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Sammanfattning  
Det faktum att Sverige blir allt mer internationaliserat och samhället mer mångkulturellt 

väckte ett intresse av att skriva om bröstarvingars arvsrätt ur ett såväl nationellt som inter-

nationellt perspektiv, där resultatet avsågs ställas i relation till svensk IP-rätt om ordre pub-

lic. Idag tar alla barn lika lott enligt 2 kap. 1 § ÄB. Principen om istadarätt inträder om arv-

låtarens barn avlider innan honom eller henne, då arvlåtarens barnbarn ärver istället. 

Bröstarvingar har alltid en rätt till hälften av sin arvslott enligt laglottsskyddet i 7 kap. 1 § 

ÄB. Det har diskuterats om laglotten bör bevaras i svensk arvsrätt eller om den bör avskaf-

fas. Alla de nordiska länderna har någon form av laglottsskydd liksom de flesta europeiska 

länder med undantag från England och Wales, där det råder fullständig testationsfrihet. 

Även muslimska länder saknar motsvarighet till laglottsskydd. Det här kan väcka frågan 

huruvida ett land som saknar en skyddsregel som kan likställas med det svenska laglotts-

skyddet kan utgöra en grund som aktualiserar ordre public. I svensk rätt finns genom ordre 

public en möjlighet att åsidosätta en utländsk lag med hänvisning till att denna är uppenbart 

oförenlig med grunderna för det svenska rättssystemet. Den islamiska arvsrätten skiljer sig 

avsevärt mer från den svenska arvsrätten, än vad arvsrätten gör i exempelvis något västeu-

ropeiskt land. Det kan diskuteras om någon grund i den islamiska arvsrätten för bröstar-

vingar kan strida mot grunderna för den svenska rättsordningen och på så vis aktualisera 

ordre public. Den svenska arvsrätten för bröstarvingar är till en stor del av dispositiv karak-

tär, varför ordre public endast kan bli aktuell i en internationell arvstvist där utländsk lag 

ska tillämpas. Domstolarna tenderar att tolka ordre public restriktivt, förmodligen av rädsla 

för att det lands lag som åsidosätts skulle kunna göra motstånd. Framtida tillämpning av 

ordre public kan begränsas ytterligare när EU:s arvsförordning träder i kraft. Det är fortfa-

rande svensk domstol som har att avgöra vad som i det enskilda fallet kan bedömas vara 

uppenbart stridande mot grunderna för det svenska rättsystemet och vilken inverkan det 

kan ha på tvister som berör bröstarvingars arvsrätt.  
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Abstract 
The fact that Sweden is increasingly becoming more internationalized and developing a 

more multicultural society, stimulated an interest in writing about direct heirs inheritance 

rights from a national and international perspective, in which the outcome was intended to 

be set in relation to the Swedish Private International Law on public policy. Nowadays all 

children take equal shares according to chapter 2 paragraph 1 “Ärvdabalk”. If the de-

ceased’s child passes away before him- or herself, the deceased’s grandchildren are entitled 

to inheritance through the Swedish istadarätt. The Swedish legal portion is enacted in chap-

ter 7 paragraph 1 “Ärvdabalk” and entitles direct heirs half of his or her inheritance share. 

There has been discussion about whether the legal portion should be preserved or abol-

ished in the law of Swedish inheritance. All the Nordic countries have a form of legal por-

tion, as well as most of the European countries, apart from England and Wales, where 

there is a complete testamentary freedom. Even Muslim countries have no correspondence 

to the protection of legal portion. This may raise the question whether a country, which is 

lacking a protective rule that can be compared with the Swedish legal portion, may consti-

tute a basis for public policy. According to the Swedish law there is an opportunity, 

through public policy, for Sweden to override a foreign law on the grounds that it is clearly 

incompatible with the foundations of the Swedish legal system. The Islamic inheritance law 

differs considerably from the Swedish inheritance law, in comparison to the right of inher-

itance in for example any Western European country. It is debatable whether any basis in 

the Islamic inheritance law of direct heirs may conflict with the fundamentals of the Swe-

dish legal system and therefore actualize public policy. The Swedish right of inheritance for 

direct heirs is to a large extent of dispositive nature, which is why public policy can only 

become relevant in an international succession dispute, where a foreign law is applicable. 

The courts tend to strictly interpret public policy, probably because of the fear that the 

country's law, which gets overridden, could oppose. Future application of public policy 

 



 

may be further limited when the EU Succession Regulation enters into force. It is still up to 

the Swedish court to determine what in each case is deemed to be manifestly incompatible 

with public policy in Sweden, and what impact this may have on the succession of direct 

heirs. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag är alla barn jämställda beträffande arvsrätten genom att de ingår i den första arvsklas-

sen och tar lika lott enligt 2 kap. 1 § ÄB. I den första arvsklassen råder obegränsad istada-

rätt, vilket innebär att barn i nedstigande led omfattas och benämns bröstarvingar.1 En arv-

låtares testationsfrihet begränsas genom att bröstarvingar alltid berättigas en laglott i enlig-

het med 7 kap. 1 § ÄB. Arvsrätten för bröstarvingar har inte alltid varit utformad på det här 

sättet. Förr fick utomäktenskapliga barn inte ärva sina föräldrar, men i början av 1900-talet 

fick de rätt att ärva sin moder och hennes släkt.2 Först 1969 fick de utomäktenskapliga bar-

nen även rätt att ärva sin fader.3 Adoptivbarn har inte heller alltid haft rätt att ärva sina ad-

optivföräldrar, men jämställs idag med biologiska bröstarvingar.4 Blodsbanden anses däri-

genom inte längre vara den enda grunden för arvsrätt utan även social och ekonomisk 

samhörighet har betydelse för arvsrätten.5  

  

Genom att vi studerar vid ett internationellt lärosäte och har en mångkulturell vänkrets blev 

vi intresserade av att skriva om familjerätt utifrån ett internationellt perspektiv. Av denna 

anledning valde vi att utreda hur arvsrätten för bröstarvingar förhåller sig internationellt 

samt i relation till svensk IP-rätt om ordre public. Den svenska IP-rätten om ordre public 

möjliggör för Sverige att undvika tillämpning av en utländsk lag som uppenbart strider mot 

grunderna för det svenska rättsystemet.6 Majoriteten av europeiska länder har någon form 

av laglottsskydd, men inte England och Wales. Det föreligger således skillnader mellan den 

svenska och den engelska arvsrätten, men är olikheterna så stora att den engelska lagen ris-

kerar att uppenbart strida mot grunderna för det svenska rättssystemet och därigenom ak-

tualisera ordre public? Vad som kan anses strida mot svensk ordre public kan i vissa avse-

1 Lind. G. & Walin. G. (2008) s. 41f 

2 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 20ff 

3 Prop. 1969:124 s. 73 

4 4 kap. 8 § FB 

5 Lind. G. & Walin. G. (2008) s. 37 

6 1 kap. 12 § IDL 
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enden vara regler i exempelvis islamisk arvsrätt.7 Den svenska arvsrätten skiljer till exempel 

inte mellan manliga och kvinnliga arvingar medan den skillnaden görs i den islamiska arvs-

rätten, då en man ärver en lott som motsvarar två kvinnors. Den traditionella islamiska la-

gen, Sharia, har principer som uttrycker värderingar som kan strida mot svensk rätt. Trots 

att vi teoretiskt sett kan förstå vad de islamiska reglerna baseras på, återspelar deras värde-

ringar inte riktigt de verkliga förhållandena mellan muslimska män och kvinnor. Även om 

kvinnor kompenseras genom andra rättsliga institut för att vara underordnade arvsrätten, 

kan det vara problematiskt för en muslim som lever utanför den islamiska världen. För en 

muslim som lever i Sverige kan det ligga ett religiöst värde i att förordna om sin kvarlåten-

skap enligt koranens regler. Enligt svensk rätt möjliggörs ett förordnande enligt koranens 

regler genom ett testamentsförordnande.8 Men hur förhåller sig de islamiska arvsreglerna 

till svensk IP-rätt om ordre public och vilket lands lag ska tillämpas?  

Med tanke på den internationaliserade värld vi lever i och hur mångkulturellt det svenska 

samhället har blivit, finner vi det intressant att addera en internationell aspekt gällande 

bröstarvingars arvsrätt. Fokus ligger delvis på laglotten, eftersom denna är en väsentlig del i 

den svenska arvsrätten. På senare tid har det väckts en diskussion kring dess existens. In-

ternationellt sett existerar inte en skyddsregel för bröstarvingar som motsvarar det svenska 

laglottsskyddet i vissa länder, vilket leder till frågan om det här kan vara en grund som är 

uppenbart oförenlig med det svenska rättssystemet och på så vis aktualisera ordre public. 

Det är inte bara laglottsskyddet som kan avskilja länders arvsrätt beträffande bröstarvingar, 

varför det även anses nödvändigt att utreda vad som, beträffande bröstarvingars arvsrätt, 

kan göra gällande svensk IP-rätt om ordre public och hur domstolarna dömer. Även svå-

righeterna att utröna vad som utgör uppenbar oförenlighet med det svenska rättssystemets 

grunder gör det motiverat att utreda hur det här står i relation till bröstarvingars arvsrätt.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att fastställa gällande rätt beträffande bröstarvingars arvsrätt. Ett 

nationellt fokus ligger på laglottsskyddet i 7 kap. 1 § ÄB och ett internationellt fokus ligger 

till viss del på europeiska länders laglottsinstitut, men främst på islamisk arvsrätt för 

bröstarvingar. Resultatet som erhålls genom fastställandet av gällande rätt beträffande 

bröstarvingars arvsrätt avses bli ställt i relation till svensk IP-rätt om ordre public.  

7 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 223 

8 Sayed. M., svensk och islamsk familjerätt – en jämförelse, Juridisk publikation 2/2010, s. 227ff 
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1.3 Frågeställningar 

För att utreda uppsatsens syfte behandlas följande frågeställningar: 

- Bör det svenska laglottsskyddet finnas kvar i svensk arvsrätt? Kan Sverige inspireras 

av andra länders utformning av ett liknande skydd för reformering av det svenska 

laglottsskyddet?  

- Vad är en grund som kan anses strida mot det svenska rättssystemet och aktualisera 

ordre public? Vad beträffande bröstarvingars arvsrätt kan aktualisera svensk IP-rätt 

om ordre public?  

- Är laglotten en grund för det svenska rättsystemet och kan Sverige använda ordre 

public-förbehållet om ett land saknar en skyddsregel för bröstarvingar som har 

samma effekt som det svenska laglottsskyddet? 

- Finns det några grunder inom den islamiska arvsrätten som kan anses vara stri-

dande mot svensk rättsordning och aktualisera ordre public?  

1.4 Metod och material 

Uppsatsen är främst uppbyggd på den rättsdogmatiska metoden, vilket innebär en tolkning 

och systematisering av de lege lata (vad lagen är) utifrån rättskällehierarkin i ordning efter ju-

ridisk dignitet; lag, förarbeten, praxis och doktrin.9 Metoden innebär att göra normativa 

ståndpunkter som rättfärdigar och kritiserar gällande rätt, vilket leder till att den inte är helt 

fri från värderingar. Värderande ståndpunkter kan anses vara nödvändiga faktorer inom 

rättsdogmatiken. Enligt Aleksander Peczenik är rättsdogmatiken deskriptivnormativ, vilket 

innebär att den varken är rent deskriptiv eller rent normativ.10  

Uppsatsen följer även rättskälleläran genom att beakta lagtext som ska följas, samt prejudi-

kat och förarbeten som bör följas. Andra källor som får tas hänsyn till är praxis från lägre 

instans, doktrin och utländsk rätt.11 Metoderna tillämpas för att erhålla relevant information 

utifrån lag för att därefter bearbeta och komplettera med övriga rättskällor och på så sätt ge 

en djupare inblick i ämnet. Uppsatsen utgår huvudsakligen ifrån de svenska författningarna 

ÄB och lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (IDL).  

9 Peczenik. A. (1995) s. 33  

10 Peczenik. A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249-250 

11 Peczenik. A. (1995) s. 35 
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Lagars förarbeten belyser ratio legis (lagens grund och syfte) och anses uttrycka lagstiftarens 

vilja, eftersom förarbeten kompletterar den kortfattade lagtexten.12 Lagars förarbeten an-

vänds för att ge en bättre förståelse av bakgrunden till lagtext, dock är vi observanta på att 

dessa utgör en typ av dialog som beskriver lagens värde och kontext. Med tanke på att pre-

judikat utgör ett avgörande som är sakkunnigt vägledande för framtida avgöranden, an-

vänds prejudikat framför praxis från lägre instans.13 Förarbeten kan anses ha lägre dignitet 

än prejudikat. Dessa kan bedömas som mer applicerbara än förarbeten, då de är mer tids-

enliga. Vi använder även praxis från lägre instans, eftersom det inte finns mycket praxis på 

rättsområdet. Doktrin kompletterar övriga rättskällor och ger en djupare förklaring.  

I uppsatsen används en del äldre källor för att skildra bröstarvingars arvsrätt och laglotten 

ur ett historiskt perspektiv för att ställa det i relation till de lege lata och ge förståelse av de lege 

ferenda (vad lagen borde vara) resonemang. Motioner används som en exemplifiering av 

åsikter kring laglottens vara eller icke vara. Vi är medvetna om att motioner saknar rättskäl-

levärde, men gör ändå ett urval av dem för att belysa att en laglottsdiskussion ständigt aktu-

aliseras. Även familjelagssakkunnigas åsikter kring laglotten används för att belysa argumen-

tation kring laglottens existens.  

EU-rätt används för att skildra att ordre public inte enbart förekommer nationellt utan 

även internationellt bland länder genom olika EU-förordningar såsom Bryssel I och II för-

ordningarna samt Rom I och II förordningarna. EU:s förslag om förordning gällande arv 

och testamente berörs för att behandla huruvida tillämpningen av ordre public kommer att 

bli mer inskränkt efter införandet eller inte. 

Utländsk rätt och litteratur används som alternativa lösningar samt för att exemplifiera 

bröstarvingars arvsrätt internationellt. Utländska förarbetens rättskällevärde varierar i olika 

länder, vilket är en anledning till varför uppsatsen inte behandlar dessa utan enbart utländsk 

lag. Exempelvis anses förarbeten i de nordiska länderna ha en mindre betydelse jämfört 

med i Sverige.14 Utöver andra utländska lagar såsom ABGB, Arveloven, CC och finsk ÄB 

används tolkningar av koranen till stora delar, eftersom den är den högsta rättskällan inom 

islam. Översättningar av utländsk lagstiftning och litteratur har varit nödvändiga, med för-

behåll för att eventuella felöversättningar kan förekomma. Det finns dock kännedom 

12 Peczenik. A. (1995) s. 40f 

13 A.a. s. 37 

14 A.a. s. 41 
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härom, vilket gör att informationen används med försiktighet. Ett utländskt rättsfall an-

vänds för att skildra tillämpning av ordre public i förhållande till laglotten. Anledningen till 

att ett utländskt fall används är att antalet rättsfall på området är begränsat i Sverige. 

I tredje kapitlet illustreras ett exempel om bröstarvingars arvsrätt enligt islam för att under-

lätta för förståelsen samt ge läsaren en mer lättförståelig och sammanhängande text. Ex-

emplet inspirerades från Mosa Sayed. Egna exempel utformas i analysen för att tydligare il-

lustrera en möjlig ordre public situation.  

1.5 Avgränsning 

Läsaren förutsätts ha grundläggande kunskaper inom internationell familjerätt, varför alla 

begrepp inte utreds utförligt. Andra familjerättsliga områden såsom förmynderskap, makars 

förmögenhetsrättsliga förhållande och inbördes arvsrätt, ställt i relation till svensk IP-rätt 

om ordre public behandlas inte i uppsatsen i vidare mån än vid utveckling av praxis kring 

ordre public. Det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ÄB och förbrukande av rätten till 

arv i bland annat 15 kap. 1 § ÄB kommer inte beröras ingående, men en kort förklaring är 

nödvändig för en vidare diskussion kring skillnader mellan svensk och utländsk arvsrätt. 

Testamentestolkning och samboförhållande samt sambors eventuella rätt till arv behandlas 

inte, eftersom det inte är relevant för uppsatsens syfte.  

Vad gäller utredningen om internationell arvsrätt för bröstarvingar begränsar vi oss till ett 

urval av länder i Europa för redogörande av vilka länder som har respektive inte har en lik-

nande skyddsregel motsvarande det svenska laglottsskyddet. Utanför Europa tar vi enbart 

hänsyn till länder med den islamiska arvsordningen, då vi anser att en utredning och jämfö-

relse av andra länder hade blivit för omfattande för uppsatsens syfte. Anledningen till valet 

av avgränsning är att det anses vara väsentliga skillnader mellan den svenska och den isla-

miska rättsordningen. Ett urval av islamska länder görs för att belysa att det föreligger skill-

nader vid utövandet av den islamiska arvsrätten. Vid jämförelse av den svenska och isla-

miska rättstraditionen berörs inte äktenskapsrätt. Arvsordningen i olika länder diskuteras 

enbart utifrån första arvsklassen och exkluderar därför andra och tredje arvsklassen samt 

makens (sambos) arvsrätt. I framställningen om lagvalsfrågor berörs inte den inomnordiska 

regleringen, utan fokus ligger främst på den utomnordiska regleringen. Fraude á la loi (kring-

gåendeläran) berörs inte i uppsatsen, eftersom det inte anses behövligt för att uppnå syftet, 

trots att det kan anses vara ett närliggande område till ordre public.  
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1.6 Disposition 

Uppsatsen följer den s.k. trattmetoden, vilket innebär att ämnet presenteras brett och all-

mänt för att snävas in vid slutet. Denna metod anses mest lämpad för uppsatsens syfte och 

valdes på grund av att dess uppbyggnad baseras på allmän information till behandling av 

ämnet för att komma till resonemangen i slutet. Metoden ger läsaren en allmän introdukt-

ion om ämnet i kapitel två, tre och fyra samtidigt som den underlättar för läsaren att få en 

klarare och djupare förståelse om själva problemformuleringen som behandlas i uppsatsens 

femte kapitel.15  

I kapitel två utreds bröstarvingars arvsrätt i Sverige, det svenska laglottskyddet och gällande 

rätt på området, hur bröstarvingars arvsrätt ser ut i Europa samt EU:s arvsförslag. I kapitlet 

utreds bröstarvingars arvsrätt utifrån nationella rättsregler och övergår därefter till ett inter-

nationellt perspektiv för undersökning av hur det förhåller sig i andra länder i Europa. Ka-

pitel tre behandlar bröstarvingars arvsrätt enligt islam. I kapitel fyra utvecklas svensk IP-rätt 

om ordre public för att klargöra dess betydelse vid tillämpning av utländsk lag i Sverige. I 

nästföljande kapitel ställs bröstarvingars arvsrätt i relation till svensk IP-rätt om ordre pub-

lic, där det utreds om exempelvis laglotten kan anses vara en av grunderna för det svenska 

rättssystemet eller vad som annars kan anses utgöra en sådan grund. Dessutom ställs isla-

misk arvsrätt mot svensk arvsrätt. Analysen i sjätte kapitlet behandlar uppsatsens frågeställ-

ningar. Från avsnitt 6.3 och framåt utgår vi ifrån en internationell arvssituation i Sverige där 

de svenska lagvalsreglerna anger att situationen ska bedömas främst enligt utländska regler 

och frågan blir då huruvida ordre public kan bli aktuell. Slutsatser följer i uppsatsens avslu-

tande kapitel. 

 

 

 

 

15 Jensen. U. m.fl. (2012) s. 23 
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2 Bröstarvingars arvsrätt i Sverige och Europa  

2.1 Bröstarvingars arvsrätt i Sverige 

Den legala arvsrättens grund ligger i en ekonomisk och social samhörighet mellan den av-

lidne och dennes arvingar. Ur förarbeten framkommer att arvsrätten bör erhållas endast av 

de som står i nära släktskap med arvlåtaren där en förutsättning om samhörighet finns. 

Den ekonomiska och sociala samhörigheten förefaller bli svagare ju avlägsnare släktskapen 

är.16 Förr var ägandet av jord knutet till släkten och arvet avgörande för arvingarnas såväl 

sociala som ekonomiska ställning. Män ärvde ofta framför kvinnor och den som stod 

främst i arvsordningen ärvde allt för att inte splittra boet. Sedermera likställdes kvinnor och 

män gällande rätten till arv, först i städerna men sedan även på landsbygden. Vad gäller 

arvsrätt för bröstarvingar har inte alltid barn födda utom äktenskap och adoptivbarn haft 

samma arvsrätt som barn födda inom äktenskap. Genom en reformering av arvsrätten i 

början av 1900-talet fick utomäktenskapliga barn rätt att ärva sin moder och hennes sida av 

släkten. Rätten att ta arv ansågs under en längre period vara knutet till blodsband, vilket 

realiserades genom att barn utom äktenskap fick rätt att ärva sin moder. Det fördes länge 

diskussioner kring huruvida utomäktenskapliga barn även skulle ha rätt att ärva sin fader, 

sett till föräldrars ansvar för sina barn. 17 Det dröjde fram till 1969 innan det beslutades att 

ge utomäktenskapliga barn rätt att ärva sin fader, varav de främsta argumenten var rättvisa 

och likställdhet mellan olika kategorier av barn.18 Adoptivbarn jämställs idag med biolo-

giska barn.19 Blodsbanden anses inte längre vara den enda grunden för arvsrätt utan social 

och ekonomisk samhörighet har fått mer betydelse.20 Idag ärver således alla barn (bröstar-

vingar) sina föräldrar oavsett om de är adopterade, födda utom eller inom äktenskapet.21  

Arvlåtarens bröstarvingar ingår i den första arvsklassen (parentelen) och tar som huvudre-

gel lika lott enligt 2 kap. 1 § ÄB. I den första arvsklassen ingår således arvlåtarens avkom-

lingar, såsom barn, barnbarn och så vidare. I svensk arvsrätt finns en princip om istadarätt, 

16 SOU 1925:43 s. 299 

17 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 19ff 

18 Prop. 1969:124 s. 73 

19 4 kap. 8 § FB 

20 Lind. G. & Walin. G. (2008) s. 37 

21 2 kap. 1 § ÄB  
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vilken stadgar att en avliden arvinges avkomlingar träder i dennes ställe avseende arvsrät-

ten.22 Stirpalgrundsatsen anger att varje gren inom en arvsklass ska erhålla lika stor del av 

kvarlåtenskapen och att en rättvis fördelning ska ske. Avsikten med stirpalgrundsatsen är 

att arvlåtaren varken vill gynna eller missgynna en av arvtagarna till förmån för de andra.23 

Första arvsklassen måste vara helt tom för att arvet ska kunna gå över till den andra arvs-

klassen.24  

Bröstarvingarna ärver som huvudregel vid arvlåtarens bortgång, dock är undantaget att om 

bröstarvingarna är gemensamma barn till makar så har den efterlevande maken företräde 

och ärver innan barnen enligt 3 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingarna erhåller då arvet vid den ef-

terlevande makens bortgång, i så kallat efterarv.25 Särkullbarn har däremot rätt att få ut sitt 

arv direkt, men kan välja att avstå från arvet till förmån för den efterlevande maken.26 Sär-

kullbarn får då precis som gemensamma bröstarvingar ut arvet såsom efterarv.27 För den 

efterlevande maken innebär det här att denne inte har full äganderätt till arvet.28 Bröstar-

vingarna har rätt att ärva egendomen vid den efterlevande makens bortgång.29 Arvtagare 

har rätt att avsäga sig rätten till arv.30 En arvinge kan avsäga sig hela rätten till arv med följd 

att denne inte längre ses som arvinge. Däremot blir avståendet av laglotten endast bindande 

om arvingen fått ”skäligt vederlag”, men det finns undantag.31 En arvtagare som inte fyllt 

18 år får inte avsäga sig sin rätt till arv. Den som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § FB får inte 

heller avstå sin rätt till arv utan förvaltarens underskrift.32  

I svensk rätt finns regler som anger situationer då rätten att ta arv eller testamente förver-

kas. Rätten till arv förverkas bland annat om arvingen uppsåtligen dödar arvlåtaren enligt 

22 Lind. G. & Walin. G. (2008) s. 42 

23 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 32f  

24 2 kap. 2 § ÄB 

25 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 33 

26 3 kap. 2 § ÄB & 3 kap. 9 § ÄB 

27 3 kap. 1 § ÄB 

28 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 34  

29 3 kap. 2 § ÄB 

30 17 kap. 2 § ÄB  

31 Lind. G. & Walin. G. (2008) s. 495 

32 17 kap. 2 § 2 st ÄB 
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15 kap. 1 § ÄB. Arvsrätten går inte förlorad om personen som utfört handlingen är under 

15 år, om det vid beaktande av gärningens karaktär föreligger synnerliga skäl sett till om 

personen varit påverkad av en allvarlig psykisk störning eller om personen var underårig 

och handlingen berodde på bristande utveckling eller förstånd hos denne.33 Ytterligare för-

verkandegrunder är om en person tvingar, vilseleder, utnyttjar enfald och viljesvaghet eller 

missbrukar beroendeställning genom att förmå arvlåtaren att antingen upprätta eller åter-

kalla ett testamente.34 Det krävs inte att arvingen döms för brottet för att rätten till arv ska 

gå förlorad, utan det räcker med att handlingen utförts.35 På grund av detta uppstår bevis-

svårigheter.36 Om en person på något sätt har förlorat sin rätt till arv, betraktas rätten till 

arv som att personen har avlidit före arvlåtaren.37 Resultatet medför att om personen som 

gjort något som gör att dennes rätt förverkas, har egna bröstarvingar, träder istadarätten in 

och bröstarvingarna får rätt att ta arv istället.38  

2.2 Det svenska laglottsskyddet 

Laglotten infördes på 1800-talet i samband med att arvejordssystemet avskaffades. Arve-

jordssystemet innehöll regler som avsåg att bevara fast egendom inom släkten. Reglerna var 

ett naturligt led, eftersom den fasta egendomen var betydande för arvingarnas trygghet och 

möjligheter att försörja sig.39 Laglottsskyddet stadgas i 7 kap. 1 § ÄB och berättigar alla 

bröstarvingar en laglott. Av paragrafen framgår att ”hälften av den arvslott, som enligt lag 

tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott.”40 Arvlåtaren har rätt att fritt disponera över 

den andra halvan av sin kvarlåtenskap, vilket utgör den disponibla kvoten.41 Den legala 

arvsordningen är på så sätt möjlig att åsidosätta genom ett testamentsförordnande i enlighet 

med 9 kap. 1 § ÄB. Om arvlåtaren genom testamente kränker bröstarvingarnas laglott 

måste bröstarvingarna begära jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB. Laglotten ut-

33 15 kap. 1 § ÄB 

34 15 kap. 2 § ÄB 

35 Lind. G. & Walin. G. (2008) s. 455 

36 Brattström & Singer (2011) s. 51 

37 15 kap. 4 § ÄB  

38 Brattström & Singer (2011) s. 52  

39 SOU 1981:85 s. 207  

40 7 kap. 1 § ÄB 

41 Lind. G. & Walin. G. (2008) s. 203 
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faller inte per automatik utan rätten till laglott är individuell, vilket innebär att enbart en 

bröstarvinge inte kan jämka testamentet för att samtliga bröstarvingar ska erhålla laglot-

ten.42 Som huvudregel erhåller bröstarvingar laglotten vid arvlåtarens bortgång. Undantag 

är emellertid att en bröstarvinge är berättigad efterarv om denne är gemensamt barn till den 

avlidne och dennes make enligt 7 kap. 3 § 2 st. ÄB. Anledningen till det är att efterlevande 

make inte ska försättas i en sämre situation än vad som framgår av den legala arvsrätten i 3 

kap. 1 § ÄB. När en gemensam bröstarvinge begär jämkning av testamentet är denne såsom 

efterarv berättigad till laglott efter den efterlevande makens bortgång.43 Det förstärkta lag-

lottsskyddet i 7 kap. 4 § ÄB träder in då en avliden under sin livstid har gett bort egendom i 

gåva, ad mortis causa, det vill säga där intentionen varit sådan att gåvan kan likställas med ett 

testamente. Även benefika rättshandlingar räknas in i det förstärkta laglottsskyddet.44 Skyd-

det i 7 kap. 1 § ÄB för bröstarvingar utsträcks alltså genom det förstärkta laglottsskyddet.45 

Laglotten har ansetts innebära ett bevis på föräldrars ansvar för sina barn och för att 

skydda närheten mellan dem, vilket i många fall uppstår genom blodsband. Därigenom ak-

tualiseras frågan om förhållandet där föräldrar och barn inte har genetiskt släktskap.46 ”Var-

för skall barn som hela livet uppfattat sig som barn i en familj, helt plötsligt inte få vara det 

om det visar sig att de har ”fel” genuppsättning. Finns det anledning att idag prioritera ge-

netisk släktskap och inte den närhet som kan antas uppkomma genom familjeband?”47 Det 

här kan tyda på att det behövs en bättre skyddsregel än vad laglotten tillfredsställer genom 

att bygga på genetiskt släktskap.48 Laglotten verkar som skydd i två riktningar, dels som ett 

skydd för att bröstarvingar inte helt kan förbigås till förmån för utomstående och dels som 

rättvisa mellan bröstarvingar inbördes.49 Det första syftet baseras på en social och ekono-

misk gemenskap som vanligtvis förekommer bland arvlåtare och bröstarvingar. Det andra 

hindrar arvlåtaren från att gynna en bröstarvinge medan andra bröstarvingar missgynnas. 50 

42 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 110  

43 A.a. s. 112 

44 Lind. G. & Walin. G. (2008) s. 231f 

45 Beckman. N., Höglund. O., Lind. G., Teleman. Ö. & Vängby. S. (Supplement 29 aug. 2010) s. C I:17  

46 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 233  

47 A.a. s. 233 

48 A.a. s. 234 

49 SOU 1925:43 s. 298 

50 Prop. 1986/87:1 s. 79  
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Genom att laglotten utgör halva kvarlåtenskapen har nämna syften försökt vägas mot arvlå-

tarens rätt att fritt förordna om sin kvarlåtenskap. Idag är bröstarvingar inte beroende av 

arv i samma utsträckning som förr vilket kan ifrågasätta laglottens första syfte. Beträffande 

det andra syftet kan ifrågasättas om laglottskyddet verkligen garanterar att bröstarvingar 

inte missgynnas till förmån för andra bröstarvingar.51 

2.2.1 Förarbeten kring laglotten från 80-talet 

Enligt familjelagssakkunniga i ett betänkande från 1981 ter det sig inte vanligt att en arvlå-

tare testamenterar sin kvarlåtenskap till andra än närstående.52 Laglotten anses verka för att 

åstadkomma rättvisa mellan bröstarvingar och har således ingen större betydelse som skydd 

mot testamentariska förordnanden till förmån för utomstående personer.53 Gemensamma 

bröstarvingar föreföll inte påverkas nämnvärt genom att ta bort laglottsinstitutet. Däremot 

verkade det mer osäkert huruvida särkullbarn skulle påverkas. Här finns en risk att arvlåta-

ren gynnar sin nya familj och missgynnar särkullbarnen genom ett testamente.54 Viljan att 

utesluta barnen ur arvsrätten kan vara av olika anledningar som exempelvis bristfällig kon-

takt, påverkan av den nya familjen eller motsättningar mellan arvlåtaren och den första fa-

miljen.55 Det framfördes även att arvsordningen fortfarande visar en ekonomisk och social 

samhörighet mellan arvlåtaren och arvingarna. Har däremot en avliden genom ett testa-

mente förordnat om en annan arvsordning än den som ställs upp i lag kan det stödja den 

avlidnes känsla av större samhörighet till testamentstagarna än med de genom lag angivna 

arvingarna.56  

För laglottens existens argumenteras att den ger en inbördes rättvisa mellan arvlåtarens 

bröstarvingar och att föräldrar inte bör kunna använda testamente som en form av på-

tryckningsmedel för att dennes bröstarvingar ska göra enligt dem rätt yrkesval etc. De fa-

miljelagssakkunniga anförde som motargument att den rättvisa som kan uppnås genom lag-

lotten är ofullkomlig, då det finns en disponibel kvot som arvlåtaren fritt kan testamentera. 

Laglottsskyddet kanske dessutom grundas mer på ett emotionellt än ett värdebaserat plan. 

51 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 111  

52 SOU 1981:85 s. 208  

53 Prop. 1986/87:1 s. 79 

54 SOU 1981:85 s. 209  

55 Prop. 1986/87:1 s. 80 

56 SOU 1981:85 s. 211 
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Det kan vara av betydelse för bröstarvingar att åtminstone få ta del av en liten andel av sina 

föräldrars arv, även om bröstarvingar vanligare erhåller pengar i arv istället för materiella 

ting.57  

Utvecklingen av samhället har sedan införandet av laglotten resulterat i att laglottssystemet 

inte längre är väsentligt för arvingarnas fortsatta försörjning efter förälderns bortgång. Det 

var exempelvis vanligare förr att den avlidne efterlämnade underåriga barn. Visserligen 

framförs det att ett garanterat arv från en förälder kan underlätta försörjningen för underå-

riga bröstarvingar, men det ansågs finnas andra medel av försörjning, exempelvis olika ty-

per av livförsäkringar.58  

De familjelagssakkunnigas inställning fick inte gehör. Precis som familjelagssakkunniga 

framförde är bröstarvingar enligt prop. 1986/87:1 inte längre lika beroende av försörjning 

genom arv från sina föräldrar, varför deras uppfattning om avskaffande av laglotten är för-

ståelig. Däremot skulle en arvlåtare bli helt fri att förfoga över sin kvarlåtenskap och kan 

därigenom fritt välja vem som ska ärva, vilket kan leda till att särkullbarn missgynnas. I 

prop. 1986/87:1 framfördes att det inte var länge sedan rätten för utomäktenskapliga barn 

att ärva sin fader infördes.59 Med beaktande av det nämnda tillade familjelagssakkunniga att 

avsikten varit att göra alla barn likställda i relationen till sina föräldrar. Ett borttagande av 

laglotten ansågs kunna medföra en risk för utomäktenskapliga barn som innan inte fick 

ärva sin fader genom att fadern på så vis skulle få testationsfrihet och i sådant fall kunna 

utesluta barnen. Visserligen skulle ett borttagande innebära att både inom-och utomäkten-

skapliga barn blev likställda beträffande risken att bli uteslutna från arv.60 I propen bedöm-

des det vara för tidigt att på grund av detta ta bort laglotten. Ett annat skäl för bevarande 

av laglotten var att det annars skulle resultera i minskad rättslikhet mellan de nordiska län-

derna. Därför bedömdes det att laglotten i varje fall skulle finnas kvar tills vidare.61 

57 SOU 1981:85 s. 209f  

58 SOU 1981:85 s. 208 

59 Prop. 1986/87:1 s. 80 

60 SOU 1981:85 s. 210 

61 Prop. 1986/87:1 s. 80 
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2.2.2 Doktrin och motioner om laglotten idag 

Laglottsskyddet ansågs värd att bevara då prop. 1986/87:1 författades, då dess främsta 

funktion var att skapa rättvisa bland alla bröstarvingar och undvika att särkullbarnen miss-

gynnas. I dagsläget är det dock möjligt att gynna en bröstarvinge framför de andra genom 

rätten att fritt förfoga över hälften av sin kvarlåtenskap. En testator kan i ett testamente 

gynna en bröstarvinge på bekostnad av den andra så länge det inte kränker laglotten, exem-

pelvis att en bröstarvinge får ¾ medan den andra får ¼.62 Det är även möjligt att snedför-

dela arvet genom att under sin livstid ge en bröstarvinge gåvor där det uttryckligen framgår 

att gåvan ej ska räknas som förskott på arv.63 Resultatet blir att rättvisan mellan bröstar-

vingar blir ofullkomlig genom laglottsskyddet. Det framfördes dock att ett avskaffande av 

laglotten skulle ge upphov till olikheter mellan de nordiska rättsystemen. Argumentet om 

rättslikhet mellan nordiska länder ansågs inte kunna ha avgörande betydelse, då det senare 

inte har värnats på samma sätt av den svenska lagstiftaren som det då gjordes. Det har an-

setts att det inte längre finns någon anledning att ha kvar laglottsskyddet så som det är ut-

format idag. Samtidigt finns det andra aspekter som hänsyn bör tas till, bland annat barn 

och föräldrars inbördes förhållande som laglotten ger uttryck för.64  

På 2000-talet har det framförts i motioner att laglotten bör avskaffas, dock har valet fallit 

på att avvakta med borttagandet.65 Det har framförts att samhället inte ser ut på samma sätt 

som det gjorde när laglotten infördes, då familjer fortfarande var den yttersta säkerheten. 

Livslängden har ökat och barnen hinner vanligtvis växa upp innan deras föräldrar avlider. 

Det har inte ansetts nödvändigt att lagstiftaren lägger sig i hur en arvlåtare med bröstar-

vingar väljer att disponera över sin egendom. Starka familjeband kan ändå tänkas leda till 

att bröstarvingarna ärver enligt huvudregeln om arvslott. Det bör vara acceptabelt att arvlå-

taren väljer att inte låta bröstarvingarna ärva eller vill utesluta någon av dem, eftersom det 

bygger på att testatorns vilja alltid ska respekteras.66 Det har även framförts att laglotten är 

otidsenlig och strider mot egendomsrätten i 2 kap. 15 § RF. Av samma paragraf framgår att 

62 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 232 

63 6 kap. 1 § ÄB  

64 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 232ff 

65 Civilutskottets betänkande 2010/11:CU18 s. 49 

66 Motion 2000/01:L409  
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en person inte kan tvingas avstå från sin egendom i annat fall än för allmänna ändamål.67 

Slutligen ansågs att det bör göras en översyn av laglotten, eftersom det senast gjordes ge-

nom prop. 1986/87:1.68 

2.3 Laglotten i Europa  

I dagsläget föreligger en rättslikhet mellan de nordiska länderna då alla har någon form av 

laglottsinstitut, vilket är en anledning till att de nordiska länderna har ställt sig helt avvi-

sande mot ett avskaffande av laglotten.69 De flesta länder i Europa har precis som Sverige 

någon form av laglottssystem, men inte England och Wales.70  

2.3.1 Norden 

Skillnaden mellan de nordiska ländernas laglottsinstitut är fördelningen av arvslotten. I Sve-

rige, Danmark och Finland utgör laglotten hälften av arvslotten, medan den i Norge och Is-

land utgör 2/3 av arvslotten.71 Enligt Danmarks arvslag utgör ¼ av kvarlåtenskapen laglott, 

vilken i Danmarks 5 § arveloven benämns som tvangsarv. Arvlåtaren kan även genom tes-

tamente begränsa en bröstarvinges arv till 1 000 000 danska kronor.72 Likaså kan arvsrätten 

för makar i Finland ändras genom testamente, så länge den viljan inte avser att inskränka 

bröstarvingarnas legitimate portions (laglott) enligt 7 kap. 1 § finsk ÄB. Det norska laglotts-

skyddet anges i 29 § Lov om arv m.m. och kallas för pliktdelsarv. Där begränsas laglotts-

skyddet till 1 000 000 norska kronor per bröstarvinge då det gäller arvlåtarens barn. Laglot-

ten begränsas till 200 000 norska kronor för bröstarvingars barn och barnbarn etc.73  

2.3.2 Europa  

I Österrike är rätten att upprätta testamente begränsad genom att efterlevande make och 

bröstarvingar är berättigade till obligatoriska delar av arvet.74 Bröstarvingar och den efterle-

67 Motion 2012/13:C242  

68 Motion 2013/14:C294  

69 Prop. 1986/87:1 s. 80 

70 Boström. V. & Strömberg. B., Laglotten – ett irrationellt inslag i svensk rätt, juridisk tidskrift 2012-13:1 s. 245 

71 A.a. s. 245 

72 Lov nr 515 af 06/07/07 Arveloven 

73 29 § Lov 1972-03-03 nr 05: Lov om arv m.m. [arvelova] 

74 § 762 och § 763 ABGB och Hamilton. C. & Perry. A. (2006) s. 14f 
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vande maken berättigas till hälften av vad de skulle gjort om det inte funnits något testa-

mente. Släktingar erhåller en tredjedel av detta.75 Den obligatoriska delen till bröstarvingar 

kan minskas med hälften av arvlåtaren, om de inte vid något tillfälle har haft en sådan nära 

relation som ofta föreligger i familjeförhållanden.76 Även i Belgien är en makes testations-

frihet begränsad om han eller hon har barn, eftersom bröstarvingar har en omistlig arvsrätt 

och rätt till laglott. En make får testamentera den egendom som inte påverkas av de juri-

diska rättigheterna för arvingar med en omistlig arvsrätt.77 Likaså kan en testator i Italien 

inte lämna sin kvarlåtenskap till vem han eller hon önskar utan vissa andelar av arvet reser-

veras till vissa familjemedlemmar. Enligt CC art. 536 är andelarna reserverade till: maken, 

avkomlingar samt föräldrar i uppstigande led.78 Rätten till indefeasible share (laglott) finns 

även i Nederländerna.79 

Till skillnad från andra europeiska länder som har laglottsinstitut, råder det fullständig tes-

tationsfrihet i England och Wales. Varje person vid sitt sinnesfulla bruk kan fritt förfoga 

över sin egendom under förutsättning att de formella kraven i Wills Act 1837 uppfylls. I 

engelsk rätt finns således inget begrepp om legal portions (laglott) eller skyddat arv. Det in-

nebär att en make inte behöver upprätta ett testamente till förmån för den andra maken el-

ler eventuella barn.80 I England ansöks istället om underhåll från dödsboet hos domstol.81 I 

Skottland beror däremot uppdelningen av en avlidens arv på huruvida ett testamente upp-

rättats eller inte. Om ett testamente upprättats gäller vissa regler som måste beaktas innan 

egendomen kan fördelas enligt bestämmelserna i testamentet. I skotsk lag finns inget be-

grepp om “ovärdiga arvingar”, vilket innebär att barn inte utesluts från arvsrätt. En testator 

kan inte göra en bröstarvinge arvlös, dock kan arvslotten minimeras genom exempelvis för-

skott på arv.82 

75 § 765 och 766 ABGB och Hamilton. C. & Perry. A. (2006) s. 14f 

76 § 773a ABGB och Hamilton. C. & Perry. A. (2006) s. 14f 

77 Hamilton. C. & Perry. A. (2006) s. 43f 

78 A.a. s. 417f 

79 A.a. s. 451 

80 A.a. s. 112 

81 Boström. V. & Strömberg. B., Laglotten – ett irrationellt inslag i svensk rätt, juridisk tidskrift 2012-13:1 s. 245 

82 Hamilton. C. & Perry. A. (2006) s. 557f 
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2.4 EU:s förslag om förordning gällande arv och testamente  

EU-kommissionen föreslog år 2009 en förordning, som skulle gälla ”behörighet, tillämplig 

lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv 

och inrättande av ett europeiskt arvsintyg” (arvsförordningen).83 Arvsförordningen börjar 

gälla arv från personer som avlidit efter 17 augusti 2015, med undantag av vissa artiklar 

som börjar gälla tidigare.84  

Arvsförordningen syftar till att underlätta för personer som flyttat inom EU att förordna 

om sin kvarlåtenskap samt förstärka arvingars skydd oberoende i vilket land kvarlåtenskap-

en finns. När arvsförordningen träder i kraft kommer det innebära en förändring av IDL 

för Sverige, bland annat att det sker en övergång från den nuvarande nationalitetsprincipen 

till hemvistprincipen. Medborgarskapet saknar således betydelse och arvsrätten bedöms 

istället enligt den lag i det land där den avlidne hade hemvist. I vissa hänseenden kan med-

borgarskapslandets lag tillämpas om det rör en medlemsstat inom EU, exempelvis om tes-

tamente upprättats i den staten. Arvlåtaren kan själv skriva in i testamentet att medborgar-

skapslandets lag ska gälla för kvarlåtenskapen. Utöver det finns inga andra möjligheter att 

själv välja lag. Om det inte finns ett testamente om att medborgarskapslandets lag ska till-

lämpas, ska hemvistlandets lag tillämpas.85  

Genom arvsförordningen reduceras tillämpande av utländsk lag i Sverige, eftersom perso-

ner som har hemvist i Sverige men utländskt medborgarskap, ändå kommer falla under 

svensk lag. Resultatet blir också att utländska medborgare med hemvist i Sverige, vilka här-

stammar från länder med mer religiöst och kulturellt präglade arvsbestämmelser, också fall-

ler in under svensk rätt och det sker en minskning av tillämpning av utländsk lag i Sverige.86 

På grund av det här problemet finns det en regel i art. 21 (2) arvsförordningen, vilken anger 

att en annan lag än hemvistlandets lag kan tillämpas om den avlidne anses ha uppenbart 

mer anknytning till ett annat land än hemvistlandet.  

  

83 KOM (2009) 154 slutlig, 2009/0157 (COD), C7-0236/09 Förslag till Europaparlamentets och rådets för-
ordning om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i 
samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg 

84 EU nr 650/2012, art 84  

85 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 225f 

86 Bogdan. M. Den nya EU-förordningen om internationell successionsrätt, SvJT 2012, s. 738f  
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3 Bröstarvingars arvsrätt enligt islam  

3.1 Islamisk arvsrätt  

Arvsrättens betydelse har behandlats grundligt i koranen, vilken intar en särskild ställning i 

det islamiska rättssystemet genom att vara den högsta rättskällan.87 Den islamiska arvsord-

ningen har ett värderingssystem som är främmande för den svenska arvsordningen. Om 

arvlåtaren på grund av sin religiösa tro vill fördela sin kvarlåtenskap enligt reglerna i kora-

nen, kan en värderingskollision uppstå.88 Inom islam görs en skillnad mellan ett manligt 

släktskapsled som utgör agnatiskt släktskap och ett kvinnligt släktskapsled som utgör kog-

natiskt släktskap.89 Arvsordningen på den förislamiska tiden var utarbetad för att hålla kvar 

egendomen inom stammen, där enbart vuxna agnatiska män som var förmögna att bära 

vapen hade rätt att ärva. Kvinnor och barn kunde inte delta i försvaret och bära vapen, vil-

ket resulterade i att de inte var berättigade arv.90 Män har enligt koranen ”rätt till en andel 

av vad föräldrar och nära anhöriga efterlämnar och kvinnor har rätt till en andel av vad för-

äldrar och nära anhöriga efterlämnar, vare sig det är litet eller mycket”.91 Koranens arvs-

rättsliga föreskrifter belyser en vilja som profeten Muhammed hade utöver införandet av en 

ny religiös etik varav en snäv tolkning av begreppet familj kan utläsas. I koranen saknas 

förklaringar till en del arvsrättsliga situationer, vilka istället har framtolkats av rättslärda 

inom olika rättsskolor.92 

Vid tolkningen av de arvsrättsliga föreskrifterna i koranen görs en skillnad mellan sunnitisk 

och shiitisk rätt. En skillnad mellan dessa är deras syn på koranen. Sunniterna uppfattar ko-

ranen som hindrande medan shiiterna menar att koranen medför en ny arvsordning. De 

förislamiska arvingarna, agnaterna, har enligt shiitisk rätt inte bättre rätt än kognaterna.93 

Inom arvsrätten avses agnater enbart bestå av män som genom manligt släktled härstam-

87 Hjärpe. J. (2005), s. 47 & Sayed. M., svensk och islamsk familjerätt – en jämförelse, Juridisk publikation 2/2010, s. 
223 

88 Sayed. M., svensk och islamsk familjerätt – en jämförelse, Juridisk publikation 2/2010, s. 223 

89 Sayed. M. (2009) s. 159 

90 Sayed. M., svensk och islamsk familjerätt – en jämförelse, Juridisk publikation 2/2010, s. 223f 

91 Kap. 4 vers 7 i koranen 

92 Sayed. M., svensk och islamsk familjerätt – en jämförelse, Juridisk publikation 2/2010, s. 224f 

93 Anderson, J.N.D., Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance, The International and Comparative Law 
Quarterly, 1965, s. 351 
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mar från arvlåtaren, men kvinnor kan också vara agnater.94 Den sunnimuslimska arvsord-

ningen har bevarat den arvsordning som var dominerande under den förislamiska perioden. 

Främst ärver de andelsberättigade arvingarna på grundval av koranen och arvlåtarens agna-

ter. Denna arvsordning bygger delvis på koranens förskrifter om bestämda arvslotter till 

arvlåtarens anhöriga, vilka enligt den förislamiska ordningen inte tilläts arv och delvis agna-

ters rätt till arv framför kognater. Arvsordningen ger ett vidare uttryck för begreppet familj. 

En arvslott för en andelsberättigad arvinge kan avse allt från 2/3 till 1/8 av den totala kvar-

låtenskapen beroende på vilka arvingar som efterlämnas. Med tanke på bröstarvingarna fö-

reskriver koranen att en ensam dotter ärver 1/2 av kvarlåtenskapen medan två eller flera 

döttrar har rätt till 2/3 av kvarlåtenskapen. Om arvlåtaren inte efterlämnar barn likställs 

sondöttrar med döttrar beträffande arvsrätten, dock förekommer undantag. Enligt sunna-

uttalanden har agnatiskt släktskap företrädesrätt till arv. De andelsberättigade har dock rätt 

till arvslotter som fastställts på förhand, något agnaterna inte har. Agnaterna ärver vad som 

återstår efter att de andelsberättigade fått sina bestämda arvsandelar. 95 Primärt arvsberätti-

gade är arvlåtarens föräldrar, efterlevande maka/make och döttrar, vilka inte kan uteslutas 

från arv. Hit hör även arvlåtarens söner, men de ärver inte enligt andelsföreskrifterna utan 

de ärver på grund av att de är agnater. De övriga personkategorierna är sekundära andels-

berättigade.96 Vilka som är andelsberättigade arvingar framgår av exemplet nedan.  

 

 

 

 

 

 

94 Sayed. M. (2009) s. 162 

95 Sayed. M., svensk och islamsk familjerätt – en jämförelse, Juridisk publikation 2/2010, 225ff 

96 Sayed. M. (2009) s. 161f 
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3.2 Förverkande av arvsrätten 

Arvslagen i Egypten framför tre förverkandegrunder som hindrar en legitim arvinge från 

att ärva. Den första grunden innefattar om arvtagaren har hemvist i ett annat land än arvlå-

taren, vilket framgår ur art. 5 och 6 i den egyptiska arvslagen. Om den utländska lagen där 

någondera parten är bosatt, inte erkänner arvsrätt för utlänningar utgör det ett hinder för 

arvsrätt. Tanken med denna princip grundar sig på ett lands religion för att reglera arvsrät-

ten om arvlåtaren lever i ett muslimskt land och arvingen i ett land som inte är muslimskt. 

En skillnad beträffande hemvisten medför således inte att arvsrätten förverkas om arvlåta-

ren och arvingarna båda bor i det ”islamiska riket”, men den egyptiska arvslagen har utvid-

gats till att även inkludera personer med annan religion.97 Motsvarande regel i svensk rätt är 

vedergällningsprincipen, (retorisonsprincipen) i 1 kap. 3 § ÄB. Den andra förverkande-

grunden är den som vållat arvlåtarens död. Den sista grunden är att en icke muslim inte får 

ärva en muslim och omvänt. Om en förverkandegrund blir aktuell skiftas arvet utan beak-

tande av arvingen, dock inverkar det inte på de övriga arvingarnas rätt till arv. Det nämnda 

gäller även om arvingen inte är berättigad arv med anledning av att han eller hon är bosatt i 

ett annat land som inte jämställer utländska medborgare med inhemska medborgare beträf-

fande arvsrätten. 98  

Den islamiska arvsrätten innebär ofta en splittring, vanligtvis genom att moderna muslimer 

tenderar att begränsa kapitalismen och främja en rättvis fördelning av egendom. Det här 

har ibland åtgärdats genom lagstiftning som kräver registrering av all jordegendom, men 

det krävs ingen registrering av innehav som är av specificerad mindre storlek. Regeln som 

utesluter icke-muslimer från arvsrätt från muslimska släktingar har genom lagstiftningen 

upphävts i Indien, Tanganyika och Nyasaland. Denna förverkandegrund gäller endast för 

personer som har avsagt eller blivit utesluten från sin ursprungliga religion.99  

3.3 Istadarätten 

Ett problem som torde ha varit närvarande under islams historia är avsaknaden av istada-

rätt. Problemet anses vara uteslutande av barnbarn i fall mor- eller farföräldrar är arvlåtaren 

97 Sayed. M. (2009) s. 141f 

98 A.a. s. 141f 

99 Anderson, J.N.D., Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance, The International and Comparative Law 
Quarterly, 1965, s. 354 
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och dennes barn är avlidet. Den självklara åtgärden tycks vara att ge barnbarnen rätten att 

företräda, dvs. rätten att kliva in i rollen som deras avlidna förälder och vara berättigad ar-

vet som den avlidne föräldern skulle ha rätt till om denne överlevt arvlåtaren. Förslaget an-

togs inte i Libanon, men antogs däremot i Pakistan 1961, eftersom det ansågs utgöra ett 

återskapande av vad som skulle ha hänt om den avlidne föräldern hade överlevt sin föräl-

der.100 Det är tydligt att istadarätten framför genomgripande förändringar i den islamiska 

arvsrätten, men frågan som återstår är huruvida dessa ändringar ska accepteras eller avvisas. 

Den pakistanska lagen har en avsevärd betydelse för ett ytterligare problem gällande den 

prioritet som många muslimer idag föredrar att ge till sin närmaste familj än till gamla 

stamarvingar eller agnater. För den muslimska familjelagens förordning skulle det helt klart 

innebära att barnet av en tidigt avliden dotter skulle ta hälften av mor- eller farföräldrarnas 

egendom, medan dotter till en tidigt avliden son ärver allt.101  

3.4 Obligatoriskt testamente 

Det obligatoriska testamentet aktualiseras när arvlåtaren efterlämnar sitt avlidna barns barn, 

vilket infördes i den egyptiska testamentslagen 1946. Testamentet infördes för att motverka 

följderna som ansågs följa av saknaden av istadarätt.102 Det obligatoriska testamentet verkar 

som en skyddsregel för arvsrätt för arvlåtarens barnbarn i en situation där arvlåtarens barn 

dör före honom eller henne. Även om testamentstagarna enligt den legala ordningen inte 

tillhör primära arvingar behandlas arvingarna som primära enligt testamentet. I praktiken 

likställs testamentstagarna med primära arvingar inför arvsrätten.103 Genom en begränsning 

berättigar det obligatoriska testamentet testamentstagare en rätt till föräldrars primära rätt 

beträffande arvsrätten om föräldrarna är avlidna, dock får inte den testamenterbara tredje-

delen överstigas.104 När det obligatoriska testamentet infördes i Egypten skedde ingen änd-

ring i det arvsrättsliga systemet förutom att arvsrätten för arvlåtarens avlidna barns barn 

säkrades. För den islamiska arvsordningen skulle istadarätt medföra svårigheter av samhö-

righet, vilket kunde undvikas genom det obligatoriska testamentet. Testamentet återreflek-

100 Anderson, J.N.D., Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance, The International and Comparative Law 
Quarterly, 1965, s. 356 

101 A.a. s. 357f 

102 Sayed. M. (2009) s. 180f 

103 A.a. s. 166 

104 Sayed. M. (2009) s. 166 & Anderson, J.N.D., Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance, The International 
and Comparative Law Quarterly, 1965, s. 358 
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terar den snabba urbaniseringen av det egyptiska samhället samt hur den egyptiska familje-

strukturen förändrades genom att storfamiljen ersattes av kärnfamiljen. Genom utveckling-

en upphörde underhållsfunktionen av den utvidgade familjegemenskapen. Vad som anses 

rubba en rättvis fördelning av arv kan vid tidig bortgång av föräldrar vara att barnbarnen 

löper risk att bli utblottade medan andra anhöriga, som är mindre legitima, är berättigade 

arv. Särskilt paradoxal blir utgången om den avlidne föräldern bidragit till och ökat den nu 

avlidne far- eller morförälderns kvarlåtenskap. Avsaknaden av arvsrätt kan också ses som 

orättvis om mor- eller farföräldern har haft vårdnaden om sitt föräldralösa barnbarn. Om 

mor- eller farföräldrarna inte tryggat barnbarnens ekonomiska förhållanden innan sin bort-

gång, riskerade barnbarnen att bli arvlösa vid deras frånfälle.105  

 

I Syrien och Marocko har en annorlunda form av obligatoriskt testamente införts, eftersom 

arvet begränsades till barnbarnen genom en tidigt avliden son eller sonson, vilket är ganska 

likt Egyptens införande. Domstolen måste agera som att mor- eller farföräldern hade gjort 

ett förordnande till förmån för föräldralösa barnbarn och då ärver barnbarnet summan som 

föräldern skulle ärvt eller upp till den testamenterbara tredjedelen, beroende på vilket som 

är lägst. Om mor- eller farföräldern hade gjort förordnande till förmån för någon annan, 

ska det obligatoriska testamentet för barnbarnen prioriteras, inom den testamenterbara 

tredjedelen. Inom den testamenterbara tredjedelen ska uppdelningen av kvarlåtenskapen 

ske enligt principen om att män är berättigade en arvslott som motsvarar två kvinnors. Det 

här påverkar inte strukturen av den islamiska arvsordningen, utan säkrar bara föräldralösa 

barnbarns fortsatta försörjning.106 Den syriska och marockanska reformen gör ingenting för 

att underlätta en avliden dotters barns nöd, förmodligen på grund av att dessa är ”uterine 

heirs” vars arvsrätt regelbundet skjuts upp i alla sunniskolor, till efter att en agnat erhållit 

arv, även om denna är avlägsen. Däremot innefattar den egyptiska lagen även barn till en 

avliden dotter eller en avliden sons dotter, troligen eftersom att dottern och sondottern 

själva hade varit andelsägare. Barn av en avliden dotters barn inkluderas inte, antagligen på 

grund av att en avliden dotters avlidna son eller dotter inte själva hade varit varken andelsä-

gare eller agnater.107 

105 Sayed. M. (2009) s. 181f 

106 Anderson, J.N.D., Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance, The International and Comparative Law 
Quarterly, 1965, s. 358  

107 A.a. s. 359  
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4 Svensk IP-rätt om ordre public 

4.1 Lagvalsregler 

I den utomnordiska regleringen kring arvsrätt används nationalitetsprincipen, varför det 

spelar roll var den avlidne var medborgare vid dödsfallet. Det här innebär således att rätten 

till arv beträffande en avliden som är svensk medborgare bedöms enligt svensk lag. Idag 

kan personer ha fler medborgarskap, men det har ansetts att svensk behörighet och svensk 

lag inte påverkas av det.108 Det är viktigt att skilja mellan handläggningsfrågor och materiell-

rättsliga frågor, då det förstnämnda anger den lag som ska tillämpas på förfarandet vid en 

förrättning i Sverige. Det sistnämnda pekar ut den lag som ska tillämpas för materiellrätts-

liga frågor. Vid handläggning gäller som huvudregel alltid svensk lag.109 I IDL:s första kapi-

tel, lagvalsreglerna, stadgas vilket lands lag som är tillämplig för materiella rättsfrågor gäl-

lande bland annat arvsordning, arvsandelar och testationsfrihet.110 Lagvalsreglerna som kol-

lisionsregler innebär att lagstiftaren vid utformningen av reglerna inte kan veta hur en ut-

ländsk rättsregel på grund av kollisionsreglerna kommer att användas i Sverige. Om länder 

inte har en nära rättskultur med Sverige kan resultatet för tillämpningen av landets lagstift-

ning här i landet uppfattas som stridande mot grunderna för det svenska rättssystemet. 

Problemet uppkommer inte endast vid tillämpning av utländsk lag utan också vid verkstäl-

lande och erkännande av utländska domar och beslut.111 

Vilket lands lag som ska gälla beträffande vilka som är dödsbodelägare stadgas i 1 kap. 1 § 

IDL, där det anges att det lands lag där den avlidne hade medborgarskap ska tillämpas. I 

Sverige jämställs utländska arv- och testamentstagare med svenska medborgare.112 Det 

lands författning som ska tillämpas på arvet kallas för arvsstatut. Det finns en tendens att 

ge svensk arvsstatut företräde för det fall en person har dubbelt medborgarskap. Om det 

utländska medborgarskapet väger tyngre än det svenska, exempelvis genom hemvist, kan 

det oftast motiveras med att det arvsstatut som ska tillämpas enligt 1 kap. 1 § IDL är det 

108 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 194 

109 A.a. s. 209 

110 A.a. s. 205 

111 Bogdan. M. (2008) s. 76 

112 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 205 
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utländska. När arvsstatut bestämts gäller det all egendom oberoende av dess art och i vilket 

land egendomen är belägen, vilket ger uttryck för universalitetsprincipen.113  

I IDL behandlas olika lagvalsregler beträffande testamente.114 Testamentets giltighet till sitt 

innehåll regleras i 1 kap. 5 § IDL. Frågor kring testamentsfrihet, exempelvis om denna be-

gränsas genom ett laglottsskydd eller liknande, avgörs i överensstämmelse med det arvssta-

tut som stadgas i 1 kap. 1 § IDL.115 

4.2 Vad innebär ordre public? 

Ordre public benämns public policy på engelska och betyder ungefär offentlig eller allmän 

ordning. Det anses vara en allmän princip i den svenska IP-rätten att en utländsk lag inte 

får tillämpas om författningen är uppenbart i strid mot det svenska rättssystemets grun-

der.116 Inom svensk IP-rätt förekommer ordre public i bland annat 1 kap. 12 § IDL, vilken 

är allmänt formulerad och inte specificerar vad som ”är uppenbart oförenlig med grunder-

na för rättsordningen här i riket.”117 Ordre public-förbehållet återfinns även i EU-rätt i 

bland annat art. 34 Bryssel I-förordningen, art. 22 och 23 Bryssel II-förordningen, art. 21 

Rom I-förordningen samt i art. 26 Rom II-förordningen.  

Det finns inget krav på lagstöd för ordre public, utan det anses gälla allmänt inom IP-

rätten. Vad gäller utländska avgöranden som bygger på internationella åtaganden är det mer 

osäkert huruvida en tillämpning av ordre public-förbehållet är möjlig såvida det inte står ut-

tryckligt i lagtexten. Förbehållet kan likställas med en säkerhetsventil, vilken möjliggör en 

korrigering av lagvalsreglerna som egentligen hade lett till att en utländsk lag skulle tilläm-

pas, dock med stötande följder.118 Ordre public-förbehållet återfinns inte i konventioner el-

ler liknande där nordiska rättsförhållanden stadgas, då dessa länder har relativt lika rättssy-

stem och därav avsagt sig rätten att åberopa ordre public.119 I vissa fall kan även EU-rätt el-

ler en internationell IP-rättslig konvention förbjuda eller begränsa tillämpningen av ordre 

113 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 211 

114 1 kap. 3-5 §§ IDL 

115 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 213 

116 Bogdan. M. (2008) s. 76f 

117 1 kap. 12 § IDL 

118 Pålsson. L. (2006) s. 47 

119 Bogdan. M. (2008) s. 77f 
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public, exempelvis art. 35 p. 3 Bryssel I-förordningen och art. 24 Bryssel II-förordningen. 

Om en konventions verkställighetsregler överensstämmer med allmängiltiga principer re-

sulterar åtagandet inte i att verkställa en utländsk dom om avgörandet strider mot grunder-

na för rättssystemet i verkställighetslandet.120 Även i EU:s arvsförordning finns ett stad-

gande om ordre public, vilken anger att en tillämpning av en utländsk lag som anges i arvs-

förordningen får förvägras tillämpning endast om tillämpningen är ”uppenbart oförenlig 

med grunderna för domstolslandets rättsordning”.121 Det framförs i arvsförordningen att 

medlemsstaternas domstolar bör sett till allmänintresset ha möjlighet att avstå från tillämp-

ning av ett annat lands lag i ett visst fall, då lagen anses vara oförenlig med grunderna för 

domstolslandets lag. Det tilläggs dock att domstolarna inte ska få åberopa förbehållet på så 

vis att landet i fråga väljer att inte tillämpa ett annat medlemslands lag eller inte tillåter er-

kännande och verkställande av en dom eller liknande och det strider mot EU:s grundläg-

gande rättigheter eller förbudet mot diskriminering.122 Enligt art. 40 a i arvsförordningen 

ska en dom inte erkännas om denna bedöms strida mot grunderna för rättsystemet i landet.  

4.3 Ordre public i praktiken  

I Sverige har både domstolar och myndigheter använt ordre public-förbehållet restriktivt. I 

rättspraxis kan ett avgörande från den utländska staten in casu (i varje enskilt fall) urskiljas 

från att inte vara uppenbart oförenligt med det svenska rättssystemets grunder.123 Det finns 

inte många fall där en domstol i högre instans valt att inte tillämpa en utländsk lag genom 

att öppet hänvisa till ordre public. Det faktum att det är få fall där domstol valt att inte till-

lämpa den utländska lagen genom en hänvisning till ordre public betyder dock inte att såd-

ana situationer inte förekommer i svensk rättspraxis.124 Domstolarna försöker istället undgå 

en tillämpning av den utländska lagen på andra sätt. Vid tillfällen då en oskriven kollisions-

regel skulle kunna vara oförenlig med grunderna för det svenska rättssystemet väljs istället 

en omformulering av regeln än ett åberopande av ordre public. Det faktum att Sverige 

undviker ett öppet åberopande av ordre public kan hänföras till uppfattningen att om Sve-

120 Prop. 1968:132 s. 53 

121 EU nr 650/2012, art 35 

122 EU nr 650/2012, (58) 

123 Bogdan. M. (2008) s. 78f 

124 Sayed. M. (2009) s. 316f  
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rige går emot den utländska staten kan det leda till protester.125 Möjligheten att tillämpa 

ordre public beror på hur ett land har valt att utforma sin IP-rätt om lagvalsregler, ju mer 

dessa har preciserats desto svårare blir det att tillämpa ordre public.126 Pålsson jämställer 

ordre public med ett sjukdomssymptom och menar att det är ett tecken på att de funda-

mentala IP-rättsliga reglerna, ”från vilka undantag görs under hänvisning till ordre public-

förbehållet, är övergeneraliserade eller på annat sätt felkonstruerade”.127 Ordre public kan 

används som en invändning vid fall som berör IP-rätt och tillämpning av utländsk lagstift-

ning.128 Svenska domstolar har haft en tendens att tillämpa svensk lag framför utländsk i 

vissa specifika fall beträffande barn med hänvisning till ordre public.129 Vad som anses vara 

uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen är en tolkningsfråga 

som har hänskjutits till domstolarna.130  

 

HD valde i ett fall från 1988 att åsidosätta en utländsk dom. Ett äktenskap hade ingåtts i 

Jugoslavien, där makarna hade hemvist. Efter ingåendet av äktenskapet flyttade makarna till 

Sverige. Maken väckte talan om äktenskapsskillnad i Jugoslavien, medan makan väckte ta-

lan i Sverige om att äktenskapsskillnadsdomen inte skulle gälla i Sverige. Frågan gällde 

huruvida äktenskapsskillnadsdomen var att anse som uppenbart oförenlig med grunderna 

för den svenska rättsordningen. HD menade att det inte förelåg något hinder mot att äkt-

enskapsskillnad avgjordes av domstol i Jugoslavien och ansåg att makan inte kunde vinna 

bifall på den grunden. Dock återstod att se om äktenskapsskillnadsdomen på grund av om-

ständigheterna vid dess tillkomst inte kunde godkännas i Sverige. Det framkom av uttalan-

den att maken hade förfalskat makans namnteckning och att hon inte hade fått ta del av 

varken stämningen eller kallelsen till den jugoslaviska domstolen. HD ansåg att en tillämp-

ning av utländsk dom på äktenskapsskillnad som tillkommit under de rådande omständig-

heterna var uppenbart oförenlig med grunderna för den svenska rättsordningen.131  

 

125 Bogdan. M. (2008) s. 79  

126 Sayed. M. (2009) s. 315 

127 Pålsson. L. (2006) s. 49 

128 Sayed. M. (2009) s. 316 

129 Prop. 1973:158 s. 123 och SOU 1983:25 s.118 

130 Bogdan. M. (2008) s. 80 

131 NJA 1988 s. 528  
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I ett fall från 1993 hade ett par gift sig enligt islamisk rättstradition och därefter skiljt sig en-

ligt svenska regler. Frågan gällde huruvida betalning av mohar (morgongåva) enligt islamisk 

rätt kunde prövas utan hinder av svensk IP-rätt om ordre public. Maken hade ett israeliskt 

medborgarskap, men hade hemvist i Sverige. Makan flyttade till Sverige efter giftermålet 

och bodde där i cirka 5 månader. Enligt TR:n ansågs målet ha mer anknytning till Israel än 

till Sverige sett till dels de svenska sociala förhållanden som var främmande för makan och 

dels till makens israeliska medborgarskap, släkten där och att äktenskapet hade ingåtts en-

ligt israelisk rätt. TR angav att ett utdömande av mohar i fallet inte kunde anses uppenbart 

strida mot grunderna för det svenska rättssystemet och därav inte strida mot svensk ordre 

public. HovR:n framförde precis som TR att israelisk lag var tillämpbar då det fanns över-

vägande skäl som talade för det. Därefter avgjordes om svensk domstol kunde pröva ett 

erhållande av mohar, eftersom det var främmande för svenskt rättsystem. HovR:n angav att 

det anförda inte borde hindra svensk domstol för att tillämpa reglerna.132  

I ett annat fall från 1993 var frågan om förälders underhållsskyldighet till ett vuxet barn, 

med oförmåga att försörja sig själv, stred mot svensk IP-rätt om ordre public. Vid barnets 

födelse bodde föräldrarna i Sverige. Efter äktenskapsskillnad flyttade modern och barnet 

till Tyskland, där båda har medborgarskap. Fadern, som var svensk medborgare, hade i 

svensk domstol förpliktigats att betala underhåll för barnet fram till dennes 18 års dag. 

Därefter hade fadern förpliktigats i tysk domstol att betala underhåll för barnet för all fram-

tid. Domen hade av fadern yrkats vara icke verkställbar i Sverige samt yrkats vara uppen-

bart oförenligt med grunderna för det svenska rättssystemet, med tanke på att en tillämp-

ning av tysk lag skulle ge honom livslång underhållsskyldighet för barnet. Enligt tysk lag 

skulle föräldrarna betala underhållsskyldighet för barn som inte hade förmåga att försörja 

sig och någon åldersbegränsning förekom inte. Svensk lag hade dock gjort en åldersbe-

gränsning av underhållskravet. HD tog ställning till huruvida den tyska lagen var uppenbart 

oförenlig med grunderna för det svenska rättssystemet. I Sverige hade det förut funnits en 

underhållsskyldighet gentemot vuxna barn för föräldrar, men det faktum att det inte längre 

fanns i Sverige kunde inte hindra att en sådan underhållsskyldighet fastställts enligt utländsk 

rätt. Barnet i fallet hade inte möjlighet att få socialbidrag i Tyskland, eftersom det var för-

äldrarna som skulle svara för underhållet. Därav kunde en tillämpning av tysk lag inte anses 

uppenbart strida mot grunderna för det svenska rättssystemet.133  

132 RH 1993:116  

133 NJA 1993 s. 420 
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5 Bröstarvingars arvsrätt i relation till ordre public 

5.1 Möte mellan svensk och utländsk arvsrätt 

Många regler i den svenska arvsrätten karaktäriseras som dispositiva i både intern rätt och 

IP-rätt, vilket leder till en möjlighet för inblandade parter att träffa överenskommelser ge-

nom avtal, exempelvis vid arvskifte. Parterna kan då träffa överenskommelser beträffande 

arvsrätten utan att tvingas att blanda in allmänna myndigheter. På så sätt kan den avlidnes 

arvingar gemensamt välja att åsidosätta ÄB:s regler och istället tillämpa ett annat lands lag. 

Den avlidne kan dessutom själv åstadkomma ett åsidosättande genom testamente. Dessa 

faktorer uppmärksammas vid tillämpande av ordre public-förbehållet. Om en arvlåtare 

skrivit testamente, som ger likhet med en utländsk rättsordning, men ändå tar ÄB:s regler i 

beaktande, bör ordre public inte kunna åberopas.134  

Jänterä-Jareborg framför ett exempel kring när ordre public-förbehållet inte är möjligt att 

åberopa, exempelvis ett fall som gäller både engelsk och svensk lag. Svensk och engelsk 

arvsrätt är inte helt lika, vilket därigenom kan aktualisera frågan om skillnaderna kan anses 

strida mot grunderna för det svenska rättssystemet. Svaret på den frågan anger Jänterä-

Jareborg vara ett ”tveklöst nej”. Anledningen är att den engelska rätten och den svenska 

rätten har samma värderingar. Inom familjerätten kan däremot skillnader beträffande vär-

deringar av olika slag, som kan vara religiösa, kulturella eller sociala, mellan svensk och ut-

ländsk rättsordning vara grunder som gör att ordre public-förbehållet kan tillämpas. Det 

här gäller exempelvis då islamisk rätt kolliderar med västeuropeisk rätt.135 Enligt Bogdan 

kan det vara möjligt att ordre public görs gällande för de fall en utländsk regel diskriminerar 

utomäktenskapliga barn gällande arvsrätten om det berörda barnet har hemvist i Sverige 

och är svensk medborgare. Däremot anses det att svenska domstolar kan tänka sig en till-

lämpning av den utländska regeln om det berörda barnet är bosatt utomlands och inte har 

svenskt medborgarskap.136  

Tillämpningen av ordre public beror på vad resultatet blir om den utländska bestämmelsen 

tillämpas, sett utifrån sakförhållandena i det enskilda fallet. Det är enbart vid uppenbar 

oförenlighet med grunderna för den svenska rättsordningen som ordre public kan tilläm-

134 Sayed. M. (2009) s. 325f 

135 Jänterä-Jareborg. M. (1997) s. 41f 

136 Bogdan. M. (2008) s. 81 
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pas. Ordre public-förbehållets tillämpning är också beroende på hur stark anknytning fallet 

har till Sverige.137 Svenska lagförarbeten betonar att ett tillämpande av ordre public minime-

ras i fall som har en stark anknytning till den utländska rättsordningen, vilket innebär att ju 

mindre ett fall berör den svenska rättsordningen, desto svagare blir intresset att stå upp för 

svenska rättsvärderingar.138  

Det bör beaktas att en tillämpning av svensk lag i fall då utländsk lag egentligen skulle till-

lämpats riskerar att inte godtas av det andra landet, vilket är negativt om domen ska använ-

das i det landet. Därav bör det strävas efter att ju mer anknytning det enskilda fallet har till 

Sverige, desto mer talar det för att den utländska lagen ska vara förenlig med grunderna för 

det svenska rättssystemet. Med anledning av detta måste det avgöras vilket land det finns 

mest anknytning till. Avgörandet är inte helt enkelt, eftersom en arvlåtare till exempel kan 

ha haft medborgarskap i en stat, hemvist i en och dessutom egendom i ytterligare en stat. 

Bedömningsgrunderna är både subjektiva och objektiva. En objektiv bedömningsgrund är 

rättsförhållandets geografiska plats genom att bland annat beakta medborgarskaps- och 

hemvistförhållanden, placeringen av kvarlåtenskapen och relationer mellan arvingar. En 

subjektiv bedömningsgrund är exempelvis arvlåtarens avsikter om fördelningen av kvarlå-

tenskapen efter dennes bortgång. Vid jämförelse av dessa två karaktärer har den först-

nämnda sitt utgångsläge i antingen den viljan som arvlåtaren uttryckligen anfört eller i det 

som kan antas vara arvlåtarens vilja i fråga om vilket lands lag som är tillämpbar.139 

5.2 Islamisk arvsrätt ställt mot svensk arvsrätt  

Den traditionella islamiska lagen, Sharia, har principer som uttrycker värderingar vilka kan 

strida mot svensk rätt. En förverkandegrund enligt islamisk arvsrätt är att arvlåtaren och 

arvingen inte har samma religion, dvs. arvingen som muslim får inte ärva arvlåtaren om 

denne inte är muslim och omvänt.140 Enligt 2 kap. 1 § 2 st ÄB ska ”arvlåtarens barn taga 

lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika 

lott.”141 Motsvarade regel saknas i den islamiska arvsrätten, då utomäktenskapliga barn inte 

har rätt att ärva sin fader eller dennes sida av släkten. Det har att göra med att ett barn vars 

137 Sayed. M. (2009) s. 326 

138 Prop. 1973:158 s.123 och SOU 1983:25 s. 118f  

139 Sayed. M. (2009) s. 327ff 

140 Sayed. M., svensk och islamsk familjerätt – en jämförelse, Juridisk publikation 2/2010, s. 227 

141 2 kap. 1 § 2 st ÄB  
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föräldrar inte var gifta vid barnets födelse, inte anses ha kommit till på lagenligt sätt. Äkten-

skap är den enda samlevnadsform som accepteras. Barnet har däremot ansetts ha rätt att 

ärva sin moder och hennes släktingar.142  

Den ofta omnämnda principen som ger uttryck för problematiska värderingar berör en 

mans arvslott som motsvarar vad två kvinnor är berättigade till. Principen omsätts i prakti-

ken när agnatiska syskon ärver tillsammans och tillämpas i förhållande till arvlåtarens 

bröstarvingar och syskon. Till skillnad från agnatiska män förlorar de kvinnliga andelsberät-

tigade arvingarna sin koraniska andelsrätt och tar arv av vad som återstår av kvarlåtenskap-

en efter att andra arvsberättigade arvingar tagit ut sina lotter. Principen är enbart tillämpbar 

mellan agnatiska syskon och inte mellan kognater. Förklaringen till den nämnda principen 

har att göra med de islamiska underhållsreglerna, där bland annat närstående släktingar kan 

åläggas att försörja en annan släktning.143  

De islamiska reglerna kontrar svensk rätt på den punkt där svensk rätt bygger på individens 

självständighet, då ingen underhållsskyldighet föreligger mellan närstående släktingar. Den 

svenska uppfattningen om individen inskränker betydelsen av familjen som enhet, vilket le-

der till att samhället ser till individernas rättigheter när betydelsen av familjen minskar. Sta-

ten har i det svenska samhället tagit ett större ansvar för en familjs underhållsfunktioner. 

Enligt islamisk rätt har familjemedlemmar olika uppgifter i en familj, varav ett exempel är 

underhållsbördan. Anledningen till att män medges en dubbelt så stor arvslott som en 

kvinnas är att män har en underhållsskyldighet gentemot de kvinnliga arvingarna, enligt 

kap. 4 vers 34 i koranen.144 Det anförda är välgrundat sett utifrån att mannen har hela an-

svaret för familjen.145  

En annan skillnad mellan rättstraditionerna är principen om istadarätt, vilken inte erkänns i 

islamisk arvsrätt. Det islamiska systemet förutsätter istället att släktingar tar hand om för-

äldralösa barn.146 Numera har den avlägsna släktens ansvar för individen minskats genom 

att de islamiska samhällena har utvecklats. Efter den förändrade familjestrukturen har av-

saknaden av istadarätt kommit att leda till orättvisor såsom att barnbarn blir arvlösa eller 

142 Sayed. M. (2009) s. 140f 

143 Sayed. M., svensk och islamsk familjerätt – en jämförelse, Juridisk publikation 2/2010, s. 227f 

144 A.a. s. 227f 

145 Al-Khuli. B. (1993) s. 173 

146 Sayed. M., svensk och islamsk familjerätt – en jämförelse, Juridisk publikation 2/2010, s. 229 
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blir utan försörjning. För att motverka dessa följder har det i den islamiska arvsrätten in-

förts att arvlåtaren ska upprätta ett testamente till förmån för föräldralösa barnbarn, ett så 

kallat obligatoriskt testamente, vilket berörts ovan i avsnitt 3.4.147  

Det svenska laglottsskyddet liknar andelsföreskrifterna i koranen, dock har de islamiska 

reglerna en vidare krets av andelsberättigade arvingar till skillnad från det svenska laglotts-

skyddet där endast bröstarvingar skyddas. Skillnaden mellan systemen ligger på den an-

norlunda uppfattningen av begreppet familj samt dess funktion.148 I svensk rätt är individen 

mer självständig utifrån bland annat testationsfriheten, som dock är inskränkt genom att 

testatorn exempelvis begränsas av att han eller hon inte får kränka bröstarvingars laglott. 

Genom rättsolikheterna mellan svensk och islamisk rättsordning kan den svenska testat-

ionsfriheten anses kränkt genom ett testamentariskt förordnande som upprättats efter isla-

miska regler. I dessa situationer kan testamentet klandras.149 

5.3 Islamisk arvsrätt i relation till svensk IP-rätt om ordre 

public  

Grunder i den egyptiska arvsrätten kan i vissa fall anses strida mot grunder i det svenska 

rättssystemet och därigenom aktualisera ordre public. Sådant som kan strida mot grunderna 

är exempelvis där det görs en skillnad mellan kvinnor och män beträffande arvslotten eller 

att utomäktenskapliga barn inte har rätt att ta arv från fadern eller när agnater ärver före 

kognater. I Sverige kan det finnas regler som uttrycker andra värderingar än vad den egyp-

tiska rätten anspelar på. Om då en svensk domstol ska tillämpa någon av de egyptiska arvs-

rättsreglerna som ger uttryck för andra värderingar än den svenska, bör de undersöka hur 

ett anstötligt resultat, ur ett svenskt perspektiv, kan undvikas. Domstolarna kan då välja att 

med hänvisning till ordre public inte tillämpa de egyptiska bestämmelserna. Domstolarna 

bör då motivera med att svenska interna bestämmelser i vissa hänseenden utgör grunder 

och är direkt tillämpbara. Ett exempel kan vara att bröstarvingar tar lika stor lott oavsett 

vilken religion de har, om de är inom- eller utomäktenskapliga barn, män eller kvinnor.150  

147 Sayed. M. (2009) s. 180ff 

148 Sayed. M., svensk och islamsk familjerätt – en jämförelse, Juridisk publikation 2/2010, s. 230 

149 A.a. s. 233 

150 Sayed. M. (2009) s. 334 
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Vid åberopande av 1 kap. 12 § IDL kan domstolarna endast åsidosätta egyptisk rätt för de 

fall bestämmelserna är uppenbart stridande mot grunderna för det svenska rättssystemet. 

En naturlig följd är då att svensk domstol först har att urskilja vilka grunder som den ut-

ländska lagstiftningen äventyrar. Grunder för det svenska rättssystemet beträffande arvsrät-

ten kan utgöra kvinnor och mäns jämställdhet inför lagen, frihet till religion samt Sveriges 

objektiva syn på olika samlevnadsformer. Resonemanget är således inte kopplat till det som 

stadgas i ÄB utan till det allmänna ordre public-förbehållet, trots att den svenska arvsord-

ningen anses spegla sådana grunder som att kvinnor och män tar lika lott och att det inte 

görs någon skillnad mellan inom- och utomäktenskapliga barn. För att ordre public ska ak-

tualiseras i ett enskilt fall krävs att bestämmelserna i sakförhållandena resulterar i att vara 

uppenbart oförenliga med grunderna för det svenska rättssystemet. Ordre public-

förbehållet kan nyttjas med stor restriktivitet genom att det finns ett krav på att det ska vara 

uppenbart oförenligt. Faktorer som styr huruvida ordre public kan bli tillämplig i ett enskilt 

fall är rättsförhållandets anknytning till Sverige samt det faktum att delar av arvsrätten är 

dispositiv. Dessa faktorer bör beaktas för en bedömning om egyptiska författningar i det 

enskilda fallet är oförenligt med svensk ordre public. Generellt förutsätter en bedömning av 

ordre public att den egyptiska lagstiftningen undersöks utifrån sakförhållanden i det en-

skilda fallet i relation till den svenska rättsordningens grunder.151 

När egyptisk arvslag ska tillämpas av svenska domstolar bör dessa avgöra huruvida be-

stämmelsen strider mot grunderna för det svenska rättssystemet. Det kan göras antingen 

genom att hänvisa till ordre public eller till att vissa svenska regler bör tillämpas omedel-

bart. Exempel på regler som omedelbart bör tillämpas är ÄB:s bestämmelser om bland an-

nat bröstarvingarnas rätt till lika stor arvslott oberoende av dess religiösa tro eller kön. Ett 

annat exempel är Europakonventionen som utgör lag i Sverige.152 I Europeiska konvent-

ionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har Euro-

parådet försökt skapa större enhetlighet mellan medlemsländerna för bevarande och ut-

vecklande av mänskliga rättigheter. I konventionen stadgas grundläggande rättigheter 

såsom religionsfrihet, rätt till respekt av privat- och familjeliv och förbud mot diskrimine-

ring.153 

151 Sayed. M. (2009) s. 335  

152 A.a. s. 334 

153 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
främst art. 8, 9 och 14 
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Sayed ställer sig frågande till, vad som i ett enskilt fall istället för en hänvisning till ordre 

public-förbehållet kan föranleda att en regel såsom exempelvis diskrimineringsförbudet i 

Europakonventionen, blir av tvingande karaktär internationellt sett. Men även om diskri-

mineringsförbudet kan ses som tvingande ur ett internationellt perspektiv betraktat utifrån 

att det anses vara centralt i samhället utgör det därigenom en av grunderna för det svenska 

rättssystemet. Om så är fallet kan svensk domstol hänvisa till ordre public-förbehållet och 

vägra att tillämpa en utländsk lagstiftning som strider mot Europakonventionen.154  

5.4 Laglotten i relation till svensk IP-rätt om ordre public  

Om det inte tolererades att det i internationella hänseenden i vissa fall görs en avvikelse 

från svensk rätt, skulle IP-rätten inte vara nödvändig och domstolarna skulle vara begrän-

sade till att endast tillämpa lex fori (domstolslandets lag). Det faktum att utländsk lag strider 

mot tvingande lagstiftning i Sverige bör inte vara en orsak till att den utländska lagen inte 

tillämpas. Om så vore fallet skulle domstolar inte kunna tillämpa annat än lex fori i exem-

pelvis arvsrättens centrala delar om laglotten, vilken är tvingande i svensk rätt, men bör inte 

vara det om testamentets giltighet är att prövas enligt utländsk lagstiftning.155 Laglotten 

finns i olika länder, men utformas på olika sätt. Egypten har ett andelssystem som ska till-

dela främst kvinnliga släktingar en andel av kvarlåtenskapen. Exempel på kvinnliga släk-

tingar som är berättigade en viss andel är döttrar, sondöttrar, systrar, modern, men även fa-

dern och den efterlevande maken. Systemet syftar till att uppnå samma skydd som laglotten 

gör här i Sverige. När svensk lag är arvsstatut är laglotten tvingande. Laglotten är inte 

tvingande i internationella fall.156 Brattström och Singer framför att EU:s förslag till arvs-

förordning leder till att om Sveriges regler om laglott skiljer sig från reglerna i ett annat 

land, är det inte ensamt en grund som kan göra gällande ordre public.157 

Utomlands har det förts diskussioner huruvida ordre public aktualiseras i situationer där en 

arvlåtare har angett ett land, som saknar laglottsskydd, som arvsstatut.158 Enligt schweizisk 

arvsrätt har en utlänning med hemvist i Schweiz rätt att i en arvstvist välja mellan en till-

lämpning av hemstatens lag eller schweizisk lag. Denna valfrihet grundar sig på laglotts-

154 Sayed. M. (2009) s. 334 

155 Bogdan. M. (2008) s. 80 

156 Sayed. M. (2009) s. 336ff 

157 Brattström. M. & Singer. A. (2011) s. 226f 

158 A.a. s. 222 
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skyddets vida krets av vilka arvingar som är berättigade laglott. Vid en jämförelse av andra 

länder är laglottsskyddet i Schweiz mer omfattande, då den till och med inkluderar syskon. 

Denna valfrihet att genom tillämpning av hemstatens lag kunna undanröja de schweiziska 

laglottsreglerna har ansetts vara motiverade utifrån den i Schweiz bosatta utlänningens val-

frihet.159 

 

I ett schweiziskt rättsfall valde en engelsk medborgare, som varit bosatt i Schweiz i 20 år, 

att upprätta ett testamente enligt engelsk rätt där allt testamenterades till hans andra fru. 

Det här ledde till att hans dotter från hans första äktenskap inte berättigades laglott enligt 

schweizisk rätt.160 Schweizisk ordre public ansågs inte vara tillämpbar, då dottern inte an-

sågs kunna förväntas få laglott av den grunden att hon borde känt till att det fanns en möj-

lighet för hennes far att testamentera enligt engelsk rätt. Denna bedömning påverkades inte 

av att fadern inte haft några band kvar till England och att dottern hade hemvist och med-

borgarskap i Schweiz. Det schweiziska beslutet ledde till att en arvlåtare kunde hänvisa till 

sitt hemlands lag och på så sätt undvika laglottsskydd.161  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

159 Jänterä-Jareborg. M. (1989) s. 76f 

160 Hirsch c. Cohen, BGE 102 II 136 ff (1976) 

161 Hirsch c. Cohen, BGE 102 II 136 ff (1976) & Jänterä-Jareborg. M. (1989) s. 77 
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6 Analys  

6.1 Bröstarvingars arvsrätt 

Bröstarvingars arvsrätt skiljer sig mellan länder inom och utanför Europa. Skillnader kan 

vara maxbeloppet på laglott, fördelning av arv mellan könen och testatorns testationsfrihet. 

Likheten mellan många länder är skyddat arv, dvs. en garanti för barnets fortsatta försörj-

ning när föräldern avlider. Uppsatsens syfte att fastställa gällande rätt beträffande bröstar-

vingars arvsrätt ur ett nationellt perspektiv utifrån laglottsskyddet i 7 kap. 1 § ÄB väcker en 

diskussion kring laglottens vara respektive icke vara. Även ett internationellt fokus på euro-

peiska länders laglottsinstitut kan stärka argumentationen för laglottens avskaffande eller 

bevarande i den svenska arvsrätten. En jämförelse görs också mellan svensk och islamisk 

arvsrätt för bröstarvingar för att framhäva en diskussion kring väsentliga skillnader mellan 

rättsordningarna, vilket är avgörande för uppsatsens ställningstagande kring hur resultatet 

står i relation till svensk IP-rätt om ordre public. 

Bröstarvingars arvsrätt har tidigare varit annorlunda utformat än vad arvsrätten är idag. 

Numera råder jämlikhet mellan kvinnor och män beträffande arvsrätten. Dagens utform-

ning av bröstarvingars arvsrätt med den fundamentala laglotten i spetsen kan anses ha exi-

sterat under så pass lång tid att den är djupt rotad hos gemene man. Samhället idag är gene-

rellt mer jämställt mellan könen, vilket kan tyda på att den regeln att alla barn tar lika lott 

enligt 2 kap. 1 § 2 st ÄB är grundläggande för den svenska arvsrätten för bröstarvingar. I 

den svenska arvsrätten för bröstarvingar görs heller ingen skillnad på olika kategorier av 

barn eller vilken religion dessa har, vilket också kan anses spegla grundläggande värderingar 

som finns i det svenska samhället.  

6.1.1 Laglotten nationellt 

Laglottsskyddet grundar sig på genetiskt släktskap, vilket idag kan tyckas vara föråldrat. 

Men bör laglotten ändå finnas kvar i svensk arvsrätt? Med tanke på att barn förr var mer 

beroende av arv från sina föräldrar var laglotten därigenom befogad, eftersom medellivs-

längden då var låg jämfört med idag. Såsom anförts i avsnitt 2.2.2 kan laglottens nuvarande 

existens ifrågasättas utifrån att den inte är tidsenlig, strider mot egendomsrätten i 2 kap. 15 

§ RF och att lagstiftaren inte ska lägga sig i hur en arvlåtare med bröstarvingar väljer att 

disponera över sin kvarlåtenskap.  
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Genom det moderniserade samhället och den ökade internationaliseringen ifrågasätts 

huruvida laglotten bör finnas i svensk rätt. En fördel med laglottsskyddet är att den skapar 

en någorlunda form av rättvisa mellan bröstarvingar, även om rättvisan inte är fullständig. 

En ytterligare fördel är att bröstarvingar aldrig kan bli arvlösa, undantag är om de väljer att 

inte jämka ett testamente som kränker laglotten, enligt 7 kap. 3 § ÄB.  

Den klassiska familjebilden som var vanlig förr ser annorlunda ut idag. Numera är det mer 

förekommande med skilsmässor och adoptioner och barn har styvföräldrar som de kanske 

i vissa fall har bättre kontakt med än en biologisk förälder. Ett barn utan släktskap som hela 

sitt liv sett sig jämställd med ett biologiskt barn behandlas annorlunda i en arvssituation. Är 

det här rättvist? Som Brattström och Singer framför så finns det kanske anledning till att 

inte endast prioritera genetiskt släktskap. Därav kan en bättre skyddsregel behövas än vad 

laglotten kan erbjuda genom att endast bygga på blodsband. Frågan är varför det är en 

återkommande diskussion kring huruvida laglotten bör avskaffas eller inte. Vägs för- och 

nackdelar mot varandra så väger ändå de få fördelarna tyngre och det kan anses vara viktigt 

att det finns ett sådant skydd för efterlevande barn, sett utifrån föräldrars ansvar för sina 

barn. Frågan är istället om en reformering av laglotten skulle vara mer lämpligt än ett av-

skaffande, såsom exempelvis Norge som har ett maxbelopp på storleken av laglotten. Att 

enbart sätta ett gränsbelopp skulle inte helt lösa problemet, men den skulle utöka testat-

ionsfriheten. Dock skulle det inte lösa frågan om ett barn som är närstående, men inte ge-

nom blodsband, har rätt till laglott. Det kan vara svårt att reformera laglotten på ett sådant 

sätt att det inkluderar barn utan blodsband, då svårigheterna ligger i att avgöra huruvida 

förhållandet kan likställas med arvlåtarens förhållande till sina bröstarvingar. Rekvisiten för 

att avgöra ett sådant förhållande skulle förmodligen bli såväl svåra att uppfylla som kompli-

cerade. Dessutom kan ett testamente som inskränker laglotten tyda på att relationen mellan 

arvlåtaren och dennes bröstarvinge varit bristande och problemet skulle antagligen varit 

likartat om närstående utan blodsband hade haft rätt till laglott. Däremot kan diskuteras om 

barn utan blodsband borde inkluderas i den legala arvsrätten i 2 kap. 1 § ÄB, med undantag 

från adoptivbarn då dessa redan likställs med biologiska barn enligt 4 kap. 8 § FB. 

6.1.2 Laglotten internationellt 

Hur laglotten förhåller sig internationellt kan diskuteras utifrån för- och nackdels argument 

genom att finna likheter respektive olikheter i andra länder. Därefter jämförs dessa för att 

sedermera addera utgången på de för- och nackdelar som redan har belysts. Kan Sverige 
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därigenom inspireras av andra länder för ett borttagande eller reformering av laglotten? Ma-

joriteten av länder i Europa har någon form av laglottsinstitut, som framförts i avsnitt 2.3.2, 

varför det kan vara motiverat för Sverige att behålla laglotten och därigenom bidra till mer 

rättslikhet mellan de europeiska länderna. Men även utifrån ett nordiskt perspektiv, då alla 

nordiska länder har laglottsskydd, varför det skulle bli en obalans mellan dessa länder om 

Sverige valde att avskaffa laglotten. Det argumenteras i prop. 1986/87:1 att laglotten inte 

bör avskaffas delvis på grund av det nyss anförda, medan Brattström och Singer kontrar att 

det ensamt inte kan vara en anledning att ha kvar laglotten, eftersom Sverige inte på senare 

tid värnat om rättslikheten mellan de nordiska länderna på samma sätt. Brattström och 

Singers åsikt anses motiverad då rättslikheten inte ensamt bör vara en anledning för att ha 

kvar den, däremot anses rättslikheten vara en fördel som tillsammans med andra fördelar 

väger tungt för att ha kvar laglotten. Å andra sidan kan det jämföras med England, där full 

testationsfrihet råder och huruvida det hade passat med de svenska värderingarna. England 

har andra lösningar på en arvssituation än vad Sverige har, vilket kan försvåra för Sverige 

att införa ett system som liknar Englands. Det skulle dessutom bli en ingripande förändring 

där andra delar av arvsrätten eventuellt skulle behöva förändras. Eftersom laglotten saknas i 

England sker inte en uppdelning av olika kategorier av barn sett till att bröstarvingar med 

genetiskt släktskap inte erhåller ett laglottsskydd som exempelvis ingifta barn saknar, därav 

blir alla jämställda utan hänsyn till det genetiska släktskapet. Här beaktas enbart arvlåtarens 

vilja att testamentera till vem han eller hon önskar. Även om det kan vara motiverat att det 

i England inte finns ett begrepp om laglott eller skyddat arv utifrån ett rättviseperspektiv är 

laglotten hållbar utifrån att bröstarvingar inte helt kan åsidosättas till förmån för en utom-

stående. Det kan dock vara motiverat för Sverige att omforma laglotten efter en jämförelse 

med andra länder sett utifrån olika funktioner och behov samt göra laglotten mer tidsenlig.  

6.2 Bröstarvingars arvsrätt – svensk kontra islamisk  

Vid jämförelse av bröstarvingars arvsrätt enligt svensk och islamisk rätt kan det vid första 

anblick ses som stora skillnader dem emellan samtidigt som islamisk arvsrätt för bröstar-

vingar saknar motsvarande regler som återfinns i svensk arvsrätt för bröstarvingar. Ovet-

skap kring islamisk arvsrätt för bröstarvingar kan föranleda en syn på islamisk arvsrätt 

såsom att den kan uppfattas som diskriminerande mot kvinnor, då män ärver en lott som 

motsvarar två kvinnors lott. Könsrollerna blir även tydliga genom att muslimer delas upp i 

agnater och kognater. Principen om att en man ärver dubbelt så mycket som en kvinna är 

motiverad utifrån mäns underhållsskyldighet gentemot kvinnliga arvingar, vilken enbart är 
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tillämpbar mellan agnatiska syskon. Det kan ifrågasättas huruvida principen är välgrundad 

eller om den går emot den inom svensk rätt grundläggande synen på jämställdhet. Princi-

pen är en tydlig skillnad mellan svensk och islamisk rätt. I svensk rätt föreligger ingen un-

derhållsskyldighet mellan närstående släktingar, utan rätten bygger på individens självstän-

dighet. I islamisk rätt har familjen en större betydelse än inom svensk rätt, vilket kan vara 

motiverat utifrån både religions- och samhällsperspektivet. Familjemedlemmar i en mus-

limsk familj har olika uppgifter, varav en är underhållsbördan. I det svenska samhället har 

staten tagit ett större ansvar för en familjs underhållsfunktioner. En problematisk värdering 

kan vara att arvslotten för döttrar varierar beroende på deras familjekonstellation, vilket 

inte påverkar en sons arvslott. Ur ett svenskt perspektiv blir det inte lika diskriminerande 

om en arvlåtare enbart efterlämnar döttrar, eftersom exempelvis principen om att mannen 

ärver det dubbla ej aktualiseras, men även på grund av att den principen enbart är tillämp-

bar mellan agnater och inte mellan kognater. Visserligen beror arvslotternas storlek på om-

ständigheterna i det enskilda fallet, dock bör 2 kap. 1 § ÄB beaktas, om att alla barn tar lika 

lott. Ur ett rättviseperspektiv beaktas inte barn lika, eller i alla fall inte döttrar, då deras 

arvslotter varierar beroende på om de har bröder eller inte. En dotter får enbart 1/3 när en 

son får 2/3, medan en ensam dotter får 1/2 och två eller flera döttrar får 2/3 av kvarlåten-

skapen.  

En del förverkandegrunder i islamisk arvsrätt återfinns som motsvarande regel i svensk 

rätt, såsom vedergällningsprincipen (retorisonsprincipen) i 1 kap. 3 § ÄB och 15 kap. 1 § 

ÄB då arvtagaren vållat arvlåtarens död, vilket gör att skillnaderna minimeras mellan de 

olika rättsordningarna. Andra förverkandegrunder i den islamiska arvsrätten saknar motsva-

righet i svensk arvsrätt, vilket bidrar till betydande skillnader mellan rättsordningarna. Arvs-

rätten i Sverige kan inte förverkas på grund av skillnader i religion, förmodligen eftersom 

att det i Sverige är väsentligt med religionsfrihet. Skillnaden kan främst bero på att Sverige 

inte baserar sin arvsrätt på samma sätt som islamiska länder gör, med tanke på att den 

högsta rättskällan inom Islam är koranen. Men även med tanke på att Sverige inte kan anses 

vara ett lika religiöst land som islamiska länder.  

Förekomsten av istadarätten är ytterligare en skillnad mellan svensk och islamisk arvsrätt. 

Visserligen saknar islamisk arvsrätt istadarätt, dock kan det anses vara motiverat utifrån att 

obligatoriskt testamente ska fylla den funktionen i vissa muslimska länder. Lösningen 

kanske inte är optimal, men jämfört med hur det såg ut tidigare så förbättrar den föräldra-

lösa barnbarns situation, då de får en form av skyddsregel. Visserligen är det osannolikt att 
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alla länder i världen någonsin kommer kunna uppnå någon form av rättslikhet av en viss 

regel eller vara överens om en specifik regel som kan gälla i majoriteten av länder. Men det 

är inte heller fel att sträva efter en jämställdhet eller i alla fall vilja säkra underåriga barn el-

ler föräldralösa barns framtid genom olika skyddsregler. Har inte familjen den förmågan att 

säkra ett barns framtida försörjning, bör staten hjälpa till med en skyddsregel såsom den 

svenska staten gör.  

6.3 Bröstarvingars arvsrätt i relation till svensk ordre public 

Som bland annat kan utläsas utav olika rättsfall samt som Bogdan och Sayed anfört tilläm-

pas ordre public mycket restriktivt. Frågan blir därför vad som kan anses strida mot grun-

derna för det svenska rättsystemet och på så sätt aktualisera ordre public. Vad beträffande 

bröstarvingars arvsrätt kan aktualisera svensk IP-rätt om ordre public? Det restriktiva till-

lämpandet av ordre public förefaller följdriktigt sett utifrån den ökade internationalisering-

en. Sveriges integration med övriga länder skulle försvåras om Sverige ständigt valde att 

inte tillämpa utländsk lag till förmån för svensk lag. Dessutom lär användandet av ordre 

public i arvssammanhang försvåras genom att en ny arvsförordning från EU kommer att 

införlivas i svensk arvsrätt inom kort. I varje fall lär Sverige vara begränsat att åberopa 

ordre public gentemot ett annat EU-medlemsland. Sveriges möjligheter att åberopa ordre 

public gentemot ett land utanför EU kan fortsätta att bedömas som reglerna i IDL är idag, 

men det finns ändå risk att den begränsas ännu mer genom arvsförordningen, speciellt om 

Sverige väljer att börja tillämpa hemvistprincipen för alla länder och inte endast för länder 

inom EU. Om de väljer att använda hemvistprincipen för samtliga länder bör ordre public-

förbehållet få begränsad betydelse beträffande arv internationellt, då Sverige inte lär till-

lämpa utländsk lag lika ofta som de gör nu på grund av att medborgarskapslandets lag ska 

tillämpas.  

Sverige ger inte alltid en öppen hänvisning till ordre public i praxis, som exempelvis NJA 

1988 s. 528 påvisar, vilket kan tyda på att antalet fall, där det valts en tillämpning av svensk 

istället för utländsk lag och där det borde skett en hänvisning till ordre public, är fler än vad 

det är. Så borde dock inte vara fallet, eftersom Sverige bör vara villigt att utöka sina inter-

nationella relationer och att inte tillämpa den utländska lagen kan som sagt vara hämmande 

för Sveriges integration med andra länder. Av den grunden kan det framföras att Sverige 

idag är beroende utav internationella relationer, inte minst på grund av den ökade rörlighet-

en av människor mellan länder, vilket säkerligen inte kommer att minska i framtiden.  
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En fråga är varför domstolarna väljer att inte använda ordre public-förbehållet ofta eller 

väljer att inte öppet hänvisa till ordre public. Reglerna som nämns i RH 1993:116 och NJA 

1993 s. 420, som berörts i avsnitt 4.3, existerar inte i den svenska rätten, men den svenska 

domstolen väljer ändå att inte åsidosätta dem och tillämpa ordre public. Det beror förmod-

ligen på att reglerna inte uppfyller kravet på uppenbarhet, vilket innebär att reglerna i den 

utländska rätten skiljer sig från svensk rätt, men inte tillräckligt uppenbart för att utgöra en 

grund som kan vara uppenbart oförenligt med det svenska rättssystemet och aktualisera 

ordre public.  

Det är svårt att jämföra de lege lata på området i förhållande till praktiken. Eftersom det 

knappt finns praxis att gå utefter, finns det inga rekvisit som är tillräckligt uppenbara för att 

kunna aktualisera ordre public jämfört med gällande rätt på andra områden där det finns 

mer prejudikat som tolkar lagtexten i praktiken att få vägledning av. Det här gäller även för 

bröstarvingars arvsrätt i internationella situationer. Frågan är dock varför det inte finns 

praxis på området och huruvida det indikerar på att det egentligen inte är ett problem som 

uppstår i praktiken. Även om det kan uppstå en tvist kanske tvisten löses på annat sätt än 

genom ett åberopande av ordre public. Diskussioner om ordre public kan komma att bli 

mer aktuellt i framtiden med tanke på hur internationaliserat Sverige har blivit på senaste 

tiden samt hur Sverige fortfarande utvecklas. Men ju mer internationaliserat Sverige blir, 

desto mer arbetar exempelvis EU för ökad rättslikhet mellan medlemsländerna, vilket i sin 

tur kan göra att förekomsten av ordre public i den svenska IP-rätten förlorar lite av sitt 

syfte och den tillämpas allt mer sällan eftersom behovet blir mindre. Däremot kan behovet 

öka beträffande länder vars lagstiftning baseras på grunder som väsentligt skiljer sig mot 

grunderna för det svenska rättssystemet. 

I arvssituationer bör det kunna tänkas att lagstiftning som gör att en kvinnlig bröstarvinge 

ärver mindre än en manlig eller möjliggör diskriminering på grund av religion etc. kan i det 

enskilda fallet utgöra en grund för det svenska rättssystemet som kan göra gällande svensk 

ordre public. De grunder som alltså kan tänkas aktualiserar ordre public är de som är gene-

rellt djupt rotade i samhället. Inom bröstarvingars arvsrätt är möjligen 2 kap. 1 § ÄB en så-

dan grund. Som Sayed framför är den svenska arvsrätten till stora delar dispositiv, även 

arvsrätten för bröstarvingar. Det är endast vid tillfällen då det uppstår en tvist och osämja 

mellan arvingar exempelvis beträffande fördelning av arv, hur ett testamente ska realiseras, 
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om laglotten kränkts och så vidare, som det också kan uppstå frågor om vilken lag som är 

tillämplig samt föranleda en diskussion kring ordre public. Det är dock oklart hur ofta en 

internationell arvssituation tas upp i Sverige där en av parterna har åberopat ordre public. 

Antagligen är det här sällan förekommande. Dessutom tolkar domstolarna ordre public-

förbehållet restriktivt. Som exempelvis 1 kap. 12 § IDL stadgar så är det ju endast utländska 

regler som uppenbart strider mot grunderna för den svenska rättsordningen som tillåter att 

Sverige inte tillämpar den utländska regeln. 

6.4 Laglotten och svensk IP-rätt om ordre public  
Laglotten utgör en väsentlig del i den svenska arvsrätten för bröstarvingar. Är laglotten där-

för en grund för det svenska rättsystemet och kan Sverige använda ordre public-förbehållet 

om ett land saknar en skyddsregel för bröstarvingar som har samma effekt som det svenska 

laglottsskyddet? Faktum är att laglotten inte nödvändigtvis bör vara en sådan grund för det 

svenska rättsystemet som krävs för att göra gällande ordre public. Faktumet ter sig följdrik-

tigt utifrån att ordre public-förbehållet ska tillämpas restriktivt och styrks med att endast 

uppenbara grunder för det svenska rättssystemet kan göra att en utländsk bestämmelse åsi-

dosätts. Såsom Bogdan anför skulle ett åsidosättande av utländsk lag på grund av att denna 

saknar laglott medföra att den svenska IP-rätten minskar i betydelse, eftersom det blir lät-

tare att genom ordre public åsidosätta utländsk lag. Att laglotten inte är en grund för det 

svenska rättsystemet som kan göra gällande ordre public, kan också motiveras utifrån att 

den till stor del ifrågasätts till sin existens. Det är oklart om Sverige ens kommer ha kvar 

den i arvsrätten, i varje fall i dess nuvarande utformning. Även om laglotten nationellt är 

tvingande och måste tas hänsyn till i svenska interna arvssituationer, bör den inte vara 

tvingande internationellt sett. Grunder för det svenska rättsystemet får anses vara mer fun-

damentala än vad laglotten i 7 kap. 1 § ÄB är som till exempel att barn tar lika lott enligt 2 

kap. 1 § ÄB.  

 

Jänterä-Jareborg belyser att skillnaderna mellan engelsk och svensk arvsrätt inte kan göra 

gällande ordre public, eftersom de grundläggande värderingarna för ländernas rättsystem 

inte skiljer sig. Av den grunden att England och Wales inte har ett laglottsskydd kan stånd-

punkten att den inte ska anses utgöra en grund för det svenska rättsystemet motiveras yt-

terligare. Det krävs således något mer än bara ett väsentligt institut i exempelvis den 

svenska arvsrätten för att kunna åberopa ordre public, vilket kan tänkas vara självklart uti-

från att ett tillämpande av ordre public kan äventyra Sveriges relation till det andra landet. 
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Bröstarvingar kan dessutom i Sverige välja att inte jämka ett testamente som kränker laglot-

ten och därigenom självmant bli arvlösa. Det bör tilläggas att om det inte finns någon be-

stämmelse till skydd för bröstarvingar i ett annat land som motsvarar det svenska laglotts-

skyddet och det utöver detta finns andra regler som kan anses vara diskriminerande utifrån 

bland annat ojämställdhet mellan könen eller annan religiös tillhörighet, kanske dessa grun-

der tillsammans kan göra gällande ordre public. Men ensam kan laglotten antagligen i de 

flesta fall inte anses vara en tillräcklig grund för det svenska rättsystemet som kan leda till 

ett åsidosättande av utländsk lag enligt ordre public.  

6.5 Bröstarvingars arvsrätt enligt islam i relation till svensk 
IP-rätt om ordre public  

Finns det några grunder inom bröstarvingars arvsrätt enligt islam som kan anses strida mot 

grunderna för det svenska rättssystemet och på så sätt aktualisera ordre public-förbehållet i 

1 kap. 12 § IDL? Vid första anblick finns det grunder som strider mot svensk rätt just i den 

islamiska rätten, på grund av att rättsordningarna bygger på olika värderingsgrunder. Med 

tanke på att islamisk arvsrätt som bygger på koranen och således på andra grunder än vad 

den svenska lagen eller annan västeuropeisk lag gör, kan det här leda till en tydligare bild av 

vad som skiljer sig mellan rättsordningarna vilket gör att det blir mer uppenbart när ett åbe-

ropande eventuellt skulle vara möjlig. De flesta länder inom Europa har liknande värde-

ringar, på grund av olika gemenskap länderna tillhör såsom EU. Inom olika gemenskaper 

antas olika konventioner rörande mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, diskriminering 

och religionsfrihet, exempelvis Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rät-

tigheterna och de grundläggande friheterna. Det nämnda leder till en rättslikhet mellan län-

derna som bidrar till mer likheter inom gällande rätt på olika områden jämfört med den 

islamiska rätten som saknar denna rättslikhet och vilket medför att olikheterna blir tydli-

gare. 

6.5.1 Män ärver en lott som motsvarar två kvinnors lott 

Vad som anses skulle kunna utgöra sådana grunder som uppenbart kan strida mot grun-

derna för det svenska rättssystemet är regler inom den islamiska arvsrätten som saknar 

motsvarande eller liknande regel inom den svenska arvsrätten. Det första gäller principen 

inom islamisk arvsrätt som uttrycker att män ärver det dubbla av vad kvinnor ärver. Vid 

första anblick kan det här ses som diskriminerande gentemot kvinnor, vilket dock bör be-

aktas ur två synvinklar. Det ena är just jämställdhetsperspektivet och det andra är frågan 

om det är en motiverad princip, det vill säga är principen rättfärdigad? Då principen baseras 
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på att män har underhållsskyldighet gentemot de kvinnliga arvingarna kan den anses vara 

rättfärdigad. Frågan kan då bli om det är rättvist gentemot männen att ha underhållsbördan. 

Den kan anses vara rättfärdigad utifrån att en storebror ska ta hand om sina yngre systrar, 

vilket kan tyckas vara helt normalt. Även i Sverige kan det här tyckas normalt, eftersom det 

kan anses vara förekommande och att familjebilden är uppbyggd på det viset att äldre sys-

kon ska ta hand om yngre syskon. Men är det rättfärdigat att en lillebror ska ta hand om 

sina äldre systrar? Här kan långa diskussioner föras kring vad som är rätt eller fel samt 

kvinnan och mannens roll i samhället och i familjen. Det bör observeras att principen kan 

tyckas vara rättfärdigad ur det perspektivet att rättvisan balanseras mellan könen. Principen 

påverkar båda parter lika negativt som positivt; att kvinnan ärver mindre och mannen mer, 

men att mannen måste försörja kvinnan med sin andel medan kvinnans arv är hennes egna. 

Även om principen kan anses vara rättfärdigad, bör det beaktas att svenska domstolar kan 

vara av annan åsikt, då de mer ser till att de väsentligt skiljer sig mot de svenska reglerna. 

Därigenom är det sannolikt att om en arvssituation som resulterar i att den kvinnliga bröst-

arvingen ärver mindre än den manliga, kan svenska domstolar mycket väl välja att inte till-

lämpa den islamiska regeln som ur deras synpunkt anses diskriminerande. Men å andra si-

dan kan regeln vara förenlig med svenska regler, eftersom laglotten tillåter att en viss skill-

nad görs mellan bröstarvingar. Det kan vara möjligt att testamentera 2/3 till en son och 

1/3 till en dotter, då det vid beaktande av laglotten endast krävs att en bröstarvinge erhåller 

halva sin arvslott enligt 7 kap. 1 § ÄB, vilket motsvarar 1/4 om det finns två bröstarvingar. 

Rättsläget är dock en aning oklart, eftersom ett åberopande av ordre public som sedan leder 

till att domstolarna väljer att åsidosätta den utländska lagen beror mycket på omständighet-

erna i det enskilda fallet och även på dess anknytning till Sverige.  

Om en man har medborgarskap både i Sverige och Egypten, är Sverige benägna att ge det 

svenska medborgarskapet företräde. Om mannen däremot själv väljer att i ett testamente 

förordna om att egyptisk lag ska följas i en arvssituation, kan hans barn som också har 

medborgarskap i båda länderna göra något åt detta? Vad händer om hans dotter vill jämka 

testamentet enligt svensk rätt, eftersom hon enligt svensk rätt skulle vara berättigad mer i 

arv, medan hans son vill få ut arvet enligt testamentet? Ett åberopande av ordre public 

skulle kunna vara en möjlighet för dottern om domstolarna sedan bedömer att den egyp-

tiska lagen uppenbart strider mot grunderna för det svenska rättssystemet. Däremot bör det 

i det här fallet beaktas att arvlåtaren själv har uttryckt viljan om vilken lag som ska tilläm-

pas. Svenska domstolar bör i det nämnda fallet gå efter den restriktiva tillämpningen av 
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ordre public och inte åsidosätta den utländska lagen. Allt beror dock på omständigheterna i 

det enskilda fallet, hur domstolarna bedömer och vilket lands lag som ska ges företräde. 

Denna situation kan jämföras med det schweiziska rättsfallet Hirsch c. Cohen där ordre 

public inte ansågs tillämpbar samtidigt som det kan följa Sayeds åsikt om att ordre public 

inte kan anses tillämpbar då en arvlåtare förordnat i testamente efter utländska regler, men 

samtidigt beaktat ÄB:s regler.  

6.5.2 Icke muslim får inte ärva muslim  

En annan grund som kan uppenbart strida mot grunderna för den svenska rättsordningen 

är den, inom islamisk arvsrätt, förverkandegrunden att en icke muslim inte får ärva en mus-

lim och tvärtom. Även det här kan uppfattas som diskriminerande, eftersom det råder relig-

ionsfrihet i Sverige, vilket betyder att det aldrig utgör en sådan grund som kan anses för-

verka rätten att ärva. För en bröstarvinge skulle konsekvensen av att denne, exempelvis valt 

att avsäga sig sin tro, bli att den inte har rätt att ärva. Har en arvlåtare fler bröstarvingar, 

skulle det gå emot såväl 2 kap. 1 § ÄB som 7 kap. 1 § ÄB, då bröstarvingen som avsagt sin 

tro inte skulle beaktas i en arvssituation. Visserligen har inget testamentsförordnande orsa-

kat att laglotten åsidosätts, men eftersom bröstarvingen inte erhåller något arv på grund av 

förverkandegrunden att en icke muslim inte får ärva en muslim så kan det anses att laglot-

ten som skyddsregel borde träda in enligt svenska regler. Eftersom en bröstarvinge skulle 

bli utan arv om de islamiska arvsrättsreglerna i det här fallet tillämpades, kan svenska dom-

stolar tänkas vara benägna att åsidosätta regeln med hänvisning till ordre public, sett utifrån 

vilken anknytning fallet har till Sverige och omständigheterna i övrigt.  

6.5.3 Avsaknaden av laglott och istadarätt 

Den islamiska arvsrätten har inget laglottsskydd för bröstarvingar på samma sätt som 

svensk rätt har. Dock finns det inom den islamiska arvsrätten en liknande skyddsregel som 

kan motsvara det svenska laglottskyddet, då arvingar som är primärt andelsberättigade inte 

får bli utan arv. Till skillnad från svensk rätt finns det alltså fler personkategorier som inte 

får bli utan arv, vilket kan vara till nackdel för bröstarvingar eftersom de då ärver mindre. 

Däremot kan skillnaden inte anses vara så pass väsentlig att det är uppenbart stridande mot 

svenskt rättsystem och därigenom bör ordre public inte kunna åberopas.  

Det kan diskuteras huruvida avsaknaden av istadarätten inom islamisk arvsrätt kan utgöra 

en sådan grund som uppenbart strider mot det svenska rättssystemet. En skillnad mellan de 

muslimska länderna är att vissa har infört obligatoriskt testamente som ska avhjälpa att det 
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inte finns någon istadarätt, vilket då leder till frågan vad som händer med föräldralösa 

barnbarn som lever i muslimska länder som varken har det ena eller det andra. Ofta är far- 

och morföräldrar de som försörjt sina föräldralösa barnbarn och utan istadarätt lämnas de 

utan fortsatt försörjning. Om barnbarnen dessutom är minderåriga försvåras situationen yt-

terligare. Om en sådan situation skulle komma upp i domstol i Sverige, är det möjligt att de 

svenska domstolarna, beroende på vilken anknytning fallet har till Sverige, är benägna att 

åsidosätta de islamiska reglerna med hänvisning till ordre public, eftersom barnet genom att 

det inte finns någon istadarätt skulle mista en del av sin försörjning. Det kan även motive-

ras med att det i prop. 1973:158 och SOU 1983:25 framförs att svenska domstolar kan vara 

benägna att tillämpa svensk lag i fall som berör barn.  

6.5.4 Barn inom- eller utom äktenskapet  

Det förekommer en likhet mellan islamisk arvsrätt och den äldre svenska arvsrätten, beträf-

fande vilka barn som hade rätt att ärva. Idag har däremot alla bröstarvingar rätt att ärva uti-

från 2 kap. 1 § ÄB oavsett om de är födda inom- eller utom äktenskapet eller om de är ad-

optivbarn. I den islamiska arvsrätten är utomäktenskapliga barn inte berättigade att ärva sin 

fader eller hans sida av släkten. Att Sverige valt att jämställa alla bröstarvingar, medan isla-

miska länder valt att inte göra det, kan bero på att Sverige accepterar andra samlevnadsfor-

mer än vad islamiska länder gör. Frågan är om skillnaden i rättsordningarna kan vara en så-

dan grund som krävs för att Sverige med åberopande av ordre public kan åsidosätta den 

islamiska regeln. Frågan bör avgöras utifrån anknytning till Sverige, vilket leder till en be-

dömningsfråga i varje enskilt fall. Men det förutnämnda bör vara en grund i och med att 

det svenska samhället idag betonar att alla ska behandlas lika, vilket 2 kap. 1 § ÄB blir ut-

tryck för i det här fallet. Det bör inte heller vara ett hinder att Sverige tidigare i likhet med 

den islamiska arvsrätten inte tillät utomäktenskapliga barn att ärva sin fader och hans sida 

av släkten.  
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7 Slutsats 

Med tanke på den ökade internationaliseringen i Sverige, valde vi att utreda bröstarvingars 

arvsrätt i relation till svensk IP-rätt om ordre public. För att erhålla resultatet krävdes en ut-

redning av gällande rätt på området med fokus på laglotten nationellt och inom Europa, ef-

tersom laglotten är en väsentlig del i den svenska arvsrätten som ifrågasätts till sin existens. 

Även ett internationellt fokus på islamisk arvsrätt för bröstarvingar genomfördes för en ut-

redning kring vad som kan utgöra en anstötlig grund som kan aktualisera ordre public.  

2 kap. 1 § ÄB anspelar på allas lika värde, då ingen skillnad görs på kön, religion, utomäkt-

enskapliga barn eller adoptivbarn. Regeln kan anses spegla samhällets syn på jämställdhet 

och religionsfrihet. Laglotten i 7 kap. 1 § ÄB ger inte riktigt uttryck för samma väsentliga 

grunder för det svenska rättssystemet som 2 kap. 1 § ÄB gör. Laglotten är en extra skydds-

regel som försöker verka för att en bröstarvinge inte ska gynnas på bekostnad av andra 

bröstarvingar. Den har ifrågasatts till sin existens, men är trots allt ett uttryck för att föräld-

rar inte kan komma undan ansvaret för sina barn och bör därför finnas kvar. Däremot an-

ses en reformering av laglotten vara motiverad för att göra den mer tidsenlig. Sverige kan 

vid en eventuell reformering få inspiration av andra länder i Europa. Det här är gynnsamt 

för internationaliseringen, då det leder till ökad rättslikhet mellan länderna. Om Sverige av-

skaffar laglotten skulle det leda till fullständig testationsfrihet. Frågan är om och varför ett 

avskaffande skulle kunna gynna Sverige. Om laglotten som skyddsregel för bröstarvingar 

avskaffas skulle det kunna leda till fler osämjor inom familjer, då risken blir att en arvlåtare 

testamenterar orättvist eller inte testamenterar till bröstarvingarna. Även om laglotten idag 

är nationellt tvingande och väsentlig i den svenska arvsrätten för bröstarvingar är dess be-

tydelse svag ur ett internationellt perspektiv och bör därigenom inte utgöra en sådan up-

penbar grund för det svenska rättsystemet på så sätt att den kan aktualisera ordre public.  

Den restriktiva tillämpningen av ordre public kan anses motiverad utifrån vikten av en god 

relation mellan Sverige och andra länder, men det här gör att tillämpningen blir såväl pro-

blematisk som riskfylld, på grund av dels bristen på utförliga rättsfall och dels påverkan på 

Sveriges internationella relationer. Utifrån en jämförelse mellan arvsrätten i Sverige och 

andra länder inom och utanför Europa, kan den islamiska arvsrätten uppfattas som mer 

stridande mot grunderna för det svenska rättssystemet än vad exempelvis ett västeuropeiskt 

eller nordiskt rättssystem gör. Även om den engelska arvsrätten för bröstarvingar skiljer sig 

från den svenska genom att det råder fullständig testationsfrihet och det inte finns något 
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begrepp om laglott, kan dessa grunder inte anses vara så starka att de ensamma kan aktuali-

sera ordre public vid en tvist. Däremot bygger den islamiska arvsrätten för bröstarvingar på 

andra grunder än den svenska, vilket förtydligar när ordre public kan möjliggöra åsidosät-

tande av utländsk lag. Bestämmelser inom den islamiska arvsrätten som kan strida mot 

svenska grunder är sådana som saknaden av istadarätt, annan religiös tillhörighet och olika 

förverkandegrunder. Men även principen om att en man ärver lika mycket som två kvinnor 

väcker åsikter utifrån ett svenskt perspektiv, då det kan anses vara anstötligt. Att en son är-

ver mer än en dotter förekommer inte i den svenska arvsrätten, eftersom det skulle strida 

mot 2 kap. 1 § ÄB. Vid bedömning av ordre public bör hänsyn tas till arvsrättens disposi-

tiva karaktär. Tillämpningen av förbehållet försvåras genom att det finns bristande praxis 

på området och att EU:s arvsförordning snart börjar gälla. Arvsförordningen torde försvåra 

användningen av ordre public inom EU, men det är oklart om den kommer påverka an-

vändningen utanför EU. Om en internationell arvstvist tas upp i svensk domstol och mate-

riella regler anger att utländsk lag ska tillämpas, är det den svenska domstolen som har att 

avgöra om den utländska bestämmelsen är uppenbart stridande mot grunderna för det 

svenska rättssystemet. Omständigheterna i det enskilda fallet avgör dock hur en bedömning 

ska ske sett utifrån dess anknytning till Sverige, då domstolar får tolka vad som är uppen-

bart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. 

Det finns inte exakt lagstadgat eller återberättat i förarbeten beträffande ordalydelsen kring 

ordre public. Rättspraxis på området är begränsat, vilket gör att det inte finns mycket väg-

ledning kring hur ”uppenbart oförenligt med det svenska rättssystemet” ska tolkas. Av den 

grunden kan det inte med självklarhet sägas vad i den islamiska arvsrätten eller någon an-

nan rättsordnings arvsrätt för bröstarvingar som utgör en skillnad, vilken skulle kunna vara 

uppenbart oförenligt med det svenska rättssystemet. Det finns tydliga skillnader mellan den 

svenska och islamiska rättsordningen, men frågan är om skillnaderna är tillräckliga för att 

uppfattas som uppenbart oförenliga för att aktualisera ordre public. Vad avser bröstarving-

ars arvsrätt anser vi att grunder för det svenska rättsystemet som torde aktualisera ordre 

public är om den utländska rättsordningen är diskriminerande på något sätt, det vill säga 

diskriminerar utomäktenskapliga barn, barn med annan religiös tro eller om barnet på annat 

sätt väsentligt missgynnas, med undantag från laglotten. Det kan inte betonas nog att den 

utländska regeln måste vara uppenbart oförenlig med det svenska rättssystemets grunder 

för att ordre public ska bli tillämpbar. Utredningen påvisar spekuleringar, men slutsatsen 

blir att det är en tolkningsfråga som hänskjuts till domstolarna att avgöra.  
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