det rättsskydd i Sverige. Man talar här om haltande
rättförhållande. Det är fråga om ett rättsförhållande som är giltigt endast i
vissa länder medan det har nullitet i andra och därmed saknar rättskydd.

När svensk domstol finner att den annars tillämpliga utländska lagen
uppenbart är i strid med grunderna för rättsordningen i riket, negativ ordre
public, och därmed inte får tillämpas blir frågan: vad skall den uteslutna
lagen ersättas med?

I många fall behöver den avvisade regeln överhuvudtaget inte ersättas.
Domstolen kan helt enkelt bara bortse från just det främmande stadgande
som uppfattas som stötande och avgöra saken med tillämpning av övriga

                                                
185 Mål 15/78 Société Générale Alsacienne de banque ./. Koestler [1978] ECR 1971.
186 Gihl, s. 501 ff.
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bestämmelser. Exempelvis när främmande lag hindrar äktenskap mellan en
muslima och en kristen man kan myndigheten bara negligera just detta
stadgande och ändå utfärda hindersprövning med tillämpning av övriga
bestämmelser i samma lag.187 Men det händer ofta att det inte räcker att bara
bortse från det stötande stadgandet och utan svårighet tillämpa den
främmande rätten utan att det uppstår en lucka. 

Det uppstår ett behov av att tillämpa en annan regel i stället för den
avvisade. Exempel härpå ges när främmande lag stadgar att vissa fordringar
aldrig blir preskriberade och den svenska domstolen finner detta vara i strid
med svensk ordre public. I ett sådant fall kan inte domstolen på sätt som
angavs ovan bara bortse från regeln utan måste ersätta den på något sätt. Då
kan domstolen välja att antingen tillämpa lex fori, svensk rätt, i exempel
ovan PreskL. Detta har länge setts som huvudalternativ,188 samtidigt har det
inte setts som ett självklart sådant.189 

I lagförarbeten har även givits en möjlighet att i stället för att tillämpa lex
fori tillämpa annan närliggande regel, en surrogat-regel, inom samma
rättsordning. I exemplet med fordringen ovan, kan domstolen undersöka om
det finns preskriptionsregler i samma rättssystem för andra typer av
fordringar, och genom laganalogi applicera dessa på fordringen i fråga.
Dock är metoden omtvistad och det är upp till rättstillämpningen att avgöra
saken.190 Detta alternativ har kritiserats för att resultatet av en sådan
tillämpning inte bara strider mot lex causae utan även mot lex fori och
avviker från principen om lojal tillämpning av främmande rätt.191 

En annan möjlighet som har kommit till uttryck i lagförarbetena är att
domstolen kan ogilla eller avvisa en väckt talan som stödjer sig på
främmande rätt som anses vara strid med ordre public. Det kan i vissa fall
tyckas naturligt att avvisa en talan som grundar sig på främmande rätt som
står i uppenbar strid med rättsordningen här i riket och det visar sig vara
omöjligt eller inopportunt att tillämpa annan regel i stället för den
avvisade.192 Exempel härpå kan vara att en person stämmer annan inför
svensk domstol och kräver skadestånd för ideell skada som har uppkommit i
samband med en ren förmögenhetsskada, vilket enligt lagen i det land där
skadan inträffande kan ge skadestånd. Om domstolen skulle finna att den
främmande skadeståndsregeln är i strid med svensk ordre public kan
domstolen inte fylla den med annan regel och bör således avvisa eller ogilla
talan.

Ett annat möjligt alternativ som har framförts av Philip är att domstolen i
viss omfattning supplerar annan närliggande främmande rätt. I

                                                
187 Bogdan, s. 77.
188 Prop. 173:158 s. 123 – 124. Philip, s. 70. 
189 Gaarder, s. 58.
190 Prop. 173:158 s. 124. Bogdan, s. 77.
191 Eek, s. 247.
192 Prop. 173:158 s. 123. 
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preskriptionsfallet ovan, om staten i fråga skulle ha flera rättssystem,
exempelvis USA, kan man använda sig av regler som finns i annan i landet
gällande rättsordning.193 

2.11 DEN PREJUDICIELLA FRÅGAN

Det händer ofta att domstol i avgörande av ett mål först nödgas taga
ställning till en eller flera frågor vilkas direkta tillämpning inte är i fråga.
Det kan röra sig om en rättsstatus eller rättsförhållandes giltighet eller
bestånd. Avgörandet av den prejudiciella frågan har i sig ingen rättskraft i
framtida mål men har en avgörande roll för bedömningen av huvudfrågan
just i det aktuella målet. Hanteringen av den prejudiciella frågan intar därför
en särställning, ty den har inget domslutsvärde. Med andra ord: domstolens
ställningstagande i den prejudiciella frågan har inga rättsverkningar i sig. I
sådana fall måste domstolen erkänna och ge kraft åt exempelvis främmande
stats avgörande eller där uppkomna rättigheter. Därför är frågan, på vilket
sätt skiljer sig tillämpningen av ordre public-förbehållet när det gäller en
prejudiciell rättstillämpning av främmande rätt?

Skolexemplet är den arvsrätt som kan tillerkännas ett barn fött i ett sådant
polygamt äktenskap som var giltigt i det land där det ingicks men inte kunde
tillmätas direkt verkan i Sverige med hänsyn till ordre public. Svenska
lagvalsregler utpekar lex patriae som tillämplig lag på arvsfrågan. 

Barnets arvsrätt i ett polygamt äktenskap är avhängigt om huruvida faderns
äktenskap med barnets moder skall betraktas som giltigt trots att fadern
redan är gift med sin första hustru. Ett polygamt äktenskap medför olika
konsekvenser för olika parter. Vissa av dessa är av ondo och andra av godo.
Att anse att äktenskapet är giltigt och tillerkänna barnet arvsrätt har hävdats
vara en av de oskyldiga konsekvenserna. På samma sätt bör man tillerkänna
barn i sådant äktenskap äktenskaplig börd. Det är en annan sak om svensk
domstol i ett domslut direkt erkänner det polygama äktenskapet som sådant.
I sådant fall skulle äktenskapet anses stå i uppenbar strid med rättsordningen
i riket.

Situationen har karaktäriserats av Alanen som att fastän man inte godkänner
ett träd som växer på främmande mark kan man ändå låta bli att hugga av
kvistarna som tränger sig in i vårt eget område, om de inte vållar
nämndsvärd skada.194

Gihl har ansett att behandlingen av den prejudiciella frågan inte är ett
erkännande av ett främmande rättsförhållande, utan en fråga om att beakta
faktiska omständigheter i målet som rör huvudfrågan. I exemplet ovan med

                                                
193 Philip, s. 70.
194 Esko, TJFF 1993 s. 116.



57

det polygama äktenskapets giltighet ses de främmande regler som behandlar
det som motiveringen till något rent faktiskt. Ordre public ger inte domaren
rätt att förneka relevanta fakta i målet såsom om äktenskapet är giltigt när
det är giltigt i deras hemland. Behandlingen av den prejudiciella frågan sker,
menar han, genom så kallade ”oäkta rättsregler”.  Det vill säga främmande
rättsregler, som inte är rättsregler domstolen använder för att avgöra den
prejudiciella frågan. Vad gäller fallet med äktenskapets giltighet,
manifesterar sig hemlandets äktenskapliga regel som ett objektivt
sakförhållande som inte kan negligeras. 

Ordre public-mekanismen reagerar när en främmande regel eller ett
avgörande skall läggas till grund för en åtgärd, det vill säga först i domslutet.
I sådana fall är det fråga om tillämpning av en främmande rättsregel. Vid
besvarandet av den prejudiciella frågan är det inte fråga om rättstillämpning
utan användande av främmande rätt i tolkningssyfte. Ty oäkta rättsregler
kan inte tillämpas.195 Detta har Gaarder uttryckt så att ”Prelimimiære
spørsmål vill ofte kunne få avgørelse etter en i og for seg forkastlig
utdenlanddsk lov.”196

                                                
195 Gihl, TfR 1956 s. 245 ff.
196 Gaarder, s. 50.
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3 PERSONRÄTT
Det sägs att den negativa ordre public-principen är relativ, att dess
användning skiljer sig från rättsområde till rättsområde. Man har ansett att
svensk rätt skulle vara speciellt ordre public-känslig när det rör personrätten,
i synnerhet beträffande frågor som rör barns rättsförhållanden. Det är just på
dessa områden som ordre public-klausulen har haft sitt största
operationsområde. Detta beror givetvis på rättsområdets veka natur.197 Det
är det rättsområde inom civilrätten som är mest betingat av
samhällsmoralen, den religiösa och moraliska kulturen. Det är även här de
sociala skyddsintressena gör sig tydligast gällande. 

Inom praxis på detta område har man varit benägen att på olika sätt försöka
ge företräde åt vissa svenska regler. Det går ut på att man slår fast att den
materiella rätten i lex fori ges företräde framför främmande rätt när den ger
ett bättre skydd för barnet än den annars tillämpliga lagen skulle ge. Detta
utan att tillämpningen av den främmande lagen nödvändigtvis skulle stå i
uppenbar strid med rättsordningen här i riket. Det är dock inte fråga om
renodlat positiv ordre public, utan fallet skall i första hand i sin helhet
prövas enligt den av lagvalsreglerna angivna främmande rätten. Därför har
det hävdats att det inte skulle vara särskilt meningsfullt att beteckna alla
sådana avgöranden som utslag av ordre public.198 I doktrinen har man talat
om familjerättslig- eller föräldrarättslig ordre public. Därför kan det sägas
att den familjerättsliga- eller föräldrarättsliga ordre public har viss
beröringspunkt med den positiva ordre public-klausulen.  Det är inte fråga
om samma internationellt tvingande lagar utan lagar som ger ett bättre
skydd. Dessa svenska lagar gör inget anspråk på att äga direkt
tillämplighet.199

Vid användningen av ordre public-förbehållet är här av vikt att utreda
rättsförhållandets anknytning till Sverige. Ty ambitionen att skydda svensk
ordre public sker ofta på bekostnad av intressen i den internationella
privaträtten, bland annat intresset av att undvika att skapa haltande
rättsförhållande. Föreligger det en stark anknytning till Sverige ligger det
nära till hands att använda sig av ordre public-förbehållet än det gör i fall där
anknytningen är svag.200 Det kan nämnas att i RSV:s praxis i fråga om
utfärdande av hindersprövning försöker myndigheten undvika att använda
ordre public-klausulen om sökanden har för avsikt att återvända till
hemlandet. Man vill helt enkelt inte skapa haltande rättsförhållande, vilket
är till direkt men för de inblandade. 

                                                
197 Esko, TJFF 1993 s. 117, 121. SOU 1983:25 s. 118.
198 SOU 1983:25 s. 118. Jfr. SOU 1969:60 s. 202.
199 Jänterä-Jareborg, 1989 s. 234. Jfr. NJA 1963 s. 492.
200 Jänterä-Jareborg, 1989 s. 233.
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I de följande avsnitten kommer jag att ta upp några grundläggande
rättsområden som är karakteristiska för personrätten. 

3.1 ÄKTENSKAP

3.1.1 HINDERSPRÖVNING

Vad beträffar vägran att tillämpa främmande äktenskapshinder vid
hindersprövning har skolexemplet i svensk doktrin varit att ingående av
polygama äktenskap i Sverige står i uppenbart strid med svensk ordre
public. Svensk familjerätt bygger på monogama familjeförhållanden.201 I 7:1
BrB har tvegifte belagts med straff, motsvarade straff ådöms den som har
registrerat partnerskap med annan och ingår äktenskap eller registrerar nytt
partnerskap med ytterligare annan person.202 I 1:3 p. 3 IÄL stadgas
uttryckligen att oavsett om främmande rätt tillämpas på den som varit gift
får denne inte ingå nytt äktenskap om det förra inte har blivit upplöst genom
beslut som är giltigt i riket eller andra att maken har avlidit. Man kan härav
dra slutsatsen att monogami är en av grunderna för den svenska
familjerätten och ett polygamt äktenskap aldrig får ingås inför en svensk
myndighet.203

Ofta har det framhållits att när en främmande lag lägger rashinder i vägen
för ingående av äktenskap bör detta anses stå i strid med svensk ordre
public. Ett med detta nära besläktat hinder, som är vanligt i många länder
med muslimsk familjerätt, är religionshinder eller nationalitetshinder.204 I
omvänt fall har detta kommit till uttryck i rättsfallet NJA 1983 C 76 som
gällde frågan om erkännande av en ogiltigförklaringsdom.205 Ett i Israel
ingånget äktenskap mellan en judisk kvinna och en icke judisk man
förklarades på mannens talan ogiltig på grund av att den hade ingåtts mellan
en judinna och en icke jude. Mannen ansökte hos Svea hovrätt om att domen
även skall vara giltig i Sverige. HovR kom till slutsatsen att domen som
grundade sig på det israeliska religionshindret stred mot svensk ordre public.
Mindre intressant i detta sammanhang är här att HovR utan närmare
undersökning hade fått för sig att den israeliska domen avsåg återgång av
äktenskap och därför var av den beskaffenheten att dess giltighet kunde
prövas här.206 

Ett fall hos JK rörde frågan om hindersprövning för äktenskap mellan en
marockanska av muslimsk trosuppfattning och en svensk, där den
                                                
201 2:4 ÄktB, 1§ st 2 SamL, (samt 1§ LHS), 1:3 st 3 PartL.
202 7:1-1a BrB. Straff för tvegifte förekommer inte om det otillåtna äktenskapet har ingått i
ett land där sådant äktenskapet är tillåtet; kravet på dubbel straffbarhet i 2:2 BrB. 
203 Bogdan, TSA 1978 s. 136.
204 Johnson, s.142 ff.
205 Jfr. NJA 1993 s 420.
206 Pålsson, 1986 s. 63.
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marockanska lagen krävde äktenskapsförmyndares tillstånd för sådant
äktenskap samt förbjöd äktenskap mellan en muslimsk kvinna och en icke-
muslim. Pastorsämbetet ansåg att hindret stred mot svensk ordre public,
tillämpade ex officio, och utfärdade därmed hindersprövning. 

Det svenska äktenskapet var sålunda inte giltigt i Marocko och
nupturienterna ansåg att verkningarna av äktenskapet skulle leda till men för
mannen. Därför klagade mannen hos justitiekanslern med motiveringen att
pastorsämbetet inte hade uppmärksammat äktenskapshindren, samt att de
kunde överkommas på annat sätt. Justitiekanslern ansåg inte att
pastorsämbetet hade gjort något misstag genom att utfärda
hindersprövning.207 Beslutet kan kritiseras. Ordre public-klausulen bör
enligt etablerat praxis tillämpas först när alla andra möjligheter är uttömda.
Vidare finns ingen formföreskrift om nupturienternas försäkran om frihet
från utländska äktenskapshinder. Jag anser att i sådana fall är det viktigt att
parterna görs uppmärksamma på risken att vigseln inte kommer att ha någon
giltighet i hemlandet så att parterna kan välja hur de vill gå vidare.

Situationen kan kopplas till fall där ett i Sverige konstituerat rättsförhållande
kan medföra straffrisker för personen i fråga i annat land som han har en
nära anknytning till. Exempel på detta kan nämnas situationen där en iranska
genom svensk domstol har erhållit äktenskapsskillnad från sin iranske make.
Den svenska äktenskapsskillnaden är inte giltig i Iran. Där anses hon
alltjämt vara gift. Hon ansöker om hindersprövning för att ingå äktenskap
med en svensk man. Lagvalsreglerna indikerar att hindersprövning skall ske
efter iransk lag, vilket förbjuder äktenskapet dels för att hon redan anses
vara gift och dels för att den nye mannen inte är muslim. Om myndigheten,
med åberopande av ordre public-förbehållet, utfärdar hindersprövning och
låter henne ingå nytt äktenskap finns den en teoretisk risk att hon bestraffas
för äktenskapsbrott, zinā, om hon skulle besöka Iran. Ty Iransk rätt har inte
samma generella bestämmelse motsvarande vårt stadgande i 2:2 BrB om
kravet om dubbel straffbarhet för detta fall. Äktenskapsbrott anses vara ett
brott mot Gud och man har i flera muslimska länder inte velat efterge
möjligheten att straffa dylika gärningar oavsett var de har begåtts och
ogiltigförklara det senare ingångna äktenskapet. Iransk praxis på denna
punkt är oklar och stämmer inte med lagens ord. Men situationen är långt
ifrån rättssäker. I sådana fall anser jag att det är påkallat att
folkbokföringsmyndigheten iakttar en viss försiktighet. Detta kan ske genom
att noggrannare pröva och utreda parternas anknytning till andra länder och
Sverige, samt att kommunicera med sökandena för att inte skapa ett
rättsförhållande där part kan drabbas av olägenhet i annat land till vilket
denne har en nära anknytning. Men detta bör inte utgöra grund för att inte
använda sig av ordre public-förbehållet.208 

                                                
207 JK-beslut 1985 s. 167. 
208 Mahmoudi, SvJT 2001 s. 353. Förfrågan till Mahmoudi 2002-03-05.
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Många länders lagar stadgar att för en viss grupp av människor krävs någon
form av tillstånd för att de skall kunna ingå äktenskap, exempelvis krav på
förmyndares eller myndighets tillstånd. Kravet på tillstånd kan bero på
parternas medborgarskap, religion eller funktion i samhället.209 Varför
sådana tillståndskrav skulle anses strida mot svensk ordre public beror dels
på att dessa ofta är offentligrättsligt färgade, de är sålunda ämnade att
tillgodose den främmande statens offentligrättsliga intressen, dels att sådana
tillståndskrav kan uppfattas diskriminerande och oetiska. I vissa fall kan de
antas utgöra en kränkning av art. 12 EKMR. 

Det tycks råda en relativt tolerant inställning gentemot tillståndskrav från
hemlandsmyndigheten i svensk praxis. Detta har inte generellt ansetts vara
stridande mot svensk ordre public. Att enligt främmande stats lagar gällande
äktenskapshinder för den som är under tjugoett år, inte får ingå äktenskap
utan faders tillstånd, eller vid dennes död med tillstånd från någon annan
släkting eller myndighet, har av folkbokföringsmyndigheten inte ansetts
utgöra sådant äktenskapshinder att dess tillämpning skulle vara i strid med
svensk ordre public. Det noterades dock att man skall bortse från sådana
typer av krav när de är orimliga. Exempelvis om sådant samtycke krävdes
för en 30-åring. Frågan gällde en nittonårig argentinsk medborgare där
argentinsk rätt uppställde krav på sådant tillstånd.210 Man har heller inte
ansett att i Syrien gällande hinder för militärer att ingå äktenskap utan
tillstånd från hemlandsmyndigheten i sig skulle vara stridande mot svensk
ordre public. Det har sagts att först när ett sådant beslut vägrats kan fråga om
ordre public klausulen bli aktuell.211 Tanken är helt i överensstämmelse med
uppfattningen att tillämplig främmande rätt så långt som möjligt skall
respekteras för att inte konstituera haltande rättsförhållande. Ordre public
bör tillgripas först när alla andra möjligheter är uttömda och parterna har
gjorts medvetna om den bristande giltigheten i hemlandet. Ty vägran att låta
två giftasvuxna människor ingå äktenskap kan utgöra ett brott mot art. 12
EKMR. Samma princip bör gälla vad när det, framförallt i vissa muslimska
rättsordningar, förekommer krav på att kvinnans manliga släktingar skall
lämna samtycke till äktenskapet för att hon skall kunna gifta sig. Trots att
kravet som sådant tycks oss regelvidrigt bör det vägras först efter att sådant
samtycke inte har lämnats.

Däremot har domkapitlet i Stockholm ansett att ett libyskt äktenskapshinder
som krävde tillstånd av behörig libysk myndighet för äktenskap mellan en
libysk man och en utländsk kvinna är i strid med svensk ordre public.
Mannen som hade varit bosatt i Sverige i över ett år hade inte ansökt om
libysk myndighets tillstånd av rädsla för repressalier mot släktingar som var
kvar i Libyen. Även om sådant tillstånd begärdes ansågs att sådant tillstånd
ändå inte hade beviljats. Vidare hade parterna ingen avsikt att besöka
Libyen.212 
                                                
209 Jfr. art. 1061 CCI.
210 Berit Grothérus/skm19/rsv 1995-08-30.
211 Lars Tegenfeldt/RSV/RSV 2000-08-18. - Åke Hammarsten/SKM01/RSV 2000-07-27. 
212 Pålsson 1986, s. 46-47. Domkapitlet Stockholm 1984-09-14.
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Ett annat fall som förvånansvärt nog inte har ansetts strida mot ordre public
är en så kallad väntetidsregel som finns i många länders äktenskapsrätt. Det
innebär att en frånskild kvinna inte får ingå nytt äktenskap om det inte har
förflutit en viss tid, normalt 300 dagar, från förra äktenskapets upplösning.
Denna regel, vilken enligt min uppfattning har en kvinnodiskriminerande
funktion, har inte ansetts vara i strid mot svensk ordre public och har
tillämpats av RSV. Fallet rörde sig om en peruansk medborgare där det hade
gått sjutton dagar från äktenskapet upplösning till dess hon ansökte om
hindersprövning för att ingå äktenskap med annan man. Ansökan avslogs
med motiveringen att ”kvinna som har varit gift får inte inom 300 dagar från
äktenskapets upplösning ingå nytt äktenskap, såvida hon inte dessförinnan
fött barn eller domstol funnit att omständigheterna utvisat att konceptionen
inte kunnat ske med maken, eller dispens medgives”.213 

I ett hindersprövningsärende inför folkbokföringsmyndigheten önskade en
iransk kvinna som genom svensk domstol erhållit äktenskapsskillnad från
sin iranske make ingå nytt äktenskap med en svensk man. Om dispens inte
medgavs så skulle hindersprövningen ske enligt iransk rätt, enligt vilken hon
alltjämt var att anse som gift. Oberoende av att det fanns en svensk
skilsmässodom som konstituerar motsatsen har den iranska uppfattningen
inte ansetts vara stridande mot svensk ordre public.214

Man kan fråga sig huruvida det skulle anses vara i strid mot svensk ordre
public att en persons lex patriae förbjuder honom att ingå äktenskap med sitt
adoptivbarn. Något som många av världens stater förbjuder. Svensk rätt
tillåter som bekant ett sådant äktenskap, som medför adoptionsförhållandets
upplösning. 

1:2 st 3 IÄL ger möjlighet till dispens från regeringen, eller den myndighet
som regeringen bestämmer, att tillämpa svensk rätt istället för främmande
när den annars är föreskriven. Detta stadgande har använts av
hindersprövningsmyndigheten i stället för ordre public regeln i 7:4.215 Av
förarbetena till stadgandet framgår det att det är avsett att användas när man
inte har lyckats på ett tillfredsställande sätt få fastställt innehållet i
främmande rätt, samt i fall där den främmande lagen visserligen inte anses
strida mot svensk ordre public, men som det ändå kan vara tveksamt om
svensk myndighet bör upprätthålla.216 Stadgandet kan ses som ett
komplement till 7:4 IÄL, där det kan uppfattas så att den ger större
möjlighet att avvisa dubiösa främmande lagar trots att de inte står i
uppenbar strid med rättsordningen i riket.

                                                
213 Beslut, Folkbokfäringsärende. Dnr: F1204 8142 01.
214 Åke Hammasten/SKM01/RSV 2000-05-05.
215 Bogdan, s. 72.
216 Prop. 1973:158 s. 98.
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3.1.2 ERKÄNNANDE AV ÄKTENSKAP

Ovan konstaterades att monogami gott kan sägas utgöra en av grunderna för
den svenska rättsordningen och att ett polygamt äktenskap inte får komma
till stånd inför svensk myndighet. Sådana fall torde ändå vara ovanliga. Det
mera praktiska problem som uppkommer inför svensk myndighet är vilken
inställning den skall ta till ett i utlandet ingånget polygamt äktenskap. Enligt
ÄktB är polygama äktenskap olagliga, men sådant äktenskap kan endast
upplösas genom äktenskapsskillnad eller vid en av makarnas bortgång.
Äktenskapsskillnaden har därmed samma rättsverkningar som om vore det
fråga om en ”vanlig skilsmässa”.217 Talan av upplösning av äktenskap med
anledning av tvegifte kan även föras av åklagare. Samma gäller beträffande
polygama äktenskap som har ingåtts i utlandet. 

Sådant i utlandet lagligen ingånget polygamt äktenskap äger giltighet även i
Sverige. Det behandlas sålunda inte som nullitet och ogiltigt. Vid
upplösning av sådana äktenskap där parterna är utländska medborgare skall
forumreglerna samt lagvalsreglerna i IÄL tillämpas. Enligt 3:4 p 3-4 IÄL
kan äktenskapsmål upptas av svensk domstol även om ingen av parterna
skulle vara svensk medborgare om kärande har hemvist i riket minst ett år
eller om svarande har hemvist här. 

Vad beträffar lagvalet enligt 3:4 IÄL, är huvudregeln att talan skall prövas
enligt svensk rätt. Men enligt paragrafens andra stycke får mot makens
bestridande inte dömas till äktenskapsskillnad om både makarna är
utländska medborgare och ingen av dem har hemvist i riket sedan minst ett
år samt att grund för äktenskapets upplösning saknas enligt lagen i den stat
där makarna eller någondera av dem är medborgare. I sådant fall kan svensk
domstol sålunda inte utan åberopande av ordre public upplösa ett polygamt
äktenskap när sådan grund inte föreligger enligt lex patriae. 

Vidare, enligt paragrafens tredje stycke, stadgas att om både makarna är
utländska medborgare får det inte dömas till äktenskapsskillnad om ena
maken åberopar att grund för äktenskapets upplösning saknas enligt lagen i
det land där han är medborgare om det med hänsyn till samma makes eller
gemensamma barns intressen föreligger särskilda skäl däremot. Ett exempel
är om en utlänning som i hemlandet lämnat flera hustrur, ett år efter att ha
tagit hemvist här i Sverige ansöker om äktenskapsskillnad inför svensk
domstol. Svensk domstol är behörig och svensk rätt är tillämplig. Men om
fruarna motsätter sig äktenskapets upplösning och åberopar att skäl till dess
upplösning saknas i hemlandets lag samt att hennes och barnens intressen
blir lidande kan det tänkas att det föreligger särskilda skäl för svensk
domstol att vägra upplösa det polygama äktenskapet.218 

                                                
217 Atuma, SvJT 1997 s. 657.
218 SOU 1969:60 s. 174.
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Enligt 5:5 ÄktB har åklagare en fakultativ möjlighet att tvångsvis föra talan
för upplösning av det sista äktenskapet vid fall av tvegifte. Sådan
tvångstalan kan även föras för att upplösa ett i utlandet ingånget polygamt
äktenskap. Även i sådant mål tillämpas lagvalsreglerna i 3:2 p 2-3 IÄL. Vid
förande av sådan talan måste åklagare ta hänsyn till omständigheterna i fallet
och makarnas anknytning till Sverige, det vill säga huruvida det verkligen är
lämpligt att en sådan talan förs. Ju svagare anknytning makarna har till
Sverige desto mindre är intresset från samhället att få det polygama
äktenskapet upplöst. Detta särskilt med hänsyn till risken att skilsmässan
inte kommer att erkännas i makarnas hemland utan skulle tolkas såsom ett
offentligrättsligt ingrepp i familjerätten från Sveriges sida  snarare än en
civilrättslig skilsmässa.219 

För övrigt anses det ostridigt att man i fråga om rätt till arv, underhåll,
giftorätt till makarna, barns äktenskapliga börd, med mera, tillerkänner dessa
rättigheter som följer av äktenskapet. Dessa har sagts utgöra ”oskyldiga”
konsekvenser av äktenskapet. Att prejudiciellt erkänna sådana äktenskap
anses sålunda inte strida mot svensk ordre public.220

Enligt bland annat iransk rätt finns det möjlighet till så kallade
fullmaktsäktenskap.221 Det är fråga om vanligt äktenskap som ingås genom
medverkan av annan eller andra personer som har blivit befullmäktigade av
nupturienten eller nupturienterna att representera dem vid själva vigselakten.
Av intresse här är 1962 års New York-konvention angående samtycke till,
minimiålder för, samt registrering av äktenskap. Konventionen innehåller
inga bestämmelser som rör den internationella privaträtten. Av denna följer
bland annat en inskränkning i möjligheten att ingå sådana
fullmaktsäktenskap, 1.1 art, men under vissa omständigheter kan äktenskap
ingås utan båda nupturienternas personliga närvaro, 1.2 art. Sverige har dock
reserverat sig mot den senare regeln. Men det hindrar inte att i den
internationella privaträtten konventionens verkningar kan komma till uttryck
inom ramen för den generella ordre public-klausulen.222

I fallet RÅ 1954 ref. 33 hade såväl pastorsämbetet som domkapitlet vägrat
anteckna ett i Mexico ingånget fullmaktsäktenskap, mellan en italiensk man
och en svenska vilka bägge var bosatta i riket. Myndigheterna menade att
äktenskapet inte hade ingåtts i behörig form, utan hade åsidosatt och
kringgått de svenska bestämmelserna, vilket indikerade ett ordre public-
resonemang. RegR ansåg att i och med att äktenskapet var giltigt på den ort
där det ingicks så var det i princip även giltigt till formen här i riket, och
kunde registreras i kyrkoböckerna. RegR betonade även att skälen för
bifallande av talan var beroende av att den inte hade väckts av annan vars
rätt var beroende därav och inte kunde med bindande verkan avgöras i
förevarande ordning. Avgörandet är inskränkt till den ifrågavarande
                                                
219 Prop. 1973:32 s. 119, 144. Bogdan TSA 1978 s. 138. 
220 NRt 1977.715.
221 Art. 1063 CCI.
222 Pålsson 1986, s. 49.
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ansökan, registrering av äktenskapet i kyrkoböckerna och inte giltigheten av
sådant äktenskap.223

Vidare har UN i fall rörande tillämpning av 2:4 st. 1 UtlL, uppehållstillstånd
på grund av äktenskap, accepterat ett i Iran ingånget fullmaktsäktenskap
mellan en i Iran bosatt iranska och en i riket bosatt iransk man. Äktenskapet
hade ingåtts av makens föräldrar med henne för sonens räkning. SIV
accepterar i sin beslutsmotivering äktenskapet som sådant om det "är seriöst
på annat sätt".224 Det så kallade seriositetskravet har till syfte att förhindra
utnyttjande av reglerna i UtlL. genom skenäktenskap. Sådana
fullmaktsäktenskap, vilka inte är ovanliga i Sverige, bör lämpligen inte
anses vara i strid mot ordre public.  

Tillfälligt äktenskap, mut´a, är officiellt erkänt hos de så kallade
tolvshiitiska eller den ja´faritiska rättsskolan vilket det iranska rättssystemet
vilar på.225 Institutionen är inte erkänd av andra rättsskolor. Men sådant
förekommer som en informell "bi-överenskommelse" vid sidan av själva
äktenskapskontraktet även bland sunniter. Detta beror på enkelheten för
parterna, normalt kvinnan, att få äktenskapet upplöst.226 ICC art. 1075
stadgar att "Marriage is called temporary when it is for a limited period of
time". Vidare i art. 1076 stadgas det att "The duration of the temporary
marriage must be definitely determined". Ett sådant äktenskap har i fråga
om brudpenning, mahr, men inte arv227 samma rättsverkningar som ett
permanent äktenskap.228 Det är tveksamt om ett sådant äktenskap med
tillämpningen av iransk rätt skulle kunna ingås i Sverige. Men sådana
äktenskap bör däremot inte anses vara i strid mot ordre public och bör
erkännas och godtas i Sverige som riktiga äktenskap. 

I finsk praxis har det inte ansetts att äktenskapsförbud enligt främmande lag
skulle vara stridande mot (finsk) ordre public.229

Vad beträffar den prejudiciella frågan som har nämnts ovan intar den en
särställning vid användningen av ordre public-förbehållet. Exempelvis är ett
polygamt äktenskap inte en nullitet i alla avseenden om det har kommit till i
formenlig ordning i främmande stat. I norsk rättspraxis har, vid avgörande
av underhållsbidrag till bihustrun, ett lagligen polygamt ingånget äktenskap i
utlandet prejudiciellt ansetts giltigt. Frågan gällde underhållsbidrag till
bihustru efter skilsmässa, vilket förutsatte giltigt äktenskap. Äktenskapet
som var polygamt och hade ingåtts i Bangladesh, ansågs giltigt.230 Samma
hållning anses råda i svensk rätt. Man kan i svensk rätt prejudiciellt

                                                
223 Pålsson 1986, s. 49.
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225 Art. 12 ICC. 
226 Schaht, s 163.
227 Art. 940 CCI.
228 Art. 1077 CCI.
229 Jänterä-Jareborg, 1989, s. 234.
230 NRT 1977 s. 715.
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acceptera ett i främmande stat uppkommet rättsförhållande som i sig kan
uppfattas stötande.231 Kan exempelvis nämnas 5:5 ÄktB då ett polygamt
äktenskap ingånget utomlands som strider mot ordre public kan
tvångsupplösas på talan av åklagare. En sådan upplösning förutsätter att
äktenskapet varit giltigt.232 Sådana prejudiciella erkännanden bör dock
rimligtvis inte komma i fråga när ett erkännande skulle vara till men för den
skyddsvärda parten.

3.1.3 ERKÄNNANDE AV FRÄMMANDE
ÄKTENSKAPSSKILLNAD

Enligt IÄL kan i vissa fall en i utlandet meddelad dom i äktenskapsskillnad
anses giltig och erkännas i Sverige. 3:7 st 1 IÄL stadgas att beslut om
äktenskapsskillnad, som meddelats i främmande stat, skall gälla här i riket,
om det med hänsyn till makes medborgarskap eller hemvist eller annan
anknytning föreligger skälig anledning att talan prövas i den främmande
staten. Stadgandet som synes ha till syfte att hindra det så kallade forum
shopping eller fraus legis. För att inte skapa en tvegiftessituation har man i
andra stycket stadgat att om maken har ingått nytt äktenskap sedan beslut
om äktenskapsskillnad meddelats i främmande stat, skall det förra
äktenskapet, även om beslutet ej blir gällande här i riket enligt 3:7 st 1 IÄL,
ändå anses som upplöst. Om det visar sig att den andra maken och den
omgifte förfarit uppenbart otillbörligt mot den andre maken skall domen inte
erkännas. Det kan röra sig om fall där ena maken bakom ryggen på andra
efter kort besök erhåller skilsmässa i ett av skilsmässoparadisen och
försätter denne i ett ogynnsamt läge utan att den andre har fått tillfälle att
försvara sig. Detta stadgande grundar sig på ett ordre public hänsyn.233 

IÄL saknar regler om erkännande av i utlandet meddelade domar om
ogiltighet eller återgång av äktenskap. Enligt förarbetena har frågan
överlämnats till rättstillämpningen. Man säger samtidigt att de regler som
gäller för erkännande av äktenskapsskillnad i stor utsträckning kan tillämpas
analogt. Frågan är om ett i Sverige giltigt ingånget äktenskap som på grund
av formfel har förklarats ogiltigt av colombiansk domstol skall erkännas i
Sverige? I ett sådant fall har RSV ansett att den utländska domen inte kan
erkännas på grund av ordre public, utan hänvisar sökanden att hos
tingsrätten ansöka om prövning om äktenskapets bestånd.234 Angående mål
som rör äktenskapsskillnad har man i förarbetena till 1973 års ändringar till
IÄL anfört följande: Med hänsyn till den liberala inställningen till makens
önskan att erhålla äktenskapsskillnad som präglar den svenska
skilsmässolagstiftningen bör lämpligen enbart i undantagsfall ordre public-

                                                
231 Prop. 1973:158 s. 123.
232 Jfr. Lando, SvJT 1967 s. 457.
233 Prop. 1973:158 s. 111-112.
234 Thomas Eriksson/RSV/RSV 1999-06-08. Christina Nyman, RSV Servicejour, 2002-03-
06.  



67

förbehållet tillgripas för att vägra erkänna främmande domar därför att de
materiella grunderna för beslutet föranleder det.235 

Rättsfallet NJA 1990 s. 734 gällde erkännande av en sådan
äktenskapsskillnad. Tillämpningen av ordre public-förbehållet
aktualiserades dock inte, utan frågan gällde huruvida giltigheten av
upplösning av ett äktenskap som skett på privaträttslig väg kunde prövas
enligt 3:8 IÄL. Ty bestämmelsen tar sikte på sådana äktenskapsskillnader
som har konstituerats genom myndighets beslut meddelat i främmande stat.
I förarbetena har det hävdats att även om en sådan äktenskapsskillnad skulle
ha blivit föremål för någon registrering hos främmande myndighet utesluter
detta inte att den ändå skall anses ha tillkommit på ett privaträttsligt sätt. 

Men om myndighet har medverkat till äktenskapets upplösning bör kravet i
IÄL anses vara uppfyllt.236 Sådana privata äktenskapsskillnader kan ske
genom överenskommelse mellan makarna eller ensidigt förskjutande, talaq
enligt islamisk rätt, eller genom överlämnande av skiljebrev, ghet enligt
judisk rätt. I rättsfallet var det fråga om en talaq el khul, det vill säga bägge
makarna i samförstånd genom en gemensam viljeförklaring önskar
äktenskapets upplösning. 

Det hade kanske ansetts stridande mot svensk ordre public om det var fråga
om ett av mannen ensidigt vidtaget förskjutande utan hustruns samtycke. Jag
anser att i sådant sammanhang är hustruns inställning till äktenskapets
upplösning av avgörande betydelse. Det är trots allt hon som är i underläge
och riskerar en rättslös skilsmässa utan att kunna överklaga eller föra någon
talan mot "utfallet". 

Saken kan liknas vid processuell ordre public.237 Däremot kan det i vissa fall
vara naturligt att man här i riket erkänner upplösningen av äktenskap som
skett genom ett sådant ensidigt förskjutande. Exempelvis när det inte finns
nämnvärt stor anknytning till Sverige. Då föreligger heller ingen anledning
att hålla ett dött äktenskap vid liv här i riket. Men annorlunda bör det
förhålla sig om det finns anknytning till Sverige, om paret har hemvist här
eller att hustrun är svensk medborgare, eller att förfarandet ägt rum här.238 

3.2 UNDERHÅLL TILL MAKA

I 6:7 ÄktB kommer två fundamentala grundsatser till uttryck vad gäller
bestämmande av underhållsbidrag, det vill säga den underhållsberättigade
makens behov till underhåll kontra den underhållsskyldiges förmåga att
betala underhåll. Främmande rätt som inte tar hänsyn till parternas behov
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och förmåga, utan i stället tar hänsyn till andra omständigheter, torde stå i
strid med svensk ordre public. Naturligtvis skall det inte anses vara i strid
med svensk ordre public om tillämpningen av svensk rätt skulle leda till
samma resultat som tillämpningen av den främmande rätten. Samma
tankegång gäller beträffande främmande avgörande.
 
Här kan nämnas artikel 11.2 i 1973 års Haag-konvention om tillämplig lag
beträffande underhållsskyldighet, som föreskriver att vid bestämmandet av
underhållets storlek  skall hänsyn tas till borgenärens behov och gäldenärens
förmåga oavsett vad den tillämpliga lagen annars föreskriver.239 

Intressant fall på detta område är RH 1993:116 som gällde fråga om
underhållsbidrag. Fallet gällde två israeliska makar av muslimsk
trosuppfattning, som hade ingått äktenskap enligt i Israel gällande muslimsk
rätt, genom undertecknande av ett äktenskapskontrakt. I detta hade maken
utfäst sig att vid eventuell skilsmässa betala hustrun en brudpenning, mohar,
på 15 000 NSL.240

Mohar fungerar som en ekonomisk säkerhet för kvinnan och är hennes
finansiella skydd, i händelse av att mannen förskjuter henne eller om han
avlider. Den fungerar som giftorätt, underhållsbidrag, arv. Efter
äktenskapets upplösning och väntetiden utgång kan kvinnan inte ställa några
ekonomiska anspråk på mannen. Det finns vissa möjligheter att mohar
justeras nedåt, exempelvis om kvinnan vill ha äktenskapet upplöst eller om
det inträffade innan äktenskapet fullbordades, vilket i detta fall anses ske
genom sexuellt umgänge.241 

I detta fall var mannen bosatt i Sverige innan äktenskapet. Hustrun bodde i
Israel. Efter äktenskapets ingående flyttade hustrun till Sverige, men efter en
kort tids samlevnad i Sverige flyttade hon tillbaka till Israel. 1990 ansökte
mannen vid svensk domstol om äktenskapsskillnad. Hustrun medgav
yrkandet och krävde enbart 11 250 NSL av det avtalade mohar samt
underhållsbidrag, vilket bestreds av mannen. Efter att mannen hade väckt
talan om äktenskapskillnad i Sverige väckte hustrun sådan talan i Israel, och
äktenskapet upplöses 1991. Vid denna tid pågick den svenska
skilsmässoprocessen fortfarande. Båda instanserna biföll hennes yrkade
mohar med tillämpning av muslimsk-israelisk rätt. Rätten tog hänsyn till
moharreglernas tillämpning i det enskilda fallet och ansåg sig inte att vara
förhindrad av ordre public att tillerkänna henne mohar.
 
En intressant fråga som har noterats av Bogdan är att det belopp som
hustrun yrkade var 75% lägre än det belopp som först var avtalat i
äktenskapskontraktet. Det har av handlingarna framgått att denna nedsatta
                                                
239 Bogdan, SvJT 1993 s. 315.
240 I domen används den hebreiska transkripionen mohar. Den arabiska transkriptionen är
mahr. Jag, med tanke på att i målet tillämpades israelisk rätt, väljer här att använda
transkriptionen mohar. Jfr. Encyclopaedia of Islam. Jfr. Bogdan, SvJT 1993 s. 600 
241 Johnson, s. 51.
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summa har sitt ursprung i den israeliska skilsmässodomen. Där skulle
hustrun endast få 75% av mohar för att hon ansågs bära 25% av skulden till
äktenskapets upplösning.242 

I svensk rätt avskaffades den så kallade skuldprincipen 1973. Principen gick
ut på att make/maka kunde riskera att gå miste om sin giftorätt om det
visades att han/hon bar skulden till äktenskapets upplösning. Idag bör det
lämpligen inte finnas utrymme för svensk domstol att beakta vem som bär
skulden till äktenskapets upplösning när främmande rätt stadgar sådant. 

Det skulle anses sålunda strida mot ordre public att anse att underhållets
storlek skulle vara beroende av huruvida den underhållsberättigade har gjort
sig skyldig till äktenskapets sammanbrott.243 Omvänt har krav på så kallade
ideella skadestånd i samband med upplösning, som den felande parten skall
utge komma i förarbetena ansetts vara i strid med svensk ordre public.244

Det är en öppen fråga hur domstolarna hade dömt om hustrun yrkat på hela
det avtalade beloppet av mohar.

NJA 1930 s. 692 gällde avtalad underhållsskyldighet till hustru under
äktenskapet. Hustrun stämde mannen på uteblivna underhållsbidrag.
Mannen bestred och begärde bland annat jämkning av bidragets storlek. Till
skäl för jämkningen anfördes ändrade förutsättningar. Den på avtalet
tillämpliga främmande lagen medgav ingen möjlighet till jämkning i dylikt
fall. HD menade att detta inte stred mot svensk ordre public och ansåg att
jämkning inte kunde ske. Man kan anta att domstolen inte ansåg att
omständigheterna var sådana att de motiverade jämkning av avtalet. Hade
domstolen bedömt att det vore obilligt att upprätthålla avtalet gentemot
honom hade rätten säkert bortsett från den främmande jämkningsförbudet
och jämkat avtalet till mannens fördel.

Vidare har i familjesakkunnigas betänkande getts exempel på att om
tillämpning av främmande lag inte skulle medge rätt till omprövning av
underhållsbidragets storlek, som efter ändring av förhållandena framstår
som alldeles oskäligt, är det att anse som stridande mot ordre public.245

3.3 FADERSKAP

I fallet NJA 1964 s. 1 gällande negativ faderskapstalan framkom följande.
Ordre public-problematiken rörde inte de materiella bestämmelserna i
främmande rätt utan talerätten för förande av faderskapstalan. Enligt de då
gällande lagvalsreglerna skulle mannens lex patriae, fransk rätt, tillämpas.
Men fransk rätt gav inte barn rätt att föra sådan talan. Därför beslutade HD
                                                
242 Bogdan, SvJT 1993 s. 600.
243 SOU 1987:18 s. 265.
244 Prop. 1973:158 s. 105-106.
245 SOU 1987:18 s. 239.
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att skapa en ny lagvalsregel, en undantagsregel från huvudregeln. ”När en
bördstalan väckes av ett här i riket stadigvarande bosatt barn, vars moder vid
tiden för barnets födelse var svensk medborgare och hade hemvist här i
Sverige, bör, i allt fall om tillämpning av mannens nationella lag skulle
medföra att barnet förvägrades talerätt, svensk rätt tillämpas å barnets
talan”.246 

Orden ”allt fall om” får inte förstås som ”därest”. Ty det förra kan
visserligen innefatta en erinran om situationens ordre public-betonade
karaktär,247 men det hindrar samtidigt inte att utgången skulle begripas som
ett avsteg från principen att mannens lex patriae ges företräde framför
hustruns.248 Man kan förmoda att det var ordre public hänsynen som gjorde
sig gällande vid skapandet av denna undantagsregel.249 

Liknande tillvägagångssätt användes i NJA 1969 s. 301. Målet gällde lagval
rörande faderskapsfastställande. Det förelåg såväl anknytning till Sverige
som till Finland. HovR åberopade faktiskt ordre public och menade att den
finska faderskapslagens stadgande om att faderskap till utomäktenskapligt
barn inte kan fastställas av domstol var oförenligt med grundläggande
principer för svensk domstols rättstillämpning. Stadgandet i tysk rätt att en
förutsättning för att viss man skall anses såsom far till utomäktenskapligt
barn är att en annan man inte har haft samlag med modern inom
konceptionstiden ansågs i rättsfallet NJA 1963 s. 489 av rådhusrätten vara i
strid mot svensk ordre public.

När det gäller erkännande av legala faderskapspresumtioner kommer detta
till uttryck i 2§ IFL i att en man som är eller har varit gift med ett barns mor
skall anses som barnets far, då det följer av lagen i den stat där barnet vid
födelsen fick hemvist eller, om inte någon skall anses som barnets far enligt
den lagen, då det följer av lagen i en stat där barnet vid födelsen blev
medborgare. 

Enligt svenska regler skall en bekräftelse av faderskap ske skriftligen och
bevittnas av två personer. Den skall vidare skriftligen godkännas av
socialnämnden och av modern eller av en särskilt förordnad vårdnadshavare
för barnet. Om barnet är myndigt skall bekräftelsen istället godkännas av
barnet självt. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan
antas att mannen är fader till barnet.250 I andra länder kan en
faderskapsbekräftelse ha olika former och myndigheten kan ha olika roller
som inte motsvarar den svenska. En faderskapsbekräftelse, till skillnad från
dom, är en privat rättshandling som tillmätts särskild betydelse. Sådana
faderskapsbekräftelser som har gjorts enligt främmande rätt ges även verkan
i Sverige. Svensk rätt kräver inte att en bekräftelse som har gjorts utomlands
                                                
246 NJA 1964 s. 2.
247 Jfr. NJA 1963 s. 489 (492).
248 Skrifter tillägnade Karlgren s. 61.
249 NJA 1963 sida 492.
250 1:4 FB.
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måste ha skett med myndighets medverkan eller med iakttagande av övriga
formföreskrifter i FB. Det räcker att bekräftelsen skett i enlighet med lagen i
den ort där den lämnades.251 Men det kan förekomma fall där en sådan
bekräftelse skett trots att det är materiellt uppenbart oriktigt. Det kan även
tänkas att ett faderskap falskeligen erkänns just i syfte att kringgå
adoptionsbestämmelserna. Därför, i sådana fall där det visar sig att en
faderskapsbekräftelse är uppenbart biologiskt oriktig, bör den inte ges
verkan här i Sverige med hänsyn till ordre public. I detta hänseende stadgar
6§ sista meningen IFL, att en talan om ogiltigförklaring av
faderskapsbekräftelse får dock alltid meddelas med stöd av svensk lag, ifall
talan grundas på att den som har lämnat bekräftelsen inte är far till barnet.

I förarbetena till IFL har det nämnts att en mans ensidiga bekräftelse som
inte har godkänts av modern eller av barnet eller någon representant för
barnet är typfall som anses vara i strid mot svensk ordre public.252 Andra fall
då faderskapsbekräftelse inte kan ges verkan i Sverige på grund av svensk
ordre public torde vara fall där bekräftelse skett på ett rättsstridigt sätt,
genom tvång, svek, ocker och så vidare, vilka anses utgöra internationellt
tvingande bestämmelser.253

I IFL finns regler om tillämpning av främmande rätt och erkännande av i
utlandet meddelat avgörande i faderskapsfrågor. Lagen innehåller vid sidan
av det sedvanliga generella negativa ordre public-förbehållet även
bestämmelser som ställer krav, processuella krav, på det främmande
avgörandet, processuell ordre public. Giltigheten för en utländsk
faderskapsdom kan i Sverige prövas av Svea hovrätt. Givetvis kan frågan
rörande giltigheten av ett sådant avgörande även aktualiseras prejudiciellt
hos myndighet eller domstol vid avgörande av annan fråga, exempelvis arv
eller underhåll.

Enligt 12 § IFL stadgas att ett utländskt avgörande inte får gälla här i landet,
om det skulle vara oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen
att erkänna avgörandet. Detta generella ordre public-förbehåll är avsett att
tillämpas restriktivt. Tanken är således inte att svensk myndighet
regelmässigt i varje fall skall behöva göra en omprövning av det utländska
avgörandet beträffande bevisvärdering och rättstillämpning med mera.
Därför bör det främmande avgörandets materiella riktighet inte sättas ifråga
om inte särskilda skäl föranleder det. Det kan hända att de utländska
faderskapsreglerna som tillämpats innehåller drag som kan uppfattas som
stötande utifrån svenska värderingar. Men på grund av detta behöver inte en
på dessa regler grundad dom, nödvändigtvis anses som onöjaktig. 

Det viktigaste är att bedömningen inriktas på domen som sådan, inte primärt
den materiella rätt den är grundad på. Av motiven till lagen framgår att

                                                
251 Bogdan, SvJT 1977 s. 171 f.
252 SOU 1983:25 178. Bogdan, SvJT 1977 s. 173.
253 SOU 1983:25 177 ff.
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möjligheten att vägra erkänna en utländsk dom av detta skäl avsetts bli
föremål för överväganden, främst i fall där det står klart att domen inte
överensstämmer med de biologiska förhållandena eller där det åtminstone
råder grundade tvivel om den saken. Men att det bara i enstaka undantagsfall
bör komma i fråga att vägra erkännande av sådana skäl.254 

Vid erkännande av främmande faderskapsavgörande har det framhållits att
bedömningen bör inriktas på den åberopade domen. Den omständigheten att
faderskapsreglerna i den utländska lag som har tillämpats ter sig främmande
eller otillfredsställande från svensk synpunkt, behöver inte innebära att även
domen skall presumeras vara oriktig eller oacceptabel från svensk
synpunkt.255

3.4 ADOPTIONER

I 6§ LIA stadgas att i främmande stat fattat adoptionsbeslut kan vägras
erkännande här i riket av hänsyn till ordre public. LIA innehåller inte något
ordre public-förbehåll beträffande tillämpning av främmande lag. Sådan
bestämmelse är obehövlig. Ty enligt 2§ LIA prövas ansökan om adoption
alltid enligt svensk rätt. 

Hellberg har påpekat ett svårt avvägningsproblem för de rättstillämpande
myndigheterna vid bedömning av ett främmande adoptionsbesluts giltighet.
Enligt 3§ st 1 LIA har ett adoptionsbeslut meddelats i främmande stat till
vilken adoptanterna har en anknytning genom medborgarskap eller hemvist.
Detta gäller i Sverige utan någon föregående prövning. Det vore annars
orimligt att utlänningar som har adopterat en annan utlänning skall behöva
få adoptionsförhållandet bekräftat när de kommer hit.
Folkbokföringsmyndigheterna tar för givet att adoptionen är ”giltig” i
Sverige och är seriöst menad. Myndigheten antecknar det såsom ett faktum.
Frågan om huruvida adoptionen är giltig kan bli aktuell lång tid senare, den
dag då svensk domstol eller myndighet i samband med ett annat rättsligt
ärende måste pröva adoptionens giltighet. I sådana fall står myndigheterna i
svår avvägningssituation. Skall man frånkänna adoptionen dess giltighet för
att den strider mot ordre public eller anse den som giltig för att det har
förflutit lång tid och den har varit upptagen I ett offentligt register såsom
”giltig”. Någon generell lösning finns inte, utan en bedömning skall göras i
varje fall.256 

I de fall där adoptanterna är svenska medborgare eller har hemvist här
prövar statens nämnd för internationella adoptionsfrågor sådana adoptioners
giltighet här i Sverige, 3§ LIA. I sådant fall är ordre public-regeln i 6§
betydlig lättare att iaktta. 
                                                
254 Prop. 1984/85:124 s. 32.
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73

I förarbetena har man lämnat tillämpning av ordre public-förbehållet åt
rättstillämpningen. Men man har nämnt att skenadoptioner inte kan
erkännas här i riket. Det vill säga att en adoption som inte har till syfte att
upprätta en verklig familjeanknytning mellan adoptanten och adoptivbarnet
är att beteckna som stridande mot svensk rättsuppfattning.257

Svenska bestämmelser om ensamadoptioner finnes i 4:3 FB där det stadgas
att makar inte får adoptera annat än gemensamt. Bortsett från de fall då den
andre vistas på okänd ort eller lider av en allvarlig psykisk störning, eller om
det är fråga om styvbarnsadoption. Den negativa attityden till
ensamadoptioner har motiverats med att barnets välfärd enligt vår
rättsuppfattning skulle bäst tillgodoses om det får växa upp med två
föräldrar, där så är möjligt. Enligt svensk rätt kan den som är ensamstående
ensam adoptera ett barn, 4:1 FB. Men här avses inte sådana adoptioner. Det
finns länder som tillåter sådana ensamadoptioner, då den ena av två makar
står som adoptant. Enligt NIA är enbart det faktum att en ensamadoption har
genomförts av en gift person i sig inget generellt skäl att vägra erkänna
adoptionen på grund av ordre public. 

Först när det enskilda fallet klart strider mot svensk ordre public kan man
vägra erkänna det främmande adoptionsbeslutet. I fall där ena maken av
olika skäl ensam adopterat ett barn men med avsikten att båda makar skulle
ta hand om barnet i Sverige har NIA i sin praxis inte accepterat sådana
ansökningar, även om bägge makarna biträtt ansökningen av godkännande
hos NIA. 

Nämnden har i stället hänvisat parterna till domstol för att avge en av båda
makar gemensam ansökan om nyadoption.258 Men i vissa fall bör man
kunna acceptera sådana ensamadoptioner. Ett tänkbart fall är om
adoptivbarnet skulle gå miste om sitt arv efter adoptivföräldern om
adoptionen inte erkänns.259 
 
Ett synnerligen intressant fall rörde giltigheten av en amerikansk adoption.
En svensk man som tidigare hade varit partnerskapsregistrerad och bosatt i
USA adopterade ett spädbarn där. Därmed fick barnet förvärva svenskt
medborgarskap, vilket förutsatte att SIV gav adoptionen rättsverkan. Efter
ansökan av parterna fattade den amerikanska domstolen ånyo beslut om
adoption om barnet. Denna gång utsåg domstolen den förutvarande
adoptanten och en annan svensk man som barnets adoptivföräldrar.
Adoptivföräldrarna bosatte sig i Sverige och ansökte hos
folkbokföringsmyndigheten om att bli registrerade såsom barnets
adoptivföräldrar. Det kan tilläggas att en av männen några år tidigare,
samtidigt som han var partnerskapsregistrerad, förvägrades rätten att ensam

                                                
257 Prop. 1971:113 s. 49. Jfr. RH 1980:4.
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adoptera ett barn vid prövning enligt 25§ SoL.260 NIA ansåg i ett inofficiellt
uttalande, särskild med hänsyn till regeringsrättens dom, att adoptionen stred
mot svensk ordre public.261 Rättsenheten på RSV uttalade att; "något särskilt
är inte reglerat för fallet då båda adoptivföräldrarna är av samma kön. Om
t.ex. två amerikaner bosatta i USA där adopterar ett amerikanskt barn är den
adoptionen gällande här direkt enligt lagen. Vid flyttning till Sverige och
bosättning här registreras därmed de två adoptivfäderna som föräldrar i
folkbokföringen. I de fall då godkännande enligt ovan krävs är det upp till
den prövande myndigheten NIA att i det enskilda fallet bedöma om
adoptionen ska godkännas".262

Alla i Sverige meddelade adoptionsbeslut är starka. Med detta menas att i
och med adoptionsbeslutet skärs alla band mellan barnet och de biologiska
föräldrarna, samt blir adoptivbarnet att betrakta som adoptanternas
biologiska barn. Mot bakgrund av bestämmelsen i 4:8 FB skall man i alla
rättsliga hänseenden behandla ett utomlands adopterat barn lika med ett barn
vars adoption genomförts vid svensk domstol. Detta oavsett om det
utländska adoptionsbeslutet är starkt eller svagt. Däremot måste Sverige
respektera att barnets rättsliga band till den biologiska familjen inte har
skurits av vid en sådan svag adoption. Det kan få betydelse i situationer där
barnets biologiska släkt vill göra gällande rättigheter mot barnet i Sverige.
Att Sverige i den meningen, prejudiciellt, måste acceptera svaga adoptioner
strider inte mot svensk rätt.263

Vad beträffar nordiska förhållanden regleras de i NÄF. Enligt 22§ NÄF
gäller beslut eller dom i annat nordiskt land även i andra nordiska länder
utan särskild stadfästelse eller prövning av angörandets giltighet. Detta
medförde att HD i ett avgörande inte ansåg att ett isländskt adoptionsbeslut
kunde frånkännas giltighet i Sverige. Detta trots att käranden åberopade att
det isländska beslutet stred mot svensk ordre public, vilket inte var helt
obefogat.264 

3.5 VÅRDNAD

I mål som rör barn har vikten att sörja för barnets bästa varit särskilt
framhävt i svensk rätt. Tillgodoseendet av barns bästa har kommit till
uttryck i 6:6a FB. Vid bedömningen av barnets bästa har man i förarbetena
bland annat anfört att domstolen bör fästa särskilt avseende vid barnets
behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, om det inte skulle
vara lämpligt bör vårdnaden anförtros den av föräldrarna som kan antas bäst
kunna främja ett nära och gott umgänge mellan barnet och den andre

                                                
260 Se RÅ 1993 ref. 102.
261 Åke Hammarsten/SKM01/RSV1998-01-27, Thomas Eriksson/RSV/RSV 1998-01-29
262 Lars Tegenfeldt, RSV Skatteavdelningen, Rättsenheten 2002-04-09.
263 Prop. 1996/97:91 s.70.
264 NJA 1978 C s. 480.
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föräldern.265 Främmande rätt eller avgöranden rörande vårdnad av barn som
grundar sig på andra värden än barns bästa bör lämpligen lämnas utan
avseende så som stridande med svensk ordre public.

Intresset av att tillgodose barns bästa på ett säkert sätt kommer till uttryck i
3:6 IÄL, där barns blotta vistelse i riket utgör tillräcklig anknytning för
tillämpning av svensk rätt. Samma tankegång synes ha funnits i fallet NJA
1952 s. 471 rörande mål om hemskillnad mellan en svensk kvinna och tysk
man samt vårdnad av ett gemensamt barn. Där tillämpades svensk rätt på
hemskillnad. HD ansåg att på grund av de båda frågornas nära samhörighet
skulle även vårdnadsfrågan bedömas efter samma lag, svensk lag.266

I många länder med muslimsk familjerätt tillerkänns vårdnaden den ena eller
andra föräldern, inte i första hand på grundval av vad som anses vara bäst
för barnet, utan det är företrädesvis fadern som får vårdnaden. Enligt de
iranska vårdnadsbestämmelserna har modern företräde till vårdnad om ett
pojkbarn fram tills han fyllt två år och om det är ett flickebarn fram tills hon
fyllt sju år.
 
Efter det är det fadern som kan få ensam vårdnad om barnen.267 Om svensk
domstol hade att tillämpa den iranska bestämmelsen på en treårig pojke och
domstolen funne att fadern vore mest lämplig som vårdnadshavare leder
tillämpningen av den iranska bestämmelsen inte till något problem. Men om
modern skulle anses som lämpligare vårdnadshavare så skulle de iranska
reglerna anses som stridande mot svensk ordre public. 

I fråga om erkännande av främmande avgöranden synes det därför naturligt
att tillgripa ordre public-förbehållet för att tillgodose det som anses vara bäst
för barnet. 

3.6 UNDERHÅLL TILL BARN

I mål som rör underhåll i svensk rätt gör sig framför allt två grundläggande
principer gällande vid bedömningen av underhållets storlek. Det ena är den
underhållsberättigades behov samt den underhållsskyldiges förmåga att
betala, 7:1 st 1 FB. En främmande regel eller dom rörande underhållsbidrag
som grundar sig på andra principer än dessa två bör således anses strida mot
svensk ordre public. Vidare, med hänsyn till barns bästa, synes det
naturligare att tillgripa ordre public-förbehållet för att bereda barn större
underhåll än för att beröva barnet det.268 

                                                
265 Se bl.a. Prop. 1990/91:8 s 39 f, 61.
266 Karlgren, SvJT 1956 s. 404.
267 Art. 1169 CCI.
268 Jänterä-Jareborg, SvJT 1993 s. 338.
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Fallet NJA 1986 s. 690 rörde sig om erkännande av ett tjeckoslovakiskt
avgörande angående underhållsskyldighet mot barnbarn. Genom dom
förpliktade en tjeckisk domstol en man att utge underhållsbidrag till sin
sonson med 150 kr i månaden. Sonsonen ansökte hos HovR om att domen
skulle förklaras verkställbar i Sverige.269 Farfadern bestred bifall till
ansökningen. HovR vägrade förklara domen verkställbar i Sverige av den
anledningen att domen inte kunde klassas som underhåll på grund av
föräldraskap. 

En av ledamöterna var av skiljaktig mening i fråga om motiveringen. Han
menade att det skulle vara säreget att i Sverige verkställa en dom, som
förpliktar en farfader att utge underhåll till ett barnbarn vars föräldrar är i
livet. Särskilt som bidragsskyldigheten ej gjorts subsidiär i förhållande till
underhåll från föräldrarnas sida och det ej heller framgår om
underhållsskyldigheten kan omprövas för den händelse föräldrarna själva får
förmåga att utge underhåll. Ett verkställande av den tjeckoslovakiska domen
får mot denna bakgrund och med hänsyn till den långa tid som farfadern
vistats i Sverige i själva verket anses vara i strid mot ordre public. 

HD menade att den underhållsskyldighet som omfattas av konventionens
huvudregel är mycket vidsträckt. Rätten noterar att ordre public-förbehållet
bara får användas i uppenbara fall och alltid bör användas restriktivt.
Farfaderns långa vistelse tid i Sverige utgör inte här anledning att anse
verkställighet av den tjeckiska domen uppenbart oförenlig med grunderna
för rättsordningen här i riket. 

Vad därefter gäller spörsmålet om huruvida erkännande och verkställighet
bör vägras av hänsyn till ordre public är följande att beakta: Den
tjeckoslovakiska domen avser underhållsskyldighet till barnbarn. Ett sådant
avgörande omfattas av huvudregeln i konventionen. Genom att tillträda
konventionen får Sverige anses ha utfäst sig att i princip godta en sådan
dom. Till grund för Sveriges anslutning till konventionen måste nämligen
anses ligga överväganden om att domar, vilka omfattas av 1976 års lag, som
regel inte är oförenliga med svensk rättsuppfattning. Att Sverige inte skulle
godta en dom om underhåll åt barnbarn av hänsyn till ordre public synes på
grund av det anförda inte kunna komma i fråga annat än i mycket speciella
fall. Omständigheterna i det nu aktuella avgörandet är ej sådana att
erkännande och verkställighet kan anses uppenbart stridande mot grunderna
för rättsordningen i riket.

Enligt 3§ st 1 i lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa
utländska domar och beslut angående underhåll till barn stadgas att ett
lagakraftvunnet avgörande meddelat i främmande stat avseende underhåll
till den som är gift eller fyllt tjugoett år inte skall gälla i Sverige. Stadgandet
kan tyckas vara grundat på ordre public-hänsyn. Men i rättsfallet NJA 1993

                                                
269 Lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående
underhållsskyldighet 2 §. Grundad på Haag-konventionen SÖ 1977:3.
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s. 420 ställdes denna fråga på sin spets. Käranden, som var tysk medborgare,
stämde sin fader, en svensk medborgare, på att betala underhåll för honom.
Vid tiden för stämningen var han tjugotre år gammal. Tysk domstol hade
redan dömt i saken och förpliktigat fadern att betala underhållsbidrag för
sonen. Men denna dom var sålunda inte verkställbar i Sverige enligt 3 § 1 st
för vid domens avgivande var sonen fyllda tjugoett år. Sonen var på grund
av en födelseskada 100% handikappad och därför oförmögen att försörja sig
själv eller bli försörjd på annat sätt. På grund av kärandens medborgarskap
och hemvist i Tyskland tillämpades tysk rätt i målet, vilken i princip
förpliktigar föräldrar att betala underhåll för sina barn oavsett barnets ålder
om barnet inte är i stånd att försörja sig självt. 

Motsvarande bestämmelse återfanns i 7:3 § st 1 FB i dess lydelse före 1979
där föräldrar var underhållsskyldiga även gentemot ett vuxet barn som på
grund av sjukdom eller annan dylik orsak inte kunde försörja sig självt.
Sedan förälders underhållsskyldighet mot vuxet barn i svensk rätt i FB
upphört, slutar föräldrars underhållsskyldighet i allmänhet då barnet fyllt
arton år men den kan i vissa fall utsträckas, dock längst till dess barnet fyllt
tjugoett år. Denna utveckling har enbart motiverats med införandet av
samhälleliga trygghetsinsatser såsom sjukförsäkring, förtidspension och
sjukbidrag. I Sverige anses det ge barnet tillräckligt med ekonomisk hjälp
vilket har ersatt föräldrarnas ansvar.270 

TR och HovR lämnade kärandens talan utan bifall. Man ansåg bland annat
att för svaranden personligen måste det te sig som stötande om han
samtidigt som han med sina skatteinbetalningar bidrar till uppbyggandet av
det svenska trygghetssystemet också skall tvingas betala underhåll till den
utomlands boende sonen, som inte är berättigad till underhåll enligt svensk
lag. Det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för svensk
rättsordning att ålägga svaranden underhållsplikt gentemot sonen för dennes
återstående livstid enligt tysk rätt. HD ansåg att tillämpningen av tysk rätt
inte kan anses strida mot svensk ordre public. Att FB inte ålägger föräldrar
underhållsskyldighet mot vuxet barn, eller att svenska domsregler inte avser
avgörande om underhåll till barn som fyllt tjugoett år,271 inte kan innefatta
något absolut ställningstagande från svensk sida mot sådan förpliktelse. 

Därav kan man inte dra slutsatsen att sådana förpliktelser skulle strida mot
svensk ordre public. Det svenska ställningstagandet i frågan har sin
bakgrund i landets ekonomiska och sociala förhållanden. Och att svensk rätt
inte längre innehåller nämnda bestämmelse kan inte hindra att
underhållsskyldighet fastställs enligt utländsk rätt när den
underhållsberättigade har sitt hemvist i ett land utan liknande sociala
förmåner. 

                                                
270 Se bl.a. SOU 1977: 37 s 71, Prop. 1978/79: 12 s 86, Ds Ju 1975:2 s 13 ff.
271 3§ st 1 lagen (1965: 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar
och beslut angående underhåll till barn. 2§ lagen (1976: 108) om erkännande och
verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.
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Man kan fråga sig om avgörandet inte stred mot lagstiftarens uppfattning i
denna fråga. Sverige har gjort ett förbehåll i konventionerna som innebär att
ett främmande avgörande som avser underhåll för tid då den som bidraget
avser är gift eller efter det han fyllt tjugoett år inte skall vara gällande här i
riket. Oavsett om detta har skett med hänsyn till ordre public eller ej bör
detta ges effekt vid tillämpning av främmande rätt som skulle medföra
underhållsskyldighet mot någon som är gift eller över tjugoett år. 

Det kan uppfattas som en inkonsekvens när svensk rätt inte intar samma
negativa attityd mot främmande lag, som stadgar om underhållsskyldighet
gentemot vuxna barn, som man eljest intar gentemot främmande avgörande
om sådan underhållsskyldighet. Restriktionen mot att erkänna sådana
avgöranden kan uppenbarligen kringgås genom att väcka talan om
underhållsbidrag i Sverige, i stället för i utlandet. Oavsett om det är fråga
om erkännande av den tyska domen eller att tillämpa den tyska lagen, leder
detta ändå till samma resultat, att en svensk medborgare åläggs att betala
underhållsbidrag till en person som är över tjugoett år. Det har därför
hävdats att om man överhuvudtaget skall tillämpa tjugoettårsregeln i
internationella sammanhang bör det även uppmärksammas vid lagvalet.272 

Ett fall från SveaHovR gällde fråga om underhållsskyldighet till vuxet barn.
Käranden var tjugofyra år gammal och bodde i Tyskland. Han var frisk och
arbetsför. Han ansågs vara i behov av yrkat underhåll. Han bedrev
heltidsstudier vid universitet och saknade större inkomster. TR ogillade
talan för att rätten inte ansåg att käranden ekonomiska förhållanden var
tillräckligt utredda. HovR fann däremot fadern förpliktigad att betala
underhållsbidrag med 500 DM från oktober 1988 till juni 1991. Ingen av
instanserna tog direkt ställning till lagvalsfrågan. Inte heller diskuterades
den svenska negativa inställningen till underhållsbidrag till vuxet barn.
HovR konstaterade att käranden var i behov av underhållsbidrag och biföll
hans talan. Att domen fick den utgången som den fick förutsätter att rätten
har tillämpat tysk rätt på fallet och därmed erkänner underhåll till vuxna
barn.273 Målet överklagades till HD men prövningstillstånd meddelades
inte.274

Vid anslutningen till LK och BK, vilka även omfattar underhållsavgörande,
har Sverige inte gjort något förbehåll vad gäller den så kallade
tjuguettårsgränsen. Däremot, av art. 57.1 BK och LK framgår att
konventionerna inte skall inverka på andra konventioner som
konventionsstaterna har tillträtt eller kommer att tillträda och som på
särskilda områden reglerar domstolars behörighet eller erkännande eller
verkställighet av domar. I LK art. 57.5 föreskrivs att om det mellan
ursprungsstaten och den stat som ansökan riktas till finns en special-
konvention om erkännande eller verkställighet av domar, skall de i

                                                
272 Jänterä-Jareborg, SvJT 1993 s. 340.
273 SveaHovR 1989-11-02 T-888/1988.
274 HD beslut 1990-03-06.
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specialkonventionen angivna förutsättningarna tillämpas. Motsvarande
stadgande återfinnes i art. 23 1973 års Haag-konvention. Denna konvention
utgör ej hinder mot att åberopa annat internationellt fördrag som gäller
mellan ursprungsstaten och den anmodade staten eller lagen i den anmodade
staten för att erhålla erkännande eller verkställighet av avgörande eller
förlikningsavtal. Konventionerna gör sålunda inget anspråk på att vara
exklusiva. Därför utmynnar detta i en osäkerhet vad gäller i vad mån man
bör slå vakt om den svenska negativa inställningen till erkännande av domar
från stater som är anslutna till BK respektive LK avseende underhåll till
vuxna barn.

De svenska reglerna i 7 kap FB gör ingen skillnad mellan barn födda inom
och barn födda utom äktenskapet. Men det finns länder som inte tillerkänner
utomäktenskapliga barn rätt till underhåll av fadern. En sådan åtskillnad i
dag skulle av de flesta jurister i Sverige uppfattas som stötande. I och med
att svensk rätt inte längre lägger barnets börd till grund för rätten till
underhållsbidrag samt ställer hänsynen till barnets bästa i centrum torde
främmande rätt eller beslut som gör denna åtskillnad anses strida mot svensk
ordre public. Men i förarbetena till lagen (1965:723) om erkännande och
verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till
barn antydde Socialstyrelsen möjligheten att de stater, där underhållsbidrag
till barn födda utom äktenskap ej kan utdömas, kommer att vägras
verkställighet med hänvisning till ordre public-klausulen. Om detta sker,
kommer konventionens betydelse att avsevärt begränsas för Sveriges del.275 

Vad gäller preskription av underhåll till barn enligt den tidigare lydelsen i
7:9 FB, gick rätten att kräva ut fastställt underhållsbidrag förlorad tre år efter
den ursprungliga gällande förfallodagen.276 Rättsfallet NJA 1984 s. 25
gällde verkställande av ett finskt underhållsavgörande. Enligt de svenska
preskriptionsreglerna hade rätten att verkställa domen gått förlorad, medan
finsk rätt, stadgade om en preskriptionstid på tio år. Tillämpningen av de
finska preskriptionsreglerna ansågs inte vara i strid med svensk ordre public
och därför kunde domen verkställas i Sverige.277 

Enligt svensk rätt torde jämkning av underhållsskyldighet inte kunna vinnas
retroaktivt, det vill säga för tid innan yrkande därom har framställts. I regel
torde anledning dock ej förekomma att på grund av ordre public-hänsyn
vägra verkställighet i Sverige av ett utländskt ändringsbeslut med verkan,
redan från den tidpunkt då de ändrade förhållandena faktiskt inträdde. I
fallet NJA 1929 s. 35 vilket rörde svenska förhållanden godtog HD inte
retroaktiv jämkning.

                                                
275 Prop. 1965:139 s. 12.
276 Jfr. den nuvarande lydelsen.
277 Jfr. NJA 1930 s. 692 där lagen i delstaten Massachusetts som stadgade om en tjugoårig
preskriptionstid inte ansågs vara stridande mot svensk ordre public.
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3.7 ARV OCH TESTAMENTE

3.7.1 BARN

Vad gäller tillämpningen av ordre public-förbehållet inom arvsrätten synes
det inte finnas någon praxis från högre domstolar på området. Därför  får
utgångspunkten för denna del vara de svenska internationellt tvingande
reglerna.

Rättslikhet, likhet inför lagen, till exempel förbud mot diskriminering, får
anses vara en grundläggande princip inom hela den svenska rättsordningen.
När främmande rätt gör skillnad mellan arvingarna beroende på deras börd
och kön, eller, kanske idag något ovanligare, beroende på religion eller ras,
uppfattas detta av de flesta som stötande. 

Barn födda utom äktenskapet har i många länder en mindre förmånlig
rättsställning.278 Inte bara i fråga om arv efter fader utan även efter faders
släktingar. År 1969 föreslog familjerättskommittén att utomäktenskapliga
barn i internationella avseenden skall jämställas med barn födda inom
äktenskap. Principen om lika arvsrätt skulle sålunda gälla för alla fall som
prövas av svenska domstolar, även om främmande lag skulle vara tillämplig.
Någon anknytning till Sverige krävdes inte heller för tillämpning av denna
rättslikhetsprincip.279 Denna uppfattning förefaller ha grundats på en ordre
public hänsyn.280 Bogdan, som i detta avseende lägger vikt vid frågans
anknytning till Sverige, menar att tillämpning av en främmande rättsregel
som i arvshänseende diskriminerar utomäktenskapliga barn skulle strida mot
svensk ordre public beroende hur stark anknytning som föreligger till
Sverige, exempelvis om barnet är svensk medborgare. Men samtidigt skulle
samma regel kunna tillämpas om det inte fanns någon relevant anknytning
till Sverige, om barnet är en i utlandet bosatt utlänning.

I många muslimska länder, tillerkänns idag dotter hälften så mycket arv som
sina manliga syskon.281 Sådana kvinnodiskriminerande regler är kanske
ändamålsenliga i länder där kvinnan inte bär ansvaret för familjens
försörjning utan där det är männen som bär det. Men dessa bör anses i dag
vara i uppenbar strid med rättsordningen i riket och inte tillämpas av svensk
domstol. Enligt min uppfattning är diskriminerande regler personligt
kränkande för den diskriminerade och tjänar endast till att upprätthålla
förlagda och patriarkaliska principer. Dessa regler får alltid anses vara
stridande mot svensk ordre public, oavsett hur starka än anknytningarna till
främmande stat är och hur svaga de än är till Sverige. Jag förmodar att
intresset att undvika skapandet av haltande rättsförhållande inte kan vara

                                                
278 Bl.a. art. 885 CCI.
279 SOU 1969:60 s. 235 - 236.
280 Karlgren, s. 146.
281 Schacht s. 170 -171. Jfr. art. 907.4 ICC.
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lika framträdande i sådana fall, vilket i så fall skulle motivera restriktivare
användning av förbehållet. 

Det ligger nära till hands att svenska arvsrättsliga regler som har till syfte att
tillgodose en nära anhörigs arvsskydd, regler om bröstarvingars rätt till
laglott, eller regler rörande borgenärsskydd kan anses vara internationellt
tvingande.282 

I NJA 1937 s. 261 ansågs en avliden rysk medborgares änka och barn
berättigade till här i landet befintlig kvarlåtenskap i form av fast egendom,
fastän enligt sovjetisk rätt sådan rätt saknades och sådan egendom skulle
tillfalla den sovjetiska staten. Det sovjetiska dekretet om arvsrättens
avskaffande ansågs inte äga giltighet utanför sovjetiskt territorium. Flera
skäl har varit avgörande för att avvisa rysk rätt, bland annat var det frågan
om offentligrättslig lagstiftning. Liknande fall, rörande rätt till arv av fast
egendom i Finland efter ryska medborgare, har varit uppe till behandling i
Finland. Högsta domstolens avgöranden grundades på finsk rätt i stället för
rysk, enligt vilken rätten till arv hade avskaffats redan vid den avlidnes
bortgång.283

I 4§ st 3 LIA stadgas att i fall då adoptivbarn ej har arvsrätt efter adoptanten
kan efter vad som finnes skäligt bestämmas att bidrag till barnets underhåll
skall utgå av behållningen i adoptantens dödsbo. Stadgandet utgör en
skyddsregel som grundar sig på svenska ordre public-hänsyn.284

Vad beträffar arvsavtal med annan än arvlåtaren har man 1:7 st. 2 IDL
stadgat att sådana avtal aldrig kan göras gällande här i riket. Att det ligger ett
ordre public-hänsyn bakom detta synes vara uppenbart. Främmande lag, som
tillåter fideikommiss, har även ansetts vara i strid med ordre public.285

3.7.2 EFTERLEVANDE MAKE

Vad gäller den efterlevande makens arvsrätt kan noteras den i 3:1 st. 2ÄB
upptagna basbeloppsregeln. Den utgör en arvsrättslig garantiregel till den
efterlevande makens fördel. Den efterlevande maken har alltid rätt att ur den
avlidne makes kvarlåtenskap erhålla så mycket egendom att den tillsammans
med den egendom som hon redan fått genom bodelningen skall motsvara
fyra gånger gällande basbelopp. Ett testamente av den avlidne maken som
inkräktar på denna rätt är till den delen utan verkan. Denna basbeloppsregel
skall äga tillämplighet även när främmande rätt tillämpas på arvsfrågan.286 

                                                
282 Jänterä-Jareborg, 1989 s. 248.
283 Jänterä-Jareborg, 1989 s. 235.
284 SOU 1969:11 s. 46.
285 Jänterä-Jareborg,1989, s. 240.
286 SOU 1969:60 s. 131. Jfr. 21§ NDL.
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Den svenska arvsregeln att efterlevande make ärver före de gemensamma
bröstarvingarna har inte ansetts vara internationellt tvingande. Makens
arvsrätt kan åsidosättas genom testamente. Intresset att skydda den
efterlevande maken har inte ansetts vara så starkt. Lagstiftaren har funnit
basbeloppsregeln vara tillräckligt för att tillgodose sådant skydd.287 

När ena maken avlider är det vanligt att den efterlevande maken är gammal
och i större behov av kvarlåtenskapen än vad de vuxna barnen är. Om
tillämpningen av lex causae skulle lämna den efterlevande maken helt
lottlös kan det anses strida mot ordre public-principen. Man kan med
tillämpningen av tvingande svenska regler tillse att den efterlevande
tillförsäkras ett visst grundskydd. Ett sådant ingripande skulle kanske vara
mindre motiverat när den efterlevande maken själv är tillräckligt förmögen
för att ett sådant skydd inte skulle anses nödvändigt.

Slutligen bör det noteras att arvskifte blott är en privat förrättning. Hur och
enligt vilken lag kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingarna är deras ensak,
om de är ense. Arvskiftet behöver inte följa några regler alls.

                                                
287 Jänterä-Jareborg, 1989 s. 258.
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4 VISSA AVTALSRÄTTSLIGA
ASPEKTER

4.1 ORDRE PUBLIC INOM RAMEN AV LAGVAL

Utgångspunkten för den svenska avtalsrätten är avtalsfrihet och
partsautonomi, det vill säga möjligheten för parterna att själva bestämma
villkoren för avtalet. Av detta följer även rätten att inom vissa ramar
bestämma vilken stats rätt som parterna vill skall vara tillämplig och reglera
deras rättsförhållanden.

Ovan berörde jag den ofta citerade metaforen att internationell privaträtt
liknas vid ett steg in i mörkret. Detta är kanske mera adekvat vid fall när
lagvalet sker medelst lag. Men vad beträffar situationer där parterna själva
valt tillämplig lag på sitt avtalsförhållande äger denna liknelse ingen
relevans. Att parter ofta väljer att underkasta sitt rättsförhållande ett annat
lands lag beror ofta just på att de är väl bekanta med de materiella reglerna i
den utvalda lagen. Därför kan det knappast vara frågan om ett steg in i
mörkret. Det har därför nämnts två bärande skäl till varför man skall godta
parternas rätt att själva bestämma tillämplig lag för internationella avtal. Det
ena är parternas intresse att med större säkerhet kunna förutse vilket lands
lag som kommer att tillämpas på avtalet, kravet på större rättssäkerhet för
parterna och möjlighet att förutse målets utgång. Det andra är parternas
större behov av avtalsfrihet i internationella affärsförhållanden. I detta fall är
det fråga om frihet att avtala sig bort från indispositiva regler i den annars
tillämpliga statens lag.288

Det sagda medför ett mindre behov av tillämpningen av ordre public-
förbehållet. Ty avtalsfriheten på detta område har till syfte att ge parterna
möjlighet att välja den rätt som de känner bäst till och som bäst kan reglera
deras förhållanden samt därmed bringa klarhet om tillämplig lag. En
långtgående tillämpning av ordre public och eventuella regler i svensk rätt
skulle medföra ett ovälkommet osäkerhetsmoment, vilket leder till ett
förfelande av hela syftet med lagvalsfriheten. Denna skulle då begränsas till
en materiell partshänvisning, blott inom ramen för de dispositiva
bestämmelserna i svensk lag, vilket inte torde vara avsikten. Därför bör
tillämpning av den negativa ordre public-principen ske endast i mycket
exceptionella fall.

Vidare är användningen av ordre public överhuvudtaget mycket sällsynt i
icke konsumentrelaterade avtalsförhållanden. Detta beror på att
avtalsförhållandena är mindre färgade av etiska krav, samt att staternas
obligationsrätt är grundad på samma rationella värderingar. Det sagda får
                                                
288 Pålsson, 1995 s. 43- 43.
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inte innebära att man kan utesluta att ordre public-förbehållet inte kommer
till användning i dylika fall. Emellertid är det i första hand den positiva
ordre public-förbehållet som kan tänkas komma mest till användning.

Slutligen bör det tilläggas att i fråga om betingelserna för parternas
överenskommelse om viss tillämplig lag bedömes de efter denna lag, och
således inte enligt lex fori. Tillämpning av civilrättsliga ogiltighetsgrunder
såsom svek, tvång, med mera på själva lagvalsvillkoret, har ansetts falla
utanför tillämpningen av ordre public-principen. Normalt skall sådana
ogiltighetsgrunder prövas enligt den lag som parterna valt för att reglera
deras avtal. När lex fori ger möjlighet till jämkning av oskäliga avtalsvillkor
och lagvalsavtalet ingåtts utomlands under mindre betryggande former kan i
vissa fall jämkning ske en enligt lex fori.289 

4.2 ORDRE PUBLIC I AVTALSFÖRHÅLLANDEN

I denna del av arbetet vill jag beröra tillämpningen av ordre public-
förbehållet inom avtalsförhållanden. Detta är ett omfångsrikt område, därför
kan detta avsnitt inte göra anspråk på att vara annat än ytterst fragmentariskt.

Inom den svenska avtalsrätten finns regler och principer som frånkänner en
rättshandling dess giltighet. Det rör sig om förbjudna avtal, avtal som strider
mot goda seder, ocker, svek och så vidare. 

Det har särskilt omtalats att 36§ AvtL, enligt svensk rättsuppfattning, skulle
utgöra en sådan internationellt tvingande bestämmelse, i alla fall i vissa
situationer.290 Fråga har ställts huruvida tillämpningen av ett utländskt
avtalsstatut vore uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska
rättsordningen när denna tillämpning skulle tvinga svensk domstol att
upprätthålla ett avtal eller avtalsvillkor som enligt svensk rättsuppfattning är
oskäligt i den mening vari oskälighetsbegreppet används i 36§ AvtL. Vid
tillkomsten av 36§ AvtL var utgångspunkten att generalklausulen skulle
tillämpas endast när svensk rätt utgjorde avtalsstatutet.291 Numera i såväl
doktrin och förarbetena betraktas 36§ såsom internationellt tvingande.292

Man kan fråga sig i vilken mån uppfattningen att 36§ AvtL, såsom
internationellt tvingande, skulle påverka behandlingen av de främmande
rättselementen, på ett sätt som det negativa ordre public-förbehållet inte
skulle göra. I de flesta fall där man kan konstatera att ett avtalsvillkor är

                                                
289 Jänterä-Jareborg, 1989 s. 236. Jfr. Art. 2.3 1955 års Haagkonvention om tillämplig lag
beträffande internationella köp av lösa saker, 3§ 2 st IKL, art. 10 1978 års Haagkonvention
om tillämplig lag beträffande makarskrättsförhållande, art. 8 1980 års EG-konvention om
tillämplig lag beträffande kontakträttsliga förpliktelser.
290 Bogdan, TfR 1982 s. 35. Ds 1992:28 s. 53. Prop. 1997/98:14 s. 28.
291 Prop. 1975/76:81 s. 130. 
292 Prop. 1992/93:222 s. 50. Prop. 1997/98:14 s. 28. Bogdan, lov og rett 1996 s. 117 ff.
Bogdan, TfR 1982 s. 35.
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oskäligt, bör det även anses vara uppenbart oförenligt med rättsordningen
här i riket. 36§ AvtL är en vag generalklausul, kanske nästan lika vag och
svårdefinierbar som den negativa ordre public-klausulen. Att anse den
såsom internationellt tvingande förefaller mig göra varken till eller från. 

Många av ogiltighetsreglerna i AvtL är även sanktionerade inom straffrätten:
svindleri, ocker, utpressning, olaga tvång, med mera. Enligt min övertygelse
torde även dessa regler ha samma tvingande natur. Dessa avtalsrättsliga
principer är inte unika för Sverige. De förekommer mer eller mindre i alla
rättsordningar. Därför kan användningen av sådana svenska regler endast
komma i fråga vid de fall då tillämpningen av avtalsstatutet inte skulle
tillhandahålla samma möjlighet som svensk rätt tillhandahåller att komma åt
samma rubbningar.293 

Den svenska rättsordningen ger konsumenterna ett relativt långtgående
skydd, framförallt genom indispositiva lagbestämmelser. Detta har inneburit
en begränsning av avtalsfriheten för parterna att genom överenskommelse
sätta dessa bestämmelser ur spel. Att svenska konsumenträttsliga
bestämmelser är indispositiva har inte ansetts utgöra hinder mot att
acceptera lagvalsklausuler mellan en konsument och näringsidkare rörande
tillämplig lag på avtalet.294 Denna partsautonomi har accepterats inom vissa
ramar. Dessa ramar är naturligtvis konsumentskyddande regler som är
internationellt tvingande. Detta framgår bland annat av förarbetena till 1980
års KFL. Där konstaterades att; ”starka skäl talar för att tvingande regler
som avser att skydda konsumentintressen kan tillämpas ifall då svenska
konsumenters rätt berörs.”295  

I ett fall från MD 1973:11 hade ett danskt bolag utbjudit
korrespondenskurser genom hemförsäljning i Sverige. Genom ett intaget
avtalsvillkor skulle alla tvister mellan parterna avgöras enligt dansk lag.
Dansk rätt innehöll inga regler motsvarande den svenska
hemförsäljningslagen. Bolaget, hänvisade till lagvalsklausulen och hävdade
att den svenska HemL inte var tillämplig. MD konstaterade att HemL
innehåller tvingande regler till konsumenternas skydd och att grunderna för
avtalsvillkorslagen får anses följa av att ett avtalsvillkor om det tillämpas,
skulle innebära att konsumenten undandras det skydd en tvingande
konsumentskyddslagstiftning annars erbjuder då avtalsvillkoret är att anse
som otillbörligt mot konsumenten. 

MD godtog i och för sig lagvalsklausulen såsom internationellt
privaträttsligt giltig. Parterna i ett konsumentavtal har rätt att komma
överens om tillämplig lag. Man menade att konsumentavtalsvillkorslagen är
internationellt tvingande och på samma sätt som i fråga om andra oskäliga
avtalsvillkor kan näringsidkaren förbjudas att i framtiden använda sig av

                                                
293 Gaarder, s. 51.
294 Se 3§ 1 st. IKL,  art. 5.2 RK. MD  1973:11 s. 311.
295 Prop. 1979/80:9 s. 98.
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oskäliga avtalsvillkor. Av detta kan man dra slutsatsen att om ett sådant
lagvalsvillkor kommit till användning vore det möjligt för allmänna
domstolar att vid tvist mellan parterna med stöd av IKL 6§ förklara
tillämpningen av den främmande lagen såsom stridande mot svensk ordre
public.

Konsumentskyddet kommer till uttryck i 4§ FML. Lagen avser inte bara
konsumentförhållanden, utan syftar främst till att skydda konsumenter. Det
vill säga att lagens bestämmelser är tvingande till konsumentens fördel. I 3§
FML finns en bestämmelse som anger lagens tillämplighet när ett
förmedlingsuppdrag har anknytning till utlandet. Enligt bestämmelsen
tillämpas lagen oavsett var fastigheten är belägen, och oavsett om en
väsentlig del av mäklarens uppdrag utförs i Sverige. Detta stadgande kan
förstås bland annat som en ordre public-regel. När mäklaruppdraget är
underkastad främmande lags tillämpning skall FML:s tvingande
skyddsregler träda in till skydd för konsumenterna. Denna uppfattning har
motiverats med rättspolitiska hänsyn inte minst art 7.2 RK.296 

Inom arbetsrätten har skyddsintresset gjort sig gällande vad beträffar
tillämpningen av svenska internationellt tvingande regler. Detta
skyddsintresse har kommit till uttryck genom att bestämmelserna i LAS har
sagts vara internationellt tvingande. Detta har framkommit såväl i praxis och
som i förarbeten till lagen. I rättsfallet AD 1976 nr. 101 som gällde svensk
domsrätt, underströk AD att anställningsskyddslagens bestämmelser var
tvingande och att denna lag utgör en del av den sociala skyddslagstiftning
som har tillkommit för att garantera arbetstagaren trygghet i anställningen. 

I förarbetena uttrycktes saken så att LAS utgör en socialskyddslagstiftning.
Av lagens tvingande karaktär synes vidare följa att en överenskommelse
mellan parterna i ett anställningsavtal om att visst lands lag skall tillämpas
på anställningsförhållandet inte skall tillmätas någon avgörande betydelse
för lagvalsfrågan. Lagen innehåller inte några bestämmelser om dess
tillämplighet på anställningsförhållanden med internationell anknytning.
Detta har överlämnats till rättstillämpningen att lösa. Att LAS är
internationellt tvingande skall inte förstås så att det innebär att den är
tvingande i alla avseenden och situationer. Anställningsavtalets anknytning
till Sverige har sagts spela roll. Allt arbete som utföres här i landet torde i
princip vara underkastat lagen. När det gäller arbete som utförs i annat land
torde lagen i princip bli tillämplig om parterna är svenska rättssubjekt.297 Att
vissa bestämmelser i LAS är av tvingande natur skall inte innebära att
domstolarna skall vägra tillerkänna verkan åt den lag som parterna har
överenskommit såsom avtalsstatut. Detta framgår av art. 6.1 i RK att oavsett
bestämmelserna i art. 3 skall parternas val av tillämplig lag i ett
anställningsavtal inte medföra att den anställde berövas det skydd som
tillförsäkras honom enligt tvingande regler i den lag som enligt punkt 2

                                                
296 Bogdan, SvJT 1995 s. 5-6.
297 Prop. 1973:129 s. 229. Eek, 1972 s. 266.
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skulle tillämpas om inget lagval har gjorts. I ett anställningsavtal med
internationell anknytning vilken annars vore underkastad svensk rätt kan
parterna i och för sig välja utländsk rätt såsom avtalsstatut. Men att svenska
domstolar normalt skall bortse från sådana bestämmelser i den valda
rättsordningen vilka står i strid med de tvingande bestämmelserna i den
svenska arbetsrätten. 

Vad gäller den kollektiva arbetsrätten kan man nämna rättsfallet NJA 1987
s. 885. Fallet gällde ett i Panama registrerat fartyg med ett i samma land
registrerat bolag som ägare och med polsk besättning som i svensk hamn
blev föremål för blockad av Svenska Transportarbetareförbundet. Syftet med
blockaden var att förmå redaren att ingå kollektivavtal med en internationell
facklig organisation och enskilda anställningsavtal med besättningsmännen.
På grund av blockaden ingick redaren sådana avtal. Sedan
besättningsmännen väckt talan om utfående av lön enligt nämnda
anställningsavtal, invände redaren att anställningsavtalen och
kollektivavtalet var ogiltiga då de tillkommit genom rättsstridigt tvång i
form av otillåten stridsåtgärd. Fråga i målet var dels angående tillämplig lag
beträffande spörsmålet om anställningsavtalens respektive kollektivavtalets
giltighet, dels, när panamansk rätt ansetts tillämplig, huruvida tillämpningen
därav, vilket leder till avtalens ogiltighet, kan anses strida mot svensk ordre
public. 

Kärandena, arbetstagarsidan, menade att enligt svensk arbetsrätt, som enligt
dem borde tillämpas, var stridsåtgärderna i Sverige, såväl primäråtgärden,
som stuveriarbetarnas sympatiblockad, fullt tillåtna. Rätten att vidtaga
fackliga stridsåtgärder i Sverige är grundlagsfäst genom bestämmelser i 2
kap 17 § RF. Vidare anfördes att om rätten skulle välja att tillämpa
panamanska regler i detta fall skulle en tillämpning av dessa således vara i
strid med ordre public. Man menade att TR:n inte kunde tillämpa en
bestämmelse i panamansk rätt som skulle innebära att ett anställningsavtal,
som ingåtts som en följd av en i Sverige uppenbart tillåten stridsåtgärd,
skulle vara ogiltigt. Ej heller kan TR:n tillämpa panamanska regler som
innebär en kränkning av föreningsrätten eller rätten för vissa grupper av
anställda att vidtaga stridsåtgärder. Alla instanser ogillade käromålet. HD
ansåg att RF:s bestämmelser om skydd för föreningsfrihet och för rätten att
vidta fackliga stridsåtgärder inte kan i sig hindra en tillämpning av
främmande lag som följer av de normer som gäller för ”lösning av
lagkollisioner”. Men reglerna är av betydelse vid en bedömning av ordre
public-principen, eftersom dessa ger uttryck åt de värderingar som svensk
rätt tillmäter de ifrågavarande rättigheterna. Mot HD:s ställningstagande kan
anföras att det inte alltid är självklart att en internationell regel som anses
vara tvingande skall förstås som en lagvalsregel eller som en ordre public-
regel. Ofta kan en regel uppfattas som en lagvalsregel och en internationellt
tvingande regel på samma gång, jämför 3§ FML, 3:1 st. 2 ÄB. RF:s
bestämmelser får anses vara internationellt tvingande, därmed skall dessa
bestämmelser i sig också kunna vara relevanta och fungera som en
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lagvalsregel, till förmån för svensk rätt, när fråga uppstår om huruvida
tillämpning av främmande rätt kränker skydd som RF tillförsäkrar. 

Det noterades att den panamanska arbetsrättsliga lagstiftningen innehåller en
detaljerad reglering av rätten att använda stridsåtgärder på arbetsmarknaden.
Bestämmelserna innebär visserligen att rätten att tillgripa stridsåtgärder är
mera begränsad än enligt svensk lagstiftning. Även enligt den panamanska
lagen föreligger emellertid en principiell frihet att bilda fackliga
organisationer och att vidta stridsåtgärder för att hävda fackliga intressen.
Panama har också anslutit sig till åtskilliga konventioner på arbetsrättens
område. Mot bakgrund härav kan inte med fog påstås att den arbetsrättsliga
regleringen i Panama har sådana grundläggande brister att på grund härav en
tillämpning i målet av regler i denna lagstiftning måste avböjas av hänsyn
till ordre public. 

En ytterligare aspekt gällde i vilken utsträckning verkningar av främmande
rätts tillämpning skall beaktas. HD ansåg att kärandeparternas prognoser om
stridsåtgärdernas goda effekter för svenska intressen inom arbetsmarknaden,
hänsynen till att svenska sjömän kan komma att anställas på fartyget och att
aktioner av förevarande slag är ägnade att bland annat allmänt höja
lönenivån inom sjömansyrket, inte kunde tillmätas någon avgörande
betydelse ur ordre public-synpunkt. Av detta kan man dra slutsatsen att
endast verkningar och resultat som har direkt verkan för part skall vara av
betydelse, inte indirekta och potentiella verkningar för sjömän i allmänhet. 

I rättsfallet AD 1989 nr 120 hänvisades till ovan citerade NJA 1987 s. 885.
Där gällde även saken lovligheten av stridsåtgärder för att få till stånd ett
kollektivavtal. AD ansåg att giltigheten av de vidtagna stridsåtgärderna
skulle bedömas enligt flaggans lag och fann dessa olagliga. Genom
införandet att det så kallade Lex Britannia 25 a § MBL, efter domen AD
1989 nr 120, kan främmande rättsordningar på området inte längre betraktas
som likvärdiga med den svenska. Där stadgas att ett kollektivavtal som är
ogiltigt enligt utländsk rätt på den grunden att det tillkommit efter
stridsåtgärd är trots detta giltigt här i landet, om stridsåtgärden var tillåten
enligt denna lag. De vidtagna lagändringarnas lämplighet har ifrågasatts. Det
har menats att det skulle ha varit fråga om felaktig uppfattning om
Britanniadomens räckvidd som prejudikat och en bristande tilltro till
domstolarnas benägenhet att i klart stötande fall tillämpa ordre public.298

Enligt svensk rätt är preskription ett materiellträttsligt spörsmål och skall
därför bedömas efter avtalets skuldstatut. I fallet NJA 1930 s. 692 hade
preskriptionen enligt svensk rätt inträtt men inte enligt lagen i delstaten
Massachusetts som hade en längre preskriptionstid, tjugo år. Enligt denna
lag ansåg preskriptionsinstitutet det vara en processuell fråga och inte en
materiellrättslig sådan. HD behandlade preskriptionsregeln som vore den
materialrättslig och med tillämpning av lagen i delstaten ansågs inte fordran

                                                
298 Rydman, SvJT 1992 s. 174.
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vara preskriberad. I fallet hade inte gått mycket lång tid sedan skulden hade
preskriberats enligt svensk rätt.

NJA 1934 s. 491 rörde frågan om skiljedoms materiella innehåll stred mot
svensk ordre public, 7§ p 8 USL. Ett holländskt och ett svenskt bolag hade
ingått ett köpeavtal, mot betalning i ”svenska kronor” samt att eventuella
tvister skulle avgöras genom skiljedom. Kort därefter övergav Sverige
guldmyntfoten vilket ledde till försvagning av svenska kronan. Det
holländska bolaget krävde att betalning skulle ske i guldkronor, vilket det
svenska bolaget bestred. Skiljedomarna dömde till holländska bolagets
fördel. HovR ansåg att skiljedomarna hade bortsett från gällande rätt eller att
domen i övrigt är grundad på materiellt oriktig rättstillämpning vilket inte
medför grund att vägras verkställighet med åberopande av ordre public.
Enligt förarbetena kan en skiljedom vägras verkställighet om under
skiljemannaförfarandet de mest elementära rättsprinciper åsidosatts eller om
skiljedomen går ut på utförande av någon prestation som enligt svensk
rättsåskådning inte lagligen kan framtvingas.299

Vad gäller konfiskationer, har den svenska rättsuppfattningen traditionellt
ansett att utländska konfiskationer är territoriellt begränsade. Detta har i
rättspraxis inneburit att de i Sverige erkänns om egendomen vid tiden före
konfiskationen befann sig i konfiskationslandet. Har egendomen befunnit
sig i Sverige har man varit mera restriktiv. Detta följer av
isolationsprincipen samt även hänsynen till svensk ordre public. I doktrin
har nämnts utländska ersättningslösa eller diskriminerande konfiskationer
som exempel på åtgärder stridande med svensk ordre public. 

Ett intressant rättsfall på området är NJA 1941 s. 441 som avsåg
konfiskation av ett judiskt handelsbolag i Nazityskland. Ägarna hade drivits
i exil i Sverige och bolaget underkastades en nazistisk kommissarisk
tvångsförvaltning. Tvisten mellan de judiska ägarna och förvaltaren gällde
rätten till betalning för varor som bolaget hade sålt såväl före som efter
tvångsförvaltningen. HD ansåg att den kommissariska tvångsförvaltningen
var territoriellt begränsad och därför inte kunde anses inbegripa egendom
som redan före förvaltningens anordnande befann sig i riket. Betalning för
varor som försålts efter förvaltningens inrättande tillerkändes den
kommissariska tvångsförvaltningen.

Samma negativa inställning synes ha varit aktuell i rättsfallet NJA 1998 s.
838, gällande upphovsrättsbrott. Förläggaren hade utan
upphovsinnehavarens tillstånd publicerat en svensk översättning av boken
Mein Kampf. Åklagaren menade att upphovsrätten tillkom delstaten Bayern,
vilken genom en dom 1948 konfiskerade Adolf Hitlers i förbundslandet
Bayern befintliga kvarlåtenskap i sin helhet, däribland upphovsrätten till
boken. Den prejudiciella frågan i målet var om att Bayern hade
upphovsrätten till verket. HD ansåg att trots den tyska konfiskationen kunde

                                                
299 NJA II 1929 s. 93. 
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Bayern inte anses ha förvärvat förlagsrätten till verket i Sverige. Detta
grundar HD på upphovsrättliga specialregler. Den negativa inställningen till
främmande offentligrättslig lagstiftning kommer inte klart till uttryck. Men
denna inställning synes ha spelat roll vid avgörandet. Vad gäller prövningen
av konfiskationens förenlighet med svensk ordre public ansåg sig HD inte
behöva göra detta.300 

                                                
300 Jfr. NJA 1937 s. 261 ingrepp i arvsrätten.
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5 PROCESSRÄTTSLIGA
ASPEKTER

5.1 PROCESSUELL ORDRE PUBLIC

Det behöver inte alltid vara det främmande avgörandets materiella innehåll
som anses vara i strid med ordre public. Om det främmande avgörandet är
grundat på materiella regler som hos oss uppfattas som motbjudande och
stötande, talar man materiell ordre public. Men vid sidan av det har det
talats om en processuell ordre public. Detta innebär att ett erkännande eller
verkställighet av ett främmande avgörande inte vägras för att det har
grundats på enligt vår uppfattning odiösa regler utan för att det har
förekommit fundamentala brister eller grova rättegångsfel i det utländska
förfarandet. I båda fallen anser man avgörandet såsom stridande mot svensk
ordre public.301

Den kritiska punkten har här varit delgivning av stämningen. Ty det är på
detta sätt som svarande överhuvudtaget får reda på processen mot honom.
Det tycks inte vara nödvändigt att delgivningen skall ha skett enligt lagen i
den staten där avgörandet meddelades. Svenska myndigheter behöver
således inte göra en prövning om främmande domstolen har följt sin egen
lag. Det väsentliga är att delgivningen skall ha skett effektivt. Med det har
det menats att delgivningen har nått svaranden eller åtminstone varit ägnat
att nå honom, samt att han skall ha haft skälig tid att förbereda sitt
försvar.302

Rättsfallet NJA 1956 s. 337 gällde erkännande av en polsk vårdnadsdom
efter äktenskapsskillnad, där vårdnaden hade anförtrotts fadern. HD ansåg,
utan att direkt nämna ordre public, att det fanns vissa vedertagna
internationellt processrättsliga grundsatser, med vilka ett främmande
avgörande inte kan tillerkännas verkan med mindre än att vissa allmänna
minimikrav på rättegången som sådan är uppfyllda. Vid den polska
rättegången hade varken modern, den tappande parten, eller hennes ombud,
blivit delgivna stämningen och inte heller varit närvarande när målet
handlades. Modern fick kännedom om den polska domen uppemot ett år
efter klagotidens utgång. Därför kunde inte den polska domen tillerkännas
verkan här i Sverige.

Ett fall från 1988 rörde erkännande enligt 3:8 IÄL av en jugoslavisk dom om
äktenskapsskillnad. Sökanden yrkade att i Jugoslavien meddelad dom om
äktenskapsskillnad inte skulle erkännas i Sverige med anledning av att den
var i strid med svensk ordre public. Sökanden anförde som skäl till det att
                                                
301 Pålsson, 1995 s. 208.
302 SOU 1983:25 s. 140-141.
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hon inte har haft vetskap om att ett skilsmässoförfarande pågått. Någon
bodelning hade inte heller ägt rum. Kvinnan erhöll kännedom om den
aktuella domen först i samband med hennes makes död, tio år efter att
domen meddelats. Under de tio åren hade paret i officiella sammanhang
betraktats som makar. Till stöd för sin talan anför hon bland annat att domen
är uppenbart oförenlig med grunderna för den svenska rättsordningen, ordre
public. Under den jugoslaviska rättegången hade hon varit representerad av
en advokat som saknat behörig fullmakt att föra hennes talan i
skillnadsmålet. Den fullmakt som advokaten använde i rättegången var
nämligen förfalskad av hennes man. Hon hade inte heller fått del av vare sig
stämningen eller kallelsen till den jugoslaviska domstolen. Om domen
erkänns här i riket får det besvärliga konsekvenser för henne och hennes
barn exempelvis vad gäller pension. Möjligheterna att få
äktenskapsskillnadsdomen ogiltigförklarad vid domstol i Jugoslavien var
begränsade. 

HovR lämnade yrkandet utan bifall med motiveringen att någon egentlig
bristfällighet i den jugoslaviska domstolens handläggning av målet inte
kunde visas. Mål som enbart angår äktenskapsskillnad anses inte heller här i
riket vara av den arten att parternas personliga inställelse är nödvändig.
Även i Sverige kan det vara möjligt att erhålla dom på äktenskapsskillnad
genom förfalskning av makes namnteckning. På grund av det anförda och då
förutsättningar för prövning av domens eventuella ogiltighet på grund av
förfalskning inte föreligger i målet, kan det ändå inte anses att erkännande
av domen skulle vara uppenbart oförenlig med grunderna för den svenska
rättsordningen. HD ansåg att, med anledning av de omständigheter under
vilken den utländska äktenskapsskillnadsdomen hade tillkommit, var
uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen här i riket och således
inte kunde erkännas.303 

Andra tänkbara fall som kan betecknas som åsidosättande av elementära
processprinciper är när svaranden inte tillåtits resa in i det land där talan mot
honom är anhängig, förhandlingarna har hållits på ett språk som svaranden
inte förstod rätten inte bistod honom med tolk eller att rätten var partisk.

Det processuella ordre public-förbehållet har i ett flertal fall i viss mån
reglerats separat och explicit, inte generellt. Det är således omedelbara
anmaningar till rätten att inte erkänna ett främmande avgörande om det
skulle visa sig att vissa processprinciper inte har iakttagits. Dessa regler
sammanfaller med praxis, och minskar behovet och utrymmet för
användningen av den generella ordre public-klausulen som upptagits vid
sidan.304 Dessa regler rör ofta att främmande avgöranden inte skall erkännas
eller verkställas om svaranden inte har delgivits stämningsansökan och
därmed har uteblivit från förhandlingen. Eller att när denne har delgetts
stämningen har han inte haft tillräckligt med tid att förbereda sin talan. I

                                                
303 NJA 1988 s. 528.
304 SOU 1983:25 s. 142 ff.
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vissa fall har lagen stadgat att dom som meddelats trots res judicata inte
skall verkställas.305

Dessa så kallade elementära och vedertagna internationella processrättsliga
grundsatser har till syfte att säkerställa iakttagande av processrättsliga
grundprinciper i den stat där domen görs gällande, att skydda rätten till
svaromål och (de svagare) parternas rättigheter i processen samt för att
undvika att domar som är oförenliga med varandra erkänns. Detta kan
förstås som internationellt tvingande regler, positiv ordre public.
Huvuddragen i dessa vedertagna internationellt processrättsliga grundsatser
återfinns i art 6 EKMR samt i våra rättegångsprinciper. Man kan säga att det
en implicit tillämpning av dessa.306

Enbart svarandes utevaro har inte ansetts utgöra tillräcklig grund för att
vägra erkännande på grund av ordre public, om han i god tid har mottagit
kallelse till förhandlingen, stämningen, och fått del av domarna i tid för att
kunna iaktta fristerna för att kunna fullfölja talan och överklaga domen. Av
det skälet ansåg HD inte att ett erkännande av domarna stred mot ordre
public.307 

NJA 1980 s. 29 handlade om verkställande av en finsk tredskodom. Den
finska domen som rörde en betalningstvist hade meddelats i frånvaro av
ställföreträdaren för svarandebolaget (gäldenären). Han hade på grund av
sjukdom två dagar innan rättegången varit förhindrad att närvara vid den.
Han hade heller ingen möjlighet att anlita ett ombud för att föra bolagets
talan. Käranden ansökte hos kronofogdemyndigheten om verkställighet av
domen enligt NEVL där ansökan bifölls. Svaranden anförde besvär hos LSt.
och anförde bland annat att verkställigheten strider mot svensk ordre public.
LSt. ansåg att en verkställighet av domen skulle strida mot svensk ordre
public. Ty den finska domen hade meddelats trots att svaranden hade visat
laga förfall. HD var av annan mening på den punkten, och ansåg inte att
domen skulle falla inom ramen av ordre public-förbehållet.

Vidare har parts inställning i rättegången ansetts vara av betydelse i
sammanhanget. Rättsfallet NJA 1999 s. 181 gällde bland annat tillämpning
av 7 § 2 st 1 IFL huruvida ett utländskt faderskapsavgörande skulle
erkännas. Saken gällde erkännande av en faderskapsdom från Madagaskar
mellan barnets moder och den avlidne faderns far. HD ansåg att även om
den avlidnes far inte hade informerats om rättegången i Madagaskar och
följaktligen inte hade möjlighet att svara i saken så var detta inget hinder för
erkännande av domen. De rättssäkerhetskrav som ställs inom en process
ansågs inte ha blivit åsidosatta. Ty faderns inställning i faderskapsfrågan var
känd för domstolen i Madagaskar. Ett svaromål från fadern hade ändå inte
                                                
305 Jfr. art 27 st 2 BK. Art 15 Rådets förordning nr 1347/2000. 8§ NEVL. 7§ st 2 IFL. 3§ st.
2 lag (1965) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut
angående underhåll till barn.
306 SOU 1983:25 s. 139. Danelius, s. 60.
307 NJA 1973 s. 628.
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påverkat målets utgång. Dessutom hade han själv inte framställt någon
erinran om att målet avgjorts utan hans hörande. Därför kunde domen inte
vägras erkännande på den grunden. Den avlidne mannen efterlämnade en
dotter, som det var ostridigt att han var far till. Dottern hade heller inte
kallats till rättegången i Madagaskar och inte ens fått tillfälle att yttra sig i
fallet. Enligt 3:6 st 1 FB skall en talan om fastställande av faderskap, när den
utpekade fadern är avliden, föras mot endast dennes arvingar. 

I och med att det ansökta erkännandet av faderskapsdomen enligt svensk rätt
var avgörande för arvsrätten efter fadern ställdes frågan om domen var
förenlig med svensk rättsuppfattning att en avliden man kan förklaras vara
fader till ett barn utan att arvingarna beretts tillfälle att yttra sig i målet. Men
med hänsyn till den restriktiva tillämpningen av ordre public-förbehållet
ansåg HD inte att den omständighet att domen meddelats utan att dottern
beretts tillfälle att yttra sig skulle utgöra tillräcklig grund för att vägra
erkänna domen så som stridande mot svensk ordre public.

Rättsfallet NJA 1953 s. 407 rörde verkställighet av utländsk skiljedom.
Frågan gällde huruvida part vid skiljemannaförfarandet hade erforderlig
möjlighet att föra sin talan. Att domen grundats enbart på för skiljemännen
förebragt skriftligt material och att parten inte förde sin talan muntligen
ansågs inte betyda att dess erkännande skulle strida mot goda seder.308 I och
med 1971 års ändringar av USL har formuleringen ”strida mot goda seder”
ersatts med ”uppenbart oförenligt med rättsordningen här i riket” vilket inte
skall förstås som en ändring i sak.309 I skiljeavtalet hade inte intagits något
om sättet för parternas hörande och inte heller hade någon part begärt
muntlig förhandling inför skiljemännen. 

Däremot vad beträffar situationer där konventionsgrundade
lagvalsbestämmelser inte medger uttrycklig möjlighet att använda ordre
public-förbehållet eller till och med förbjuder det, har HD inte ansett det
vara möjligt att angripa beslutet medelst processuell ordre public. I det ovan
nämnda avgörandet som i samband med ett mål om umgängesrätt med barn
aktualiserades prejudiciellt frågan om giltigheten av ett i Island meddelat
beslut om styvbarnsadoption. Enligt uppgift hade modern diskuterat
adoptionsförfarandet med en släkting som var riksdagsledamot i det
isländska parlamentet och som tillhörde samma parti som handläggaren i
adoptionsfallet. 

Den biologiska fadern, käranden, blev trots på förhand framställd begäran
inte informerad om att det isländska adoptionsförfarandet hade inletts, inte
heller om att adoptionen hade godkänts. HD ansåg inte att beslutet kunde
vägras rättskraft på grund av att det stod i strid med svensk ordre public.310

Trots tidigare praxis, där man har vägrat erkänna främmande avgöranden

                                                
308 7§ 8p lag 14 juni 1929 om utländska skilje avtal och skiljedomar.
309 Pålsson, s. 185. NJA II 1929 s. 93.
310 NJA 1978 C s. 480.
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som hade tillkommit genom en otillfredsställande domstolsprövning förelåg,
fann man detta inte utgöra skäl att vägra acceptera det isländska beslutet.
Vidare kunde käranden utan större olägenhet få adoptionsbeslutet
ogiltigförklarat på Island. Fallet hade kanske bedömts annorlunda om
prövning av adoptionsbeslutet inte eller med svårighet kunnat ske
utomlands. Hade adoptionsfrågan besvarats nekande och kärandens
umgängestalan hade bifallits skulle det ha onekligen lett till oönskade,
komplicerade och haltande rättsförhållanden. Med risk att adoptionen
alltjämt skulle anses giltig i Island och därmed den i Sverige utdömda
umgängesrätten inte hade blivit erkänd.

5.2 DOMSTOLBEHÖRIGHET

Medan den internationella privaträtten rör problem vid tillämpning av
främmande rättsregler och erkännande av främmande avgöranden handlar
den internationella processrätten om svensk domstolsbehörighet. Det är
självklart att svenska domstolar inte skall vara skyldiga att befatta sig med
alla mål som anhängiggörs vid dem. Därför har man utvecklat regler och
principer som drar gränserna för svenska domstolars domsrätt vid fall med
internationell anknytning. Att svensk domstol skall vara skyldig att ta upp
ett mål till prövning har ansetts bero på fallets anknytning till Sverige. Det
vill säga om det föreligger svenskt rättskipningsintresse i fallet.311 

Det är här intressant att fråga sig om intresset att skapa möjlighet för
tillämpning av svenska internationellt tvingande regler i en tvist skulle
kunna konstituera sådant rättsskipningsintresse och grund för svensk
domstol att ta upp målet till prövning. Speciellt om motsvarande tvingade
regler skulle saknas i det domstolsland som annars tvisten kommer att
prövas i?

Fallet, NJA 1968 s. 78, rörde svensk domstolsbehörighet vid
ogiltigförklaring av köp av fastigheter belägna i USA. Ett schweiziskt bolag,
Ameropa, säljer ett par antal markområden till en svensk medborgare bosatt
i riket, Persson. Persson, med åberopande av svek och ocker, 30§ och 31
§AvtL, yrkar att rådhusrätten måtte bland annat förklara köpeavtalet ogiltigt.
Rådhusrätten avvisar talan för att den anser sig obehörig att pröva den.
Persson överklagar beslutet i HovR. Han anför till stöd för sin talan att
avtalet ingicks genom ett av Ameropas ombud, som varit bosatt och haft fast
kontor i Sverige med Persson som är svensk och bosatt i riket. En vidare
motivering var att det svikliga förfarandet från ombudets sida skett i
Sverige, samt att personer som skall vittna i målet är i riket bosatta svenska
medborgare. Som ytterligare anknytningspunkt till Sverige hävdades att
oavsett vad som har överenskommits i avtalet synes svenska regler vara
tillämpliga i frågan om avtalets giltighet på grund av svek eller ocker. 

                                                
311 Bogdan, s. 107.
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På grund av de angivna och starka anknytningspunkterna till Sverige menas
att det skulle stå i strid mot svensk ordre public att avvisa Perssons talan och
hänvisa honom till att föra talan i utlandet och beröva honom hans hemlands
skydd. HovR ansåg detta inte grunda domsrätt. Käromålet grundade sig på
ogiltighet på grund av svek och ocker. Sådana ogiltighetsgrunder återfinns i
så gott som alla rättssystem. Beaktas det inte här så görs det sannolikt av
annan stats domstol. Man kan fråga sig huruvida svensk domstol skulle ha
ansetts vara behörig att pröva saken om det rörde sig om sådana tvingande
regler vars motsvarighet inte finns i den stats rätt som skall pröva saken.
Stöd för detta kan man eventuellt finna i rättsfallet AD 1976 nr 101. I
rättsfallet hade ett anställningsavtal träffats mellan ett schweiziskt bolag och
en svensk medborgare om anställning i Sverige. I avtalet hade intagits ett
prorogationsvillkor där alla tvister rörande anställningsavtalet skulle prövas
av en domstol i Schweiz. Sedan arbetstagaren blivit uppsagd väckte hon
talan hos svensk tingsrätt och anförde att saklig grund till uppsägningen inte
förelåg. Bolaget åberopade prorogationsavtalet och anförde att tingsrätten
inte var behörigt forum för tvisten. Arbetsdomstolen menade att svensk
domstol var behörig att pröva tvisten. Som skäl därtill anfördes bland annat
att tvisten i fråga rörde tillämpning av tvingande bestämmelser i
anställningsskyddslagen. Denna som lag utgör en social skyddslagstiftning
och har tillkommit för att garantera arbetstagaren trygghet i anställningen.
Domstolen menade att arbetstagarens skyddsintresse inte i betryggande
utsträckning blir tillgodosett enbart genom tillämpning av
anställningsskyddslagens materiella regler på tvisten i Schweiz. 

Svensk ordre public, såväl den positiva som den negativa, beaktas och
skyddas endast av svenska domstolar och sålunda inte av utländska
domstolar. Intresset att skydda detta konstituerar svenskt
rättsskipningsintresse. Därför kan svensk domstol när möjlighet därtill
finnes, just för att skydda svensk ordre public i vissa fall, anses vara behörig
att pröva ett mål som annars borde prövas i annat land.  

Rättsfallet NJA 1960 s. 755 handlade om yrkande på underhållsbidrag.
Fallet gällde en ungersk medborgare som av politiska skäl hade tagit sin
hemvist i Sverige. Denne blev stämd i sitt forum domicilii - Sverige, av sin
före detta maka, som alltjämt var bosatt i Ungern, för att utge underhåll till
de gemensamma barnen. Mannen invände att svensk domstol inte var
behörig att pröva saken. Han menade att hela processen var igångsatt av den
ungerska staten som ett led av trakasserier mot honom. Liknande processer
har företagits mot andra ungerska flyktingar. Syftet med stämningen skulle
då vara att driva in utländsk valuta till Ungern. Därför menade han att
svensk domstols jurisdiktionsutövning i fallet vore att anse som stridande
mot svensk ordre public. Alla instanserna tog upp målet och dömde i sak.
Även i rättsfallet NJA 1964 s. 247, vilket var nästan identiskt med det nu
angivna fallet, ogillades denna invändning av samtliga instanser, som ansåg
att upptagandet inte skulle stå i strid med svensk ordre public. Hade någon
instans varit av den uppfattningen att svensk domstol skulle sakna
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jurisdiktion att pröva makans talan skulle det då föreligga rättsvägran från
svensk domstols sida, denial of justice. 

Ty makan hade ingen möjlighet att få sin talan prövad någon annanstans än
här i Sverige. En sådan rättsvägran är ett folkrättsbrott, vilket i sig står i
större strid med svensk ordre public än att talan prövas. Dessutom kan
anmärkas att även om det var obestridligt att stämningarna var igångsatta av
den ungerska staten just i syfte att trakassera flyktingarna, samt att driva in
utländsk valuta in i landet, så kan detta inte anses utgöra ett processhinder
med talans avvisande som följd. Huruvida den väckta talan är genuin och
äger rättsgrund är ett materiellt spörsmål och bör därför prövas i en
huvudförhandling i samband med andra materiella frågor. Om det visar sig
att  talan har väckts endast i trakasseringssyfte kan rätten ogilla densamma.

Det kan noteras att i många fall får en domstol sin jurisdiktionsmakt genom
ett av parterna överenskommet prorogationsavtal. Det kan tänkas att sådana
prorogationsavtal anses ha tillkommit exempelvis genom vilseledande av
motparten eller på annat vis är oskäliga. Sådana avtalsvillkor kan med
tillämpning av tvingande svenska avtalsrättsliga regler och principer
åsidosättas. Många av dessa regler är internationellt tvingande och
konstituerar ordre public-förbehållet.312 

                                                
312 Jfr. bl.a. 28 - 36§§ AvtL.
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6 SVENSK
OFFENTLIGRÄTTSLIG
LAGSTIFTNING
Tidigare i detta arbete konstaterade jag att svenska internationellt tvingande
regler kan delas in i två grupper, de civilrättsliga och de offentligrättsliga
reglerna. I detta avsnitt vill jag kort beröra de offentligrättsliga. Här är det
särskilt fråga om regler av statspolitisk eller ekonomisk-politisk natur,
såsom skatte-, konkurrens-, export-, import-, socialskyddslagstiftning, pris
eller kreditkontroll, karantänsbestämmelser handelsförbud med vissa länder
och så vidare. Dessa regler är ofta reglerade även inom civilrätten. 

Den offentliga rätten faller utanför systemet för den internationella
privaträtten. Den offentligrättsliga rätten har till syfte att tillgodose allmänna
svenska intressen. Även om lagvalsreglerna utvisar främmande lag istället
för svensk såsom tillämplig lag på området skall svensk offentligrättslig
lagstiftning alltid tillämpas. Den offentligrättsliga lagstiftningen  kan ses
såsom ensidiga normer som tillämpas oavsett vilket lands lag som eljest
tillämpas på fallet. 

Den svenska konkurrens- och marknadslagstiftningen, som kan anses utgöra
ett offentligrättsligt ingripande i den fria marknaden och avtalsfriheten,
förbjuder vissa typer av avtal oavsett vilket lands lag som utgör
avtalsstatutet. Syftet är att skydda den inhemska marknaden och se till att
den ser ut på ett visst sätt. Detta framgår av propositionen till lagen om
otillbörlig marknadsföring. Där uttalades att lagens huvudsyfte var att
skydda den svenska marknaden, genom iakttagande av vissa normer inom
reklam och marknadsföring. Avgörande för om lagens generalklausul skall
tillämpas på en viss åtgärd bör därför vara om åtgärden är inriktad på en
svensk publik. Var åtgärden avsedd för annan utländsk marknad borde lagen
inte anses tillämplig.313 I sådana fall väger intresset att tillgodose en stats
politiska intressen tyngre än principerna inom internationell privat- och
processrätt.314

I detta sammanhang bör jag nämna det så kallade Bollmålet, där det var
fråga om möjlighet att tillämpa svensk offentlig rätt mellan Nederländerna
och Sverige vid den internationella domstolen i Haag. I målet var fråga om
relationen mellan folkrättsliga förpliktelser att efterkomma konventionens
lagvalsregler och tillämpningen av svensk offentligrättslig lagstiftning,
positiv ordre public. Fallet gällde en tvist gällande tillämpning av 1902 års
Haag-konvention om förmyndarskap för underåriga. 

                                                
313 Prop. 1970:57 s. 93.
314 Pålsson, 1998 s. 109-110. Bogdan, TFR 1982 s. 35-36.
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Enligt konventionen skulle frågor om förmyndarskapet för en underårig,
som är medborgare i en konventionsstat men vistas i en annan, underkastas
reglering i medborgarskapslandet. En holländsk flicka hade vid hemvist i
Sverige omhändertagits för skyddsuppfostran med stöd av 22§ a i 1924 års
barnavårdslag, eftersom hon misshandlades och utsattes för allvarlig
vanvård. 

Rätten att bestämma över barnets person hade övergått till
barnavårdsnämnden. På detta sätt, menade Nederländerna, hade Sverige
åsidosatt sin förpliktelse enligt konventionen att tillförsäkra den i
Nederländerna för flickan förordnade förmyndaren möjligheten att
bestämma över den underåriges person. Konventionen hade inte avseende
enbart på förvaltningen av den underåriges egendom utan även vården om
hans eller hennes person. 

Vidare hävdade Nederländerna att ordre public-förbehållet inte kunde
användas som grund för åsidosättande av konventionsförpliktelser. Med
ordre public synes parterna inte ha menat den negativa ordre public-
förbehållet, utan den negativa tillämpningen av internationellt tvingande
regler i lex fori.315 Domstolen ogillade Nederländernas talan, 12 mot 4.
Domstolen ansåg sig endast ha att uttala sig över frågan huruvida de svenska
myndigheterna genom att tillämpa det svenska institutet skyddsuppfostran
överträtt förmyndarkonventionen på flickan. Den menade att anslutna stater
överenskommit att förmyndarskapet eller förmyndaren tillkommande
vårdnaden ifråga skulle regleras enligt den underåriges lex patriae istället för
vistelselandets lag. Detta innebär emellertid inte att förmyndaren i utövandet
av sina befogenheter inte är underkastad vissa lagar i vistelselandet,
exempelvis, lagar om obligatorisk skolundervisning, hälsokontroll av
minderåriga, med mera. Andra offentligrättsliga lagars ställning berördes
inte. Fråga om tillämpning av positiv ordre public blev inte besvarad. Den
svenska barnavårdslagen, på grund av dess socialrättsliga syfte, ansågs
sålunda falla utanför konventionens tillämpningsområde.316

Det torde inte förhålla sig så att alla svenska regler av offentligrättslig art
skall äga tillämpning oavsett vilken civilrättslig lag som tillämpas på fallet i
övrigt. Exempelvis enligt svenska arvsbestämmelser har gränsen för rätten
till arv satts vid kusiner. Kusiner ärver således inte varandra, 2 kap ÄB. Om
det inte finns någon arvsberättigad vid liv tillfaller kvarlåtenskapen
allmänna arvsfonden 5:1 ÄB. Regler om allmänna arvsfonden synes inte
vara positiv ordre public. Om den avlidne endast har kusiner såsom
närmaste anhöriga och enligt tillämplig lag kvarlåtenskapen skulle tillfalla
dem, bör arvet lämpligen inte tillfalla allmänna arvsfonden utan istället
kusinerna. 

                                                
315 Eek, 1978 s. 109.
316 Petrén, SvJT 1959 s. 201 ff.
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7 UTOMOBLIGATORISKT
SKADESTÅND
Vad beträffar lagvalsregler rörande utomobligatoriskt skadestånd är dessa
utvecklade i praxis. Huvudprincipen har varit den så kallade lex loci delicti-
regeln; lagen på den ort där den skadegörande handlingen företogs.317 

Ett rättsfall på området är NJA 1969 s. 163, då fråga gällde tillämplig lag för
fastställande av skadestånd för skada inträffad i en bilolycka i Holland. De
Svenska makarna, Cronsioe var på bilresa i Holland då de råkade ut för en
trafikolycka och hustrun blev skadad. Mannen ansågs ansvarig för olyckan
och hustrun väckte talan mot mannens försäkringsbolag och krävde
skadestånd. HovR och HD, i enlighet med huvudprincipen, ansåg att lex loci
delicti, det vill säga holländsk rätt, var tillämplig. Käranden, hustrun, gjorde
gällande att tillämpningen av holländska skadeståndsregler stred mot svensk
ordre public. Hon menade att reglerna i förhållande till svensk rätt skulle ge
mycket begränsade möjligheter för en hustru att i ett fall som detta erhålla
ersättning av maken för en skada som åsamkats genom att mannen fört bilen
vårdslöst. Båda överinstanserna ansåg inte att användningen av holländsk
rätt i detta hänseende skulle innebära tillämpning av bestämmelser som är i
strid med svensk ordre public.

NJA 1998 s. 817 gällde fråga om verkställande av en norsk skadeståndsdom
avseende ersättning för ideell skada på grund av ärekränkande uttalanden i
en rapport om sälfångst i ett norskt TV-program samt i en film som visats i
bland annat svensk TV. Frågan gällde bland annat om det kan anses strida
mot grundläggande svenska rättsprinciper att medge verkställighet av
skadeståndsanspråk för yttranden som någon enligt svensk rättsordning inte
skulle ha kunnat göras skadeståndsansvarig för. Den skadeståndsskyldige
hävdade att verkställighet av den norska domen var uppenbart oförenlig med
svensk ordre public. Ty svensk tryck- och yttrandefrihetslagstiftning som
åtnjuter grundlagsskydd medger inte sådan skadeståndsskyldighet. Till
skillnad från de norska, stadgar de svenska bestämmelserna om ensamansvar
för den ansvariga utgivaren av periodiska skrifter och av TV-sändningar.
Bestämmelserna är unika för Sverige och är tillkomna för att säkerställa ett
fritt meningsutbyte här i riket. Dessutom är det en förutsättning för
meddelar- och anonymitetsskyddet. Därför hade den skadeståndsskyldige
inte i Sverige kunnat åläggas att utge skadestånd till följd av publiceringen i
norsk press eller uttalandena i TV-programmen.318 Ingen av instanserna
ansåg att det norska avgörandet skulle vägras verkställighet på grund av
ordre public.

                                                
317 Bogdan, s. 267 f.
318 8:1, 11:1 TF, 6:1, 8:1 YGL.
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En hovrättsledamot som var av skiljaktig mening vände sig särskilt mot de
uttalanden som gjordes i svensk TV. Dessa uttalanden gjordes i Sverige och
var en TV-utsändning avsedd för svensk publik, låt vara att den på grund av
så kallad spill-over effekt kunde ses av stora delar av den norska TV-
publiken vilken den skadeståndsskyldige inte hade kunnat göras ansvarig i
Sverige för. I denna del får saken anses gälla förhållanden av betydande
principiellt svenskt intresse. Det finns därför skäl som starkt talar för att om
domen hade avsett enbart de nu angivna uttalandena borde domen inte få
verkställas här. Men domen omfattar ett flertal andra skadeståndsgrundande
uttalanden för vilka, om de hade bedömts särskilt, något hinder mot
verkställighet inte skulle ha förelegat här på grund av reglerna om ordre
public. Eftersom en verkställighet av endast en del av domen inte kan ske
bör domen vara verkställbar i riket. 

På liknande sätt resonerade HD. Det ansågs med hänsyn till svensk ordre
public vara hinder för verkställighet i Sverige av en utländsk dom på straff
eller skadestånd, när ansvarsutkrävandet i det landet framstår som ett
kringgående av det svenska grundlagsskyddet för den som medverkar vid
tillkomsten av en framställning i något av de särskilt grundlagsskyddade
medierna. Detta kan förstås så att ordre public kan användas i ett fall där de
svenska reglerna om yttrande- och meddelarfrihet skulle ha varit tillämpliga
om frågan hade prövats här i riket. Emellertid menade HD att hänsynen till
svensk ordre public inte kan sträcka sig så långt att den som medverkar i ett
program som visas i svensk television alltid skall vara skyddad mot
verkställighet här i landet av en utländsk dom som avser ansvar för
medverkan i programmet. Slutsatsen är att det i ett verkställighetsärende får
bedömas från fall till fall huruvida omständigheterna bör medföra att
verkställighet vägras i Sverige.

Enligt lagvalsprincipen om lex loci delicti skall lagen å den ort där skadan
inträffade läggas till grund för rättstillämpningen.319 Denna princip förefaller
mig ur rättsskyddsintresse vara viktig. De uttalanden som gjordes i Sverige
var tillåtna och skyddade enligt svensk lag, låt vara att de då inte var
grundlagsskyddade, men det fanns alltjämt ett grundläggande rättskydd. I
sådana fall när det inte är fråga om kringgående av lag eller dylikt bör det
vara en absolut princip att personen i fråga skall så gott som möjligt vara
trygg i att han inte blir förpliktad att betala skadestånd för uttalanden som
han gjort i Sverige. Bland annat genom att här vägra att verkställa dom som
ålägger honom skadeståndsskyldighet för det han gjorde i enlighet med
svensk rätt i Sverige.
 

                                                
319 Jfr. BrB 2:2 kravet på dubbel straffbarhet.
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AVSLUTNING OCH
SLUTSATSER
Meningen med denna uppsats var att jag på ett tillfredsställande sätt skulle
kunna ta reda på vad som konstituerar den svenska ordre public-klausulen.
Vilka är grunderna för rättsordningen här i riket? Och vilka svenska regler är
det som utformar denna?
  
Under arbetets lopp har jag funnit att frågan är lika omöjlig att besvara
såsom när en nybörjare ställer frågan om vad som är det bästa draget i ett
schackspel. Det vore fel att besvara nybörjaren med att det bästa draget gör
du varje gång du lyckas ta motståndarens pjäs!
 
Ordre public är en relativ princip och är i högsta grad präglad av tid och
rum. Det går inte att objektivt säga vilka kriterier som ligger till grund för
tillämpningen av denna. Det skulle vara meningslöst att undersöka vilka
främmande rättselement som skulle vara uppenbart oförenliga med
rättsordningen här i riket, eller vilka svenska rättsprinciper som skulle kunna
grunda svensk ordre public. Det är inte de främmande rättselementen i sig
som kan te sig oförenliga med rättsordningen i riket utan i vilken kontext
som de blir aktuella inför den svenska domstolen. Därför är det snarare av
mer praktisk betydelse att undersöka premisserna som motiverar
användningen av denna klausul, vilken måttstock som läggs till grund för
bedömningen av densamma. Det bör noteras att även dessa premisser varken
är uttömmande eller absoluta.

Det ligger i sakens natur att det finns skillnader mellan olika länders
rättsregler. Det är därför man överhuvudtaget valt att ha ett system av
internationellt privaträttsliga regler. Att en främmande regel är i strid med
vanliga svenska tvingande civilrättsliga bestämmelser betyder inte att den
för den skull strider mot svensk ordre public. 

Vad beträffar främmande avgöranden, utgör det inte tillräckliga skäl att
vägra verkställighet att en dom anses materiellt felaktig och sannolikt hade
fått ett annat innehåll om svenska regler istället hade tillämpats. Den
intressanta frågan för bedömningen av svensk ordre public är i vilken
utsträckning dessa skillnader skall accepteras. 

En grundläggande princip i den internationella privaträtten är att undvika
skapande av haltande rättsförhållanden. Sådana förhållanden är ofta till
nackdel för en part och kan också medföra icke berättigade fördelar.
Möjligheten att åberopa ordre public, kan i vart fall i teorin orsaka
uppkomsten av fler haltande rättsförhållanden. Intresset av att åberopa ordre
public står bland annat mot att inte skapa haltande rättsförhållande. På
liknande sätt kan skapandet av haltande rättsförhållanden i vissa fall
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uppfattas som stötande och till men för de inblandade. Därför har även
fallets anknytning till andra länder än laglandet relevans vid tillämpningen
av svensk ordre public. Av detta följer att vid erkännande av främmande
dom, som man tycker strider mot ordre public, bör man undersöka huruvida
rättelse kan vidtas i domslandet.

Den svenska ordre public-klausulen är inte tänkt att grunda sig på domarens
godtycke eller dennes ”privata etik”, utan på den samhällsetik som uppbär
rättsordningen i riket. Denna ”samhällsetik” har ansetts kunna konstateras
vara objektiv genom studier av de aktuella inhemska rättsreglerna på
området och en kontroll av vilka etiska grunder de vilar på. Av detta följer
att domstol inte kan vägra tillämpa en främmande lag med motiveringen att
den strider mot ordre public samtidigt som svensk rätt innehåller och
domstolar tillämpar en likadan lag.320 I doktrin har även uppfattningen att
tillämpningskriterierna av förbehållet oftast är känslomässiga kommit till
utryck. Att denna bedömning sker utifrån svensk rätt och ställningstaganden
bidrar till dess relativitet. Den svenska rätten, liksom samhällsmoralen, är i
ständig förändring. Nya lagar tillkommer, andra upphävs eller blir obsoleta.
Denna förändringstakt och kontinuitet sätter naturligtvis sin prägel på
tillämpningen av denna klausul och gör äldre praxis av klausulen
oanvändbar.

Formuleringen i den generella svenska ordre public-klausulen kan ge intryck
av att det skulle vara fråga om en värdering av den främmande lagen eller
det främmande avgörandet som sådant.321 Förbehållet innebär en egentlig
prövning av huruvida resultatet av en tillämpning av främmande rätt eller
erkännande av avgörandet i det enskilda fallet strider mot svensk ordre
public. Det som karaktäriserar svensk ordre public är att man vänder sig mot
konsekvenserna av tillämpningen av främmande rätt. Om tillämpningen av
främmande rätt skulle ge samma resultat som tillämpningen av svensk rätt
innebär det således att ordre public inte kan åberopas mot den främmande
rättsregeln. Vilka konsekvenser har tillämpningen av den främmande rätten?
Kan vi acceptera dessa? Det positiva ordre public-förbehållet tar inte direkt
fasta på några konsekvenser, utan det tillämpas när frågan faller inom ramen
för sådana reglers tillämpningsområde.

I fråga om ”ramarna” för denna konsekvensbedömning bör prövningen av
ordre public vara koncentrerad till parterna. Endast konsekvenserna, som
den främmande rätten medför för parterna, skall tillmätas betydelse vid
tillämpningen av ordre public. Man skall sålunda inte behöva ta hänsyn till
vilka konsekvenser rättens tillämpning skulle medföra för allmänheten eller
en speciell grupp. Detsamma gäller vid erkännande och verkställighet av
främmande domar och beslut. Den prejudiciella frågan har behandlats
mycket översiktligt och ofullständigt i detta arbete eftersom jag ansett det
falla något utanför uppsatsens fokus. 

                                                
320 Gihl, TfR 1956 s. 250.
321 Jfr. NJA 1963 s. 489 (491).
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Bruket av ordre public-principen är inte lika motiverat när domstol skall ta
ställning till den prejudiciella frågan som det är vid ställningstagande till
huvudfrågan. Den svenska rätten tar endast hänsyn till konsekvenserna av de
främmande rättselementen. Bedömandet av den prejudiciella frågan medför
ingen konsekvens i annat avseende än i utgången av huvudfrågan. Därför
kan man, enligt den svenska rättsuppfattningen, acceptera de oskyldiga
verkningarna av en annars med svensk rätt oförenlig främmande rätt eller
övrigt avgörande. 

Användningen av ordre public beror på rättsförhållandets relevanta
anknytning till Sverige. I svensk internationell privaträtt har det uttryckts att
tillämpningen av den negativa ordre public-klausulen är avhängig den styrka
som finns i anknytningsförhållandena som de enskilda fallen vilar på. Ju
starkare anknytning fallet har till den främmande rättsordningen desto
mindre skäl finns att åberopa ordre public för att korrigera resultatet.322

Denna formulering tycker jag borde stå tillbaka till förmån för det omvända.
Det är snarare anknytningens styrka till Sverige som rimligtvis skall vara
avgörande för huruvida man bör använda sig av ordre public-klausulen, inte
anknytningens styrka till den främmande staten.323 Det är alltid så när man
har kommit fram till att man skall tillämpa främmande rätt i ett särskilt fall,
eller att man avväger huruvida man skall erkänna ett främmande avgörande.
I ett sådant läge står det klart att det finns en betydande anknytning till den
främmande staten. Det som skulle vara intressant och således väsentligt för
tillämpningen av svensk ordre public är att uppskatta avknytningens styrka
till Sverige. Det är trots allt den svenska rättsordningen som ämnas skyddas,
och sådant skyddsintresse faller bort när relevanta anknytningspunkter till
Sverige saknas.324

Så länge de svenska lagvalsreglerna är grundade på intern lagstiftning står
det fritt att bestämma deras utformning samt tillämpningen av ordre public.
Motsättningar mellan nationer och isolation torde medföra större utrymme
för dess användande. Men däremot medför ett ökat samarbete och
fördragsamhet mellan nationerna på det privaträttsliga området mindre
spelrum för domstolar och myndigheter att åberopa klausulen. Rädslan för
godtycklig rättstillämpning, åsidosättande av fördraget och att göra sig
skyldig till fördragsbrott motiverar ett mer restriktivt bruk. Denna restriktiva
attityd är i många fall motiverad av att ett flitigt bruk av förbehållet urholkar
konventionens mål och syfte, vilket i grova fall kan utgöra brott mot
folkrätten, något som i många fall kan anses vara stridande mot svensk ordre
public. Även om lagvalsreglerna skulle vara ett led i ett
konventionsåtagande utgör tillämpningen av ordre public en intern svensk
angelägenhet. Detta innebär bland annat att utrikespolitiska hänsyn inte får
tas. 
                                                
322 Se bl.a. Prop. 1984/85:124 s 66. SOU 1983:25 s. 119. Jänterä-Jareborg, 1989 s. 233.
NJA 1998 s. 825.
323 Gaarder, s. 49. Jäneträ-Jareborg, SvJT 1993 s. 341 n. 43.
324 Se Bogdan, TfR 1982 s. 35.
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Ordre public-förbehållet är ett undantag från lagvalsreglernas vanliga
bestämmelser eller från den överenskommelse parterna har träffat rörande
tillämplig lag. Det negativa ordre public-förbehållet kan uppfattas som ett
osäkerhetsmoment för parterna. Den vaga generella formuleringen ger föga
ledtrådar för en part att på förhand bedöma fallets utgång, medan det
positiva ordre public-förbehållet utgörs av mera bestämda regler. Låt vara att
det inte alltid är möjligt att på förhand identifiera dem. Men i viss mån, i
vart fall i teorin, underminerar det osäkerheten. Därför förefaller det mig
vara lämpligare att i första hand försöka komma till rätta med tillämpningen
av det positiva ordre public-förbehållet. Det negativa förbehållet bör därför
sparas till undantagsfall. I detta sammanhang är det viktigt att det sker i
kommunikation mellan domstol och part. Ordre public-förbehållet är tänkt
att fungera som ett sistahandskorrektiv i slutet av beslutsprocessen, vilken
skall ta hänsyn till grundläggande principer i domstolslandets rättsordning
vilka inte kunnat beaktas på annat sätt.
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