
Erkända internationella riddarordnars och deras administrativa or
gans status och normbundenhet. Några anteckningar med speciell 
hänsyn till "Militare Ordine del Collare" (MOC) 

I ett till H.K.H. Don Francesco den 12 augusti 2008 ställt utlåtande angående inne

börd och validitet av överenskommelser (familjepakter eller d:o traktater) inom detro

niserade konunga- och furstehus med bibehållna tronrättsanspråk samt med särskild 

hänsyn till det medeltida konungahuset av Aragonien, Mallorca och Sicilien har jag 

under punkt 5 redovisat en översiktlig bedömning av den status som tillkommer rid

darordnar som MOC. Därvid har allmänt noterats deras ställning som särskilda of

fentligrättsliga internationella rättssubjekt. Traditionellt är sådana ordnar att termino

logiskt hänföra till offentligrättsliga korporationer (sui generis) och i princip själv

ständiga juridiska personer med egen rättskapacitet. I tidigare utvecklingsskeden sy

nes riddarordnar ha betraktats som myndigheter, ingående i den av regen

ten/regeringen dirigerade statsförvaltningen. (Härom allmänt Bramstång, Kungl. 

Maj:ts Ordens rättsliga status. I Festskrift till Fredrik Sterzel, 1999, s. 83 ff.) 

På anmodan och till förtydligande av min inställning till MOC:s status och handlings

kapacitet som rättssubjekt vill jag, med översiktligt betraktande av dess statuter och 

därav betingade slutsatser (1), undersöka ordens förhållande till konungahus (2), 

medlemmar (3) och lagstiftningen i de länder där dess verksamhet bedrives (4). En 

generell uppfattning om syftemål och konkret betydelse må kort antydas (5). A vslut

ningsvis ges utrymme åt några sammanfattande, koncisa reflexioner och konklusioner 

(6). 

1. MOC:s för mig kända, grundläggande statuter av år 2007 (ersättande 1983 års stad

gar) jämte anslutande, kompletterande regel verk bildar ett i både huvuddrag och de

taljer väl genomtänkt fundament. Grundstadgandena i kombination med utförliga 
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reglementen och allmänna instruktioner innehåller Ordens Codex (Kap. 5, Artikel 18) 

eller konstitution. 

Ordens organisation (Kap. 9) ger visst intryck aven av 1700-talets makt- eller 

funktionsfördelningsläror (förfäktade av t.ex. Montesquieu) inspirerad indelning i 

styrande, lagstiftande, verkställande och dömande positioner. Dess nuvarande prägel 

av andlig riddarorden framgår bl.a. av bestämmelser om ett eget kleresi (Kap. 8). Ett 

övergripande grunddrag i konstitutionen är Stormästarens suveränitet och därav föl

jande, överordnade och allomfattande beslutanderätt. Fråga är följaktligen inte om 

någon maktfördelning utan snarare om en precisering och reglering av funktioner, 

underordnade Stormästarens ledarskap. 

2. Den ovannämnda, ingående författningsregleringen utgör ett väsentligt stöd för min 

tidigare uttryckta åsikt om MOC såsom ett i förhållande till det aragoniska konunga

huset visserligen genom Stormästaren intimt lierat men i princip separat, självstän

digt rättssubjekt. Ett viktigt kriterium för sådan karaktär är just förekomsten av ett 

eget, ingående och stabiliserande regelsystem, inrymmande bestämmelser om syfte, 

organisation, beslutanderätt och förfarande. 

3. Denna Codex eller konstitution är auktoritativt normerande och handlingsdirige

rande för ordensorgans, befattningshavares och medlemmars förhållande till och age

rande inom MOe. Anledning saknas till farhågor om att en efterföljd av dessa statuter 

skulle riskera att råka i konflikt med bärande rättsgrundsatser vare sig i ett internatio

nellt eller nationellt rättsperspektiv. 

4. I Europa är MOC organiserad i fyra storpriorat, varav Storprioratet Terra Nordica 

omfattar de nordiska länderna och Baltikum. Storpriorer, priorer och kommendatorer 

representerar orden inom sina respektive jurisdiktionsområden i enlighet med MOC:s 

Codex och direktiv från Stormästaren. I saknad av egen fristående, i konstitutionen 

förankrad beslutanderätt är dessa lokalt opererande enheter närmast att se som verk

ställighetsorgan inom orden och näppeligen som i sig självständiga rättssub

jekt/juridiska personer. 



3 

I sina interna relationer till orden, dess organ och medlemmar är ifrågavarande en

heter underkastade MOC:s på Stormästarens suveränitet baserade regelkomplex. I sin 

externa verksamhet har de förvisso att utgå från relevanta grundlinjer i nyssnämnda 

Codex men måste dessutom omsorgsfullt beakta rättssystemet i verksamhetslandet, i 

all synnerhet när samarbete etableras mellan enheterna såsom representanter för MOC 

och exv. socialvårdsmyndigheter, biståndsorganisationer och andra kontrahenter, 

vilkas agerande styres av den nationella rättens föreskrifter jämte relevant, principiellt 

överordnad europarätt. 

Rättstillämpningen vid svenska domstolar och myndigheter dikteras av de gene

rella kraven på legalitet, objektivitet och likabehandling (RF 1 kap. 1 och 9 §§) samt 

självständighet mellan myndigheter (RF 11 kap. 7 §). Då ett i Sverige etablerat priorat 

är att betrakta som en del av och lokal företrädare för MOC - ett offentligrättsligt, 

internationellt rättssubjekt - blir självständighetsprincipen enligt min mening ex 

analogia relevant på så vis, att å ena sidan ingen nationell myndighet kan påverka 

MOC:s beslutsfattande i ärenden avseende frågor om myndighetsutövning (dit även 

biståndsgivning kan räknas) eller tillämpning av lag. 

Ställes å andra sidan biståndsmedel från MOC till svensk myndighets eller organi

sations förfogande för överenskommet ändamål bör bidragsgivaren vara medveten om 

att användningen därav til syvende og sidst blir beroende av Lex. den svenska social

lagstiftningens bestämmelser Uämte generella rättsgrundsatser). Speciella destinatio

ner eller önskemål från MOC:s sida måste, till komplikationers undvikande, stå i till

fredsställande harmoni med grunderna för rättsordningen i Sverige (ordre public) och 

med huvuddrag i aktuell speciallagstiftning. Ett översiktligt studium av MOC:s kon

stitution ger knappast anledning att befara disharmoni vid samarbete med ett verk

samhetslands myndigheter och övriga organ. 

5. Det allmänna intresset för liksom värderingen av andliga riddarordnar har uppen

barligen förstärkts efter andra världskriget. Inte minst under perioder av depression 

och världsomspännande lågkonjunktur kan dylika ordnars hospitaliära verksamhet 

utgöra ett i många fall värdefullt komplement till den bidragsskyldighet som åvilar 

stat och kommuner i förhållande till landets medborgare. I relation till fortgående in

ternationalisering och utlandsstöd i olika fonner och projektbeskrivningar framstår 
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riddarordnars motsvarande aktiviteter såsom väl anpassade till tidsutvecklingen. Från 

effektivitetssynpunkt förefaller det även önskvärt att stödverksamheten, då så befin

nes lämpligt, samordnas genom interaktion mellan olika däri involverade organ. Sist

nämnda aspekt har något antytts under föregående punkt. 

6. In summa är MOC att betrakta som ett med det aktuella konungahuset nära förbun

det men principiellt fristående offentligrättsligt, internationellt subjekt. Denna åsikt 

vinner i styrka vid ett studium av ordens konstitution, som utgör en stabil grund för 

dess interna agerande rättsligt och faktiskt samt även för dess externa kompetens, 

ytterst vilande på eget regelsystem. 

I saknad av konstitutionellt reglerad egen beslutanderätt (härvid bortses från even

tuella delegationsmöjligheter) är MOC:s i form av storpriorat, priorat och kommande

rier bl.a. i Sverige etablerade enheter icke att beteckna som från orden fristående rätts

subjekt utan som orden representerande kommunikations- och verkställighetsorgan. 

Deras bundenhet till MOC:s statuter samt, vid externt agerande i verksamhetslandet, 

till nationell lagstiftning beröres under punkt 4. Riddarordnars nutida betydelse både i 

sig och i samverkan med sociala myndigheter och enskilda aktörer på detta fält för

tjänar att understrykas. 

Avslutningsvis kan noteras, att MOC:s ställning som ett självständigt rättssubjekt 

är historiskt och komparativt betingad Ufr min inledningsvis angivna undersökning) 

samt även systematiskt och praktiskt adekvat. Självständigheten inkräktar ingalunda 

på Stormästarens suveräna bestämmanderätt eller på MOC:s historiskt givna relatio

ner till det aragoniska konungahuset. 

/Gunnar Bramstång/ 
professor em. i offentlig rätt, 
juris doktor 


