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1 Inledning 

1.1 Inledningsvis 

1.1.1 Bakgrund 

Barn- och tvångsäktenskap är vanligt förekommande över hela världen och historiskt sett 

även i Norden.1 Enligt UNICEF beräknas ca 12 miljoner flickor bli bortgifta varje år och 

enligt en uppskattning av ILO befann sig 15.4 miljoner personer i ett tvångsäktenskap år 

2016.2 Fortsättningsvis är barn- och tvångsäktenskap ett världsomspunnet problem som 

behöver bekämpas såväl internationellt som nationellt.3   

Det är först på senare tid som barn- och tvångsäktenskap uppmärksammats som ett problem 

i Finland trots att fenomenet förekommit genom alla tider. Det var i samband med den s.k. 

flyktingkrisen år 2014 och 2015 som ämnet barn- och tvångsäktenskap lyftes upp till 

diskussion i Finland.4 Ungefär samtidigt ratificerade Finland även Istanbulkonventionen, 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i 

hemmet,5 vilket ytterligare förpliktade Finland att börja fästa mer uppmärksamhet vid olika 

typer av våld mot flickor och kvinnor. Som ett resultat av detta började den finländska 

lagstiftaren se över regleringen av barn- och tvångsäktenskap med hopp om att kunna 

avskaffa fenomenen. Detta har lett till diskussioner om hur Finland kunde stärka det rättsliga 

skyddet mot barn- och tvångsäktenskap på olika sätt.  

Ett viktigt steg i stärkandet av det rättsliga skyddet mot specifikt barnäktenskap var 

lagändringen 2019, av vilken följde att det inte längre var möjligt för en minderårig att 

beviljas dispens för att ingå äktenskap i Finland. Avvecklingen av dispensförfarandet står 

 
1 Se exempelvis Aarnio – Helin – Mahkonen 1985; de hävdar att en minderårig beviljades dispens för att ingå 

äktenskap i 1915 fall under åren 1970–1979. Se även SOU 1964:35, s. 49–50 där det framgår att barnäktenskap 

var relativt vanligt i Sverige under 1900-talet.  
2 Se UNICEF 2020 och ILO 2016. Se även Save the Children 2020 som uppskattar att ytterligare en halv miljon 

barn, utöver de redan nämnda 12 miljonerna, riskerar att tvingas ingå äktenskap som en följd av COVID-19 

pandemin och dess ekonomiska följder. 
3 Hansen m.fl. 2016, s. 78. 
4 Hong 2020, s. 3. 
5 FördrS 52/2015. 
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även i linje med några av de andra nordiska ländernas lagändringar. I Sverige avvecklades 

dispensförfarandet år 2014,6 i Danmark år 20177 och i Norge 2018.8 Dessa lagändringar rör 

endast barnäktenskap och stärkandet av det rättsliga skyddet i de nordiska länderna 

beträffande tvångsäktenskap kommer behandlas närmare i kapitel 3.   

Medan det hittills lagts mycket krut på att förhindra barn- och tvångsäktenskap från att ingås 

i första hand, så borde fokus även ligga på att erbjuda de utsatta fler möjligheter att ta sig ur 

det äktenskap de aldrig önskat ingå. En av diskussionerna om hur det rättsliga skyddet mot 

barn- och tvångsäktenskap kunde stärkas, rör därför frågan om det i Finland finns 

lagstiftningsbehov i anslutning till möjligheten att upphäva, ogiltigförklara eller upplösa 

barn- och tvångsäktenskap.9 Enligt den nuvarande finländska lagstiftningen kan ett 

äktenskap upplösas endera genom äktenskapsskillnad eller ena makens död (ÄktenskapsL 3 

§). Detta betyder att de personer som fallit offer för barn- eller tvångsäktenskap är tvungna 

att ansöka om äktenskapsskillnad från det äktenskap de aldrig önskat ingå eller gett sitt 

giltiga samtycke till. Faktum är att de flesta av EU:s medlemsstater har civilrättsliga regler 

gällande ogiltigförklarande, upplösande och upphävande av äktenskap som ingåtts under 

tvång, övertalning, våld eller hot. Undantag till detta är Finland, Irland, Kroatien och Ungern 

som inte har några sådana bestämmelser.10   

Justitieministeriet (JM) har i sin promemoria betonat vikten av att lagstifta om en möjlighet 

att upphäva/ogiltigförklara/upplösa barn- och/eller tvångsäktenskap. Detta har motiverats 

med att en dylik bestämmelse skulle innebära en för offren mindre påfrestande och enklare 

process än den som följer av äktenskapsskillnad. En sådan bestämmelse skulle också ha en 

betydelsefull, symbolisk inverkan eftersom den skulle meddela gärningsmannen om att 

äktenskap som ingåtts mot den ena makens vilja inte accepteras, samtidigt som det för offret 

vore viktigt att markera att hen inte heller är bunden till det äktenskap hen aldrig givit sitt 

samtycke till.11 Ur ett människorättsligt perspektiv kan det uppfattas som oskäligt att en 

person som fallit offer för barn- eller tvångsäktenskap tvingas genomgå en skilsmässa och 

ur samhällets ögon betraktas som bunden av det äktenskap hen aldrig velat ingå, genom att 

 
6 Se exempelvis Prop. 2013/14:208, Prop. 2017/18:288, s. 6. 
7 Adolphsen 2019, s. 33–35. Se även Lovforslag nr. L 94 2016. 
8 Se Prop.49 L (2017–2018), Innst.267 L (2017–2018), Lovvedtak 55 (2017–2018). 
9 Läs exempelvis JM:s Promemoria 29.1.2019.  
10 Europeiska Parlamentet 2016, s. 41. 
11 Läs JM:s Promemoria 29.1.2019. 



3 
 

hen folkbokförs som skild. En möjlighet att kunna upplösa ett äktenskap på annat sätt än 

genom äktenskapsskillnad medför emellertid även utmaningar gällande bland annat hur 

giftorätten och andra frågor gällande förmögenhetsförhållandet skulle påverkas. Ifall ett barn 

har hunnit födas under äktenskapet uppstår även frågor gällande barnets ställning.12 Det 

råder därför delade åsikter kring denna fråga. Medan en del anser att det vore klokt att införa 

en dylik bestämmelse, så menar andra att det inte förbättrar offrets möjligheter eller 

utgångsläge, utan snarare försvårar dem eller inte har någon reell inverkan alls.13  

Faktum är att det tidigare i den finländska äktenskapslagstiftningen fanns regler om 

upplösande av äktenskap bland annat i fråga om äktenskap ingångna under tvång. I och med 

en omfattande lagändring år 1987 så slopades möjligheten att kunna döma ett äktenskap till 

s.k. återgång.14 Av lagändringen följde att det för närvarande inte finns några civilrättsliga 

regler som på något sätt beaktar samtycket och dess giltighet vid ingående av äktenskap. 

Intressant är att en återinföring av en paragraf om upplösande av äktenskap på sätt eller 

annat, skulle innebära ett steg bakåt i vår lagstiftning. Huruvida detta steg bakåt skulle vara 

något positivt eller negativt kommer diskuteras i denna avhandling. 

Frågan om det i Finland finns ett behov av att lagstifta om en möjlighet att kunna upphäva, 

upplösa eller ogiltigförklara tvångsäktenskap är aktuell och viktig med tanke på att det i 

Istanbulkonventionen, som även Finland ratificerat, föreskrivs om civilrättsliga 

konsekvenser av tvångsäktenskap i artikel 32. Av artikeln följer att parterna ska vidta 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tvångsäktenskap kan upphävas, ogiltigförklaras 

eller upplösas utan att detta blir ekonomiskt oskäligt eller för administrativt betungande för 

brottsoffret. Genomförandet av Istanbulkonventionen övervakas genom 

utvärderingsförfaranden av GREVIO, som är en expertgrupp för åtgärder mot våld i hemmet 

och våld mot kvinnor.15 År 2019 gav GREVIO en rapport om utvärderingen av 

genomförandet av Istanbulkonventionen i Finland. I rapporten rekommenderar GREVIO 

Finland att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att säkerställa att äktenskap som ingås 

 
12 JM:s Promemoria 29.1.2019, s. 8. 
13 Läs JM:s Promemoria 29.1.2019. 
14 Se närmare HE 62/1986 vp. 
15 Europarådet u.å. 
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under tvång kan upphävas, ogiltigförklaras eller upplösas.16 Finland är även det enda 

nordiska landet som ännu inte infört någon sådan bestämmelse.  

Av artikel 16 i CEDAW följer även en förpliktelse att vidta lämpliga åtgärder för att avskaffa 

diskriminering av kvinnor och i alla frågor som gäller äktenskap och familjeförhållanden 

samt särskilt, med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, säkerställa lika rätt 

att fritt välja make och ingå äktenskap endast med sitt eget fria och fulla medgivande. I 

CEDAW artikel 16.2 stiftas bland annat att barns giftermål inte ska ha någon rättslig verkan. 

Även detta bekräftar att det finns ett behov av att se över den nuvarande finländska 

civilrättsliga lagstiftningen gällande tvångsäktenskap, men även barnäktenskap och vilka 

möjligheter offren har att bryta sig loss från dessa.  

1.1.2 Barn- och tvångsäktenskap i Finland 

I allmänhet uppkommer tvångsäktenskap i Finland endera när det är fråga om 

tvångsäktenskap som ingåtts i Finland eller när det är fråga om ett tvångsäktenskap som 

ingåtts utomlands och äktenskapet sedan erkänts i Finland.17 Eftersom det inte längre är 

möjligt för en minderårig att ingå äktenskap i Finland, kan barnäktenskap tänkas uppkomma 

främst i de situationer då det handlar om ett barnäktenskap som ingåtts utomlands och som 

sedan erkänts i Finland eller i de fall då en minderårig ingått äktenskap i Finland och 

vigselförrättaren inte varit medveten om att någondera av parterna var minderårig. 

Äktenskap som ingåtts utomlands kan vidare delas in i tre olika grupper: 1) Äktenskap som 

ingåtts av parter som inte har någon tidigare koppling till Finland samtidigt som äktenskapet 

ingåtts innan någon av parterna kommit till Finland. 2) Äktenskap som ingåtts av parter där 

ena eller båda parterna sedan tidigare varit bosatta i Finland och parterna rest utomlands för 

att ingå äktenskap i utlandet. 3) Äktenskap som ingåtts av en person med tidigare koppling 

till Finland och som rest utomlands, gift sig där och som sedan önskar ta med sin nya 

make/maka till Finland.18  

 
16 GREVIO 2019, s. 41 och 66.  
17 JM:s Promemoria 14.6.2019, s. 5. 
18 Kervinen – Ollus 2019, s. 60–61. 
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Tyvärr finns det ingen offentlig dokumentation över hur många tvångsäktenskap det 

förekommer i Finland idag,19 vilket gör det svårt att avgöra hur utbrett fenomenet är i 

praktiken.20 Enligt lägesrapporten år 2020 av Hjälpsystemet för offer för människohandel 

har antalet personer som fallit offer tvångsäktenskap ökat avsevärt under de senaste åren.21 

I en undersökning baserad på sakkunnigas erfarenheter kring tvångsäktenskap framgick det 

att myndigheter och organisationer kommer i kontakt med personer utsatta för 

tvångsäktenskap i sitt dagliga arbete. Det rådde även här en enighet bland de sakkunniga om 

att fenomenet ökat under de senaste åren.22 Resultaten av övriga nationella samt 

internationella undersökningar tyder även på detta.23 Huruvida denna ökning beror på att 

antalet tvångsäktenskap ökat eller på en ökad förståelse för fenomenet är svårt att avgöra.24 

Undersökningens resultat indikerar att också barnäktenskap förekommer i Finland och att de 

berörda fallen främst rör invandrarbarn.25  

Enligt Hansen m.fl. har Monika-Naiset liitto ry dokumenterat ca 60 fall av tvångsäktenskap 

under år 2011–2014. Vidare hänvisar de till övriga undersökningar på EU-nivå som tyder på 

att det ändå är svårt att få en uppfattning om hur utbrett problemet är med tanke på att många 

fall aldrig rapporteras medan andra rapporteras hos flera olika instanser.26 Enligt en 

lägesrapport av Hjälpsystemet för offer för människohandel, så hade antalet offer för 

tvångsäktenskap i Finland dubblerats under år 2019 i jämförelse med år 2018. Under 2019 

tog hjälpsystemet emot 52 nya klienter som utsatts för människohandel i form av 

tvångsäktenskap.27 Av dessa hade knappa hälften endera tvingats ingå äktenskapet i Finland 

eller tvingats ingå äktenskapet i utlandet varefter makarna sedan flyttat tillbaka till Finland.28  

Ur lägesrapporten för år 2020 framgick det att motsvarande antal offer som utsatts för 

tvångsäktenskap var 45. De flesta var minderåriga då äktenskapet ingicks. Mestadels hade 

äktenskapet ingåtts i utlandet varefter makarna flyttat till Finland. Därefter har offret 

 
19 Hansen m.fl. 2016, s. 83. Se även Toivonen 2017, kapitel 2.2: Pakkoavioliittojen esiintyminen.  
20 Hansen m.fl. 2016, s. 83. 
21 Hjälpsystemet för offer för människohandel 2020, s. 7. 
22 Toivonen 2017, kapitel 2.2: Pakkoavioliittojen esiintyminen. 
23 Toivonen 2017, kapitel 2.2: Pakkoavioliittojen esiintyminen. Se även Hjälpsystemet för offer för 

människohandel 2016–2020. 
24 Toivonen 2017, kapitel 2.2: Pakkoavioliittojen esiintyminen. 
25 Toivonen 2017, kapitel 3: Johtopäätöksiä. 
26 Hansen m.fl. 2016, s. 83. 
27 I dagsläget ses tvångsäktenskap som en form av människohandel (SL 25:3), grov människohandel (SL 25:3a) 

eller olaga tvång (SL 25:8). 
28 Närmare bestämt i 20 av de 52 fallen. Se närmare Hjälpsystemet för offer för människohandel 2019, s. 6–7. 
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fortsättningsvis varit tvungen att leva under människorättskränkande omständigheter. I över 

hälften av fallen hade tvångsäktenskapen en tidigare koppling till Finland.29 I några av fallen 

hade äktenskapet till och med ingåtts i Finland. Det framgick även att en del minderåriga 

fallit offer för tvångsäktenskap och därigenom även barnäktenskap. I en del av fallen vågade 

offret inte berätta om vad hen utsatts för förrän hen blivit myndig.30 De flesta fall av 

barnäktenskap rör äktenskap där någon av makarna inte har någon tidigare koppling till 

Finland.31 

Den bristande statistiken och knapphändiga undersökningar till trots, är det ett faktum att 

barn- och tvångsäktenskap också förekommer i Finland. Siffrorna som anges är enbart 

riktgivande men vittnar ändå om att barn- och tvångsäktenskap är ett problem som 

uppmärksammas allt mer i Finland.  

1.2 Avhandlingens syfte och frågeställning 

1.2.1 Syfte och forskningsfrågor 

Det initiala syftet med denna avhandling är att granska de civilrättsliga reglerna kring 

upphävande/ogiltigförklarande/upplösande av barn- och tvångsäktenskap och om det finns 

ett behov att införa en sådan bestämmelse i Finlands äktenskapslagstiftning. Granskningen 

har ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv. 

Intressant är även att de nordiska länderna, trots sina annars snarlika rättstraditioner och 

lagstiftningslösningar, valt att utforma den civilrättsliga regleringen om hur offer och barn 

kan ta sig ur sitt barn- och tvångsäktenskap på lite olika sätt. Därmed kunde man möjligtvis 

genom att granska de lagstiftningslösningar som dessa länder valt även dra nytta av 

informationen vid utvecklandet av den egna, nationella rätten. Tanken är således att med 

hjälp av en analys av Sveriges, Danmarks och Norges lagstiftningslösningar kring detta 

belysa problematiken i anslutning till den nationella rätten och därefter förhoppningsvis 

 
29 I 23 fall hade äktenskapet en tidigare koppling till Finland, se Hjälpsystemet för offer för människohandel 

2020. 
30 Hjälpsystemet för offer för människohandel 2020, s. 8–10 
31 Kervinen – Ollus 2019. 
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kunna dra en slutsats om vilken lösning som vore den mest önskvärda ur ett barnrättsligt och 

offercentrerat perspektiv.  

I denna avhandling strävar jag efter att svara på följande forskningsfrågor: 

1. Finns det behov av att kunna upphäva/ogiltigförklara/upplösa barn- och/eller 

tvångsäktenskap i Finland? Vilka fördelar och nackdelar kan eventuellt följa av en dylik 

lagändring?   

2. Hur kunde Finland inspireras av de nordiska ländernas lagstiftningslösningar om offrens 

möjligheter att ta sig ur barn- eller tvångsäktenskap? Vilken av dessa lösningar vore mest 

önskvärd ur ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv? 

För att kunna svara på den andra forskningsfrågan är det nödvändigt att granska 

resonemangen bakom de nordiska ländernas lagstiftningslösningar samt följderna av dessa. 

Med tanke på avhandlingens begränsade utrymme är det tyvärr inte möjligt att uttömmande 

behandla alla rättsverkningar som kan komma att följa av de lagstiftningslösningar som 

analyseras. Därför kommer inte alla rättsverkningar av de olika lagstiftningslösningarna 

behandlas på djupet, utan fokus kommer ligga på att ur ett helhetsperspektiv granska vilken 

lagstiftningslösning som vore att föredra ur ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv. 

Jag kommer fästa särskild uppmärksamhet vid konsekvenserna av giftorätten i de olika 

lagstiftningslösningarna som behandlas. Det är värt att påpeka att avsikten inte är att ge 

uttryckliga rekommendationer om ordalydelsen av lagändringen, utan endast att framföra de 

lege ferenda-synpunkter om vilken av lagstiftningslösningarna som vore mest önskvärd. 

Eftersom avhandlingen har ett barnrättsligt perspektiv och det även kan förekomma fall där 

ett barn fallit offer för barnäktenskap och under äktenskapets gång fött ett eget barn, uppstår 

även frågan om vilket barns bästa som granskas. I huvudsak kommer endast offrets, det vill 

säga det barn som blivit utsatt för barnäktenskap, bästa granskas och då även 
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rättsverkningarna ur dennes synvinkel. Således kommer jag endast mycket kort nämna vad 

som vore bäst för det barn som blivit till under ett barn- eller tvångsäktenskap.32  

Med tanke på att en dylik lagstiftning syftar till att effektivera de utsattas skydd mot barn- 

och tvångsäktenskap är det även centralt att belysa frågan om vem som har rätt att väcka 

talan om äktenskapets upplösande/ogiltigförklarande/upphävande. Denna fråga är viktig 

beträffande hur de utsattas skydd mot barn- och tvångsäktenskap kan komma att realiseras i 

praktiken. Denna aspekt kommer inte behandlas som en separat forskningsfråga men det är 

viktigt att påpeka att den spelar en viss roll i fråga om vilken lagstiftningslösning som är den 

mest önskvärda ur de utsattas perspektiv. 

1.2.2 Ämnets relevans i den finländska rättsordningen 

För att få full förståelse för avhandlingens syfte och de ovannämnda forskningsfrågorna är 

det nödvändigt att redan i detta skede förklara vilken roll en eventuell bestämmelse om 

upphävande/ogiltigförklarande/upplösande av barn- och tvångsäktenskap skulle komma att 

ha i vår rättsordning, samt i vilket sammanhang en sådan bestämmelse överhuvudtaget blir 

relevant. Innan jag går in för att behandla de ovannämnda forskningsfrågorna är det därför 

skäl att redogöra för hur Finlands skydd mot barn- och tvångsäktenskap ser ut i stora drag. 

Det nuvarande finländska civilrättsliga skyddet mot barn- och tvångsäktenskap samt 

sambanden regleringarna emellan, kan åskådliggöras på följande sätt:   

1) Dispensförfarandets avveckling. Ett viktigt steg i förebyggandet av barnäktenskap var det 

faktum att dispensförfarandet avskaffades år 2019 och att det därefter inte längre är möjligt 

för en minderårig att ingå äktenskap i Finland. 

I Finland var det ända fram till år 2019 möjligt att beviljas dispens för minderåriga att ingå 

äktenskap och JM kunde av särskilda skäl bevilja minderåriga tillstånd att ingå äktenskap. 

Årligen inkom det ungefär 10–30 ansökningar om tillstånd för dispens och de flesta 

beviljades tillstånd.33 Mellan år 1995 och 2014 giftes 1134 barn, av vilka 1034 var flickor 

och 27 av dessa var 14–15 år gamla. Av de övriga sökandena hade de flesta dock fyllt 17 

 
32 Läs kapitel 2.2 för mer information om vad som menas med barnets bästa. 
33 JM:s Bedömningspromemoria 21/2018, s. 9.  
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år.34 För att en minderårig skulle beviljas tillstånd för att ingå äktenskap förutsattes det 

särskilda skäl. Lagen innehöll inga separata bestämmelser om innebörden av begreppet 

”särskilda skäl” eller när dispens skulle beviljas eller inte. De flesta som beviljades dispens 

hänvisade till graviditet, religiösa övertygelser eller kulturella skäl.35 Med tanke på barnets 

bästa avvecklades dispensförfarandet i och med en lagändring år 2019. Avvecklingen av 

dispensförfarandet står även i linje med några av de andra nordiska ländernas lagändringar. 

I Sverige avvecklades dispensförfarandet år 2014,36 i Danmark år 201737 och i Norge 2018.38 

2) Regleringen kring erkännande av utländska äktenskap. Såsom ovan redan anförts har en 

stor del av de tvångsäktenskap som förekommer i Finland en gränsöverskridande karaktär.39 

Dessutom är de barnäktenskap som förekommer i Finland idag, just äktenskap som ingåtts 

utomlands och som sedan erkänts här i landet. Eller så har barnäktenskapen i fråga ingåtts 

Finland på grund av att vigselförrättaren inte varit medveten om att någondera av parterna 

var minderårig. Av detta följer att regleringen kring erkännande av utländska äktenskap 

spelar en central roll i stärkandet av det rättsliga skyddet mot barn- och tvångsäktenskap. 

Idag erkänns i regel äktenskap som ingåtts i utlandet om äktenskapet är giltigt i den stat där 

det ingicks eller i den stat där någondera av makarna var bosatt eller var medborgare vid 

tidpunkten för äktenskapets ingående (ÄktenskapsL 115 §). Dessutom krävs det att 

äktenskapet inte strider mot grunderna i vår rättsordning (ÄktnskapsL 139 §), det vill säga 

ordre public- principen. Ordre public-principen kan tillämpas till exempel i fall det är fråga 

om äktenskap som ingåtts där den ena parten är ett ungt barn, äktenskap där makarna är nära 

besläktade etc. Enligt lagens förarbeten ska principen tillämpas baserat på en 

situationsbaserad bedömning. Som exempel bör bestämmelsen inte nödvändigtvis tillämpas 

i fall äktenskapet ingåtts med en tioåring och där frågan om erkännandet av äktenskapet blir 

aktuell först efter att barnet fyllt 18 år och makarna fortsättningsvis lever i ett 

äktenskapsliknande förhållande.40 

 
34 Hansen m.fl. 2016, s. 36.  
35 JM:s Bedömningspromemoria 21/2018, s. 9.  
36 Se exempelvis Prop. 2013/14:208, Prop. 2017/18:288, s. 6. 
37 Adolphsen 2019, s. 33–35. Se även Lovforslag nr. L 94 2016. 
38 Se Prop.49 L (2017–2018), Innst.267 L (2017–2018), Lovvedtak 55 (2017–2018). 
39 Hansen m.fl. 2016, s. 83. 
40 RP 44/2001 rd, s. 50–51. 
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I dagens läge registreras utomlands ingångna barnäktenskap relativt sällan. Årligen 

registreras ca 10 fall. I de berörda fallen har äktenskapet registrerats först efter att barnet 

blivit myndigt.41 Med hänseende till den ökande invandringen är det sannolikt att frågan om 

erkännande av utländska barnäktenskap kommer bli alltmer aktuell under de kommande 

åren.42 

3) Upphävande/ogiltigförklarande/upplösande av äktenskap. I de fall då äktenskapen 

erkänns i Finland trots att samtycket kan ifrågasättas, tvångsäktenskap ingås i Finland eller 

ett äktenskap ingås av en minderårig till vigselförrättarens ovisshet i Finland, så kunde en 

civilrättslig bestämmelse om upphävande/ogiltigförklarande/upplösande av äktenskap 

fungera som ett skyddsnät för offret. Ett sådant skyddsnät skulle ytterligare effektivera 

skyddet mot barn- och tvångsäktenskap i de fall då den övriga regleringen sviker. En sådan 

bestämmelse skulle bistå offret med fler alternativ för att kunna ta sig ur det äktenskap hen 

aldrig givit sitt samtycke till. Med andra ord är det i detta skede som regleringen kring 

upphävande/ogiltigförklarande/upplösande av äktenskap blir relevant. 

Den första punkten om bestämmelsen om att en minderårig inte kan ingå äktenskap, samt 

den andra punkten om erkännande av utländska äktenskap fokuserar främst på att motverka 

att barn- och tvångsäktenskap ingås i första hand. Den tredje punkten tar däremot sikte på 

att erbjuda offret ett effektivt skydd och tillräckligt med möjligheter för att kunna ta sig ur 

äktenskapet efter att skadan redan är skedd. Rent civilrättsligt är alla dessa regleringar 

viktiga i kampen mot barn- och tvångsäktenskap. Det kan hävdas att frågan om behovet av 

alternativa lagstiftningslösningar vid sidan av äktenskapsskillnad för upplösande av barn- 

och tvångsäktenskap blir relevant först i det skede då någondera, eller båda av de två tidigare 

regleringarna inte fungerat vattentätt.  

1.3 Avgränsning 

Frågor om barn- och tvångsäktenskap kan göra att regler inom flera olika rättsområden blir 

aktuella. I denna avhandling kommer endast den civilrättsliga regleringen att granskas. 

 
41 JM:s Bedömningspromemoria 21/2018, s. 12. 
42 JM:s Bedömningspromemoria 21/2018, s. 12–13 och 28. 
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Avhandlingen avgränsas till att enbart granska juridiskt giltiga barn- och tvångsäktenskap i 

Finland.43  

För tillfället pågår det även diskussioner om hur det straffrättsliga skyddet mot barn- och 

tvångsäktenskap kunde stärkas i Finland. I dagsläget ses tvångsäktenskap som en form av 

människohandel (SL 25:3), grov människohandel (SL 25:3a) eller olaga tvång (SL 25:8). 

Det är inte längre möjligt för minderåriga att ingå äktenskap i Finland men barnäktenskap är 

tillsvidare inte kriminaliserat. En kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap har också 

lyfts upp till diskussion44 men den straffrättsliga aspekten kommer inte att tas ställning till i 

denna avhandling.45 Övriga förebyggande åtgärder kommer inte heller att behandlas även 

om dessa också är viktiga i anslutning till mitt ämne.46 

I avhandlingen granskas främst flickors och kvinnors utsatthet för barn- och tvångsäktenskap 

även om också män och pojkar kan falla offer för fenomenen. Anledningen till detta är att 

en stor del av det material som använts i denna avhandling handlar om kvinnor och flickor 

som blivit utsatta för barn- och tvångsäktenskap, vilket gör att det faller sig naturligt att i 

första hand fokusera på flickors och kvinnors utsatthet.47 

Eftersom barn- och tvångsäktenskap inom Norden klassas som hedersrelaterat våld, är det 

oundvikligt att inte också diskutera hedersrelaterat våld i allmänhet. Detta kommer endast 

diskuteras i den utsträckning som är nödvändigt för att få förståelse för barn- och 

 
43 Värt att ha i åtanke är att det finns flera typer av äktenskapliga förbindelser som kunde jämställas med barn- 

och tvångsäktenskap. Se närmare SOU 2017:96, s. 42. Här konstateras att det finns andra former av samlevnad 

som kan jämställas med äktenskap som enligt lagen inte erkänns som giltiga äktenskap trots att parterna och 

personer i deras omgivning ser på det som ett helt, eller delvist, juridiskt giltigt äktenskap, s.k. informella 

äktenskap. Exempel på detta är religiösa eller traditionella ceremonier där vigselförrättaren saknar laglig 

behörighet att förrätta vigslar. Dessa former av äktenskap kan vara lika skadliga för kvinnan eller barnet. Se 

Prop. 2013/14:208, s. 55. 
44 Läs exempelvis Olsson 2019. 
45 Även på denna front har Finland hamnat på efterkälken i jämförelse med en del av de övriga nordiska 

länderna. I Sverige finns det specifika brottsrubriceringar för barnäktenskapsbrott och äktenskapstvång i 

brottsbalken 4 kap. 4 c. I Norge är både tvångs- och barnäktenskap kriminaliserade i straffeloven 253 § och 

262 §. I situationer där det är fråga om tvångsäktenskap så kan gärningsmannen i Danmark straffas för ulovlig 

tvang (olovligt tvång) enligt straffeloven 260 §.  
46 Läs mer om förebyggande åtgärder och det finländska skyddet mot barn- och tvångsäktenskap i till exempel 

Hong 2020, Hansen m.fl. 2016, Olsson 2019 och Lidman 2015. 
47 Det är viktigt att poängtera att även pojkar och män kan utsättas för barn- och tvångsäktenskap och 

hedersrelaterat våld i övrigt. Se bland annat Hansen m.fl. 2016, Schlytter – Rexvid 2016 samt Suomenaro 2009. 
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tvångsäktenskap som fenomen. Övrigt hedersrelaterat våld kommer således inte att 

behandlas.48 

Det är viktigt att nämna att det även finns andra frågor och problem som tagits upp i 

anslutning till diskussionen om ett eventuellt införande av möjligheten att kunna 

upphäva/ogiltigförklara/upplösa barn- och tvångsäktenskap. Som ett problem nämns till 

exempel att även utlänningslagens reformbehov borde diskuteras i samband med ett 

eventuellt införande av möjligheten att kunna upplösa ett äktenskap. Orsaken till detta är att 

tröskeln för att avsluta ett äktenskap blir väldigt högt ifall det för den tvingade parten inte är 

klart hur hennes/hans uppehållstillstånd i landet påverkas.49 

Eftersom erkännande av utländska äktenskap spelar en så central roll i fråga om motverkande 

av barn- och tvångsäktenskap, diskuteras det i samband med diskussionen om det i Finland 

borde införas regler om upplösande av tvångsäktenskap vid sidan av äktenskapsskillnad även 

frågor om det borde ske en lagändring i fråga om erkännande av utländska barnäktenskap.50 

Med tanke på avhandlingens begränsade utrymme, kommer denna fråga endast behandlas i 

den mån det är nödvändigt för att få en förståelse av den problematik jag hoppas lösa med 

hjälp av mina forskningsfrågor. Jag kommer således inte att ta ställning till hur lagstiftningen 

kring erkännande av utländska äktenskap borde ändras eller om den överhuvudtaget borde 

ändras.51 

Dessutom kommer denna avhandling endast granska de civilrättsliga reglerna utifrån de 

utsatta enskilda privatpersonernas, det vill säga offrens, synvinkel och inte ur 

myndigheternas eller statens. Hur denna reglering skulle påverka myndigheterna i deras 

arbeten tas därför inte ställning till i denna avhandling. 

 
48 Läs mer om hedersrelaterat våld i till exempel Welchman – Hossain 2015, Wikan 2008, Hong 2019 och 

Lidman 2015. 
49 JM:s Betänkande och utlåtande 2020:17, s. 9.  
50 I regeringens lagförslag föreslås att man vidare skulle specificera regleringen kring erkännande av utländska 

barnäktenskap så att äktenskap som ingåtts utomlands av en minderårig person och i fall den ena av makarna 

var bosatt i Finland vid tidpunkten när äktenskapet ingicks, endast ska erkännas av särskilda skäl. Se Utkast 

till regeringens proposition om upphävning av äktenskap som ingåtts genom tvång. Se även JM:s Betänkande 

och utlåtande 2020:17 och JM:s Promemoria 14.6.2019.  
51 Se till exempel JM:s Betänkande och utlåtande 2020:17 för mer information om diskussionen som förts kring 

detta ämne.  
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Avsikten är heller inte att förknippa vissa etniciteter, folkslag, kulturer eller religioner med 

hedersproblematik och barn- och tvångsäktenskap. Barn- och tvångsäktenskap har sedan 

väldigt långt tillbaka förekommit och varit accepterat också i vårt eget land. Det är inte 

meningen att peka ut någon viss religion eller kultur som sämre eller bättre än den andra. 

Med tanke på att det mesta av det material som använts rör barn- och tvångsäktenskap som 

härrör sig till invandrarbarn och kvinnor kan det verka som att ämnet endast behandlas i 

sådan kontext. Därför är det viktigt att poängtera att avhandlingen inte syftar till att granska 

barn- och tvångsäktenskap specifikt i samband med vissa religioner och etniciteter, utan som 

en allmän företeelse som förekommer oberoende av religion, kultur, geografiskt område eller 

härkomst.52  

1.4 Metod och material 

I denna avhandling kommer ett flertal metoder användas för att svara på de ovannämnda 

forskningsfrågorna. I Finland har de lege lata (hur rätten är) och de lege ferenda (hur rätten 

borde vara) forskningar traditionellt sett skiljts åt.53 I denna avhandling kommer både de lege 

lata och de lege ferenda forskning att tillämpas. Dels kommer forskningen granska hur saker 

och ting är, dels hur de borde vara.  

För att kunna svara på hur rätten är, används den rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatiken 

baserar sig på en analys av ikraftvarande lagar med syftet att tolka och systematisera rätten.54 

Samtidigt är denna avhandling också en rättspolitisk forskning. Det finns ingen entydig 

definition på vad en rättspolitisk forskning är men enligt Laitinen och Ervasti strävar en 

rättspolitisk forskning efter, eller har en förmåga, att påverka det rättspolitiska 

beslutsfattandet, lagförberedningen, planeringen, eller utformandet av rättspraxis och/eller 

riktlinjer.55 Aarnio definierar en rättspolitisk forskning som en granskning av de mål man 

vill nå med lagstiftningen, samt på vilket sätt lagstiftningen borde utformas för att nå dessa 

mål.56 De lege ferenda forskning har också konstaterats utgöra en underkategori av den 

 
52 I samband med lagreformer, i lagars förarbeten, rättspraxis och doktrin så har hedersrelaterat våld och således 

även barn- och tvångsäktenskap, ofta betraktats som något kulturellt eller religionsbaserat. Se närmare SOU 

2012:35. Denna problematik diskuteras även av bland annat av Mahmoudi 2002 och Reddy 2008. 
53 Aarnio 1978, s. 55–56. 
54 Hirvonen 2011, s. 21–22, Aarnio 1978, s. 52. 
55 Laitinen 1999, s. 796–797. Se även Ervasti 2011, s. 86.   
56 Aarnio 1978, s. 55. 
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rättspolitiska forskningen.57 I en rättspolitisk forskning granskas till exempel lagstiftningens 

följder, anledningarna till att lagstiftningen utformats såsom den gjorts eller alternativa 

lagstiftningslösningar.58 Såväl rättskulturen såsom rättssystemet i sig samt dess följder kan 

vara föremål för analys.59 Enligt Aarnio är en forskning rättspolitisk bland annat i det fall då 

syftet med forskningen är att bidra med nödvändig information i lagförberedningsskedet.60 

Denna avhandling är rättspolitisk i det avseende att den granskar alternativa 

lagstiftningslösningar. Samtidigt är den också rättspolitisk i och med att den syftar till att 

påverka den rättspolitiska lagförberedningen och bidra till att ge en bättre helhetsbild av hur 

Finlands lag borde ändras för att bäst kunna tillgodose rättigheterna för de människor som 

faller offer för barn- och tvångsäktenskap.61 

Till viss del kommer även den rättsjämförande metoden att användas för att illustrera hur 

Sverige, Danmark och Norge resonerat i sina lagstiftningsval samt vilka följder dessa fått i 

praktiken. Den rättsjämförande metoden har ingen tydlig definition eller några 

förutbestämda utgångsramar.62 Den rättsjämförande metoden innebär att ett juridiskt 

fenomen från minst två staters rättsordningar jämförs med varandra. Det kan vara till 

exempel normer såsom lagregler eller principer, rättspraxis, argumentationsmönster eller ett 

samhälleligt problem.63 

För att en text ska vara rättsjämförande krävs det dock mer än att två länders rättsordningar 

redogörs för. Det krävs också att texten innehåller någon form av analys av lösningarna och 

att dessa utvärderas och jämförs.64 Vid tillämpning av den rättsjämförande metoden är det 

viktigt att identifiera orsaken till varför en rättsjämförelse görs i första hand, vilken sorts 

information forskaren är ute efter samt vad syftet med rättsjämförelsen är.65 Ett syfte med 

den rättsjämförande metoden kan vara att med hjälp av rättsjämförelsen fylla luckor i den 

egna rättsordningen.66 Den rättsjämförande metoden kan vara till fördel till exempel i de fall 

där det föreligger ett rättsligt problem som man inte har någon lösning på. Rättsjämförelsen 

 
57 Aarnio 1978, s. 55, Ervasti 2011, s. 87, Timonen 1997, s. 111. 
58 Laitinen 1999, s. 796. 
59 Siikavirta 2007, s. 421, Tala 2005, s. 1165. 
60 Aarnio 1983, s. 233.  
61 Läs mer om rättspolitisk forskning i till exempel Aarnio 1983.  
62 Husa 1998, s. 11.   
63 Husa 1998, s. 13.   
64 Husa 1998, s. 19.   
65 Husa 2013, s. 59.   
66 Husa 2013, s. 78.   
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kan i sådana fall bidra med en bredare bild av olika rättsordningar vilket kan komma till 

hjälp vid utformandet av den egna rättsordningen, till exempel vid förarbeten av lagar.67 

Denna avhandling innehåller således även rättsjämförande element eftersom Sveriges, 

Norges och Danmarks lagstiftningslösningar brukas för att påvisa bristerna i den nationella 

lagstiftningen. Dessa länders lagstiftningslösningar kommer analyseras med ett syfte att 

förhoppningsvis kunna bidra med värdefull information som kan vara till hjälp vid 

utvecklandet av den nationella rätten.  

En del de lege ferenda-synpunkter kommer således också framföras. Dessa framförs både 

till följd av forskningens rättspolitiska perspektiv men också i och med att främmande rätt 

kommer fungera som hjälpmedel och inspiration till hur den nationella rätten kunde 

utvecklas och hur den nationella lagstiftningen borde vara.  

Materialet i denna avhandling består av såväl inhemskt som utländskt material. Även 

internationella avtal och överenskommelser kommer vara grund för de argument och 

påståenden som framförs i avhandlingen.  

Till det nationella materialet hör ikraftvarande lagar, lagarnas förarbeten, diverse 

myndighetspublikationer, betänkanden, expertutlåtanden, JM:s bedömningspromemoria 

m.m. Även rättslitteratur, doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar används som 

grund för avhandlingen. Dessutom används även tvärvetenskaplig litteratur i den mån svar 

inte hittas inom de rättslitterära verken. En del av det material som använts utgörs också av 

diverse undersökningar, utredningar och kartläggningar över barn- och tvångsäktenskap som 

fenomen i Finland, som gjorts av såväl myndigheter som privata aktörer. 

I och med att avhandlingen innehåller rättsjämförande element brukas även utländskt 

material. Till det utländska materialet hör Sveriges, Norges och Danmarks ikraftvarande 

lagar, lagarnas förarbeten samt andra myndighetspublikationer, utredningar och 

betänkanden. Även svensk, norsk och dansk rättslitteratur har använts som grund för de 

påståenden som framförs i avhandlingen. Till viss del grundar sig även det utländska 

materialet på utredningar och kartläggningar av barn- och tvångsäktenskap i Norge och 

 
67 Husa – Mutanen – Pohjolainen 2001, s. 15.   
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Sverige. Som material används även norsk rättspraxis för att exemplifiera de frågor som 

behandlas i anslutning till analyseringen av Norges lagstiftningslösning. Dessutom har även 

övriga internationella källor i form av rättslitteratur, tvärvetenskaplig litteratur, utredningar, 

rapporter, vetenskapliga artiklar, internationella publikationer med mera, använts som 

material i denna avhandling.  

1.5 Disposition 

Avhandlingen innefattar fyra kapitel, utöver det inledande kapitlet, i vilka jag strävar efter 

att på ett logiskt sätt behandla forskningsfrågorna. Avhandlingen inleds med en redogörelse 

för relevanta begrepp och allmän information om barn- och tvångsäktenskap eftersom jag 

anser det vara nödvändigt för att få förståelse för den kommande granskningen av 

forskningsfrågorna.  

I det tredje kapitlet ges en allmän överblick över hur den civilrättsliga regleringen kring barn- 

och tvångsäktenskap tidigare sett ut i Norden och hur den kommit att utvecklas under de 

senaste 40–50 åren. I detta kapitel aktualiseras bland annat frågor om vigseln och dess 

giltighet samt vad som menas med äktenskapets återgång eller ogiltighet. Efter att läsaren 

fått ta del av en mer allmän men kort historisk tillbakablick över hur den nordiska 

lagstiftningen kring äktenskap utvecklats, går jag vidare till att kort redogöra för vad som 

menas med giftorätt i de nordiska länderna. Därefter kommer den nuvarande nordiska 

lagstiftningen granskas på djupet. Först kommer Finlands reglering att redogöras för. Här 

diskuteras inledningsvis lagändringen på 1980-talet som ledde till att den civilrättsliga 

regleringen kring äktenskapets återgång slopades. Efter detta behandlas Sveriges, Norges 

och Danmarks civilrättsliga lagstiftningslösningar kring upplösande av barn- och 

tvångsäktenskap. Här granskas bland annat orsakerna till de övriga nordiska ländernas 

lagstiftningslösningar samt vilka följder dessa fått i praktiken.  

I det fjärde kapitlet analyseras Finlands reglering i ljuset av jämförelseländerna. I detta 

sammanhang blir det aktuellt att diskutera om den nuvarande finländska 

äktenskapslagstiftningen är bristfällig. I denna del presenteras svar på den första 

forskningsfrågan. Efter detta utvärderas de nordiska lagstiftningslösningarna på ett djupare 

plan och för- och nackdelarna med varje alternativ analyseras och jämförs med varandra. 
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Slutligen kommer utvecklingsbehoven och utvecklingsmöjligheterna i den finländska 

lagstiftningen identifieras och de lege ferenda-synpunkter kommer framföras. I samband 

med denna diskussion kommer svar på den andra forskningsfrågan presenteras. 

Avslutningsvis knyts avhandlingen ihop med några avslutande ord. I avslutningen 

sammanfattas de mest väsentliga ståndpunkterna i avhandlingen och generella tankar och 

kommentarer framförs. 

2 Allmänt om barn- och tvångsäktenskap  

2.1 Om barnäktenskap  

I finsk rätt betraktas personer under 18 år som barn. Enligt barnkonventionens 1:a artikel 

räknas alla individer under 18 år som barn. Begreppet barnäktenskap avser äktenskap som 

ingåtts där den ena eller båda parterna är under 18 år. De allra flesta barnäktenskap rör flickor 

även om också pojkar drabbas.68 

Det är allmänt känt att barnäktenskap utgör en kränkning av barnets mänskliga rättigheter. 

Barnäktenskapens skadlighet har betonats starkt bland annat inom den internationella 

människorättsdiskussionen. I barnkonventionen regleras inte barnäktenskap specifikt men 

av artikel 24.3 följer att konventionsstaterna ska vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder 

för att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. I barnrättskommitténs 

samt i CEDAW-kommitténs allmänna kommentarer om skadliga sedvänjor, beskrivs tidiga 

äktenskap som just en sådan sedvänja som anses skadligt för barnet.69 Anledningen till detta 

är bland annat att äktenskap och graviditet i tidig ålder kan innebära både hälsorisker för 

flickor och leda till att deras utbildning blir lidande eller till och med avbryts. I vissa länder 

betraktas dessutom barn under 18 år som ingått äktenskap som vuxna. Således omfattas 

dessa barn inte längre av det skydd som barnkonventionen erbjuder dem.70 Därför 

 
68 CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18, punkt 20. 
69 Se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 4, CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18, punkt 20. 
70 Se till exempel Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 4, punkt 20. Se också Special Rapporteur on 

violence against women 1994, punkt 165.   
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rekommenderar barnrättskommittén att alla medlemsstater lagstiftar om en minimiålder på 

18 år för ingående av äktenskap.71  

En del anser att en stor del av barnäktenskap dessutom utgör tvångsäktenskap eftersom ett 

barn inte har möjlighet att stå emot påtryckningar och manipulation.72 Barndomen är en 

speciell tid i livet då man är särskilt utsatt och sårbar.73 Barn har heller ingen möjlighet att 

försvara sig mot utpressning och utnyttjande just på grund av den såbara position som barnet 

befinner sig i.74 Baserat på detta kan det ifrågasättas ifall ett barn någonsin kan ge ett giltigt 

samtycke till att ingå äktenskap.75  

Andra förhåller sig däremot kritiska till denna tolkning. I förarbeten till den finländska lagen 

har det påpekats att barnäktenskap och tvångsäktenskap är två olika saker. Här anses det att 

vissa barnäktenskap visserligen utgör tvångsäktenskap men att en del barnäktenskap ingåtts 

av båda parternas fria vilja. Vidare betonas att varje enskilt fall måste bedömas separat och 

att förmågan att självständigt kunna överblicka konsekvenserna av ett äktenskap är högst 

individuell. Ju yngre barn det är fråga om, desto mer kan det ifrågasättas om barnet verkligen 

är förmögen till att ge ett giltigt samtycke.76  

Andra anser däremot att ett barn aldrig kan ge ett giltigt samtycke till äktenskap med tanke 

på den bristande mognaden hos barn. Vissa är av den åsikten att eftersom ett barn inte kan 

ge ett giltigt samtycke att ingå äktenskap och inte heller har möjlighet att stå emot pressen 

att ingå äktenskap, så utgör alla barnäktenskap också tvångsäktenskap.77 Bland annat FN har 

uttryckt att ett barn aldrig kan samtycka till ett äktenskap eftersom barnet inte kan överblicka 

konsekvenserna av äktenskapets ingång.78 Detta ställningstagande till trots, påpekar de 

vidare i samma punkt att ”framväxande förmågor och självständighet i att fatta beslut som 

påverkar hennes eller hans liv bör dock respekteras och därför kan i undantagsfall äktenskap 

tillåtas för mogna, kapabla barn under 18 års ålder, förutsatt att barnet är minst 16 år och att 

 
71 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 4, punkt 10 och 20. 
72 Hong 2020, s. 22–23. 
73 Kankaanpää – Kaldal 2015, s. 769. 
74 Hong 2019, s. 97. 
75 Lidman 2015, s. 259, Hong 2020, s. 22–23. 
76 RP 211/2018 rd, s. 3.  
77 Kervinen – Ollus 2019, s. 19, Viuhko – Lietonen – Jokinen – Joutsen 2016, s. 18, Lyneham – Richards 2014, 

s. 3. 
78 CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18, punkt 20. 
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beslutet fattas av en domare och grundas på legitima, exceptionella orsaker som är 

definierade i lag och på bevis för mognad, utan att hänsyn tas till kultur och tradition.”79 

2.2 Kort om barnets bästa  

Det är också nödvändigt att lyfta de viktigaste och mest centrala punkterna gällande ämnets 

relevans i anslutning till begreppet barnets bästa. Begreppet barnets bästa kommer inte 

behandlas omfattande utan jag kommer endast belysa de delar som är intressanta och viktiga 

i anslutning till denna avhandling. 

Inom den finländska barnrätten är principen om barnets bästa vägledande i alla typer av 

barnrättsliga frågor.80 Någon exakt definition på begreppet barnets bästa finns inte eftersom 

dess innebörd varierar från fall till fall. Begreppet barnets bästa är flexibelt och dess innebörd 

bör anpassas utifrån det specifika barnets behov, situation och personliga sammanhang.81 

Pajulammi menar att principen om barnets bästa har betonats olika av finsk rättslitteratur 

och barnrättskommittén.82 Enligt barnrättskommittén tillgodoses principen om barnets bästa 

i samband med att barnets övriga rättigheter enligt barnkonventionen tillgodoses.83 Inom 

finsk rättslitteratur har en del betonat att även andra faktorer utöver det rättsliga bör beaktas 

vid bedömningen av barnets bästa.84  

Barnets rätt att bli hörd är en central del av principen om barnets bästa. Barnets rätt att 

uttrycka sin åsikt framgår också i artikel 12 i barnkonventionen, i vilken det fastställs att 

varje barn har rätt att i ärenden som berör dem själva få uttrycka sin åsikt och att barnets 

vilja ska beaktas i den mån deras mognad tillåter.85 Hörandet av barnet är en oundviklig del 

i bedömningen av barnets bästa och hörandet av barnet stärker även tillgodoseendet av 

barnets bästa.86 Detta betyder inte nödvändigtvis att barnets vilja korrelerar med vad som är 

 
79 CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18, punkt 20. 
80 Kurki-Suonio 1999, s. 1. 
81 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 32. 
82 Pajulammi 2014, s. 188–190. 
83 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 4. Även Nieminen stöder denna åsikt i Nieminen 

2004, s. 621. 
84 Läs mer i bland annat Pajulammi 2014. Se även Helin 2012, s. 21–22 där han kritiserar detta synsätt och 

menar att sunt förnuft och psykologiska och pedagogiska omständigheter borde beaktas mer vid bedömningen 

av barnets bästa. Med andra ord att även andra perspektiv än det rättsliga borde tillmätas betydelse. 
85 Detta betyder inte att barnet är tvunget att använda denna rätt, utan barnet får själv bestämma om hen vill 

uttrycka sin åsikt eller inte, Pajulammi 2014, s. 211–212.   
86 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12, punkt 74.   
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det verkligt bästa för barnet utan barnets vilja kan stå i strid med detta.87 Barnets vilja borde 

även tillmätas mer betydelse ju äldre och mognare barnet är samt ju grundligare hen kan 

styrka sina motiveringar eftersom det även tyder på att barnet har större förståelse för sina 

handlingar och konsekvenserna av dem.88 

I denna avhandling är det speciellt spänningen mellan intresset i att barnet får sin vilja och 

åsikt hörd och på så sätt själv kunna påverka de beslut som rör barnet själv, samt intresset i 

att motverka skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap, som är det centrala i anslutning till 

begreppet barnets bästa. Denna spänning kan illustreras genom att redogöra för skillnaden 

mellan ett subjektivt och objektivt perspektiv på barnets bästa samt mellan det allmänna och 

enskilda barnets bästa.  

Det objektiva barnets bästa grundar sig på en utomstående bedömning av barnets bästa 

medan det subjektiva barnets bästa grundar sig i att barnet själv kan inverka på bedömningen 

av vad som anses vara bäst för barnet. Till det subjektiva barnets bästa hör barnets egen vilja. 

Barnet kan ha en egen åsikt gällande vad som är bäst för henne/honom själv. Till det 

objektiva barnets bästa hör att man till exempel utgår ifrån vad forskningen visat att är det 

bästa för barnet,89 som exempel att skydda barnet mot skadliga sedvänjor. Här är det tydligt 

att det ur ett objektivt perspektiv är i enlighet med barnets bästa att motverka barnäktenskap 

medan det ur ett subjektivt perspektiv kan vara i enlighet med barnets bästa att äktenskapet 

ingås eller att det inte upplöses. 

Dessutom finns det skillnader i vad som anses vara det allmänna barnets bästa och det 

enskilda barnets bästa. I fråga om det allmänna barnets bästa bedöms vad som anses vara det 

bästa för barn såsom grupp. Bedömningen av det enskilda barnets bästa grundar sig däremot 

på en situationsbaserad bedömning utifrån vad som vore den ideala lösningen i det specifika 

barnets fall. Generellt sett kan man påstå att det allmänna barnets bästa utgör ramarna för 

inom vilka bedömningen av det enskilda barnets bästa görs. Det är sedan det enskilda barnets 

bästa som avgör vilka delar av det allmänna barnets bästa som man fäster mer vikt vid. Det 

allmänna barnets bästa och det enskilda barnets bästa överensstämmer inte alltid med 

 
87 Pajulammi 2014, s. 181.   
88 Se Aaltonen 2009, s. 242. Se även Savolainen 1984, s. 23 och 98–99. 
89 Tolonen – Linnanmäki 2020, s. 28–29. 
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varandra.90 Vad som anses vara i enlighet med barnets bästa i ett enskilt fall är kanske inte 

det bästa för barn generellt sett. 

I fråga om barnäktenskap kan barnets bästa ur ett allmänt perspektiv stå i konflikt med vad 

som anses vara det barnets bästa ur ett enskilt perspektiv. Dessutom kan barnets bästa 

objektivt sett och barnets vilja och rätt att bli hörd vara varandras motpoler vilket innebär att 

två viktiga intressen krockar. Detta betyder att det subjektiva och objektiva barnets bästa står 

i konflikt mot varandra. Å ena sidan finns det ett intresse i att skydda barnet mot skadliga 

sedvänjor, medan det å andra sidan är i enlighet med barnets bästa att barnet får sin röst hörd 

och att barnets vilja tillmäts en viss betydelse i enlighet med hur moget barnet är.91 Således 

är det inte alltid så lätt att avgöra var gränserna för avgörande av barnets bästa ska gå, utan 

detta är något som måste bedömas från fall till fall. I dessa fall gäller det att vikta dessa 

intressen mot varandra och utifrån detta avgöra vilket intresse som borde tillmätas mer 

betydelse i det enskilda fallet. Det problematiska i bedömningen av barnets bästa 

framkommer inte i de fall då barnet är av samma åsikt som lagtillämparen eller andra vuxna, 

utan det är först i de fall då barnets vilja skiljer sig från vad som ur ett objektivt perspektiv 

anses vara det bästa för barnet, som problem uppstår. Därför är det viktigt att ta flera olika 

perspektiv i beaktande vid bedömningen av barnets bästa. 

2.3 Om tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap 

Enligt Bredal är skillnaden mellan tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap flytande. 

Med ett arrangerat äktenskap menas ett äktenskap som grundar sig på ett ”förnuftigt val” 

och inte på kärlek. Anledningen till ingåendet av äktenskapet är ofta att gagna familjen, ingå 

allianser och föra samman släkter och familjer.92 I fråga om arrangerade äktenskap är 

parternas egna, fria vilja av en viss betydelse.93 Det vill säga parternas egna viljor tillmäts 

en viss betydelse eftersom man på förhand frågar dem om vad de vill. Om parterna verkligen 

ingår äktenskapet av sin egen fria vilja är dock väldigt svårt att avgöra.94 Detta kan speciellt 

 
90 Tolonen – Linnanmäki 2020, s. 26–27. 
91 Läs mer om bedömningen av hur mycket ett barns vilja och åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets 

mognad i till exempel Savolainen 1984. Se även till exempel Aaltonen 2009. 
92 Bredal 1999, s. 16–17. 
93 Gangoli – Chantler – Hester – Singleton 2011, s. 27, Lidman 2015, s. 258. 
94 Bredal 1999, s. 63. 
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ifrågasättas i de fall där personernas liv styrs av släktens krav, den sociala pressen av att följa 

samhällets normer eller där personerna i fråga befinner sig i ett ekonomiskt trångmål.95   

Arrangerade äktenskap förekommer speciellt i samhällen som bygger på patriarkala 

strukturer, till exempel i Mellanöstern, Syd- och Östasien samt Nordafrika. Det är på grund 

av ekonomiska och hedersrelaterade skäl som traditionen förs vidare och att vägra ingå 

äktenskap likställs med att barnet trotsar sina föräldrar och ifrågasätter förhandlingarna och 

avtalen som gäller mellan olika släkten vilket kan leda till att skam dras över hela släktet.96  

Det finns ingen enhetlig definition av tvångsäktenskap eftersom fenomenet är så 

mångfasetterat. Definitionen av tvångsäktenskap skiljer sig olika länder emellan97 men i 

stora drag kan tvångsäktenskap definieras som äktenskap som ingås där endera den ena 

parten eller båda parterna mot deras vilja eller under tvång, övertalas till att ingå äktenskap.98 

Till skillnad från arrangerade äktenskap så har partens/parternas vilja ingen som helst reell 

inverkan i fråga om tvångsäktenskap.99 Tvånget kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, 

ekonomiskt, sexuellt eller känslomässigt.100 Var gränserna går för vad som utgör tvång kan 

i vissa fall vara diffust.101 Tvångsäktenskap kan förekomma i olika former och 

barnäktenskap kan ses som en av dessa.102 Av de tvångsäktenskap som upptäckts i 

västländerna så utgör ungefär en tredjedel också barnäktenskap.103 

Tvångsäktenskap är vida känt som en kränkning av de mänskliga rättigheterna och strider 

bland annat mot rätten att fritt ingå äktenskap och rätten till kroppslig och sexuell 

integritet.104 Tvångsäktenskap strider dessutom mot rättigheten till privatliv.105 

 
95 Lidman 2015, s. 261. Se även US 2009, s. 10–11. 
96 Lidman 2015, s. 261, US 2009, s. 41–42. 
97 Hansen m.fl. 2016, s. 78–79. 
98 Haenen 2015, s. 101, Gangoli – Chantler – Hester – Singleton 2011, s. 26, Lidman 2015, s. 258. Se även 

Klemetti – Raussi-Lehto 2013, s. 152.  
99 Bredal 1999, s. 63. 
100 FCO 2014, s. 1. 
101 Bredal 1999, s. 65. 
102 Suomenaro 2009, s. 169–170. Läs vidare om olika former och typer av tvångsäktenskap i Suomenaro 2009. 
103 Se närmare Forced Marriage Unit Statistics 2016, s. 7. 
104 Sabbe m.fl. 2014, s. 173. 
105 Grans 2016, s. 196. 
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Tvångsäktenskap är således en grov kränkning av offrets mänskliga rättigheter. När offret är 

ett barn kan kränkningen anses vara ännu grövre.106  

Samtidigt som tvångsäktenskap idag betraktas som ett enskilt brott i sig så ses det dessutom 

som ett resultat av andra typer av hedersrelaterade brott.107 Till exempel att kvinnan/barnet 

fortsättningsvis tvingas stanna i äktenskapet genom olaga hot, misshandel och/eller våldtäkt. 

Baserat på detta har vissa betonat vikten av att inte fokusera för mycket på att endast 

förhindra själva ingåendet av tvångsäktenskap utan att man även borde satsa på att förbättra 

offrets möjligheter till exit ur ett tvångsäktenskap. I förebyggande syfte vore detta effektivt 

med tanke på att det i vissa fall kan vara svårt att tolka och definiera samtycket för ingående 

av äktenskap. Utöver det kan kvinnan eller barnet befinna sig i en farligare situation under 

själva äktenskapet eller omkring exit ur äktenskapet än vad hen gjorde vid ingåendet av 

det.108  

2.4 Barn- och tvångsäktenskap som en del av hedersrelaterat våld 

Barn- och tvångsäktenskap relaterat till frågor rörande immigration och integration och 

samtidigt även till våld i hemmet. I bland annat Sverige behandlar man barn- och 

tvångsäktenskap i samband med hedersrelaterat våld medan man i Österrike behandlar det 

som en del av våld mot kvinnor.109 I Norge och Danmark har tvångsäktenskap tidigare 

behandlats som en enskild fråga som även diskuterats i samband med arrangerade äktenskap. 

Trenden tyder på att tvångsäktenskap mer och mer börjar betraktas som en del av 

hedersrelaterat våld även i dessa länder.110 Också i Istanbulkonventionen och CEDAW 

betraktas tvångsäktenskap som en del av våld mot kvinnor. Huruvida barn- och 

tvångsäktenskap borde klassificeras som våld mot kvinnor eller hedersrelaterat våld kommer 

inte att behandlas i avhandlingen.111 I och med avhandlingens nordiska infallsvinkel så 

kommer barn- och tvångsäktenskap ses som fenomen kopplade till hedersrelaterat våld i 

 
106 Hong 2020, s. 23. 
107 Läs exempelvis Haenen 2015. I artikeln skildras bland annat hur tvånget kan utövas på parterna efter att 

äktenskapet ingåtts. 
108 Gangoli – Chantler – Hester – Singleton 2011, s. 40–41. Läs även Hester m.fl. 2008.   
109 Felz – Said – Triebl 2009, s. 9. 
110 NCK 2010, s. 37. 
111 Se närmare Coomaraswamy 2005, Reddy 2008, Siddiqui 2005 och Grans 2015 som alla diskuterar 

gränsdragningen mellan hedersrelaterat våld och våld mot kvinnor. 
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denna avhandling. Således är det skäl att först definiera begreppet heder och vad det innebär 

samt varför barn- och tvångsäktenskap kan betraktas som en form av hedersrelaterat våld.  

Det finns inte någon vedertagen definition på begreppet heder i dagens läge. Begreppet är 

relativt112 och dess betydelse bör tolkas olika beroende på kultur, perspektiv, tidsepok, 

samhällsgrupp m.m.113 Hedersrelaterat våld beskrivs i flera sammanhang som våld som 

oftast riktas mot flickor och kvinnor.114 Som hedersrelaterade brott och hedersrelaterat våld 

klassificeras barn- och tvångsäktenskap,115 könsstympning, olaga tvång, olaga hot, olaga 

förföljelse, hedersmord, misshandel, begränsande av rörelsefriheten m.m.116 Hedersrelaterat 

våld utgör bland annat en kränkning av de mänskliga rättigheterna.117  

Hedersbegreppet utgår från föreställningen om att mannens heder är beroende av familjens 

och släktens uppförande och beteende.118 Familjens heder är ofta starkt förknippad med 

specifikt kvinnans beteende och sexualitet.119 En kvinnas föräktenskapliga eller 

utomäktenskapliga sexuella förbindelser anses vara det allvarligaste hotet mot mannens och 

familjens heder.120 Kvinnan är underordnad mannen och könsrollerna är mycket strikta. 

Såväl män som kvinnor är förpliktade att upprätthålla hedersnormerna.121 Hedersbegreppet 

har också en kollektiv prägel i och med att när hedern förloras så drabbar den enskildes skam 

hela familjen och släkten och skammen dras över kollektivet som helhet. En person bär 

således aldrig skam ensam.122 Hedern ses som ett ting som man endera har eller inte. Hedern 

är en del av kollektivet och dess medlemmar och hedern kan förloras men eventuellt även 

återerövras.123 En handling som sker i strid med hedersnormerna innebär att hedern går 

förlorad och måste återerövras. Hedern kan återerövras genom till exempel våld, hot om våld 

 
112 Fildis 2013, s. 2. 
113 Kankaanpää – Kaldal 2015, s. 772. Till exempel Barnrättskommittén och CEDAW-kommittén har definierat 

begreppet heder och hedersrelaterat våld på följande sätt: ”acts of violence that are disproportionately, though 

not exclusively, committed against girls and women, because family members consider that certain suspected, 

perceived or actual behaviour will bring dishonour to the family or community.” Se CEDAW/C/GC/31-

CRC/C/GC/18, punkt 29. 
114 Se till exempel Hansen m.fl. 2016, s. 45. 
115 Hansen m.fl. 2016, s. 18, SOU 2012:35, s. 38. 
116 Riku u.å. 
117 Coomaraswamy 2005, s. Xii. 
118 Kankaanpää – Kaldal 2015, s. 773. 
119 Mahmoudi 2002, s. 242, Hansen m.fl. 2016, s. 40–41. 
120 Kankaanpää – Kaldal 2015, s. 773. 
121 Grans 2015, s. 696–697. 
122 Wikan 2008, s. 60.  
123 Kankaanpää – Kaldal 2015, s. 772–773. 
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eller tvångsäktenskap.124 Huruvida det verkligen skett en handling i strid med 

hedersnormerna spelar ingen roll utan enbart misstanken om överträdelse kan vara tillräcklig 

för att hedern anses vara förlorad.125 Hedern är männens privilegium. En kvinna kan inte ha 

heder, bara skam.126 

Barn- och tvångsäktenskap förekommer ofta i samband med hedersrelaterat våld.127 I 

allmänhet är tvångsäktenskap kopplade till endera ekonomiska eller hedersrelaterade skäl.128 

Detsamma kan även konstateras vara orsakerna till barnäktenskap. De ekonomiska skälen 

kan vara allt från att säkra flickans ekonomiska ställning i livet, till att täcka kostnaderna för 

hemgiften, morgongåvan samt andra seder som finns kopplade till traditionen om 

”brudköp”.129  

De hedersrelaterade skälen grundar sig i att mannens heder är beroende av flickans eller 

kvinnans kyskhet och syftet med tvångs- och barnäktenskap är i grund och botten att 

kontrollera flickan eller kvinnans beteende, kyskhet och sexualitet. En flicka eller kvinna 

kan tvingas ingå äktenskap på grund av hedersrelaterade skäl till exempel i de fall där detta 

anses vara den enda utvägen för att bevara eller återerövra familjens heder.130 Ifall 

äktenskapet däremot inte ingås berör det inte bara parterna i sig utan skammen drar över hela 

familjen och släkten. På samma sätt fungerar det även i de fall där äktenskap ingås. 

Äktenskapets följder berör inte bara makarna utan också familjen och släkten.131  

I västländerna uppfattar man ofta begreppet som något exotiskt132 som inte förekommer 

inom det västerländska samhället. Detta gör att vi bör närma oss begreppet med försiktighet. 

Hedersideologier förekommer över hela världen och inte är kopplade till någon speciell 

 
124 Hansen m.fl. 2016, s. 39. 
125 Wikan 2008, s. 17, Hong 2019, s. 14–15. 
126 Wikan 2008, s. 60. 
127 SOU 2012:35, s. 38. 
128 Lidman 2015, s. 266–267. Läs även US 2009, s. 42–43 i vilken det finns en mer utförlig tabell över de 

situationer som kan leda till barn- och tvångsäktenskap. 
129 Lidman 2015, s. 267, US 2009, s. 45–46. 
130 Exempel på detta är fall där flickan befinner sig i riskzonen för att hennes kyskhet ska ifrågasättas endera 

genom ett rykte, på grund av hennes beteende eller ifall hon blivit utsatt för sexuellt våld, se Lidman 2015. 
131 Lidman 2015, s. 265. 
132 Welchman – Hossain 2015, s. 4. 
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religion, kultur eller geografiskt område.133 Det är viktigt att påpeka, såsom Wikan också 

poängterar, att heder grundar sig på traditioner och seder snarare än religion.134 

I samband med att det rättsliga skyddet mot barn- och tvångsäktenskap stärktes i Sverige, så 

framfördes farhågor gällande att vissa grupper pekas ut, och rädsla för att det uppstår ett ”vi 

och dom” tänk som främlingsfientliga ideologier använder som bränsle till sin eld.135 Som 

svar på detta påpekades det att det med dessa farhågor i beaktande, är av yttersta vikt att 

betona lagstiftningens syfte: nämligen att skydda de utsatta och inte att beskylla vissa 

grupper. Rädsla för främlingsfientlighet får inte tillmätas mer betydelse än de utsattas rätt 

till skydd. Denna rädsla får således inte leda till att barn med minoritetstillhörighet vägras 

det skydd som barn med majoritetstillhörighet så självklart anses vara berättigade till. Alla 

människor är berättigade till samma skydd för de mänskliga rättigheterna oberoende av 

grupptillhörighet.136  

Med anledning av det som redogjorts för ovan är det tydligt att barn- och tvångsäktenskap 

kan kategoriseras som hedersrelaterat våld. Det är viktigt att förstå våldets struktur och hur 

komplicerat problemet är för att kunna motarbeta förekomsten av detta typ av våld. Först när 

vi kan förstå de bakomliggande orsakerna till att barn- och tvångsäktenskap i första hand 

ingås kan vi komma underfund med lösningar på problemet. Därefter gäller det att 

tillhandahålla offren tillräckliga möjligheter att ta sig ur det äktenskap som från första början 

aldrig borde ha ingåtts. 

 

 

 
133 Mahmoudi 2002, s. 242. Mahmoudi menar att många definierar och förknippar till exempel hedersmord 

med muslimsk tradition och orsaken till detta är att det förekommer flest rapporterade fall från Mellanöstern 

och den muslimska befolkningen om just hedersmord. Enligt honom är det i regel den muslimska minoriteten 

som begår de mord som benämns som hedersmord i Europa. Han understryker ändå att det är obefogat att 

definiera hedersmord som en religiös eller kulturell företeelse. 
134 Wikan 2008, s. 3.  
135 SOU 2012:35, s. 27. 
136 SOU 2012:35, s. 27. 
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3 Den civilrättsliga regleringen kring barn- och 

tvångsäktenskap i Norden 

 

3.1 Allmänt om äktenskap i Norden 

3.1.1 Vigseln och dess ogiltighet (upplösande äktenskapshinder eller brister i 

äktenskapsavtalet) 

En vigsel är en administrativ förrättning som samtidigt bekräftar äktenskapets egenskap som 

statusförhållande, det vill säga ett rättstillstånd som uppkommer genom myndighetsbeslut. 

Dessutom bygger äktenskapet på ett avtal mellan parterna om att de vill ingå äktenskap med 

varandra.137 Vidare innebär detta att äktenskapet ger upphov till flera olika 

rättsverkningar.138 

För att eventuella civilrättsliga och straffrättsliga regler kring barn- och tvångsäktenskap ska 

kunna tillämpas i Finland krävs det att äktenskapet är giltigt enligt finsk lagstiftning. 

Äktenskap är en juridiskt bindande samlevnadsform som ger upphov till ett antal 

rättsverkningar i fråga om fördelningen av makarnas egendom, arvsrätt m.m. För att ett 

äktenskap ska anses vara rättsligt giltigt krävs det enligt finsk lagstiftning att båda de 

förlovade är samtidigt närvarande. Därtill ska båda svara jakande på vigselförrättarens fråga 

om han eller hon vill ingå äktenskap med den andra och därefter ska vigselförrättaren 

konstatera att parterna nu är äkta makar (ÄktenskapsL 15 §). Dessutom ska det inte föreligga 

några äktenskapshinder. 

Äktenskapets giltighet kan ifrågasättas i två olika fall: endera ifall formkraven för en giltig 

vigsel inte uppfylls (upplösande äktenskapshinder) eller på grund av materiella skäl (brister 

i äktenskapsavtalet). Ett upplösande äktenskapshinder kan vara till exempel att den ena 

parten redan är gift eller att makarna är för nära släkt med varandra. Med brister i 

äktenskapsavtalet menas materiella brister i den ena partens rättshandlande,139 till exempel 

att den ena parten har saknat rättslig handlingsförmåga eller blivit lurad eller tvingad till att 

 
137 Agell 2003, s. 36–37. 
138 Agell 2003, s. 48–49. Se även Agell 2002 där han argumenterar för samma sak. 
139 Agell 2003, s. 36–37. 
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ingå äktenskap. Det är äktenskapsavtalet, alltså parternas vilja att ingå äktenskap med 

varandra, som är grunden till vigseln och som samtidigt ger upphov till en rad olika 

rättsverkningar till följd av äktenskapet.140 Att enbart knyta ogiltigheten till själva vigseln 

(det vill säga till upplösande äktenskapshinder) och inte till äktenskapsavtalet och de fall där 

giltigheten av samtycket kan ifrågasättas, är något som kritiserats.141 

3.1.2 Äktenskapets återgång eller ogiltighet 

Ifall det endera föreligger upplösande äktenskapshinder eller brister i äktenskapsavtalet och 

vigseln således aldrig borde ha genomförts, fanns det tidigare i den samnordiska 

lagstiftningen regler om äktenskapets återgång. Dessa regler finns fortfarande kvar i den 

danska och isländska lagstiftningen medan de övriga nordiska länderna valt att ersätta dessa 

med andra bestämmelser.142 I Norge har maken i dessa fall rätt till att omedelbart få 

äktenskapet upplöst143 i form av ogiltighet. I Sverige förs dessa fall in under bestämmelserna 

för äktenskapsskillnad som alltid kan komma till stånd utan betänketid.144 I Finland har 

lagstiftningen utformats på samma sätt som i Sverige undantaget att makarna kan beviljas 

skilsmässa utan betänketid endast i det fall där det handlar om upplösande äktenskapshinder 

(se ÄktenskapsL 27 §). Detta gäller inte i de fall där den ena partens viljeförklaring vid 

ingåendet av äktenskapet kan ifrågasättas. Tvångsäktenskap kan därmed endast upplösas 

genom äktenskapsskillnad samtidigt som även betänketiden ska iakttas.  

Enligt den danska lagstiftningen har en make rätt till omstødelse (hädanefter 

återgång/återkallelse) av äktenskapet när det är fråga om upplösande äktenskapshinder men 

även då det föreligger brister i äktenskapsavtalet, med andra ord vid materiell brist i partens 

rättshandlande. Reglerna om äktenskapets återgång återfinns i kapitel 3 i Lov om ægteskabs 

indgåelse og opløsning, hädanefter ægteskabsloven. Följderna av äktenskapets återgång är 

desamma som följer av äktenskapsskillnad med det undantaget att makarna inte har giftorätt 

 
140 Agell 2003, s. 48. 
141 Se Agell 2002, s. 37. 
142 Agell 2003, s. 38.  
143 Ordet ”upplösande” av äktenskap används i denna avhandling som en synonym till att äktenskapet 

upphör/avslutas. 
144 Agell 2003, s. 38. 
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i den egendom den andre maken ägde vid ingåendet av äktenskapet samt det som hen erhållit 

genom gåva, testamente eller arv under äktenskapet (ægteskabsloven 25 §). 

I Norge kan ett äktenskap ogiltigförklaras både i fall det föreligger upplösande 

äktenskapshinder och också ifall den ena parten tvingats ingå äktenskap eller ifall hen saknar 

rättslig handlingsförmåga att ingå äktenskap (ekteskapsloven 16§). Ifall ett äktenskap 

ogiltigförklaras innebär det att något äktenskap aldrig anses ha existerat i första hand. De 

rättsverkningar som annars följer av äktenskap uppstår i sådana fall inte. Äktenskapet 

betraktas som att det inte längre är samt aldrig har varit giltigt.145   

Den största skillnaden mellan länderna gällande denna fråga är således att man i Sverige och 

Finland inte på något sätt särskilt beaktar materiella brister i en makes rättshandlande vid 

ingående av ett äktenskap. Den tidigare möjligheten till återgång av äktenskap slopades med 

tanke på att paragrafen tillämpades så sällan. Av detta följde dock att det uppkommit luckor 

i den äktenskapsrättsliga lagstiftningen som innebär att de brister som i vissa fall kan 

föreligga i en parts viljeförklaring i äktenskapet inte beaktas.146 Detta är naturligtvis 

problematiskt ur flera synvinklar.  

Situationer där äktenskapets återgång eller ogiltighet fyller en funktion är naturligtvis i fråga 

om tvångsäktenskap. En dylik bestämmelse är även relevant i de fall ett äktenskap ingåtts på 

grund av svek/psykisk störning eller annan orsak som kan omfattas av ”avsaknaden av 

rättshandlingsförmåga att ingå äktenskap”. Även i dessa fall kan det uppfattas som oskäligt 

ifall denne part avlider och den part som på ett oacceptabelt vis fått äktenskapet till stånd, 

därefter har giftorätt i den avlidnas egendom. Dessutom kan det rent allmänt anses vara 

tvivelaktigt att det inte finns civilrättsliga bestämmelser som beaktar de fall där det inte finns 

ett giltigt samtycke för ingående av äktenskap med tanke på att en av de viktigaste 

hörnstenarna i ett äktenskap är äktenskapsavtalet och ett ömsesidigt samtycke om att vilja 

ingå äktenskap med varandra. Ifall giltigheten av detta samtycke inte beaktas på något sätt, 

innebär det också att själva grunden till äktenskapet urholkas. Med tanke på detta kan det 

 
145 Ot.prp.nr.44 (1993–1994), s. 12. 
146 Agell 2003, s. 48. 
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ifrågasättas varför den finländska och svenska lagstiftningen inte på något sätt beaktar om 

parternas samtycke till äktenskapet verkligen är giltigt.  

3.1.3 Kort om giftorätten 

 

Eftersom avhandlingen syftar till att undersöka konsekvenserna av lagstiftningslösningarna 

med specifikt beaktande av giftorätten, är det nödvändigt att kort och i stora drag belysa de 

viktigaste punkterna i fråga om vad som anses vara giftorättsunderkastad egendom i de 

nordiska länderna. Det är även viktigt att kort förklara vilken inverkan giftorätten har på 

delningen av makarnas egendom vid äktenskapets upplösande. Med tanke på att 

granskningen syftar till att granska vilken lagstiftningslösning som vore mest önskvärd i 

Finlands fall, är den finländska regleringen kring giftorätten ändå den mest intressanta. 

I Finland är utgångspunkten att vardera maken har giftorätt i den andras egendom. Makarna 

har dock inte giftorätt i egendom som undantagits giftorätten genom äktenskapsförord, 

gåvobrev, testamente etc. (se ÄktenskapsL 35 §). Det är först när äktenskapet upplöses och 

avvittring147 förrättas, som giftorätten realiseras.148 Under äktenskapets gång ses makarnas 

egendom som deras egna, det är alltså fråga om ett system för särförmögenhet.149 När 

äktenskapet upplöses och det är dags för avvittring är det fråga om ett system där summan 

av makarnas sammanlagda nettotillgångar av den giftorättsunderkastade egendomen 

halveras i enlighet med likadelningsprincipen.150 Den make som har mer förmögenhet som 

är underkastad giftorätten betalar utjämning åt den mindre förmögna maken, så att makarnas 

giftorättsunderkastade egendom blir lika stora.151 Vardera make152 äger därmed lika stora 

delar giftorättsunderkastad egendom efter att avvittringen förrättats.153 

Detta betyder att makarna i de fall där de är relativt jämnt förmögna varken ”förlorar” eller 

”vinner” på äktenskapets upplösande rent ekonomiskt sett med tanke på giftorätten. I fall där 

den ena maken är den s.k. mer förmögna än den andra, drar den mindre förmögna maken 

 
147 Vid avvittringen skiljs makarnas förmögenhet ifrån varandra, Kangas 2018, s. 184. 
148 Lohi 2016, s. 13.  
149 Kangas 2018, s. 74. 
150 Kangas 2018, s. 74–75. Begreppet likadelningsprincipen myntas bland annat av Agell 2003, s. 262.  
151 Kangas 2018, s. 92, Lohi 2016, s. 13. 
152 Ifall äktenskapet upplösts genom makens död träder den avlidne makens arvingar/testamentstagare i 

dennes ställe. Se närmare till exempel Kangas 2018. 
153 Lohi 2016, s. 13. 
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ofta nytta av giftorätten i och med att den mer förmögna parten är tvungen att betala 

utjämning till den mindre förmögna.154 Avgörande för om en make själv gynnas eller 

missgynnas av giftorätten är således helt beroende av hur giftorätten fördelas mellan 

makarna i samband med avvittringen.  

Utgångspunkten i samtliga nordiska länder är att all egendom som endera maken äger är 

egendom som underkastas giftorätten. Vid en avvittring delas värdet av den gemensamma 

egendomen, efter avdrag för makes skulder, lika mellan makarna. Både egendom som 

makarna ägt innan ingåendet av äktenskapet samt den egendom som maken erhållit genom 

gåva, arv eller testamente är giftorättsunderkastad egendom.155 

Tidigare utgjorde de nordiska länderna en egen grupp gällande giftorättens täckningsområde 

och internationellt sett hade giftorätten i Norden en väldigt bred omfattning. År 1991 

lösgjorde sig Norge från denna grupp och tog avstånd från huvudregeln om giftorättens 

täckningsområde.156 Enligt den nuvarande norska äktenskapslagstiftningen är 

utgångspunkten att makarnas sammanlagda nettoegendom ska delas lika mellan makarna vid 

avvittring (ekteskapsloven 58 §). Vidare kan egendom som makarna förvärvat innan 

ingåendet av äktenskapet, samt den egendom som makarna förvärvat under äktenskapet 

genom arv, testamente eller gåva av någon annan än den andra maken, på krav av maken 

lämnas utanför delning (ekteskapsloven 59 §). Detta betyder att giftorättens 

täckningsområde är snävare i Norge än i de övriga nordiska länderna. 

I Sverige är makens egendom underkastad giftorätten i den mån den inte särskilt angivs som 

enskild egendom (äktenskapsbalken 7 kap. 1 §). Vidare framgår det i äktenskapsbalken 7 

kap. 2 § om vad som klassas som en makes enskilda egendom. Efter bodelningen157 ska 

makarna ha lika stora delar av giftorättsgodset var (äktenskapsbalken 11 kap. 3 §). I Danmark 

 
154 Exempelvis i fall den ena makens giftorättsunderkastade egendom uppgår till 75 000 € och den andra 

makens uppgår till 25 000 €, så blir den mer förmögna maken tvungen att betala utjämning på 25 000 € till den 

mindre förmögna maken. I slutändan får båda därefter 50 000 € var. 
155 Agell 2003, s. 167. 
156 Agell 2003, s. 168. 
157 I Sverige används begreppet bodelning istället för avvittring. 
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är huvudregeln också att makarnas giftorättsunderkastade egendom ska delas lika efter att 

äktenskapet upplöses (ægtefælleloven 5 §).158  

I de ovannämnda länderna finns även en del undantag som kan komma att påverka hur 

giftorättsgodset slutligen fördelas mellan makarna.159 Dessa kommer inte att redogöras för 

utan syftet med detta kapitel var endast att ge läsaren en kort inblick i vad som anses vara 

giftorättsunderkastad egendom i de nordiska länderna.  

3.2 Den finländska äktenskapslagstiftningens utveckling 

Fram till år 1988 kunde äktenskap, förutom genom ena makens död, upplösas genom två 

förfaranden; endera genom äktenskapsskillnad eller genom äktenskapets återgång. I båda 

fallen krävdes det dock en upplösningsgrund. I fall det var fråga om en upplösningsgrund 

som uppstått före ingåendet av äktenskapet kunde reglerna om äktenskapets återgång 

aktualiseras. Ifall det däremot var fråga om en orsak som uppstått efter ingåendet av 

äktenskapet så skulle reglerna kring äktenskapsskillnad aktualiseras istället.160  

I den dåvarande finländska äktenskapslagen reglerades s.k. absoluta upplösningsgrunder i 

67 § och s.k. relativa upplösningsgrunder i 68 §. Enligt den dåvarande ÄktenskapsL 67 § 

skulle äktenskap där personer som var för nära släkt med varandra, eller där ena parten redan 

var gift eller där den ena parten varit sinnessjuk eller sinnesslö vid ingåendet av äktenskapet, 

dömas till återgång. När det var fråga om äktenskap som föll under tillämpningen av denna 

paragraf skulle äktenskapet alltid återkallas vare sig makarna ville det eller inte.161  

Enligt ÄktenskapsL 68 § kunde en make i fall denne blivit tvingad, förletts eller vid 

äktenskapets ingående befann sig i tillfällig sinnesförvirring eller annat därmed jämförligt 

tillstånd, fordra att äktenskapet skulle dömas till återgång. Talan om återgång av äktenskap 

kunde i dessa fall enbart väckas av den make som blivit tvingad eller befunnit sig i 

 
158 I Danmark kallas avvittringen vid äktenskapsskillnad för formuedeling. 
159 Se närmare till exempel Agell 2003. 
160 Aarnio – Helin – Mahkonen 1985, s. 37. 
161 Aarnio – Helin – Mahkonen 1985, s. 37. 
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ovannämnda tillstånd (ÄktenskapsL 83 §). Dessa äktenskap behövde nödvändigtvis inte 

återkallas ifall ingen yrkade på detta.  

Riktlinjer om vad som ansågs utgöra tvång på det sätt som lagen beskrev drogs upp av 

rättspraxis och rättsläran. Det stod relativt klart att lagen inte omfattade ekonomiskt tvång 

(exempelvis hot om att barnet blir arvlöst ifall hen inte ingår äktenskap) eller situationer där 

föräldrarna av ”välvilja” pressade sitt barn till att ingå äktenskap. Samtidigt fanns det ett 

krav på att tvånget skulle vara av allvarligare grad för att falla in under denna bestämmelse. 

Tvång av lindrigare grad omfattades således inte.162  

Detta betyder att det tidigare var möjligt att få ett äktenskap dömt till återgång, både ifall det 

förelåg upplösande äktenskapshinder och även ifall det fanns brister i äktenskapsavtalet. Ifall 

äktenskapet återgick på grund av en omständighet som vid ingåendet av äktenskapet var 

känd för den ena maken men inte för den andra, eller ifall det handlade om ett 

tvångsäktenskap, så var denne berättigad till ersättning för den skada hen på grund av detta 

lidit, i enlighet med vad som ansågs vara skäligt med hänsyn till makarnas 

förmögenhetsförhållande och övriga omständigheter (dåvarande ÄktenskapsL 69 §). Vid fall 

av äktenskapets återgång hade makarna ingen giftorätt i den egendom som den andre maken 

hade vid äktenskapets ingång eller i sådan egendom som maken under äktenskapet erhållit 

genom arv, gåva eller testamente eller egendom som kommit i dess ställe (dåvarande 

ÄktenskapsL 90 §). 

Bestämmelserna om äktenskapets återgång tillämpades väldigt sällan och hade därmed en 

väldigt liten betydelse i praktiken. Under åren 1976–1979 tillämpades reglerna om 

äktenskapets återgång inte en endaste gång baserat på ÄktenskapsL 67 § (upplösande 

äktenskapshinder) och endast sju gånger baserat på ÄktenskapsL 68 § (brister i 

äktenskapsavtalet). Däremot tillämpades reglerna om äktenskapsskillnad 10 000 gånger 

under samma tid.163 Det faktum att reglerna tillämpades så sällan var ett av skälen till att 

paragrafen slopades. Äktenskapets återgång och äktenskapsskillnad ansågs rent 

institutionsmässigt vara väldigt lika varandra. Den enda skillnaden mellan de två 

förfarandena var påföljderna av dem. Att vissa rättsverkningar inte uppkom vid äktenskapets 

 
162 Rautiala 1984, s. 55. 
163 Aarnio – Helin – Mahkonen 1985, s. 38. 
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återgång ansågs vara oskäligt i en del fall. Exempelvis beskrevs det som problematiskt att 

maken vid äktenskapsskillnad i huvudregel alltid har giftorätt i den andres egendom medan 

makarna inte hade det i fråga om äktenskapets återgång. Vid fall av äktenskapets återgång 

hindrar detta makarna från att dra nytta av de rättsverkningar som ett äktenskap vanligtvis 

ger upphov till. Dessutom kan en make inte förpliktas att betala underhållsbidrag åt den 

andre vid äktenskapets återgång, vilket är möjligt vid äktenskapsskillnad. Utöver det belystes 

problematiken förknippat till de fall där makarna varit gifta under en lång tid och där 

upplösandet av äktenskapet hade samma inverkningar på personernas liv vare sig det skulle 

kallas för äktenskapets återgång eller äktenskapsskillnad.164  

Baserat på detta menade man att de berörda fallen gällande äktenskapets återgång lika gärna 

kunde föras in under bestämmelserna för äktenskapsskillnad istället.165 Följderna av 

lagändringen blev därmed att det inte längre var möjligt att döma ett äktenskap till återgång. 

Man valde emellertid att ändra lagstiftningen på så vis att de fall där det föreligger 

upplösande äktenskapshinder inte behöver beakta den betänketid som reglerna om 

äktenskapsskillnad annars kräver.166 

Enligt den nuvarande finländska äktenskapslagstiftningen har en make rätt till 

äktenskapsskillnad utan betänketid i de fall där det föreligger upplösande äktenskapshinder 

(ÄktenskapsL 27 §) medan de äktenskap som ingåtts där det föreligger brister i 

äktenskapsavtalet förblir oreglerade. Lagändringen ledde till att det i den nuvarande 

finländska äktenskapslagstiftningen inte finns några som helst civilrättsliga regler som 

beaktar samtycket och dess giltighet vid ingående av äktenskap. Detta betyder att de personer 

som fallit offer för barn- och tvångsäktenskap är tvungna att ansöka om äktenskapsskillnad 

för att ta sig ur det äktenskap de aldrig givit sitt samtycke till. Dessutom ska makarna beakta 

betänketiden på sex månader ifall makarna inte varit bosatta på olika adresser utan avbrott 

under de två senaste åren (ÄktenskapsL 25 §). 

 
164 Se närmare HE 62/1986 vp, s. 18–19. 
165 HE 62/1986 vp, s. 18–19. 
166 HE 62/1986 vp, s. 19. 
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3.3 Sveriges reglering kring barn- och tvångsäktenskap 

Enligt äktenskapsbalken 2 kap. 1 § kan en person under 18 år inte ingå äktenskap. Enligt den 

nuvarande svenska lagstiftningen har en make rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid 

ifall det är fråga om ett tvångsäktenskap eller om maken var under 18 år när äktenskapet 

ingicks (äktenskapsbalken 5 kap. 5 §). Någon tidsgräns för rätt att väcka talan om 

äktenskapsskillnad utan betänketid finns inte och bestämmelsen är tillämplig även efter att 

maken fyllt 18 år.167 Talan om omedelbar äktenskapsskillnad kan föras av den part som varit 

minderårig i fall av barnäktenskap, den part som blivit tvingad att ingå äktenskap i fall av 

tvångsäktenskap eller av en åklagare i båda fallen.168 I detta avseende nämns att det endast 

är i undantagsfall som åklagaren ska avstå från att föra talan i de fall då parterna själva inte 

tar initiativ till äktenskapsskillnad. Exempelvis då en make inte själv vågar ansöka om 

äktenskapsskillnad från sitt tvångsäktenskap. I de fall där åklagaren kan väcka talan om 

äktenskapsskillnad bör en lämplighetsprövning göras. I lämplighetsprövningen ska det bland 

annat beaktas om det ur allmän synvinkel vore stötande att låta äktenskapet bestå och 

dessutom ska det övervägas vilka negativa konsekvenser äktenskapsskillnaden kan komma 

att ha för de berörda personerna.169  

I Sverige avskaffades reglerna om äktenskapets återgång år 1974.170 Sverige valde, i likhet 

med Finland, att föra in fall av barn- och tvångsäktenskap under bestämmelserna för 

äktenskapsskillnad istället. Orsaken till att möjligheten till återgång av äktenskap slopades 

var även i Sverige att bestämmelsen tillämpades så sällan.171 Därför ansågs det vara bättre 

att kunna upplösa dessa typer av äktenskap genom äktenskapsskillnad i stället.172 Det 

anmärks även att det i dessa fall vore rent av stötande att de som blivit utsatta för barn- och 

tvångsäktenskap skulle behöva iaktta betänketiden173 som följer av äktenskapsskillnad i 

vanliga fall, vilket resulterade i att de berörda fallen har rätt till äktenskapsskillnad utan 

betänketid. I lagens förarbeten betonas att möjligheten till äktenskapsskillnad utan 

betänketid visar att barn- och tvångsäktenskap inte accepteras i Sverige.174 Dessutom har 

 
167 Tottie – Teleman 2018, s. 91. 
168 Prop. 2003/04:48, s. 48.  
169 Tottie – Teleman 2018, s. 93. 
170 Se Prop. 1973:32, s. 116 och SOU 2012:35, s. 214. 
171 Under åren 1959–1970 tillämpades bestämmelsen totalt 29 gånger, Prop. 1973: 32, s. 117. 
172 Prop. 2003/04:48, s. 34 och 39. 
173 Prop. 2003/04:48, s. 37. 
174 Prop. 2003/04:48, s. 37–38. 
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tröskeln för beviskraven på tvång inte ställts alltför högt utan det räcker med att det gjorts 

sannolikt att äktenskapet ingåtts under tvång.175 Oftast bör tvånget ha varit av sådan art att 

det dessutom utgjort en straffbar handling på det sätt som förskrivs i brottsbalkens 4 kap. 4 

§ om våld eller hot, samt att en polisanmälan ska ha gjorts. Det kan även tänkas att annat 

tvång anses vara tillräckligt för att skilsmässa utan betänketid ska beviljas. Till exempel att 

någon närstående tvingats ingå äktenskap och att offret eller barnet på så sätt utsatts för 

underförstådda hot även om dessa inte uttalats högt.176 Huruvida ett äktenskap ingåtts när 

den ena parten är under 18 år torde inte vara lika svårt att bevisa. 

I SOU 2012:35 diskuterades en eventuell införing av en ogiltighetseffekt eller 

återgångsmöjlighet men man beslöt att i detta skede inte gå vidare med ett sådant förslag. 

Inget tyder heller än så länge på att den svenska lagstiftaren kommer se över paragrafens 

ordalydelse inom den närmaste framtiden. Det var främst möjligheten till att införa en 

ogiltighetseffekt av barn- och tvångsäktenskap som undersöktes. Orsakerna till att man inte 

infört en möjlighet för ogiltigförklaring av äktenskap är för att det skulle komplicera 

regelsystemet, att det fordrar starka skäl till att hoppa fram och tillbaka mellan en sådan 

central familjerättslig fråga samt eftersom det skulle bli komplicerat att tillämpa denna regel 

rent praktiskt. I många fall skulle det vara svårt att bevisa att äktenskapet ingåtts under sådant 

tvång som medför ogiltighet av äktenskapet.177  

I Sverige finns det tyvärr ännu ingen offentlig statistik över ansökningar som lämnats in där 

den ena parten hänvisat till att hen vill beviljas äktenskapsskillnad utan betänketid på grund 

av att äktenskapet ingåtts under tvång eller där den ena parten var minderårig vid 

äktenskapets ingång, med andra ord hur ofta domstolar i praktiken tillämpat eller inte 

tillämpat äktenskapsbalken 5 kap. 5 §. Det enda sättet att få tag på sådan information var att 

beställa alla mål som kommit in till alla Sveriges domstolar och själv göra upp en statistik. 

Med tanke på detta arbetes begränsade omfång var detta inte ett alternativ. Vilka följder 

Sveriges lagstiftningsval fått i praktiken förblir således osäkert. Det faktum att man inte åter 

tagit upp en införing av ogiltigförklaring eller möjlighet till återgång av äktenskap till 

diskussion på senare tid, tyder på att de nuvarande civilrättsliga reglerna anses vara 

tillräckliga. Barn- och tvångsäktenskap är dock ett problem som fortsättningsvis 

 
175 Prop. 2003/04:48, s. 37–38. 
176 Tottie – Teleman 2018, s. 92. Se även Prop. 2003/04:48, s. 49. 
177 SOU 2012:35, s. 218–222. 
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förekommer i Sverige och ännu krävs det fortsatta åtgärder för att avskaffa problemet. För 

tillfället verkar fokus emellertid ligga på att stärka offrens rättsliga skydd på andra håll än 

just gällande ogiltigförklarande/återgång av barn- och tvångsäktenskap.178 

3.4 Norges reglering kring barn- och tvångsäktenskap 

År 1991 slopades återgångsinstitutet i Norge. Förklaringen till att reglerna om äktenskapets 

återgång slopades var att de ansågs vara alltför komplicerade, svårdetaljerade och dessutom 

tillämpades de väldigt sällan.179 Man fann att det inte fanns något behov av sådana regler vid 

sidan av de nya reglerna om äktenskapsskillnad och att de berörda fallen likaväl kunde föras 

in under bestämmelserna för äktenskapsskillnad istället.180 Syftet med lagändringen var 

således att införa en motsvarande bestämmelse som formellt sätt skulle vara tydligare, 

enklare att tillämpa i praktiken och mer lättillgänglig.181  

Strax innan lagändringen trädde i kraft stod det klart att tvångsäktenskap var ett mera utbrett 

problem i Norge än man tidigare trott.182 Återigen togs ämnet upp till diskussion. Resultatet 

av diskussionen blev att det infördes regler om ogiltigförklarande av tvångsäktenskap. 

Beslutet grundade sig på argument om att en skilsmässa kan vara en väldigt utdragen och 

lång process. Utöver den påfrestning offret redan tvingas utstå på grund av detta, kan det 

innebära ännu mer påfrestningar för offret att genomlida en skilsmässa för att ta sig ur det 

äktenskap personen blivit tvingad in i och därefter betraktas som skild. Samtidigt underströks 

även det faktum att det för en del personer som tillhör vissa kulturer kan vara otänkbart att 

skilja sig. Med hänsyn till offrens behov ansågs det därmed vara nödvändigt att införa 

civilrättsliga regler om upplösande av äktenskap på annat sätt än genom 

äktenskapsskillnad.183  

Hädanefter krävs det således enligt den norska lagstiftningen att båda parterna fyllt 18 år och 

att parterna uppger en viljeförklaring för att de ska kunna ingå äktenskap med varandra (lov 

 
178 Läs mer om åtgärder mot barn- och tvångsäktenskap i Sverige i till exempel: Prop. 2020/21:149 om förbud 

mot erkännande av utländska månggiften, Prop. 2019/20:131 om ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 

och Prop. 2017/18:288 om förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap.  
179 Ot.prp.nr.44 (1993–1994), s. 11 och NOU 1986:2, s. 53. 
180 Ot.prp.nr.28 (1990–1991), s. 27–28 och 98. 
181 Ot.prp.nr.44 (1993–1994), s. 11. 
182 Ot.prp.nr.44 (1993–1994), s. 12–13. 
183 Se Ot.prp.nr.44 (1993–1994), s. 12–13. 
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om ekteskap, hädanefter ekteskapsloven, 1 a och b §). I Norge kan ett äktenskap 

ogiltigförklaras i fall det föreligger upplösande äktenskapshinder eller ifall den ena parten 

tvingats eller saknar rättshandlingsförmåga till att ingå äktenskap. Om en av parterna blivit 

tvingad att ingå äktenskap kan äktenskapet förklaras ogiltigt oberoende av vem som utövat 

tvånget. Talan om äktenskapets ogiltighet ska väckas inom sex månader efter att tvånget 

upphört och senast fem år efter ingåendet av äktenskapet (ekteskapsloven 16 §).  

Var och en av makarna kan väcka talan om ogiltigförklaring av äktenskapet om han eller 

hon blivit tvingad att gifta sig genom rättsstridigt beteende (ekteskapsloven 16a §). I fall av 

tvångsäktenskap används begreppet rättsstridigt tvång.184 I Norge är det också möjligt för 

myndigheterna att väcka talan om endera giltighetsförklarande eller ogiltigförklarande av ett 

äktenskap (ekteskapsloven 16 a §). Som exempel kan nämnas att det i den norska 

bestämmelsen därför har införts en regel om att också fylkesmannen kan väcka talan om 

ogiltigförklarande.  

Syftet med detta är att avlasta en del av bördan av det offer som önskar få tvångsäktenskapet 

upplöst men som själv inte vågar väcka talan. En dylik bestämmelse kan också medföra 

bekymmer i fall fylkesmannen väcker talan om ogiltigförklarande av äktenskap mot 

parternas vilja. Som svar på detta har det understrukits att bestämmelsen måste tillämpas 

med försiktighet och att det i vissa fall finns en allmän plikt att säkerställa vissa offentliga 

intressen.185 Det är sedan upp till fylkesmannen att avgöra ifall någondera av makarna 

befinner sig i en sådan situation att de inte törs väcka talan om ogiltigförklarande av 

tvångsäktenskap.186 Detta betyder inte att fylkesmannen väcker talan om ogiltigförklarande 

mot makens vilja utan att hen väcker talan för att maken inte vågar göra det själv. På detta 

sätt bör fylkesmannen ändå handla i enlighet med den utsattas vilja.187  

I lagens förarbeten nämns att ramarna för vad som ska räknas som ett sådant rättsstridigt 

tvång som ska leda till ogiltighet ska klargöras genom rättspraxis.188 Ett äktenskap kan 

förklaras ogiltigt på grund av tvång till och med i det fall att den tvingade maken inte varit 

 
184 På norska ”rettstridig tvang”. 
185 Ot.prp.nr.103 (2002–2003), s. 27–30.  
186 Rundskriv Q-11/2004. 
187 Lidén m.fl. 2015, s. 63. Se även Ot.prp.nr.103 (2002–2003), s. 32. 
188 Holmøy – Lødrup – Asland 2013, s. 108, Ot.prp.nr.44 (1993–1994), s. 12. 
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medveten om tvånget.189 Tvånget kan vara endera fysiskt eller psykiskt.190 För att tvånget 

ska leda till ogiltighet krävs det att tvånget är av så stark press att det är ämnat att skapa 

allvarlig fruktan hos den utsatta. Det råder inga tvivel om att våld och frihetsberövande 

räknas som rättsstridigt tvång. Detsamma gäller även att frånta parten pass och 

resedokument. Att verbalt försöka pressa en person till att ingå äktenskap och försöka 

övertala denne till detta, räknas inte som rättsstridigt tvång ifall pressen inte är så intensiv 

att det inte är möjligt för den tvingade parten att stå emot påtryckningarna. Även hot om 

våld, frihetsberövande, utfrysning ur familjen eller förbud mot att gå till skolan eller dylikt 

kan utgöra ett sådant rättsstridigt tvång som medför ogiltighet.191 

Ifall ett äktenskap ogiltigförklaras innebär det att något äktenskap aldrig anses ha existerat i 

första hand. De rättsverkningar som annars följer av äktenskap uppstår i sådana fall inte. När 

ett äktenskap förklaras ogiltigt får det följaktligen rättsverkningar både framåt och bakåt i 

tiden. Äktenskapet betraktas som att det inte längre är och aldrig har varit giltigt.192 Maken 

kan dock kräva avvittring också i det fall äktenskapet ogiltigförklarats (ekteskapsloven 57 § 

punkt d). Denna bestämmelse kan tänkas vara central ur den utsattas perspektiv, speciellt 

med hänsyn till giftorätten. Övriga rättsverkningar som följer av ett äktenskap kan dock inte 

realiseras ifall äktenskapet förklaras ogiltigt.  

Det är även hädanefter möjligt för en person som blivit tvingad till att ingå äktenskap, att 

beviljas äktenskapsskillnad utan betänketid (ekteskapsloven 23 §).193 Tack vare denna 

möjlighet kan den utsatta själv välja på vilket sätt hen vill upplösa äktenskapet. 

Enligt Lovdatabasen över publicerade domstolsbeslut verkar det som att paragrafen om 

ogiltigförklarande av tvångsäktenskap inte tillämpats särskilt ofta i praktiken.194 Under 

perioden september 2003 – juli 2016 tillämpades paragrafen i fyra av sex fall och i de två 

resterande fallen tillämpades paragrafen inte utan äktenskapet ansågs vara giltigt.195 I en 

undersökning om åtgärder mot tvångsäktenskap i samband med invandrarregleringen, 

 
189 Ot.prp. nr.100 (2005–2006), s. 60 och 69. Läs även Holmøy – Lødrup – Asland, s. 104. 
190 Lidén m.fl. 2015, s. 61. 
191 Holmøy – Lødrup – Asland 2013, s. 109. Läs också s. 108–110 för ytterligare information om bedömningen 

kring vad som klassas som tvång som medför ogiltighet av äktenskap och vad som inte gör det. 
192 Ot.prp.nr.44 (1993–1994), s. 13. 
193 Holmøy – Lødrup – Asland 2013, s. 145. 
194 Ot.prp.nr.100 (2005–2006), s. 10.  
195 Se tabellen i Jusboka.no 2016.  
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studerades bland annat de fall som dök upp i Lovdatabasen vid en sökning på ordet 

”tvångsäktenskap”. Undersökningen baserade sig på 17 domar från flera olika rättsinstanser 

under perioden 1999–2014. Nio av 17 fall var civilmål medan resterande var brottmål. Åtta 

av dessa nio fall handlade om en ansökan om att få äktenskapet ogiltigförklarat medan ett av 

dessa fall handlade om ansökan om att få sitt äktenskap upplöst genom äktenskapsskillnad 

utan betänketid. I samtliga fall var saksökande en kvinna. I fyra av ansökningarna 

härstammade kvinnan från Pakistan, i två fall från Irak och en vardera från Somalia och 

Turkiet.196 I flera av dessa fall var tidsfristen på sex månader ett väsentligt tema eftersom det 

kan vara svårt att avgöra när parten blivit fri från tvånget.197 Tyvärr framgår det inte i 

undersökningen hur ofta paragrafen kom att tillämpas eller inte i de berörda fallen, men 

däremot påvisar undersökningen det faktum att paragrafen relativt sällan behandlats i norsk 

domstol.    

I ett fall där tidsfristen var ett tema, tillämpades inte paragrafen med hänvisning till att 

kvinnan inte väckte talan om ogiltigförklarande av äktenskapet inom sex månader efter att 

tvånget upphört. I fallet hade A tvingats ingå äktenskap med B utomlands. Det var A:s far 

och familj som hade utövat tvånget och B var inte medveten om detta. Efter en tid hade A 

flyttat till sin syster i Norge, medan B hade stannat kvar i utlandet. Det väsentliga i fallet var 

att domstolen skulle avgöra när A blivit fri från tvånget och om A blivit fri från tvånget när 

hon flyttade till sin syster eller om hon även efter detta blivit utsatt för tvång för att stanna i 

äktenskapet. Till saken hör även att systern inte lovat skydda A ifall något skulle hända med 

henne. Domstolen ansåg till slut att det inte bevisats att även den övriga familjen hade utövat 

tvånget och inte endast fadern. Detta resulterade i att domstolen fann att A blivit fri från 

tvånget när hen flyttade till sin syster och att tidsfristen på sex månader hade börjat löpa från 

och med tidpunkten för flytten.198 

I den norska debatten har det beträffande den lagstadgade tidsfristen påståtts att tolkningen 

av tidsfristen på sex månader kommit att utvidgas genom rättspraxis. Tidigare ansågs 

tidsfristen på sex månader börja löpa efter att den tvingade parten återvänt till Norge efter 

att ha ingått äktenskap utomlands. Detta var även fallet i ett fall där kvinnan hade rymt från 

sin make i utlandet men inte kunde resa hem på grund av att hon blivit fråntagen pass och 

 
196 Lidén m.fl. 2015, s. 67–69.  
197 Lidén m.fl. 2015, s. 69.  
198 Eidsivating lagmannsrett - LE-2011- 97472, dom 2011-07-07.   



41 
 

resedokument. Denna tolkning kan vara problematisk eftersom tvånget inte nödvändigtvis 

upphört bara för att den tvingade maken återvänt till sitt hemland. Personen i fråga kan 

fortfarande befinna sig i en situation där tvånget är ständigt närvarande.199 

Även om tanken med tidsfristen är god ger den samtidigt upphov till en stor osäkerhet och 

tolkningsproblematik. I praktiken kan det vara svårt att avgöra när ett tvång verkligen 

upphört. Speciellt i de fall där äktenskapet ingåtts till följd av hedersrelaterat våld kan det 

vara svårt att avgöra var och när tvånget upphör och börjar eftersom gränserna lätt kan 

suddas ut. När det kommer till barn- och tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld i övrigt, 

har hoten inte nödvändigtvis uttalats högt men de kan fortsättningsvis vara lika tydliga och 

verkliga för offret. Det kan handla om outtalade regler som offret själv är medveten om att 

hen måste följa för att inte bli bestraffad men som utomstående inte lägger märke till. Både 

tidsfristen på sex månader och även tidsfristen på fem år är väldigt kort. Att den utsatta sedan 

bör bära ansvaret för att hen inte hunnit eller kunnat väcka talan om ogiltigförklarande av 

tvångsäktenskap kan kritiseras. Det är även sannolikt att alla offer inte är medvetna om att 

det finns en sådan tidsfrist och därför är det oskäligt att tidsfristen är så pass kort. Speciellt 

med tanke på att syftet med denna paragraf är att beskydda offren och erbjuda dem stöd och 

hjälp, istället för att sätta ett alltför stort ansvar på dem.200 

I fråga om barnäktenskap finns det dock ingen möjlighet till att ogiltigförklara äktenskapet. 

Ett äktenskap som ingåtts med en person som inte ännu fyllt 18 år kan upplösas på makens 

begäran (ekteskapsloven 24 §). Vidare fastställs även i samma paragraf att myndigheterna 

ska kräva att äktenskapet upplöses i det fall att en minderårig ingått äktenskap, ifall 

någondera av parterna inte själva yrkar på detta och ifall det inte finns vägande skäl för att 

äktenskapet borde anses giltigt. Avtal om äktenskap som föräldrarna eller andra binder å 

barnets vägnar inte bindande (Lov om barn og foreldre 30 § a). 

 
199 Se närmare Holmøy – Lødrup – Asland 2013, s. 110 där författarna vidare hänvisar till en artikel skriven av 

Asland.  
200 För tillfället utreds det i Norge ett förslag om ändringar i deras äktenskapslag och bland annat utreds ett 

förslag om att utvidga tidsfristen på sex månader i fråga om tvångsäktenskap. Se Justis- og 

beredskapsdepartementet 2017, s. 25. 
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3.5 Danmarks reglering kring barn- och tvångsäktenskap 

I Danmark bör man ha fyllt 18 år för att kunna ingå äktenskap (ægteskabsloven 2 §). För att 

ett äktenskap ska vara giltigt krävs också båda parternas fria viljeförklaring (ægteskabsloven 

20 §). Vidare föreskrivs i 21 § i samma lag att ett äktenskap utan viljeförklaring och ett 

äktenskap som ingåtts där den ena parten är minderårig, är ogiltigt. Ett ogiltigt äktenskap 

kan ändå förklaras giltigt ifall det finns vägande skäl som talar för detta.201  

Enligt den danska lagstiftningen kan ett äktenskap upplösas i form av återgång, enligt 24 § i 

ægteskabsloven på grund av upplösande äktenskapshinder eller brister i äktenskapsavtalet. I 

lagen fastställs fyra olika typfall, vid vilka parten har rätt till återgång av äktenskapet när det 

är fråga om en materiell brist i partens rättshandlande. Det första är att en part vid vigseln 

saknade förmåga att handla förnuftsmässigt. Det andra är att den ena parten blev tvingad till 

äktenskapet. Det tredje är att parterna av misstag blev gift med en annan person än den 

avsedda. Det fjärde exemplet är att parten svikligen blivit förledd till äktenskapet genom 

vilseledande av vem den blivande maken är. Vidare föreskrivs att den part som vill väcka 

talan om äktenskapets återgång måste göra detta inom en tidsfrist på sex månader efter att 

det nämnda tillståndet, omständigheten eller tvånget upphört eller efter att maken/makan 

blivit medveten om detta. Talan om äktenskapets återgång måste dock väckas senast inom 

tre år efter att äktenskapet ingåtts. Vid återgång av äktenskap är följderna desamma som vid 

äktenskapsskillnad med det undantaget att makarna inte har giftorätt i den egendom den 

andre maken ägde vid ingåendet av äktenskapet samt det som hen erhållit genom gåva, 

testamente eller arv under äktenskapet (ægteskabsloven 25 §). Endast makarna kan väcka 

talan om äktenskapets återgång i fråga om tvångsäktenskap.202  

Även i Danmark finns det ett begränsat antal rättsfall där återgångsreglerna tillämpats. Det 

är även sannolikt att så även är fallet framöver.203 Syftet med återgångsinstitutet och orsaken 

 
201 Se Lovforslag nr. L 94 2016, s. 4–7. I lagens förarbeten motiveras detta med samhälleliga förändringar och 

att det är viktigt att säkerställa att de som ingår äktenskap har kapacitet att förstå konsekvenserna av ingåendet 

av äktenskapet, vilket ett barn inte alltid har.  
202 Adolphsen 2019, s. 119. 
203 Adolphsen 2019, s. 119. 
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till att återgångsreglerna inte slopats i Danmark är på grund av skillnaderna i 

rättsverkningarna mellan äktenskapsskillnad och äktenskapets återgång.204  

Också i Danmark hänför sig en del tolkningsproblematik till vad som anses vara sådant tvång 

som medför att äktenskapet kan dömas till återgång. Adolphsen belyser ett rättsfall205 i vilket 

hustrun inte fick äktenskapet dömt till återgång. Äktenskapet hade ingåtts i Danmark och till 

saken hör även att makarna var kusiner. Domstolen ansåg inte att det kunde bevisas att 

äktenskapet ingåtts under tvång. Det faktum att makar är kusiner anses vara en presumtion 

för att äktenskapet ingåtts under tvång i enlighet med utlänningslagen vid en bedömning av 

sammanföring av makar. Här belyser Adolphsen problematiken i att domstolen i detta fall 

inte ansåg att äktenskapet var ingått under tvång trots att makarna de facto var kusiner. Detta 

betyder att ett äktenskap som ingåtts i Danmark mellan två kusiner inte anses vara ett 

äktenskap ingått under tvång, medan ett motsvarande äktenskap ingått i utlandet ses som det. 

Oberoende av var äktenskapet är ingånget, är skyddsintresset detsamma och med tanke på 

detta är det besynnerligt att lagstiftningen inte är konsekvent på denna punkt206 och att 

tolkningen av tvångsäktenskap är så oenhetlig. Detta är även en intressant punkt som vore 

värd att ha i åtanke vid utvecklandet av den finländska bestämmelsen. Nämligen vikten av 

att ha en tydlig, konsekvent definition av begreppet tvångsäktenskap så att tolkningen inte 

ger upphov till inkonsekvent tillämpning beroende på sammanhang.  

 

4 Finlands reglering i ljuset av jämförelseländerna 

4.1 Är Finlands nuvarande äktenskapslagstiftning bristfällig? 

4.1.1 Finns det behov av att kunna upplösa äktenskap på annat sätt än genom 

äktenskapsskillnad? 

 

Som tidigare nämnts har en eventuell återinföring av möjligheten att kunna upphäva, upplösa 

eller ogiltigförklara ett äktenskap återigen lyfts upp till diskussion. Behovet av en lagändring 

 
204 Adolphsen 2019, s. 119. 
205 Rättsfallet U 2004.2607 V. 
206 Adolphsen 2019, s. 127. 
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har motiverats med att det ur offrets synvinkel vore viktigt att införa en dylik bestämmelse.207 

Ur ett människorättsligt perspektiv kan det uppfattas som oskäligt att en person som fallit 

offer för barn- eller tvångsäktenskap är tvungen att ansöka om äktenskapsskillnad för att ta 

sig ur det äktenskap hen aldrig önskat ingå. Därtill betraktas personen i fråga som bunden 

av det äktenskap hen aldrig velat ingå, genom att hen antecknas som skild i folkbokföringen. 

JM har poängterat att möjligheten att kunna upplösa ett äktenskap också vore viktig i 

avseende av äktenskap som ingåtts när den ena parten är minderårig, det vill säga ett barn. 

En möjlighet att kunna upphäva/ogiltigförklara/upplösa ett äktenskap medför emellertid 

även utmaningar gällande bland annat hur giftorätten och andra frågor gällande 

förmögenhetsförhållandet skulle påverkas. Ifall ett barn har hunnit födas under äktenskapet 

uppstår även frågor gällande barnets ställning.208  

Under 2019 och 2020 har JM utrett lagstiftningsbehovet i anslutning till möjligheten att 

ogiltigförklara/upphäva/upplösa barn- och tvångsäktenskap. Slutligen landade JM i ett 

lagförslag om upphävande av äktenskap. I lagförslaget föreslås att följderna av s.k. 

upphävande av äktenskap skulle vara desamma som vid äktenskapsskillnad. I samband med 

att regeringen ville undersöka behovet av regler om upphävande av barn- och 

tvångsäktenskap bad man om utlåtanden gällande lagändringsförslaget.  

I förslaget nämndes inget om upphävande av barnäktenskap. I lagändringsförslaget föreslås 

endast att det införs en möjlighet att upphäva ett äktenskap som ingåtts under tvång. Med 

anledning av detta behandlas först behovet av en lagändring i fråga om tvångsäktenskap i 

detta kapitel. Efter det behandlas frågan om det finns ett behov av att en eventuell lagändring 

också omfattar barnäktenskap.  

Regeringen fick in 38 utlåtanden. Av dessa understödde 28 förslaget om att lagstifta om en 

möjlighet att upphäva ett tvångsäktenskap medan 10 motsatte sig lagändringsförslaget.209 

Av dessa 10 motsatte sig vissa endast det faktum att lagförslaget innefattade upphävande av 

 
207 JM:s Promemoria 29.1.2019, s. 8. 
208 JM:s Promemoria 29.1.2019, s. 8. 
209 JM:s Betänkande och utlåtande 2020:17, s. 7–8. 
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äktenskap som upplösningsform, medan andra ansåg att det inte finns ett lagändringsbehov 

överhuvudtaget.210  

Värt att poängtera är att avhandlingen i detta kapitel inte endast behandlar ett 

lagstiftningsbehov i specifik anslutning till just upphävande av äktenskap. Utan i denna del 

av avhandlingen granskas det om det överhuvudtaget finns behov av en lagändring, hur den 

än skulle komma att utformas. Regeringens lagförslag och de utlåtanden som samlades in i 

samband med detta blir ändå relevanta i detta skede eftersom de kan bidra med motiverade 

argument gällande om det finns ett lagstiftningsbehov eller inte.   

Generellt sett kan det anses vara tvivelaktigt att det inte finns civilrättsliga bestämmelser 

som beaktar de fall där det inte finns ett giltigt samtycke för ingående av äktenskap. Det är 

själva äktenskapsavtalet och makarnas vilja att ingå äktenskap med varandra som är grunden 

till äktenskapet och som vidare ger upphov till flera olika rättsverkningar.211 Det kan 

uppfattas som absurt att de personer som aldrig givit ett giltigt samtycke till äktenskap, ur 

ett samhälleligt perspektiv, ses som bundna av äktenskapet. Att tvingas ansöka om 

äktenskapsskillnad, samt beakta betänketiden för att ta sig ur det äktenskap som den utsatta 

aldrig velat ingå, kan innebära ytterligare påfrestning för det redan utsatta offret. 

En lagändring motiveras därför med det faktum att det ur offrets synvinkel vore viktigt att 

inte antecknas som skild i folkbokföringen.212 Detta är även något som betonats som viktigt 

i några av de övriga nordiska ländernas förarbeten.213 Ifall ett tvångsäktenskap kunde 

ogiltigförklaras skulle det även signalera att äktenskapet aldrig varit giltigt i första hand och 

att tvångsäktenskap således inte är accepterat,214 vilket rent symboliskt sett också skulle vara 

viktigt för offret.215 Även i fall tvångsäktenskapet inte uttryckligen skulle ogiltigförklaras 

utan i stället upplösas på annat sätt (till exempel genom återgång/upphävning) så är det 

troligt att upplösandet av äktenskapet skulle ha samma effekt.  

 
210 JM:s Betänkande och utlåtande 2020:17, s. 10. 
211 Agell 2003, s. 48–49. 
212 Toivonen 2017, kapitel 2.7: Pakkoavioliiton mitätöinti. 
213 Även i bland annat Norge har det resonerats på samma sätt. Se Ot.prp.nr.44 (1993–1994), s. 12–13. 
214 Toivonen 2017, kapitel 2.7: Pakkoavioliiton mitätöinti, Hansen m.fl. 2016, s. 82. 
215 Toivonen 2017, kapitel 2.7: Pakkoavioliiton mitätöinti. 
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Andra anmärkningar som talar för en lagändring är att det i Finlands grundlag 22 § förskrivs 

att det allmänna ”skall se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga 

rättigheterna tillgodoses.” Barn- och tvångsäktenskap har redan konstaterats utgöra en 

kränkning av offrets grundläggande mänskliga rättigheter. Det kan påstås att den nuvarande 

finländska lagstiftningen inte markerar det klandervärda i barn- och tvångsäktenskap i och 

med att dessa äktenskap betraktas som lika giltiga som äktenskap som faktiskt bygger på ett 

giltigt samtycke. Även i detta avseende skulle lagstiftningens symboliska syfte vara till stor 

betydelse för offren genom att markera att offrens grundläggande och mänskliga rättigheter 

blivit kränkta.   

Dessutom har Finland förbundit sig till att följa Istanbulkonventionen i vilken föreskrivs att 

medlemsländerna ska införa civilrättsliga regler om att upphäva, ogiltigförklara eller upplösa 

tvångsäktenskap. Som redan nämnts har GREVIO starkt rekommenderat Finland att vidta 

nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att säkerställa att äktenskap som ingås under tvång kan 

upphävas, ogiltigförklaras eller upplösas.216 Vidare förpliktar även artikel 16 i CEDAW 

konventionsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor 

och i alla frågor som gäller äktenskap och familjeförhållanden och speciellt med beaktande 

av jämställdheten mellan män och kvinnor säkerställa ”lika rätt att fritt välja make och ingå 

äktenskap endast med sitt eget fria och fulla medgivande.” Bland annat detta bekräftar ett 

lagstiftningsbehov i anslutning till ogiltigförklarande/upphävande/upplösande av äktenskap 

som ingåtts i strid mot personens vilja. 

Emellertid finns det även argument som talar mot en lagändring. I dagens läge är reglerna 

kring upplösande av äktenskap väldigt tydliga och alla som fallit offer för barn- och 

tvångsäktenskap erbjuds samma möjligheter till att ta sig ur äktenskapet. Barn- och 

tvångsäktenskap kan upplösas genom skilsmässa och i sådana fall bör en betänketid på sex 

månader iakttas ifall makarna inte varit bosatta på skilda adresser utan avbrott i minst två år 

(ÄktenskapsL 25 §). En eventuell lagändring där offer för barn- och tvångsäktenskap erbjuds 

andra möjligheter att upplösa äktenskapet kan komma att komplicera regleringen. Det verkar 

ändå inte som att de övriga nordiska länderna, som de facto erbjuder de offer som utsatts för 

tvångsäktenskap fler möjligheter till att ta sig ur sitt äktenskap, skulle anse att det 

 
216 GREVIO 2019, s. 41 och 66.  
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komplicerar reglerna på ett problematiskt sätt. Detta har snarare lett till att man försökt 

tydliggöra tillämpningen av lagen.217 

Att lagändringen främst har ett symboliskt syfte har problematiserats. Helin ställer här en 

träffsäker fråga om det verkligen finns ett behov av en främst symbolisk lagstiftning som 

inte har någon reell inverkan på rättsläget. Han menar att den nuvarande lagstiftningen redan 

förmedlar ett starkt budskap om det klandervärda av äktenskap ingångna under tvång. En 

annan fråga han belyser är ifall det är befogat att samhället döljer ett äktenskap på detta 

vis.218 Utöver detta understryker han det problematiska i att en person erhållit flera 

rättigheter baserat på ingående av äktenskap medan hen senare folkbokförs som ogift. Detta 

är även en viktig poäng som talar för att en eventuell införing av denna möjlighet skulle 

komplicera bland annat folkbokföringen.219 

Mustasaari har kritiserat att lagändringsförslaget grundar sig på en stereotypisk uppfattning 

om att det är äktenskapsskillnaden som är det stigmatiserande för de personer som faller 

offer för tvångsäktenskap. Det vill säga att det är själva anmärkningen om personens 

civilstånd i folkbokföringen som ses som det väsentliga och det stigmatiserande.220 Med 

andra ord att det stigmatiserande enligt offret skulle försvinna i fall hen inte skulle bli 

folkbokförd som skild utan istället gå tillbaka till det rättsläge som varade före ingåendet av 

äktenskapet och istället benämnas som ogift. Det verkliga problemet är dock inte vad 

personen folkbokförs som. För i praktiken är det ingen skillnad för personen hur hen 

benämns i folkbokföringen, utan det betydelsefulla och det stigmatiserande, ligger i 

personens, oftast kvinnans, sexuella förbindelser. Det ligger således ingen betydelse i om 

äktenskapet juridiskt sett upplösts genom äktenskapsskillnad eller genom ett annat 

förfarande.221 

Enligt Mustasaari har det även gjorts forskning beträffande muslimska skilsmässor och deras 

syn på upplösande av äktenskap. I forskningen har det framkommit att det enligt de berörda 

personerna inte har någon betydelse hur äktenskapet avslutades eller hur man benämner 

 
217 JM:s Promemoria 14.6.2019, s. 28. 
218 Helin 2020. 
219 Se JM:s Betänkande och utlåtande 2020:17, s. 11. 
220 Mustasaari 2020b.  
221 Mustasaari 2020a, Mustasaari 2020b. 
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avslutandet. Utan det som spelar roll är ifall kvinnan varit i ett förhållande eller inte.222 

Därtill problematiseras även de situationer där ett barn fötts under äktenskapet. I dessa fall 

skulle det till och med kunna uppfattas som värre att kvinnan folkbokförs som ogift men de 

facto har ett barn, än att hon folkbokförs som skild.223 Förvisso kan det tänkas att 

lagändringen inte beaktar de verkliga orsakerna till att tvångsäktenskap fortsättningsvis 

ingås. Det är även motiverat att hävda att lagförslaget simplifierar den bakomliggande, 

komplicerade problematiken kopplat till denna fråga och att den verkliga problematiken 

förbises i den nya bestämmelsen. Således skulle en möjlighet att upphäva eller 

ogiltigförklara ett tvångsäktenskap inte förbättrar offrets ställning med tanke på att det 

verkligt, problematiska ligger i behovet av att kontrollera kvinnan och hennes sexualitet. 

Detta betyder att målet med lagändringen kanske inte nås och därför inte hjälper de tilltänkta. 

Civilståndsmässigt kan det mycket väl hända att lagstiftningen inte når de önskade resultaten 

och att lagstiftningens symboliska syfte inte uppnås. De ovannämnda argumenten kan till 

viss del ändå uppfattas som svaga i en diskussion mot en lagändring. Även om en lagändring 

till stor del har ett starkt symboliskt syfte, ligger det även i lagändringens intresse att trygga 

offrets rättigheter med beaktande av giftorätten (och även i fråga om övriga 

förmögenhetsrättsliga konsekvenser) och hindra de utsatta från att utnyttjas rent ekonomiskt.  

Den nuvarande lagstiftningen möjliggör att offret utnyttjas rent ekonomiskt i och med att 

den tvingande parten kan ha giftorätt i den utsattas egendom. En lagändring skulle i varje 

fall kunna stärka offrens ekonomiska ställning och rättigheter till denna del beroende på hur 

den utformas. Dock går det inte heller att komma ifrån problemet med att giftorätten i vissa 

fall kan komma att ha en negativ inverkan på den utsattas situation även om äktenskapet 

upplöses på annat sätt än genom äktenskapsskillnad. I vissa fall skulle den utsattas skydd 

snarare försvagas än stärkas. Huruvida offret gynnas eller missgynnas är helt beroende på 

hur giftorätten realiseras och vem som är tvungen att betala utjämning åt vem. Värt att 

fundera på här kunde vara att införa en bestämmelse om att giftorätten inte realiseras i de 

fall då maken utsatts för tvång. Trots att giftorätten kan komma att ställa till problem i en del 

fall om äktenskapet upplöses, så kunde det i många fall vara till fördel för offret att 

äktenskapet återgår eller ogiltigförklaras. På detta sätt återgår situationen till den som den 

 
222 Mustasaari 2020a, Mustasaari 2020b. 
223 Loisto setlementti ry 2020, Mustasaari 2020a. 
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borde vara – äktenskapet borde aldrig ha ansetts vara giltigt eftersom det inte bygger på 

ömsesidigt samtycke. Detta förutsätter dock att bestämmelsen utformas på ett sådant sätt att 

varken den utsatta eller barnet försätts i en sämre situation till följd av det nya förfarandet 

vid sidan av äktenskapsskillnad.224 Generellt sett vore det knappast till offrens nackdel att 

erbjudas fler möjligheter och alternativ att ta sig ur det äktenskap de aldrig givit sitt samtycke 

till.  

Kritik gentemot lagförslaget har också presenterats i form av osäkerhet kring följderna av en 

eventuell upphävning eller ogiltigförklarande av äktenskap. På detta plan är därför 

bestämmelserna om äktenskapsskillnad ett säkrare alternativ för de utsatta. Det är osäkert 

vilka följder regleringen skulle föra med sig för offren och hur offrens vardag och liv skulle 

påverkas av en dylik bestämmelse. Tvångsäktenskap hänför sig vanligtvis till personer med 

gränsöverskridande relationer. Dessa personer är ofta tvungna att röra sig mellan olika länder 

och vara i kontakt med flera olika länders myndigheter. Ur deras synvinkel är det av stor vikt 

att veta vilka rättsverkningar och följder ett sådant förfarande skulle ha på andra håll än i 

Finland. Det går inte att förutse hur andra länder skulle ställa sig till att äktenskapet till 

exempel upphävts eftersom en sådan bestämmelse inte är ett lika välkänt begrepp världen 

över på samma sätt som äktenskapsskillnad. Detta sätter också de berörda personerna i en 

svår sits. Det kan till och med hända att landet inte erkänner äktenskapets upphävande och i 

sådana fall är äktenskapet giltigt i ett land och ogiltigt i ett annat.225 Eventuellt kunde en 

dylik lagändring också skapa osäkerhet på det nationella planet på olika sätt. Bland annat 

genom att det skulle kunna medföra osäkerhet kring när en dylik paragraf kan tillämpas och 

inte.  

Dessutom ifrågasattes lagförslaget med argumentet att en eventuell ogiltigförklaring eller 

upphävning av ett äktenskap, inte skulle förbättra offrets situation i relation till personens 

familj och släkt.226 Detta argument kan anses vara ganska svagt i en debatt om huruvida den 

nuvarande lagstiftningen borde ändras eller inte. För det första kvarstår denna problematik 

även i dagens läge genom att det för personen i fråga kanske inte är accepterat att ansöka om 

skilsmässa. En lagändring skulle knappast försätta offren i en sämre position än den de redan 

befinner sig i. Att problemet finns går inte att förneka och det är även sant att personens 

 
224 I kapitel 4.2 och 4.3 diskuteras utformandet av en eventuell lagändring närmare. 
225 Mustasaari 2020a. 
226 Se JM:s Betänkande och utlåtande 2020:17, s. 11. Loisto setlementti ry 2020.  
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relation till familjen kan komma att skadas. Detta betyder däremot inte att det är bättre att 

hen befinner sig i ett destruktivt äktenskap som personen inte vill befinna sig i än att hen kan 

ta sig ut ur äktenskapet på bekostnad av att relationen till familjen försämras. Det är inte upp 

till någon annan att avgöra vad som är värre ur den utsattas synvinkel – det är upp till de 

utsatta själva.  

Här finns det skäl att återkoppla till den problematik som kan uppstå i de fall då den utsatta 

själv inte upplever att äktenskapet är destruktivt. Frågan är då om en åklagare, eller om någon 

annan överhuvudtaget, borde få ta ställning till om äktenskapet verkligen är destruktivt? Ifall 

man skulle överlåta ansvaret till någon annan som kan väcka talan mot makarnas vilja borde 

det också beredas möjlighet för den utsatta att uttrycka sin vilja i ärendet. Också här blir det 

extra viktigt att offrets egen vilja och åsikt spelar en central roll i bedömningen av vad som 

är skadligt och inte. Denna fråga kommer öppnas upp ännu mer i kapitel 4.3.1. 

En annan problematisk omständighet vid införande av nya bestämmelser om 

ogiltigförklarande/upphävande av tvångsäktenskap är att bevisa att äktenskapet ingåtts under 

tvång. Det finns en risk för att processen blir mer utdragen och tung än genom 

äktenskapsskillnad. I fråga om äktenskapsskillnad behöver sökande inte ge någon orsak till 

ansökan om skilsmässa. Detta talar för att den svenska modellen – att införa en möjlighet till 

äktenskapsskillnad utan betänketid, skulle vara den mest optimala lagstiftningslösningen. På 

detta sätt skulle bevisningsproblematiken kunna undvikas. Dock skulle problematiken med 

att personen fortsättningsvis folkbokförs som skild kvarstå. Vissa föreslog i detta 

sammanhang att en eventuell lösning på bevisningsproblematiken vore att ha en väldigt låg 

bevisningströskel. Tröskeln för att bevisa att det handlar om ett tvångsäktenskap borde vara 

lägre i ett civilmål än ett brottmål samtidigt som det heller inte borde vara nödvändigt att 

den tvingande parten blivit dömd för brott för tvångsäktenskap.227  

En fråga för sig är ifall en lagändring också borde omfatta barnäktenskap. I CEDAW artikel 

16.2 stiftas bland annat att barns giftermål inte ska ha någon rättslig verkan, vilket kan 

uppfattas styrka antagandet om att en lagändring även borde omfatta barnäktenskap. Trots 

att JM tidigare i sin promemoria betonat vikten av att också kunna upphäva barnäktenskap, 

så nämns det i regeringens lagförslag inget om upphävande av barnäktenskap. Anledningen 

 
227 Se JM:s Betänkande och utlåtande 2020:17, s. 12. 
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till detta är att JM ansåg det vara onödigt att lagstifta om upphävande av barnäktenskap på 

samma sätt som tvångsäktenskap. Vidare hävdas att de fall där ett barn vigs och där 

vigselförrättaren inte är medveten om att barnet är minderårigt och det sedan framkommer 

att äktenskapet ingåtts under tvång, lika bra kan falla under tillämpningen för upphävande 

av tvångsäktenskap.228 I en del av expertutlåtandena ansågs det dock vara tvivelaktigt att 

minderåriga som ingått äktenskap enligt den nuvarande lagstiftningen bör ansöka om 

skilsmässa för att få sitt barnäktenskap upplöst medan upplösande äktenskapshinder ger 

makarna möjlighet att ansöka om äktenskapsskillnad utan betänketid. I detta fall ansågs det 

i fråga om barnäktenskap vara befogat att dessa fall skulle falla in under bestämmelserna för 

äktenskapsskillnad utan betänketid. Det föreslogs även att barnäktenskap också borde kunna 

upplösas på samma sätt som tvångsäktenskap.229  

JM:s argumentation om att det är onödigt att paragrafen om upphävande av tvångsäktenskap 

även skulle omfatta barnäktenskap kan kritiseras. I praktiken förekommer det inte så många 

fall, eller några som helst, fall i Finland där ett barn vigts till äktenskap till följd av att 

vigselförrättaren inte varit medveten om att personen var minderårig,230 eller fall där en 

minderårig fått sitt äktenskap erkänt i landet trots ett bristande samtycke. Det ringa antalet 

barnäktenskap betyder inte att barnens skydd mot barnäktenskap inte kunde utvecklas 

ytterligare, precis som även konstaterats i Sverige.231 Detta utesluter inte det faktum att det 

ur ett barnrättsligt perspektiv likväl vore viktigt att införa civilrättsliga regler om upplösande 

av barnäktenskap. Det kan ifrågasättas varför endast tvångsäktenskap skulle omfattas av 

denna bestämmelse och inte övriga fall där samtyckets giltighet betvivlas, vilket specifikt är 

fallet i fråga om barnäktenskap.  

Detta kan även påstås vara fallet i fråga om också övriga omständigheter som leder till att 

samtyckets giltighet kan ifrågasättas. Såsom även poängterats i Sverige så vore det en 

allvarlig brist i den rättssystematiska analysen om en eventuell bestämmelsen om upplösande 

 
228 JM:s Bedömningspromemoria 20.1.2020, s. 5–6, JM:s Betänkande och utlåtande 2020:17, s. 15. 
229 JM:s Betänkande och utlåtande 2020:17, s. 15. 
230 JM menar att de inte fått tag på någon information som indikerar på att någon minderårig skulle ha gifts 

mot vigselförrättarens medvetenhet i Finland. Se JM:s Bedömningspromemoria 20.1.2020, s. 5. 
231 Vid denna diskussion anfördes att det vid tidpunkten i fråga inte fanns något behov av att införa en 

ogiltighetseffekt till följd av tvångsäktenskap och att detta även betydde att det inte finns ett behov att införa 

en sådan bestämmelse om barnäktenskap heller. Dessutom beskrevs det som ett väldigt litet antal fall 

barnäktenskap som skulle omfattas av en dylik bestämmelse. Vidare anmärktes att det låga antalet fall av 

barnäktenskap inte betyder att det rättsliga skyddet mot barnäktenskap inte kunde stärkas ytterligare. SOU 

2012:35, s. 223. 
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av äktenskap inte inbegrep fall som borde regleras likadant vid sidan av tvångsäktenskap 

och att en sådan brist inte bör förekomma gällande en central familjerättslig fråga.232 Trots 

att man i detta fall närmast hänvisar till de fall där det går att ifrågasätta makarnas insikt om 

samtyckets innebörd, till exempel i fall av vilseledande och inte specifikt hänvisar till 

barnäktenskap, så vill jag här dra paralleller till barnäktenskap och menar att bestämmelsen 

även borde omfatta fall då minderåriga ingått äktenskap. Det är tvivelaktigt att ett barn som 

utsatts för barnäktenskap tvingas frigöra sig från sitt barnäktenskap som hen aldrig varit 

förmögen att ge ett giltigt samtycke till, genom äktenskapsskillnad och samtidigt även ta en 

betänketid i beaktande, medan offer för tvångsäktenskap erbjuds andra möjligheter att ta sig 

ur äktenskapet. I grund och botten är båda dessa äktenskap som ingåtts ett bristande 

samtycke till trots. 

Redan i samband med den lagändring som resulterade i att minderåriga inte längre kunde 

ingå äktenskap i Finland så förespråkade lagutskottet ett införande av en möjlighet att 

ogiltigförklara barnäktenskap. I lagutskottets betänkande nämns att det ur 

människorättssynvinkel vore oskäligt att ett barn som fallit offer för barnäktenskap och en 

s.k. skadlig sedvänja, försätts i en situation där hen tvingas ansöka om äktenskapsskillnad 

för att ta sig ur äktenskapet. Vidare påstår lagutskottet också att Finland genom att 

möjliggöra ogiltigförklaring, skulle erkänna att den utsatta lidit en oförrätt och fått sina 

grundläggande och mänskliga rättigheter kränkta på grund av att hen tvingats ingå äktenskap 

mot sin vilja. Således föreslog lagutskottet ett införande om regler om ogiltigförklarande av 

barnäktenskap i den finländska äktenskapslagen förutsatt att de rättsliga effekterna av 

ogiltigförklaring skulle utredas.233 Lagutskottets betänkande hänvisar till den lagändring 

som trädde i kraft 2019 som innebar att minderåriga inte längre kan ingå äktenskap i Finland. 

Detta betyder att betänkandet givits innan det ovannämnda lagförslaget kommit till. Trots 

detta kvarstår det faktum att de argument som lagutskottet valt att lyfta fram fortsättningsvis 

är motiverade. Även om lagutskottet endast specifikt förespråkat en ogiltigförklaring av 

barnäktenskap så indikerar betänkandet på att det generellt sett finns ett behov av att kunna 

upplösa barnäktenskap på annat sätt än genom äktenskapsskillnad.   

 
232 Se SOU 2012:35, s. 222. 
233 LaUB 17/2018 rd - RP 211/2018 rd. 



53 
 

4.1.2 Sammanfattning av det finländska lagstiftningsbehovet 

Det är viktiga synpunkter som lyfts fram i samband med kritiken gentemot en eventuell 

lagändring. En lagändring om ett alternativt förfarande om upplösande av både barn- och 

tvångsäktenskap på annat sätt än genom äktenskapsskillnad för onekligen med sig en rad 

utmaningar och rättsliga problem både nationellt och internationellt. Dels uppstår det en 

fråga om det behövs en lagändring överhuvudtaget, dels uppstår frågan om en sådan också 

borde omfatta barnäktenskap.  

Hädanefter kvarstår frågan om nackdelarna väger tyngre än fördelarna av en lagändring. 

Efter en sammanvägning av skälen som talar för- och emot en lagändring, samt mot 

bakgrunden av vad som ovan anförts, har jag fastnat vid en slutsats om att det finns ett behov 

av en lagändring. Mot bakgrunden av det ovan anförda är det enligt min uppfattning befogat 

att införa ett alternativt förfarande om upplösande av äktenskap vid sidan av 

äktenskapsskillnad. Oron för den problematik som ovan nämnts borde inte anses väga mer 

än behovet av att försöka utforma ett så brett och heltäckande rättsligt skydd för offren som 

möjligt. Den ovannämnda problematiken ger upphov till ett flertal rättsliga frågor men den 

kan inte ses som ett hinder för att ändra den nuvarande lagstiftningen och följa de 

uppmaningar som Finland fått från diverse aktörer om att lagstifta om civilrättsliga regler 

om upplösande/ogiltigförklarande/upphävande av tvångsäktenskap.  

Huruvida en lagändring också borde omfatta barnäktenskap är en fråga för sig. Även om 

antalet barnäktenskap till synes ännu inte är särskilt stort så handlar det ändå om en grov 

kränkning av barnets mänskliga rättigheter. Handlingen är dessutom ännu grövre med tanke 

på att offret är ett barn. Hur litet antalet barn som utsätts för barnäktenskap i Finland än är 

får vi inte misslyckas med att skydda de som är i störst behov av hjälp. Med tanke på detta 

och på de ovan anförda argumenten bör vi inte vägra de utsatta det skydd de är i behov av. 

Detta är ett betydande problem som kräver en lagändring.  

Sammantaget kan det konstateras, att det finns ett behov av att lagstifta om upplösande av 

både barn- och tvångsäktenskap i Finland med hjälp av alternativa lagstiftningslösningar vid 

sidan av äktenskapsskillnad. Trots stor osäkerhet kring hur detta skulle genomföras rent 

praktiskt, vore det ur ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv önskvärt att en sådan 

möjlighet införs. Lösningen ligger inte heller i att begränsa offrets möjligheter, utan i att 
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bredda dessa så långt som möjligt och därefter ta tag i problemet på gräsrotsnivå. 

Lagstiftningen borde erbjuda de utsatta tillräckliga verktyg och hjälpmedel för att kunna ta 

sig ur deras situation på bästa sätt och därefter borde det vara upp till offren vilken väg de 

vill ta.234 Det optimala vore antagligen att de utsatta har två eller flera olika möjligheter att 

utgå ifrån och att de själva får välja vilket förfarande som vore det bästa för dem utifrån sin 

egen situation. En lagändring skulle bredda offrens möjligheter att erhålla det skydd mot 

barn- och tvångsäktenskap som de är berättigade till.  

4.2 Utvecklingsmöjligheter 

4.2.1 Jämförande analys 

Till följd av att det finns lagstiftningsbehov av att införa en möjlighet att kunna upphäva 

barn- och tvångsäktenskap i Finland, så uppstår det en naturlig följdfråga. Nämligen: vilket 

tillvägagångssätt vore det mest önskvärda?  

Det är i detta sammanhang som den ovangjorda rättsjämförelsen fyller en betydelsefull 

funktion. Syftet med rättsjämförelsen är att kunna bidra med värdefull information med hopp 

om att kunna svara på den andra forskningsfrågan om hur Finland kunde inspireras av de 

nordiska ländernas lagstiftningslösningar gällande hur offret eller barnet kan ta sig ur sitt 

barn- och eller tvångsäktenskap. Av detta följer en följdfråga gällande vilken lösning som är 

mest önskvärd ur ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv?  

Ovan har det bland annat redogjorts för vilka civilrättsliga möjligheter Finland, Sverige, 

Norge och Danmark erbjuder de barn och personer som fallit offer för barn- och 

tvångsäktenskap att ta sig ur dem. Innan jag går in för en djupare analys av resultaten av 

ovannämnda granskning, är det skäl att sammanfatta de största likheterna och skillnaderna 

dessa lagstiftningslösningar emellan.  

För att kort sammanfatta vad som redan konstaterats: I Finland beaktas inte giltigheten av 

de äktenskap som ingåtts med bristande samtycke alls utan offer för barn- och 

 
234 I kapitel 4.3.1 diskuterar jag även frågan om vad som händer ifall barnet eller kvinnan inte själva vågar 

eller kan välja. 
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tvångsäktenskap är tvungna att ansöka om äktenskapsskillnad på samma villkor som alla 

andra. I Sverige förs barn- och tvångsäktenskap in under bestämmelserna för 

äktenskapsskillnad utan betänketid. I Norge kan de som utsatts för tvångsäktenskap få 

äktenskapet ogiltigförklarat eller ansöka om äktenskapsskillnad utan betänketid, medan de 

som fallit offer för barnäktenskap inte har samma möjlighet. I Danmark kan en person som 

tvingats att ingå äktenskap få äktenskapet dömt till återgång.  

En av de största skillnaderna ligger i att Finland och Sverige valt att föra in de fall där det 

finns brister i äktenskapsavtalet (det vill säga bristande samtycke till att ingå äktenskap) 

under bestämmelserna för äktenskapsskillnad. Till skillnad från i Finland har offren i de 

berörda fallen i Sverige möjlighet att ansöka om äktenskapsskillnad utan betänketid. Detta 

gäller både äktenskap som ingåtts under tvång och äktenskap som ingåtts av en minderårig. 

I Finland måste betänketiden på sex månader alltid iakttas även i de fall då äktenskapet 

ingåtts av en minderårig eller under tvång. 

I Danmark kan ett äktenskap dömas till återgång både till följd av upplösande 

äktenskapshinder och brister i äktenskapsavtalet. Någon möjlighet till att få ett 

barnäktenskap dömt till återgång finns inte, utan i Danmark omfattar denna möjlighet endast 

tvångsäktenskap. I Danmark måste talan om äktenskapets återgång väckas inom sex 

månader efter tvångets upphörande eller senast tre år efter vigseln. I Norge kan ett äktenskap 

ogiltigförklaras både i fall det föreligger upplösande äktenskapshinder och också ifall den 

ena parten tvingats till att ingå äktenskap eller ifall hen saknar rättslig handlingsförmåga att 

ingå äktenskap. Talan om ogiltighet måste väckas inom sex månader efter att tvånget upphört 

eller senast fem år från äktenskapets ingående. Med det sagt finns det snävare möjligheter i 

Norge att få ett äktenskap förklarat ogiltigt än det är i Danmark att få återgång av 

äktenskapet, med tanke på att den danska bestämmelsen omfattar fler situationer där 

samtyckets giltighet kan ifrågasättas. I Norge är det däremot längre tidsfrist inom vilken 

talan måste väckas. 

Även om barn- och tvångsäktenskap i Sverige regleras genom äktenskapsskillnad så är 

Sverige det enda landet som specifikt tillhandahåller de offer som utsatts för barnäktenskap 

samma möjlighet till att ta sig ur äktenskapet som de som utsatts för tvångsäktenskap. I 

Norge och Danmark är äktenskap som ingåtts av minderåriga automatiskt ogiltiga. 
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Gemensamt för de olika lagstiftningslösningarna är att deras betydelse i praktiken inte är så 

väldigt omfattande. Både i Norge och Danmark har reglerna tillämpats väldigt sällan och i 

Sverige är situationen oklar. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att reglerna också saknar 

betydelse. Trots detta finns det ett värde i att säkerställa offer ett fullvärdigt skydd mot barn- 

och tvångsäktenskap genom att erbjuda dem tillräckliga möjligheter att ta sig ur äktenskapet. 

Det är dock värt att nämna att begreppen återgång och ogiltighet i sig inte avgör vad som 

vore bättre ur ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv. Det avgörande ligger i vilka 

rättsföljder och konsekvenser som dessa lösningar ges i praktiken. Vare sig rättsverkan 

benämns som återgång eller ogiltigförklarande, kan rättsföljderna naturligtvis utformas på 

det sätt som man finner mest lämpligt oavsett hur förfarandet benämns.235 Detta syns till 

exempel i det finländska förslaget som närmast liknar reglerna om äktenskapets återgång, 

men i förslaget har man valt att använda begreppet upphävning av äktenskap i stället. 

4.2.2 Äktenskapsskillnad som lagstiftningslösning 

I dagens läge står lagstiftaren i Finland inför några alternativ. Ett alternativ är att hålla fast 

vid den nuvarande lagstiftningen. Av att det redan konstaterats att en lagändring vore 

önskvärd, följer att detta alternativ inte vore att föredra ur en synvinkel med barnens och 

offrens bästa i åtanke. 

Det andra alternativet är att efterlikna Sveriges reglering och införa en bestämmelse om att 

makar som fallit offer för barn- eller tvångsäktenskap har rätt till äktenskapsskillnad utan 

betänketid. Detta alternativ skulle förenkla offrens möjligheter att ta sig ur äktenskapet 

samtidigt som det även skulle påskynda processen med tanke på att hen inte behöver ta 

betänketiden i beaktande. En annan fördel med detta alternativ är att alla fall av barn- och 

tvångsäktenskap bemöts på samma sätt och att det således inte finns rum för någon större 

tolkningsproblematik som kunde leda till stor osäkerhet eller oenhetlighet kring 

tillämpningen av paragrafen. Rättsordningen skulle heller inte komma att kompliceras 

genom att erbjuda offren flera olika förfaranden med samma ändamål vid sidan av varandra. 

Det är även av stor betydelse att bestämmelsen omfattar äktenskap som ingåtts av en 

minderårig. Utöver det, uppstår det heller inga problem kring några förmögenhetsrättsliga 

 
235 Agell 2003, s. 50.  
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frågor eller barnets ställning ifall ett barn hunnit födas under äktenskapet. Av rättspraxisen i 

Norge och Danmark att döma, har ett alternativt förfarande vid sidan av äktenskapsskillnad 

inte tillämpats särskilt ofta i praktiken, vilket även talar för att en sådan bestämmelse inte är 

särskilt nödvändig. 

Nackdelar med den svenska regleringen är att problematiken kring att offret fortfarande 

folkbokförs som skild, samt att hen kan utnyttjas ekonomiskt sett, kvarstår. Vid diskussionen 

i SOU 2012:35 myntades dock argument om att det vore en lättnad för offret att inte behöva 

gå igenom en skilsmässa och att det med tanke på det mångkulturella samhället vi idag lever 

i, för vissa personer och speciellt kvinnor, kan upplevas som något negativt att folkbokföras 

som skild. Det anses naturligt att inte vilja bli folkbokförd som skild i de fall man tvingats 

in i ett äktenskap man aldrig önskat ingå. I utredningen går man till och med så långt att det 

hävdas att artikel 8 i Europakonventionen om krav på skydd för privatlivet innebär att ingen 

som tvingats ingå äktenskap efteråt ska betraktas som skild. Det anmärktes också att det är 

principiellt tvivelaktigt att en person kan ses som bunden av ett äktenskap utan att ha lämnat 

ett giltigt samtycke. Ett annat argument var att äktenskap som ingåtts under tvång i utlandet 

inte erkänns i Sverige. En ogiltighetseffekt för äktenskap som ingåtts i Sverige skulle 

överensstämma bättre med vad som gäller för tvångsäktenskap som ingåtts utomlands.236 

Av ovannämnda slutsatser att döma vore regleringen om äktenskapsskillnad, varken med 

eller utan betänketid, inte den mest önskvärda ur ett barnrättligt och offercentrerat 

perspektiv. Äktenskapsskillnad utan betänketid vore med hänvisning till ovannämnda 

slutsatser dock ett bättre alternativ än den nuvarande finländska lagstiftningen. Här är det 

skäl att återkoppla till en av orsakerna till att lagstiftningen i Sverige utformades som den 

gjorde: nämligen eftersom det i dessa fall vore rent av stötande att de som blivit utsatta för 

barn- och tvångsäktenskap skulle behöva iaktta betänketiden237 som följer av 

äktenskapsskillnad i vanliga fall.  

Finland kunde emellertid inspireras av den svenska regleringen och erbjuda offer för både 

barn- och tvångsäktenskap samma möjlighet att ta sig ur sitt äktenskap. Bägge typer av 

 
236 SOU 2012:35, s. 219–220.  
237 Se Prop. 2003/04:48, s. 37. 
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äktenskap är en kränkning av de mänskliga rättigheterna som mer eller mindre handlar om 

samma sak; äktenskap som ingåtts ett bristande samtycke till trots. 

4.2.3 Återgång eller upphävande av äktenskap som lagstiftningslösning 

Ett tredje alternativ är att återinföra regler om återgång av äktenskap. I regeringens 

proposition om lagändring och utkast på förslag om att införa nya bestämmelser om 

upphävande av äktenskap, ser man efter en snabb blick att förslaget är utformat på nästan 

samma sätt som reglerna om äktenskapets återgång som slopades på 1980-talet. Det finns 

endast några små skillnader, varav en är att bestämmelsens ordalydelse nu skulle vara att 

äktenskapet upphävs istället för återgår samt att rättsverkningarna inte är helt desamma. 

Orsaken till att lagförslaget innehåller förslag om just upphävande av äktenskap, är att detta 

förfarande ansågs säkra den utsattas ställning bättre än bestämmelser om ogiltigförklarande 

av äktenskap. Samtidigt skulle denna bestämmelse även trygga den rättsliga ställningen för 

det barn som eventuellt fötts under äktenskapet238 i och med att barnets far fortsättningsvis 

skulle ses som barnets far i enlighet med pater est- principen.239  

Skillnaderna mellan den danska regleringen och regeringens lagförslag är att 

rättsverkningarna inte riktigt är de samma. Dessutom har den danska modellen en snävare 

tidsfrist inom vilken talan om äktenskapets återgång måste väckas (tre år från vigseln och 

sex månader efter att tvånget upphört) samtidigt som talan om äktenskapets återgång kan 

väckas av båda makarna. Dessutom undantas all egendom som makarna förvärvat innan 

ingåendet av äktenskapet, samt arv/testamente/gåvor som maken erhållit under äktenskapet, 

ur den giftorättsunderkastade egendomen (ægteskabsloven 25 §). 

Till skillnad från de danska reglerna är rättsverkningarna av upphävande av äktenskap exakt 

samma som vid äktenskapsskillnad, förutom att den tvingade parten inte längre folkbokförs 

som skild, utan civilståndet återgår till det makarna hade före ingåendet av äktenskapet. I det 

finländska lagförslaget föreslås också en längre tidsfrist på fem år från vigseln inom vilken 

den tvingade parten bör ansöka om upphävande av äktenskap eller om åklagaren väckt åtal 

i ett brottmål om tvingande till äktenskap, inom tre år från det att beslut i brottmålet vunnit 

 
238 Utkast till regeringens proposition om upphävning av äktenskap som ingåtts genom tvång, s. 15.  
239 Med pater est- principen menas att fadern är den som äktenskapet utpekar, Kangas 2019, s. 36. Se även 

faderskapslagen 2 §. 
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laga kraft. Dessutom föreslås att det är den make som tvingats till äktenskap som kan ansöka 

om upphävande av äktenskap.240 Detta betyder också att den problematik som den danska 

lösningen inte avhjälper, är det faktum att den tvingande parten således inte har möjlighet 

att tvinga den andra att ingå äktenskap och därefter få äktenskapet upplöst och möjligtvis 

dra nytta av rättsverkningarna. Dessvärre kan den tvingande parten i varje fall dra nytta av 

rättsverkningarna även om det inte är hen i fråga som ansöker om äktenskapets återgång. Att 

utforma paragrafen på detta sätt stärker ändå den tvingade partens ställning och det förblir 

därefter upp till den tvingade personen i fråga att avgöra ifall hen vill upplösa äktenskapet 

genom upphävande eller äktenskapsskillnad.  

Ett eventuellt problem förknippat till att enbart den tvingade parten kan ansöka om 

upphävande av äktenskap, är de fall där parten inte vågar ansöka om upphävande. Till 

exempel i den norska bestämmelsen har det därför införts en regel om att också 

fylkesmannen kan väcka talan om ogiltigförklarande. Såsom även understrukits i förarbeten 

till den norska lagen bör bestämmelsen tillämpas med försiktighet.241  

Fördelarna med en bestämmelse om upphävande eller återgång av äktenskap är att ett sådant 

förfarande inte skulle leda till oskäliga följder för den tvingade parten och att hen inte går 

miste om de rättigheter en maka/make annars har rätt till, till följd av äktenskapsskillnad. 

Detta anses särskilt motiverat i de fall då makarna varit gifta under en lång tid och de verkliga 

följderna av äktenskapet är desamma vare sig äktenskapet upplöses genom 

äktenskapsskillnad eller upphävande eller återgång av äktenskap. Även om många i den 

finländska debatten menar att upphävande av äktenskap bättre säkerställer de utsattas 

rättigheter och ställning än vad ogiltigförklarande gör, så råder det meningsskiljaktigheter 

kring denna fråga. Vissa menar att en bestämmelse om upphävande av äktenskap inte 

säkerställer offers rättigheter på ett bättre sätt än ogiltigförklaring, utan att ett upphävande 

av äktenskap snarare möjliggör att offret utnyttjas ännu mer. Här har betonats att en del 

tvångsäktenskap ingås med ett faktiskt syfte i att utnyttja offret.242 I dessa fall skulle 

bestämmelser om upphävande eller återgång av äktenskap inte vara det mest önskvärda 

eftersom dessa bestämmelser möjliggör att offret utnyttjas ekonomiskt sett. 

 
240 Se Utkast till regeringens proposition om upphävning av äktenskap som ingåtts genom tvång. 
241 Se närmare Ot.prp.nr.103 (2002–2003), s. 27–30. Denna fråga kommer öppnas upp ännu mer i kapitel 4.3. 
242 Kvinnoorganisationernas Centralförbund 2020. 
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Nackdelarna med dessa alternativ är att det kan anses vara oskäligt att en person folkbokförs 

som ogift trots att hen möjligtvis dragit nytta av äktenskapets rättsverkningar.243 Ifall man 

jämför denna diskussion med den som förts i Sverige konstaterades det direkt i SOU 2012:35 

vid en diskussion kring hur skyddet mot barn- och tvångsäktenskap kunde stärkas, att det 

inte finns något behov av att återinföra reglerna kring återgång av äktenskap utan att ens 

fundera det minsta över situationen. I Sverige hänvisades även till det faktum att reglerna 

faktiskt redan en gång slopats och att det skulle krävas väldigt starka grunder för att hoppa 

fram och tillbaka i lagstiftningen gällande en så central familjerättslig fråga på detta sätt.244  

Det kan därför ifrågasättas hur klokt det är att införa samma, eller nästan samma, regler som 

för 40 år sedan ansågs försvåra istället för att underlätta rättssystemet. Då möjligheten 

tidigare slopades hänvisade man till bestämmelsens ringa tillämpning i praktiken samt till 

att det är onödigt att äktenskapslagstiftningen innehåller två olika institutioner med samma 

följder. Huruvida paragrafen skulle tillämpas oftare i dagens samhälle är inte säkert. Av 

paragrafens rättsföljder i Danmark att döma, skulle bestämmelsen knappast komma att 

tillämpas särskilt ofta i Finland heller. Av detta skulle dessutom följa att vi återigen befinner 

oss i den situation vi var i för 40 år sedan – att det finns två institutioner som har samma 

rättsverkningar.245 Med den skillnaden att rättsverkningarna av äktenskapets återgång skiljde 

sig en smula från reglerna om äktenskapsskillnad, medan rättsverkningarna av upphävande 

av äktenskap är identiska med de som följer av äktenskapsskillnad. I detta avseende hade det 

eventuellt funnits skäl för lagstiftaren att begrunda om den danska modellens lösning kunde 

vara ett bättre alternativ. Enligt den danska lagstiftningen undantas åtminstone all den 

egendom som makarna förvärvat innan äktenskapets ingång eller genom arv, testamente 

eller gåva under äktenskapet, giftorätten i fall av äktenskapets återgång. Detta hade 

åtminstone inneburit att rättsverkningarna inte är helt identiska med de som följer av 

äktenskapsskillnad och att offret inte hade kunnat utnyttjas på samma sätt ekonomiskt i och 

med giftorätten. Som redan nämnts kan offret ändå missgynnas av giftorätten beroende på 

hur den senare realiseras. Men denna möjlighet hade ändå kunnat vara till hjälp i de fall där 

det verkliga syftet är att utnyttja offret ekonomiskt.  

 
243 Se JM:s Betänkande och utlåtande 2020:17, s. 11.  
244 SOU 2012:35, s. 221. 
245 Se även Helin 2020, där han också lyfter fram denna kritik. Till skillnad från mig, menar att det inte borde 

införas några separata bestämmelser om upphävande av äktenskap vid sidan av bestämmelserna om 

äktenskapsskillnad. 
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Dessutom tar lagförslaget heller inte sikte på att ändra lagstiftningen gällande upphävande 

av barnäktenskap. Inte heller Danmarks lagstiftningslösning omfattar barnäktenskap. Detta 

betyder att de personer som utsatts för barnäktenskap blir tvungna att bevisa att deras 

äktenskap även utgör tvångsäktenskap för att bestämmelsen ska kunna tillämpas. Om detta 

inte lyckas blir de tvungna att ansöka om äktenskapsskillnad samt beakta betänketiden på 

sex månader.  

Både Danmarks reglering och regeringens lagförslag är till viss del bristfälliga. Regler om 

upphävande eller återgång av äktenskap kunde dock i vissa fall vara önskvärda ur ett 

barnrättsligt och offercentrerat perspektiv, speciellt i de fall då äktenskapet varat under en 

längre tid. Både civilståndsmässigt samt med giftorätten i särskild åtanke, skulle detta 

alternativ troligtvis kunna underlätta processen för en del av de personer som utsatts för barn- 

och tvångsäktenskap. Den utsattas rättigheter skulle fortsättningsvis säkerställas samtidigt 

som hen inte längre betraktas som bunden av det äktenskap hen aldrig givit sitt samtycke 

till. För att reglerna om äktenskapets återgång eller upphävande skulle vara ännu mer 

önskvärda ur ett barnrättsligt eller offercentrerat perspektiv förutsätts lagstiftarens ytterligare 

omsorgsfulla övervägande. 

4.2.4 Ogiltigförklarande av äktenskap som lagstiftningslösning 

Ett fjärde alternativ är att införa en reglering om ogiltigförklarande av äktenskap i likhet med 

Norge. Fördelarna med detta alternativ är att en ogiltighetseffekt tydligt skulle markera att 

ett äktenskap som ingåtts under tvång inte ger upphov till några rättsverkningar och att dessa 

typer av äktenskap inte leder någonvart eftersom alla rättsverkningar uteblir. 

Förhoppningsvis skulle detta leda till att färre tvångsäktenskap ingås.246  

I samband med en diskussion om huruvida en ogiltighetseffekt av äktenskap vore önskvärd 

att införa i Finland, kan det vara av intresse att vända blicken mot motsvarande diskussion i 

Sverige. Enligt den diskussion som förts i Sverige ses en ogiltighetseffekt som den mest 

optimala lösningen i det fall att man skulle finna en lagändring befogad.247  

 
246 Se SOU 2012:35, s. 220 där det argumenterats på samma sätt.  
247 Se SOU 2012:35, s. 214. 
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Det som talar mot ett införande av en ogiltighetseffekt, är att man i så fall även blir tvungen 

att ta ställning till om det också borde finnas en tidsfrist inom vilken talan om 

ogiltigförklarande bör väckas för att inte leda till oskäliga konsekvenser. Detta är dock även 

nödvändigt i fråga om införande av bestämmelser om upphävande eller återgång av 

äktenskap. Något som talar för att en tidsfrist borde finnas är att det kan innebära stor 

rättsosäkerhet ifall ett äktenskap varat i väldigt många år och det sedan förklaras ogiltigt. Ur 

ett omvänt perspektiv kan det även vara oskäligt att en person som efter många år tagit sig 

ur sitt tvångsäktenskap inte längre har möjlighet att få sitt äktenskap ogiltigförklarat. Vid 

diskussionen i Sverige nämndes det också att något som talar emot en ogiltighetseffekt är 

det faktum att det är relativt svårt att avgöra vad som utgör ett sådant tvång som ger upphov 

till ogiltighet.248  

Ett argument för varför återgång av äktenskap och därigenom Danmarks lagstiftningslösning 

är att föredra före ogiltigförklarande av äktenskap och Norges lagstiftningslösning, är i fall 

där äktenskapet har varat så länge att vissa rättsverkningar faktiskt är önskvärda. Det vill 

säga i fall där det är skäligt att makarna har giftorätt i varandras egendom till den det handlar 

om egendom som makarna förvärvat under äktenskapet (undantaget 

gåvor/testamente/arv).249 Det skulle kunna uppstå situationer där det är oskäligt för den ena 

parten att äktenskapet ogiltigförklaras och inte ger upphov till några rättsverkningar alls, 

exempelvis i de fall då makan länge varit tvingad att stanna i äktenskapet och senare inte har 

möjlighet till att dra nytta av några som helst rättsverkningar av äktenskapet. I Norge har 

man i ett försök att inte försätta den utsatta i en alltför oskälig position, infört en bestämmelse 

om att en make i varje fall har rätt till att kräva avvittring i de fall äktenskapet förklarats 

ogiltigt (ekteskapsloven 57 § punkt d). 

Ifall man ser på saken ur ett omvänt perspektiv vore reglerna om ogiltigförklarande att 

föredra framför reglerna om äktenskapets återgång i de fall då den part som utövat tvånget 

vill dra nytta av den tvingade partens ekonomiska ställning. Vid en ogiltigförklaring är det 

inte möjligt för den part som utövar tvånget att dra nytta av den tvingade partens ekonomiska 

ställning på samma sätt. I fall ett äktenskap döms till återgång kan det leda till att den person 

 
248 SOU 2012:35, s. 218–221. 
249 Agell 2003, s. 50. 
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som blivit tvingad till att ingå äktenskap försätts i en oskälig position och att den part som 

utövat tvånget har giftorätt i dennes egendom, vilket naturligtvis inte är önskvärt. 

Av dessa resonemang att följa är det uppenbart att det avgörande för om reglerna om 

äktenskapets återgång eller äktenskapets ogiltighet är de mer önskvärda, är helt beroende av 

den utsattas situation och hur giftorätten skulle komma att förverkligas. I vissa fall vore 

reglerna om återgång att föredra och i andra reglerna om ogiltigförklarande. 

Sammantaget kunde en möjlighet att ogiltigförklara sitt äktenskap i likhet med Norge i vissa 

fall vara ett önskvärt alternativ ur ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv. En 

ogiltighetseffekt hade kunnat bidra till att markera att äktenskapet aldrig ansetts vara giltigt 

och att det inte lönar sig att ingå dessa typer av äktenskap. Med specifikt beaktande av 

giftorätten hade detta alternativ varit önskvärt speciellt i de fall då äktenskapet varat under 

kort tid. En ogiltighetseffekt innebär även mindre risk för att offret utnyttjas i ett ekonomiskt 

syfte av den tvingande parten. Finland kunde också inspireras av den norska lagstiftningen i 

det avseende att offret kan välja mellan att väcka talan om ogiltigförklarande eller ansöka 

om omedelbar äktenskapsskillnad.  

4.2.5 Alternativa lagstiftningslösningar 

Ett femte alternativ är att inte kopiera någon av de övriga nordiska ländernas lagstiftning helt 

och hållet. Istället kunde Finland inspireras av de delar som fungerat och utforma den 

nationella lagstiftningen så att den innehåller fungerande element från de övriga ländernas 

lagstiftningslösningar. Någon av de nuvarande lagstiftningslösningarna tillhandahåller 

nödvändigtvis inte offren det mest effektiva skyddet mot barn- och tvångsäktenskap gällande 

möjligheterna att ta sig ur äktenskapet. Den mest önskvärda lagstiftningslösningen kan 

mycket väl komma att vara en kombination av de element som de nordiska 

lagstiftningslösningarna innefattar. 

Bland annat Kvinnoorganisationernas centralförbund anser att den finländska lagstiftningen 

borde innefatta en möjlighet för offret att ansöka om upphävande av äktenskap, 

ogiltigförklarande av äktenskap eller äktenskapsskillnad. I detta fall skulle offret själv få 
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välja vilken av dessa förfaranden som är det mest önskvärda utifrån den egna specifika 

situationen.250 

Dessutom kunde det också vara möjligt att lagstifta om olika möjligheter att ta sig ur 

äktenskapet beroende på om det handlar om barnäktenskap eller tvångsäktenskap. Även 

detta alternativ kunde vara värt att skänka en extra tanke.  

4.3 Analys 

4.3.1 Vilken lagstiftningslösning är mest önskvärd? 

Med hopp om att finna ett svar på hur lagen borde ändras för att bäst tillgodose barnets och 

offrens rättigheter har jag i detta arbete vänt blicken mot Sveriges, Norges och Danmarks 

lagstiftningslösningar. Att ingen av dessa lagstiftningslösningar innefattar den ultimata 

formeln som på ett magiskt sätt råder bot på barn- och tvångsäktenskap som 

samhällsväxande problem har tydliggjorts. Var och en av lagstiftningslösningarna innefattar 

brister samtidigt som de även besitter möjligheter.  

Det har redan konstaterats att den nuvarande finländska äktenskapslagstiftningen, eller den 

svenska, inte är de mest önskvärda ur ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv. Av detta 

följer att Danmarks och Norges lagstiftningslösningar plötsligt blir än mer intressanta. Till 

vissa delar har dock också Norges och Danmarks lagstiftningslösningar framstått som 

bristfälliga. På basis av att detta, anser jag att den finländska lagstiftaren varken borde 

kopiera Norges eller Danmarks lösningar direkt. Inte heller Finlands nya, lagförslag som 

närmast liknar Danmarks lagstiftningslösning, är problemfritt. 

Något som kan problematiseras är till exempel den tidsfrist som var och en av 

lagstiftningslösningarna valt. Hur lagändringen än kan komma att utformas, är det 

nödvändigt att ta ställning till en tidsfrist inom vilken talan om 

ogiltigförklarande/upphävande av äktenskap måste väckas. Med tanke på att rättspraxisen i 

Norge tyder på att tidsfristerna i vissa fall har kommit att fungera som en nackdel för de 

utsatta, kan det tänkas vara klokt att lämna bort en tidsfrist som börjar löpa från att tvånget 

 
250 Kvinnoorganisationernas Centralförbund 2020.  
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upphört, precis som man gjort i regeringens lagförslag.251 Detta skulle avhjälpa 

tolkningsproblematiken kring avgörande av tidpunkten för tvångets upphörande. Att en 

tidsfrist börjar löpa från och med vigseln kan däremot påstås vara berättigat. Även om det är 

besvärligt att en person som efter flera år befunnit sig i ett barn- eller tvångsäktenskap inte 

skulle kunna ta sig ur äktenskapet på grund av att tidsfristen löpt ut, så vore det viktigt för 

rättssäkerhetens skull.  

Däremot finns det också argument som talar emot en tidsfrist överhuvudtaget. Detta 

argument styrks bland annat av att offret som tvingats ingå äktenskap nödvändigtvis inte ens 

haft möjlighet att väcka talan om upphävande/ogiltigförklarande av äktenskap innan 

tidsfristen löpt ut. Ett annat argument är att tvångsäktenskap handlar om en brottslig gärning 

och att det inte borde finnas någon tidsgräns efter vilken gärningen sedan blir ”accepterad”. 

Den tvingande partens val att dra ut på situationen och fortsätta tvinga parten att stanna i 

äktenskapet, borde inte heller ha någon inverkan på offrets möjligheter att väcka talan om 

upphävande av äktenskap.252 Även dessa argument är viktiga att hålla i åtanke vid 

utformandet av den nationella rätten. 

En annan central angelägenhet som bör tas ställning till är vilken roll den utsattas egna vilja 

och åsikt ska spela i denna fråga. Här vore det åtminstone önskvärt att den tvingande parten 

inte har möjlighet att ansöka om äktenskapets upplösande eftersom det skulle möjliggöra att 

den utsatta utnyttjas ännu mer till följd av äktenskapets rättsverkningar. Ett eventuellt 

problem förknippat till att enbart den tvingade parten kan ansöka om upplösande av 

äktenskap genom ett alternativt förfarande vid sidan av äktenskapsskillnad, är de fall där 

parten inte vågar göra det. Här kunde den finländska lagstiftaren ta modell av den norska 

regleringen som möjliggör att också fylkesmannen kan väcka talan om ogiltigförklarande. 

Syftet med bestämmelsen är att avlasta en del av bördan från det offer som önskar få 

äktenskapet upplöst men som själv inte vågar väcka talan. En dylik bestämmelse kan också 

medföra bekymmer i fall fylkesmannen väcker talan om upplösande av äktenskap mot 

parternas vilja. Som svar på detta har det understrukits att bestämmelsen måste tillämpas 

 
251 I lagförslaget föreslås som redan nämnts en tidsfrist på fem år som börjar löpa från och med vigseln, se 

Utkast till regeringens proposition om upphävning av äktenskap som ingåtts genom tvång. 
252 Amnesty 2020. 
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med försiktighet och att det i vissa fall finns en allmän plikt att säkerställa vissa offentliga 

intressen.253 

Jag tolkar de norska resonemangen som att fylkesmannen har en möjlighet att ansöka om 

ogiltigförklarande av äktenskap samtidigt som makens självbestämmanderätt ändå är väldigt 

central. Såsom också betonats inom den norska debatten betyder inte detta att fylkesmannen 

bör väcka talan mot makens vilja utan att talan väcks för att maken själv inte vågar. Med 

andra ord bör fylkesmannen alltså handla i enlighet med makens vilja. Ur ett barnrättsligt 

och offercentrerat perspektiv kunde det vara önskvärt att inspireras av de norska 

resonemangen i fråga och föreskriva att också en åklagare kan väcka talan om 

ogiltigförklarande av tvångsäktenskap i de fall då maken själv inte törs. Det kan naturligtvis 

vara svårt att avgöra vad som är makens verkliga vilja ifall hen inte vågar uttrycka den. I 

dessa fall borde de utsatta beredas tillräckliga möjligheter att uttrycka sin vilja och åklagaren 

borde vidare utifrån ett helhetsperspektiv göra en bedömning av situationen. Barnets eller 

offrets egen vilja borde därmed tillmätas betydelse i tillräcklig mån. En dylik lösning kan 

uppfattas som den mest önskvärda ur ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv eftersom 

detta även skulle innebära att de som själv inte vågar eller kan väcka talan om att upplösa 

äktenskapet inte blir utan skydd.  

Ett stort problem relaterat till ovannämnda lagstiftningslösningar, vilket även är en 

betydande anledning till att jag inte anser att Finland helt och hållet borde kopiera vare sig 

Norges eller Danmarks eller regeringens lagförslag, även om de i stort sett vore effektiva i 

skyddet mot tvångsäktenskap, är det faktum att ingen av dessa också omfattar 

barnäktenskap. I fall det överhuvudtaget införs en bestämmelse om ett alternativt förfarande 

om upplösande av tvångsäktenskap vid sidan av äktenskapsskillnad, så borde regeln även 

omfatta barnäktenskap på sätt eller annat.  

En naturlig följdfråga är hur paragrafen borde formuleras för att omfatta barnäktenskap. Två 

alternativ skulle vara att formulera paragrafen så att den ordagrant omfattar barnäktenskap 

eller så att den inbegriper fall där maken inte ”förstod innebörden av samtycket” på det sätt 

som man även föreslagit inom den svenska debatten. Vid den svenska diskussionen om 

 
253 Ot.prp.nr.103 (2002–2003), s. 27–30.  
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införande av regler om ogiltigförklarande/ återgång av äktenskap gavs nämligen ett förslag 

på hur en eventuell bestämmelse om ogiltigförklarande kunde se ut.  

Förslaget om hur en eventuell bestämmelse om ogiltigförklarande av äktenskap skulle 

utformas löd såsom följande: ”Förrättningen är också ogiltig som vigsel om den ena eller 

båda parterna hade tvingats att ge sitt samtycke [eller inte förstod innebörden av 

samtycket].”254 Här poängteras även att ifall ett äktenskap skulle kunna ogiltigförklaras, så 

vore det även motiverat att utforma bestämmelsen så att den även omfattar de fall där den 

ena parten eller båda inte förstår innebörden av samtycket.255 Det faller sig naturligt att hålla 

med på denna front. På detta sätt skulle bestämmelsen även inbegripa de fall där den ena 

parten vilseleds till att ingå äktenskapet, men även de äktenskap som ingåtts av en 

minderårig.256 Däremot kan det tänkas bli svårt för en person som blivit tvingad till 

barnäktenskap, att flera år senare bevisa att hen vid tidpunkten för ingåendet av äktenskapet, 

inte var förmögen att kunna ge ett giltigt samtycke.257 Med tanke på detta vore det därför ur 

ett barnrättsligt perspektiv bättre att utforma lagen så att alla barnäktenskap också kan 

upplösas genom ett alternativt förfarande vid sidan av äktenskapsskillnad, baserat på det 

faktum att ena parten var minderårig vid äktenskapets ingång. Av detta skulle dock följa att 

de fall där barnet är till exempel 17,5 år och verkligen vill och kan ge sitt samtycke till 

äktenskapet, kunde få sitt äktenskap upplöst mot sin vilja. 

Här blir det även aktuellt att återkoppla till tolkningsproblematiken gällande ifall 

barnäktenskap också utgör tvångsäktenskap. JM motiverade resonemanget om att det inte är 

nödvändigt att bestämmelsen om upphävande av tvångsäktenskap också skulle inbegripa 

barnäktenskap, med att de enstaka fall av barnäktenskap som förekommer i Finland oftast 

också utgör tvångsäktenskap och att de lika gärna kunde falla in under bestämmelserna för 

tvångsäktenskap i så fall.258 Som redan nämns finns det meningsskiljaktigheter kring 

tolkningen av begreppet barnäktenskap och om dessa också utgör tvångsäktenskap. Ju äldre 

 
254 SOU 2012:35, s. 218. 
255 SOU 2012:35, s. 218–219. 
256 Vare sig lagstiftaren i Finland väljer att införa regler om upphävande av äktenskap eller ogiltigförklarande 

av äktenskap så är detta en fråga som man kommer tvingas ta ställning till. Det vill säga vilka fall borde 

omfattas av bestämmelsen. Det vore rent av tvivelaktigt att lagen inte förhåller sig konsekvent till andra fall 

där samtyckets giltighet kan ifrågasättas och dessa inte skulle omfattas av bestämmelsen.  
257 Läs mer om bedömningen av hur mycket ett barns vilja och åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets 

mognad i till exempel Savolainen 1984. 
258 JM:s Bedömningspromemoria 20.1.2020, s. 5–6, JM:s Betänkande och utlåtande 2020:17, s. 15. 
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barnet är vid ingåendet av äktenskapet ju svårare kan det vara att bevisa att äktenskapet 

ingåtts under tvång. Till exempel kan det finnas situationer där ett barn som är 17 år tvingats 

till äktenskap men som på grund av att hen snart ändå är18 år, anses ha kunnat ge ett giltigt 

samtycke. Att bestämmelsen ordagrant skulle omfatta barnäktenskap skulle göra det enklare 

för offret i fråga eftersom hen inte behöver bevisa att hen utsatts för tvång vid ingåendet av 

äktenskapet.  

I fall bestämmelsen inte ordagrant kommer att omfatta barnäktenskap, är det i varje fall 

nödvändigt att definiera vad som menas med tvångsäktenskap. I detta fall vore det önskvärt 

att klargöra att alla barnäktenskap även utgör tvångsäktenskap med tanke på den bristande 

mognaden och förmågan att greppa de konsekvenser som kan komma att följa av ingående 

av äktenskap. För att kringgå denna problematik vore det mest ideala naturligtvis att utforma 

lagen så att regleringen helt enkelt också omfattar äktenskap som ingåtts då den ena parten 

var minderårig.  

I denna kontext aktualiseras problemen kring de fall då en minderårig faktiskt vill ingå 

äktenskap och samtidigt skulle försättas i en oskälig position ifall äktenskapet upplöstes. Här 

blir det blir det speciellt tydligt hur två viktiga intressen som bör beaktas i bedömningen om 

barnets bästa kan stå i konflikt med varandra. Följaktligen realiseras återigen frågan gällande 

vem som har rätt att väcka talan om äktenskapets upplösande. Samtidigt som det i vissa fall 

vore till offrets fördel ifall en åklagare också kunde väcka talan om att upplösa äktenskapet 

så vore det i andra fall till nackdel för offret om hen inte vill att äktenskapet ska upplösas. 

Även här bör betonas att det är väsentligt att barnets vilja tillmäts tillräcklig betydelse i den 

mån som barnets mognad tillåter. I detta sammanhang blir spänningen mellan barnets 

objektiva och subjektiva bästa uppenbar. Samtidigt som det objektivt sett är i enlighet med 

barnets bästa att motverka skadliga sedvänjor är det även subjektivt sett av intresse att barnet 

får uttrycka sin vilja i ärendet. Därför vore det viktigt att åklagaren omsorgsfullt beaktar både 

det subjektiva och objektiva barnets bästa samt det allmänna och enskilda barnets bästa för 

att kunna avgöra vilket skyddsintresse som väger tyngst.  

När det kommer till frågor om äktenskap och sexualitet lever vi alla i enlighet med den kultur 

vi växt upp i. Kulturen kan vidare basera sig på olika seder och traditioner, en religiös eller 

icke-religiösa världsuppfattning eller västerländsk eller österländsk kultur. Av detta följer 
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även att det alltid kommer vara svårt att lösa de konflikter som uppstår inom det 

mångkulturella och mångreligiösa samhället vi idag lever i. Det uppstår en risk för att bli 

alltför etnocentriska i vår argumentation och vårt tankesätt eftersom det blir svårt för oss att 

bryta oss loss från det tankemönster vi tagit till oss utifrån den kultur vi växt upp i. Detta rör 

bland annat frågan om vi på allvar kan förstå andras livsval i de fall då de inte motsvarar 

våra egna värderingar.259 Detta betyder att det alltid kommer uppstå problem kring till 

exempel tolkningen av när ett barnäktenskap borde upplösas eller ej eftersom det kan vara 

svårt att förstå andras livsval i de fall de inte överensstämmer med våra egna. Vidare vill jag 

ytterliga understryka min uppfattning om att barnäktenskap aldrig bör tillåtas med 

hänvisning till en persons kultur eller religion. Utan i fall ett barnäktenskap inte borde 

upplösas, borde det ske med hänvisning till att barnet de facto var förmögen till att ge ett 

självständigt, giltigt samtycke oberoende av kultur eller religion.  

Till slut vill jag ändå återkomma till tidigare argument; nämligen att det ur 

människorättssynvinkel vore oskäligt att ett barn som fallit offer för barnäktenskap och en 

s.k. skadlig sedvänja, försätts i en situation där hen tvingas ansöka om äktenskapsskillnad 

för att bryta sig loss från äktenskapet. Finland skulle dessutom, genom att möjliggöra 

ogiltigförklaring/upphävande av äktenskap, erkänna att den utsatta lidit en oförrätt och fått 

sina grundläggande och mänskliga rättigheter kränkta på grund av att hen tvingats ingå 

äktenskap mot sin vilja.260 Vid införande av en bestämmelse om 

upphävande/ogiltigförklarande av tvångsäktenskap vore det speciellt viktigt att 

bestämmelsen även inbegriper andra fall där samtyckets giltighet kan ifrågasättas. Precis 

som är fallet vid barnäktenskap. Faktum är att ett barnäktenskap inte upphör att vara det efter 

att parterna blivit myndiga och barnäktenskap är fortsättningsvis en grov kränkning av 

barnets mänskliga rättigheter. Att lagstiftningen således borde erbjuda offer för 

barnäktenskap andra möjligheter att ta sig ur äktenskapet än genom äktenskapsskillnad går 

inte att förneka. På vilket sätt bestämmelsen borde utformas så att den även omfattar 

barnäktenskap kommer jag inte ta ställning till utöver det jag redan nämnt. 

 
259 Sayed 2015, s. 495. 
260 Se resonemangen i LaUB 17/2018 rd - RP 211/2018 rd. 
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4.3.2 Slutsatser; de lege ferenda 

Slutligen blir frågan om vilken lagstiftningslösning som faktiskt är den mest önskvärda ur 

ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv hängandes i luften. Rent civilståndsmässigt, ur 

ett helhetsperspektiv och med giftorätten i åtanke kan den mest önskvärda 

lagstiftningslösningen ur ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv tänkas vara att 

erbjuda offren en möjlighet att ogiltigförklara sitt äktenskap i likhet med den norska 

modellen. Alternativt att regeringens lagförslag fullföljs. I detta fall vore det ändå viktigt för 

lagstiftaren att ytterligare begrunda frågan om det verkligen finns behov av två institutioner 

med exakt samma rättsverkningar. Här kunde det speciellt med tanke på giftorätten vara 

önskvärt att den egendom som makarna förvärvat innan äktenskapets ingående samt den 

egendom hen förvärvat under äktenskapet genom arv/testamente/gåva, inte är egendom som 

är underkastad giftorätten. Värt att understryka är att varken den norska modellen eller 

regeringens lagförslag, trots att de i vissa fall skulle vara väldigt effektiva, inte vore de mest 

optimala i alla enskilda fall. 

Därför är det min uppfattning att det finns skäl för lagstiftaren att vända blicken mot flera av 

de nordiska ländernas lagstiftningslösningar och möjligtvis implementera element av flera 

av dessa i den finländska äktenskapslagstiftningen. Någon av de nuvarande 

lagstiftningslösningarna erbjuder nödvändigtvis inte offren det mest effektiva skyddet mot 

barn- och tvångsäktenskap gällande vilka möjligheter de erbjuder offren att ta sig ur 

äktenskapet. Den norska lagstiftningen kunde fungera som inspirationskälla i form av att de 

erbjuder offer för tvångsäktenskap möjlighet att välja mellan att få sitt äktenskap 

ogiltigförklarat eller ansöka om omedelbar äktenskapsskillnad. Detta alternativ kunde vara 

värt att skänka en extra tanke. Ur ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv vore det 

önskvärt att denna regel också omfattade barnäktenskap och till denna del kunde lagstiftaren 

även tänkas inspireras av den svenska lagstiftningen och att den erbjuder offer för både 

tvångs- och barnäktenskap samma möjligheter att bryta sig loss från äktenskapet.  

Det avgörande för vilken lagstiftningslösning som är mest önskvärd, är högst 

situationsbundet och är helt beroende av den utsattas situation, hur giftorätten realiseras 

mellan makarna och hur länge äktenskapet varat. Därför vore det kanske allra mest 

önskvärda alternativet ur ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv, att lagstifta om både 

ogiltigförklarande och upphävande av äktenskap, på det sätt som Kvinnoorganisationernas 
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Centralförbund förespråkar. Det kan hända att en lagstiftning som endast innefattar en av de 

ovannämnda möjligheterna, inte är till hjälp för alla utsatta som är i behov av hjälp. En 

lagstiftning som innehåller regler om både upphävande och ogiltigförklarande av äktenskap 

vid sidan av äktenskapsskillnad, hade därför på ett heltäckande sätt erbjudit de utsatta ett 

brett utbud av möjligheter att ta sig ur äktenskapet. Hur praktiskt det är att 

äktenskapslagstiftningen innefattar flera olika institutioner om äktenskapets upplösande vid 

sidan av varandra är en separat fråga. Vid en analys av följderna av de olika 

lagstiftningslösningarna i de övriga nordiska länderna framkom dock ingen information om 

att flera institutioner vid sidan av varandra skulle ha medfört några betydande problem.261 

Detta kan tolkas som att det snarare finns mer att vinna på en lagändring och ett införande 

av flera institutioner om äktenskapets upplösande vid sidan av varandra än vad det finns att 

förlora.  

5 Avslutning 

Som nämndes redan i inledningen är det först på senare tid som barn- och tvångsäktenskap 

uppmärksammats som ett problem i Finland. Ämnet har ännu inte heller fått särskilt mycket 

utrymme i den nationella debatten och ännu råder stor okunskap om ämnet. De enstaka 

undersökningar som gjorts samt den knapphändiga statistiken som finns, tyder på att barn- 

och tvångsäktenskap är ett fortsättningsvis växande samhällsproblem i Finland. Av detta 

följer att vi både straff- och civilrättsligt bör utveckla och stärka det rättsliga skyddet mot 

såväl barn- som tvångsäktenskap. I kampen mot avskaffandet av barn- och tvångsäktenskap 

är det minst lika viktigt att hjälpa de utsatta att ta sig ur det äktenskap de aldrig kunnat ge ett 

giltigt samtycke till, som det är att motverka att dessa äktenskap ingås från första början. 

Därför krävs det även att mer fokus läggs på att tillgodose barnens och offrens rättigheter 

omkring exit ur äktenskapet.  

Avhandlingen har strävat efter att så mångsidigt som möjligt med hänsyn till avhandlingens 

begränsade omfång, svara på forskningsfrågorna som ställdes i det inledande kapitlet. Ett av 

avhandlingens syften var att granska om det i Finland finns ett behov av en lagändring 

 
261 Liknande slutsatser dras även i JM:s Promemoria 14.6.2019, s. 28. 
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gällande upphävande/ogiltigförklarande/upplösande av barn- och tvångsäktenskap, samt 

vilka fördelar och nackdelar som kan följa av en dylik lagändring.  

Av Istanbulkonventionen följer en avtalsförpliktelse om att parterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att tvångsäktenskap kan upphävas, ogiltigförklaras eller upplösas 

utan att detta blir ekonomiskt oskäligt eller för administrativt betungande för brottsoffret. 

Även GREVIO har anfört starka rekommendationer om att Finland borde införa en sådan 

möjlighet i sin lagstiftning. Finland är även det enda nordiska landet som ännu inte infört 

dylika bestämmelser. Av CEDAW följer även en förpliktelse att vidta lämpliga åtgärder för 

att i alla frågor som gäller äktenskap säkerställa lika rätt att fritt välja make och ingå 

äktenskap endast med sitt eget fria och fulla medgivande. Vidare följer även av CEDAW att 

barns giftermål inte ska ha någon rättslig verkan. Även detta bekräftar det faktum att Finland 

borde se över sin nuvarande äktenskapslagstiftning.  

Att upplösa ett äktenskap genom upphävande eller ogiltigförklarande av äktenskap vore inte 

nödvändigtvis det mest optimala i alla enskilda fall. Detta utesluter inte det faktum att 

skyddet mot barn- och tvångsäktenskapet kunde effektiveras genom att erbjuda offren fler 

möjligheter att ta sig ur det äktenskap de aldrig givit sitt samtycke till. Offren skulle 

fortsättningsvis ha möjlighet att ansöka om äktenskapsskillnad i fall ett alternativt förfarande 

skulle försätta den utsatta i en sämre position. Lösningen ligger inte i att begränsa offrets 

möjligheter, utan i att bredda dessa så långt som möjligt. Med stöd av detta samt alla 

slutsatser som genomgående använts i hela avhandlingen, är det tydligt att det ur ett 

barnrättslig och offercentrerat perspektiv vore önskvärt med en lagändring gällande ett eller 

flera alternativa förfaranden om upplösande av barn- och tvångsäktenskap vid sidan av 

äktenskapsskillnad. Det har även klargjorts att de eventuella nackdelar som kan komma att 

följa av lagändringen är just de omständigheter som talar emot en lagändring 

överhuvudtaget.  

Ett annat syfte med avhandlingen var att granska hur Finland i så fall kunde inspireras av de 

övriga nordiska ländernas lagstiftningslösningar och vilken lagstiftningslösning som vore 

mest önskvärd ur ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv. Fokus har legat på att främst 

granska konsekvenserna av diverse lagstiftningslösning med speciellt beaktande av 

giftorätten. Utöver det har tanken varit att utifrån ett helhetsperspektiv granska 
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konsekvenserna av de olika lagstiftningslösningarna och utifrån dessa kunna svara på den 

andra forskningsfrågan.  

Fördelar och nackdelar med varje lagstiftningslösning har presenterats och analyserats. Det 

har tydliggjorts att det inte finns något entydigt svar på vilken lagstiftningslösning som är 

den mest önskvärda ur ett barnrättsligt och offercentrerat perspektiv. Anledningen till detta 

är att det avgörande om vilket förfarande som är det mest önskvärda, varierar från fall till 

fall beroende på det utsattas specifika situation. Klart är dock att Finland kunde inspireras 

av de övriga nordiska ländernas lagstiftningslösningar på många olika sätt. 

Vilken av jämförelseländernas lagstiftningsval om offers civilrättsliga alternativ att ta sig ur 

ett barn- eller tvångsäktenskap, som är den mest önskvärda ur ett barnrättsligt och 

offercentrerat perspektiv, lämnar jag till läsaren och lagstiftaren att avgöra, även om jag gjort 

det tydligt vilka alternativ jag själv förespråkar. Intressant är att ett införande av civilrättsliga 

bestämmelser om upplösande av äktenskap vid sidan av äktenskapsskillnad innebär att vi tar 

ett steg bakåt i lagstiftningen.  

Det är intressant att se hur dynamisk rätten och lagstiftningen är och att den står i en ständig 

växelverkan med medborgarna och samhällets värderingar och attityder. Som exempel på 

detta kan vi ta det faktum att vi i Finland nu överväger att återinföra de bestämmelser som 

för drygt 40 år sedan ansågs vara onödiga och överflödiga. Må så vara att bestämmelser om 

ett alternativt förfarande om upplösande av äktenskap vid sidan av äktenskapsskillnad inte 

ansågs vara nödvändigt i dåtidens samhälle, men i dagens fyller de åter sin funktion. Den 

alltmer globaliserade, gränsöverskridande och mångkulturella världen och samhället vi lever 

i kräver att vi i Finland lagstiftar om en möjlighet att kunna ogiltigförklara, upphäva eller 

upplösa barn- och tvångsäktenskap. Det kan påstås vara svårt att på ett trovärdigt sätt 

motivera det klandervärda i en handling ifall lagstiftningen de facto innehåller kryphål som 

möjliggör att barn- och tvångsäktenskap fortsättningsvis ingås. Avsaknaden av tillräckliga 

möjligheter att ta sig ur ett oönskat äktenskap ger inte de utsatta ett fullvärdigt skydd mot 

barn- och tvångsäktenskap. En lagändring beträffande detta skulle därför innebära att 

Finland tog ytterligare ett viktigt steg framåt i stärkandet av det rättsliga skyddet mot barn- 

och tvångsäktenskap.  


