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Islam och muslimer
är en heterogen 
religion och grupp



Disposition

• Problemformuleringarna
Några konkreta exempel

• Den islamiska rättstraditionen
• Internationell privaträtt
• Islamisk rätt vid svensk domstol



Problemformuleringar

• Den svenska religionsfriheten RF 2:1 p. 6 (frihet att ensam eller 
tillsammans med andra  utöva sin religion)

• Internationell privaträtt 
Dess direkta och indirekta (prejudicerande) konsekvenser



Den islamiska rättstraditionen (fiqh)

• En rättstradition med lång historia och geografisk spridning
• Är islams normativa system
• Utgår från fyra rättskällor  som är lagens rötter (usul fiqh)

- koranen
- sunna
- ijtihad
- ijma

• En metod att begripa (härleda) sharia



Den islamiska rättstraditionen (fiqh)

• Påbörjades och avslutades under den så kallade formativa perioden 
(mellan omkring 750-1000)

• Etablerades av individuella rättsvetare och rättsskolor 
(madhab/madahiib) – staten och den politiska makten hade inte 
inflytande över innehållet i lagen

• Islamisk rätt är en extrem form av ”juristernas lag”



Den islamiska rättstraditionen (fiqh)

• Genom rättsskolorna blev islamisk rätt en på kunskapsauktoritet 
baserad rättsordning – rättslig auktoritet blev privatiserad och 
personlig

• Rättsordningen var skild från politiken och de politiska makthavarna
• Vissa individer blev rättsordningens epiteter 



Den islamiska rättstraditionen (fiqh)

Al-Ahkaam al-Khamsa (kategoriseringen av mänskliga handlingar)
• Enligt sharia kan alla mänskliga handlingar kategoriseras i någon av 

följande undergrupp:
• Fard (obligatoriska handlingar)
• Haraam (det förbjudna)
• Manduub (det rekommenderade)
• Makruuh (det som bör undvikas)
• Jaiz (neutrala handlingar)



Sunni
Hanafitiska rättsskolan, Malikitiska rättsskolan, Shafiitiska rättsskolan, Hanbalitiska rättsskolan

Shia
Jafaritiska rättsskolan, Ismaelitiska rättskolan, Zaidiska rättsskolan



Den islamiska rättstraditionen (fiqh)

Islamiska rättsordningar idag – ett arv från den moderna eran
• En tidsperiod och tankesystem (ideologi) 
• Signifikant för modernitetsprocessen i den muslimska världen var att 

sharian förändrades till form och innehåll
• Förändringen av sharian var nödvändig för att bygga den moderna 

nationen
• Kolonisationen av den muslimska världen var central för de 

förändringar som skede av den islamiska lagen



Den islamiska rättstraditionen (fiqh)

- Under kolonial eran slopades den islamiska straffrätten, 
processrätten, handelsrätten och ersattes av motsvarande regler i 
”moderstaterna” – konsekvenserna blev ibland förödande

- Rättegångsförfarandet förändrades vilket i ännu högre grad 
begränsade den islamiska rättstraditionen

- Krossandet av waqf-systemet (exempelvis av fransmännen i 
Nordafrika)



Internationell privaträtt

• Rättsområdet reglerar privaträttsliga fall med anknytning till flera 
länder/rättsordningar. 

• Besvarar frågor om:
- domstolsbehörighet
- lagval
- erkännande och verkställighet



Internationell privaträtt

Syfte
• Att främja samfärdseln mellan privata aktörer över landsgränserna
• Dela ”kompetensen” mellan rättsordningarna
• Ge tillgång till ”rättvisa”
• Skapa rättvisa, förutsebara resultat

Den enskildes internationella rätt i en globaliserad värld och 
rättsområdet är i sin grundideologi tolerant tillmötesgående!



Islamisk rätt vid svensk domstol

Äktenskap och skilsmässa
Svårhanterliga äktenskapsrättsliga spörsmål som hänför sig till bla:
• Islamisk ”adoption” (kafala) - NJA 1991 s. 21
• Barnäktenskap
• Tidsbegränsade äktenskap
• Polygami
• Talaq-skilsmässor (privata skilsmässor) – EUD avgörande av den 20 

december 2017 (C-372/16)
• Informella skilsmässor (jämför NJA 2017 s. 168)



Islamisk rätt vid svensk domstol

Makars förmögenhetsförhållanden
Tvist om mahr har präglat många familjerättsliga tvister med parter 
som har anknytning till islamiskt präglade rättsordningar. En rad 
problem är förenade med avtal om mahr:
• Kvalifikationsproblem (RH 1993:116, RH 2005:66 och NJA 2017 s. 168)
• Lagvalsproblem
• Transnationellt präglade problem (mahr används för att bevaka 

intressen i ursprungslandet) 



Sammanfattande avslutning

• Religionens nya synlighet medför en rad komplexa juridiska 
utmaningar. Islamiska rättsregler illustrerar många av dessa 
utmaningar.

• Vägen framåt:
- Rättighetsdiskurs präglar vårt rättssystem
- Globalisering som fortsätter utmana våra rättsliga 

föreställningar (inte minst IP-rätten 
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