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Prolog
”För några veckor sedan födde jag en liten flicka. Åt någon annan. En alldeles
underbar liten varelse. Hon är sina föräldrars ögonsten och ett alldeles speciellt
mirakel. Denna lilla flicka är ett resultat av trotsade värderingar, medkänsla och en
oerhörd längtan efter något de flesta tar för givet att man kan skaffa sig när man vill –
ett barn. Utan dessa tre grundpelare hade flickan aldrig funnits till.
För att jag ville, kunde och vågade. För att jag hade friheten att själv bestämma över
min egen kropp. Och jag skulle göra det igen.”1

”I det ögonblicket tänkte jag: vilket misstag jag har gjort.
Jag ville inte att misstaget skulle bli verklighet. Jag ville låtsas som om det inte hade
hänt, att det bara var mitt barn och att vi skulle få ett normalt liv tillsammans.
På ett plan hade jag skuldkänslor på grund av den plikt jag trodde att jag hade mot
makarna Stern och jag oroade mig för vad de skulle känna, men nu kände jag också ett
starkt ansvar gentemot barnet som varje mor skulle känna för sitt barn (…)
Herregud, tänkte jag, vad ska hon tänka när hon får veta att hon såldes för 10.000
dollar. Hon kommer att känna sig som slavarna gjorde.”2

”It´s the moment I have been dreading for nine months. The moment I have to leave the
babies. I bend over the pram and give each a last stroke on the cheek. I am trying to
choke down my tears. With all the strength I can muster, I very deliberately turn and
walk away. I can hear my own footsteps as I walk up the stairs and out of the front door.
I pull it shut behind me.”3

1

En svensk surrogatmoders berättelse, Därför ville jag föda barn åt någon annan”, Surrogat Info 29/8
2010.
2
En amerikansk surrogatmoder. Ekis Ekman, Varat och varan – prostitution, surrogatmödraskap och den
delade människan s. 129.
3
En brittisk surrogatmoder, Secret diary of a surrogate mother, The Guardian 27/04 2013.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Längtan efter ett barn är för många större än något annat i livet. Vissa kan uppfylla sin
önskan om att få barn på egen hand, medan andra behöver hjälp. Bland dem som önskar
få barn är uppskattningsvis 10-15 procent ofrivilligt barnlösa.4 Skälen till barnlösheten
varierar. Det rör sig många gånger om medicinska skäl, såsom problem med äggledare,
livmoderhals eller spermier. För ofrivilligt barnlösa är för närvarande adoption eller
assisterad befruktning de enda möjliga alternativen. Assisterad befruktning är ett
samlingsnamn på metoder för att behandla ofrivillig barnlöshet och kan definieras som
en form av befruktning där vissa moment utförs utanför kroppen.5 De två huvudsakliga
typerna av assisterad befruktning är insemination, där spermier hanteras utanför
kroppen, och provrörsbefruktning (in-vitro-fertilisering, IVF), där spermier och ägg
behandlas utanför kroppen.6 Bestämmelserna om insemination och IVF finns sedan år
2006 i 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. (LGI).
Synen på reproduktion och assisterad befruktning har förändrats över tid. I och med den
förändrade synen har även uppfattningen om föräldraskap och familj förändrats. Idag
växer barn upp i helt andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen som
många har växt upp med. Denna utveckling avspeglas i den debatt som under en längre
tid pågått i Sverige om vilka metoder som bör tillåtas för att behandla ofrivillig
barnlöshet.7 En form av assisterad befruktning som länge stått i centrum för den
debatten är s.k. surrogatmoderskap. Denna metod går ut på att en kvinna upplåter sin
kropp och blir gravid med den uttalade avsikten att efter födseln överlämna barnet till
ett par eller en person som inte själv kan eller vill bära fram ett barn.8 Till skillnad från
de resterande metoderna inom assisterad befruktning, krävs det vid surrogatmoderskap
en aktiv medverkan under en längre period från en tredje person, en person som annars
inte skulle vara inblandad i processen.9

4

Dir. 2013:70 s. 2.
Smer-rapport 2013:1 s. 46.
6
A.st.
7
Dir. 2013:70 s. 2 f.
8
A.a. s. 6.
9
Smer-rapport 2013:1 s. 7.
5
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Surrogatmoderskap är inte uttryckligen förbjudet i svensk rätt. Det följer dock av de
bestämmelser som reglerar assisterad befruktning i LGI att metoden inte får tillämpas
inom den svenska hälso- och sjukvården. Lagstiftarens inställning har länge varit att
surrogatmoderskap är en etiskt oförsvarbar metod och att det inte är förenligt med bl.a.
människovärdesprincipen att använda en annan kvinna som enbart ett medel för att lösa
det barnlösa parets problem.10 Den restriktiva inställningen mot surrogatarrangemang i
svensk rätt får allt fler svenska medborgare att istället vända sig till länder där sådana
arrangemang tillåts. På det sättet skapas en slags reproduktionsturism som ställer det
svenska rättsväsendet inför svåra frågeställningar. Bristande konsensus mellan länderna
på området tillsammans med det gränsöverskridande momentet väcker frågor om bl.a.
rättsligt föräldraskap, medborgarskap, adoption och svensk ordre public.
En av de mest grundläggande frågorna blir hur vi i svensk rätt ska förhålla oss till barn
som tillkommer genom surrogatarrangemang utomlands och sedan tas med till Sverige.
Eftersom det saknas lagregler för situationer som kan uppstå vid gränsöverskridande
surrogatarrangemang, hamnar barn som tillkommer genom sådana arrangemang sällan i
ett rättsligt vakuum som inte kan anses stå i samklang med barnets bästa. Mot bakgrund
av de rättsliga luckorna på området beslutade Riksdagen våren 2012 att uppmana
regeringen att förutsättningslöst pröva frågor om surrogatmoderskap.11 Med anledning
av Riksdagens uppmaning tillkallade regeringen sommaren 2013 en särskild utredare
som fick i uppdrag att bl.a. ”ta ställning till om surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige,
med utgångspunkt att detta i sådant fall ska vara altruistiskt” samt ”ta ställning till om
det behövs särskilda regler för de barn som tillkommit genom surrogatmoderskap
utomlands”.12
Surrogatarrangemang kan medföra svårlösta konflikter mellan de inblandade parterna
som barnet, utan egen medverkan, blir indraget i. Vad händer till exempel om
surrogatmodern vägrar lämna ifrån sig barnet eller om de tilltänkta föräldrarna vägrar ta
emot barnet? Vem bestämmer över om havandeskapet får avbrytas eller inte? Vart
hamnar barnet om domstolen vägrar erkänna en i utlandet fastställd föräldraskapsdom?
Dessa är endast ett par exempel på de frågeställningar som uppstår. En annan aspekt
10

Dir. 2013:70 s. 7.
Bet. 2011/12:SoU26.
12
Dir. 2013:70 s. 7.
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som bör lyftas fram är att det inte finns någon som helst kontroll från samhällets sida
beträffande vilka som ingår surrogatarrangemang i utlandet och hur dessa går till. Är
exempelvis surrogatmodern fullt medveten om vad hon ger sig in på? Är hennes
samtycke till arrangemanget verkligen frivilligt? Förstår de tilltänkta föräldrarna vilka
rättsliga komplikationer som kan uppstå vid ankomsten till Sverige?
Dagens debatt fokuserar oftast på frågan om huruvida surrogatmoderskap bör tillåtas i
svensk rätt eller inte. Den diskussionen är präglad av etiska och moraliska aspekter. Den
rättsliga sidan av problematiken går inte sällan obemärkt förbi. De rättsliga problem
som uppstår vid gränsöverskridande surrogatarrangemang kvarstår nämligen oavsett om
metoden tillåts inom svensk hälso- och sjukvård eller inte. Huvudproblematiken i dessa
sammanhang rör det rättsliga föräldraskapet. Det framhålls inte sällan att det inte finns
någon rättighet att få barn.13 Det framhålls däremot inte tillräckligt ofta att det finns en
skyldighet att sköta om det barn till vars tillblivelse man är ansvarig för.

1.2 Syfte
Enligt huvudregeln i 7 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL)
gäller att ett avgörande av en utländsk domstol som innebär att ett faderskap fastställts
ska gälla i Sverige. I 12 § IFL anges dock att ett avgörande av en utländsk domstol inte
gäller i Sverige om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska
rättsordningen att erkänna avgörandet. Den regeln ger uttryck för det s.k. ordre publicförbehållet. Det förbehållet aktualiserades nyligen i två principiellt viktiga avgöranden
från Svea hovrätt.14 I dessa avgöranden fastslår Svea hovrätt att erkännande av i utlandet
fastställda faderskap som härrör från surrogatarrangemang inte strider mot ordre publicförbehållet i 12 § IFL. De utländska besluten fastställde såväl den tilltänkte genetiska
fadern som hans make som barnets fäder. Domstolen konstaterar bl.a. att det faktum att
barnet i fråga har tillkommit genom ett surrogatarrangemang inte i sig är tillräckligt för
att den påföljande faderskapsdomen ska anses vara uppenbart oförenlig med grunderna

13
14

SOU 1985:5 s. 10, Smer-rapport 2013:1 s. 222.
Svea hovrätt Ö 6952-14 och Svea hovrätt Ö 9822-14.
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för den svenska rättsordningen. Resonemanget utvecklas inte vidare och frågan har
beklagligt nog inte heller prövats av Högsta domstolen.
Denna uppsats övergripande syfte är att analysera och utreda rättsliga komplikationer
som uppstår vid erkännande av i utlandet fastställda föräldraskapsdomar som härrör ur
kommersiella surrogatarrangemang. För att kunna uppnå detta syfte krävs inledningsvis
en genomgång och analys av kommersiella surrogatarrangemang i svensk rätt. Den
svenska inställningen till surrogatmoderskap har länge varit restriktiv. På senare tid
förekommer dock tendenser som pekar på en annorlunda utveckling. Ett bidragande skäl
till det kan vara Statens medicinsk-etiska rådets (Smer) omprövade inställning i frågan.
Numera anser majoriteten i rådet att altruistiskt surrogatmoderskap – under särskilda
förutsättningar – kan utgöra en etiskt godtagbar metod inom assisterad befruktning.15
Rådets enhälliga inställning är däremot fortfarande att kommersiellt surrogatmoderskap
inte är en etiskt godtagbar metod.16 Vilka hänsynstaganden och argument ligger bakom
det kategoriska avfärdandet av den kommersiella formen av surrogatmoderskap?
Vidare syftar uppsatsen till att närmare analysera svensk ordre public i syfte att utröna
vad som krävs för att kunna vägra erkänna utländska föräldraskapsdomar. Fokus ligger
dels på hur svensk rätt allmänt förhåller sig till ordre public och dels på huruvida de
argument som anförs mot kommersiella surrogatarrangemang berör principer som är
grundläggande för den svenska rättsordningen. Ändamålet i detta sammanhang är också
att utröna om det finns några svenska internationellt tvingande regler vars tillämpning
kan hindra erkännande av utländska föräldraskapsdomar.
Därutöver åsyftar uppsatsen att utreda hur principen om barnets bästa förhåller sig till
nationell ordre public. Det syftet uppfylls genom en redogörelse för och en analys av
domar från Europadomstolen, där frågan har ställts på sin spets vid några tillfällen. I
samband med det utreds också vad som gäller beträffande fastställande av det rättsliga
moderskapet. I Europadomstolens praxis på området aktualiseras i princip endast frågan
om den tilltänkta genetiska faderns rätt att få sitt föräldraskap rättsligt etablerat. Frågan
om den tilltänkta genetiska moderns föräldraskap har knappt berörts. Ett av uppsatsens

15
16

Smer-rapport 2013:1 s. 21.
A.a. s. 23.
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delsyften är därmed att utreda och analysera vad som gäller beträffande den tilltänkta
genetiska moderns rättsliga föräldraskap.

1.3 Frågeställningar
Frågeställningarna i uppsatsen kan sammanfattas på följande vis:
§

Vilka principer ligger till grund för det kategoriska avfärdandet av kommersiella
surrogatarrangemang?

§

Är dessa principer tillräckligt grundläggande för den svenska rättsordningen för
att ordre public-förbehållet ska kunna aktualiseras?

§

Vad kan anses följa av svensk ordre public beträffande erkännande av utländska
föräldraskapsdomar som härrör från kommersiella surrogatarrangemang?

§

Vilket utrymme finns det för svenska domstolar att vägra erkänna en utländsk
föräldraskapsdom med stöd av ordre public-förbehållet när sådan vägran står i
konflikt med principen om barnets bästa?

§

Vilka skyldigheter följer av Europadomstolens praxis om surrogatarrangemang?
Vilka konsekvenser kan följa dessa avgöranden?

§

Vad gäller beträffande den tilltänkta genetiska moderns rättsliga föräldraskap?

§

Är det förenligt med diskrimineringsförbudet i art 14 i kombination med art 8 i
Europakonventionen och FNs Barnkonvention att i surrogatmål tillerkänna
rättsligt föräldraskap den genetiska fadern men inte den genetiska modern?
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1.4 Avgränsningar
1.4.1 Erkännande av utländska föräldraskapsdomar
Uppsatsen avgränsas till att först och främst handla om de internationellt privaträttsliga
frågor som uppstår vid gränsöverskridande surrogatarrangemang. Internationell privatoch processrätt brukar indelas i tre grundpelare. Dessa är domsrätt, lagval samt
erkännande och verkställighet. Denna uppsats inriktar sig på enbart erkännandeaspekten
av utländska föräldraskapsdomar som härrör från surrogatarrangemang.
Begreppet ”föräldraskapsdom” i denna framställning behöver inledningsvis förklaras.
Det finns nämligen en regel i 1 kap. 9 § Föräldrabalken (1949:381), FB, som kan skapa
förvirring kring vad som avses med begreppet föräldraskap. Enligt denna regel ska den
kvinna som har samtyckt till assisterad befruktning enligt 6 eller 7 kap. LGI och är den
befruktade kvinnans maka, registrerade partner eller sambo anses som barnets förälder,
om det med hänsyn till samtliga omständigheter sannolikt att barnet har avlats genom
insemination eller befruktning. Föräldraskapsfastställelsen sker i form av bekräftelse
eller dom. Begreppet ”förälder” är därmed reserverat för samkönade kvinnliga par i 1
kap. FB som handlar om faderskap och moderskap till barn. Med föräldraskapsdomar i
denna uppsats avses däremot såväl domar om fastställande av rättsligt föräldraskap för
olikkönade par som samkönade par eller ensamstående personer. Enligt dessa domar har
en eller två personer fastställts som barnets rättsliga föräldrar, dvs. som fäder eller som
mödrar. Det bör även tilläggas att det enligt 10 a § IFL gäller att det som sägs i 7, 8, och
10 §§ IFL om faderskap också gäller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB.

1.4.2 Kommersiella surrogatarrangemang
Det finns olika varianter av surrogatarrangemang. De två huvudsakliga formerna är den
altruistiska och den kommersiella. Dessa två typer åtskiljer sig främst angående skälet
till varför surrogatmodern väljer att ställa upp. Altruistiska surrogatarrangemang ingås
främst av en genuin vilja att hjälpa någon att skaffa barn, oftast en familjemedlem eller
släkting.17 Det föreligger således inga bakomliggande ekonomiska motiv. Om det utgår
17
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någon kompensation, är denna för utgifter som är direkt relaterade till graviditeten och
inget därutöver.18
När det däremot handlar om kommersiella surrogatarrangemang utgör just ekonomiska
intressen en betydlig drivkraft bakom sådana avtal. Vid sådana arrangemang betalar de
tilltänkta föräldrarna ut ersättning till såväl surrogatmodern som till fertilitetskliniken,
utöver de utgifter som uppstår i samband med en graviditet.19 I denna framställning
berörs altruistiska surrogatarrangemang i begränsad omfattning. Avgörande fokus ligger
istället på kommersiella surrogatarrangemang, som är de vanligast förekommande i
utlandsanknutna situationer.
Det bör i det avseendet även understrykas att kommersiella surrogatarrangemang enbart
berörs i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna besvara de i avsnitt 1.3 anförda
frågeställningarna. Fokus ligger därmed på de för syftet relevanta argument. Andra
argument lämnas därhän.

1.4.3 Fullständiga surrogatarrangemang
En uppdelning görs också mellan partiella och fullständiga surrogatarrangemang. Vid
partiella surrogatarrangemang befruktas surrogatmoderns egna ägg. I sådana fall är
surrogatmodern barnets biologiska och genetiska moder.20
Vid fullständiga surrogatarrangemang befruktas inte surrogatmoderns egna ägg, utan
både spermier och äggceller kommer då antingen från de tilltänkta föräldrarna eller från
utomstående donatorer.21 I dessa fall har surrogatmodern inga genetiska band till barnet,
utan endast biologiska eftersom det är hon som bär fram och föder barnet. I sådana
arrangemang kan det finnas genetisk koppling till en, två eller ingen av de tilltänkta
föräldrarna. Denna framställning avgränsas till fullständiga surrogatarrangemang där
åtminstone en av de tilltänkta föräldrarna är barnets genetiska förälder.

18
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1.4.4 Principen om barnets bästa
I varje situation där ett barn är inblandat har de fördragsslutande staterna en skyldighet
att sätta barnets bästa i främsta rummet enligt art 3 i FNs Barnkonvention. Denna
princip kommer också till uttryck i andra internationella instrument och nationell
lagstiftning. Enär surrogatarrangemang involverar barn, berörs oundvikligen principen
om barnets bästa även i denna framställning i flera olika sammanhang. Det görs däremot
ingen grundlig undersökning om vad som är barnets bästa. I denna framställning
aktualiseras principen främst i diskussionen om vilken ställning den har i förhållande till
nationell ordre public när ett surrogatarrangemang har genomförts i utlandet.

1.4.5 Fastställande av moderskap
Europadomstolen har på senare tid dömt i flera fall som berör gränsöverskridande
surrogatarrangemang. Domstolen har ansett att den tilltänkta genetiska fadern har rätt att
få sitt faderskap fastställt. Frågan om rättsligt moderskap efter ett sådant arrangemang
har däremot inte uttryckligen varit föremål för prövning. Denna aspekt behandlas
närmare i denna framställning. Fokus ligger i det avseendet på frågan om det är
förenligt med diskrimineringsförbudet i art 14 Europakonventionen att erkänna den
utländska föräldraskapsdomen i förhållande till den tilltänkta genetiska fadern men inte
såvitt avser den tilltänkta genetiska modern. Analysen avgränsas i den delen till enbart
fastställande av rättsligt moderskap.

1.5 Metod och material
Metoden som huvudsakligen används i denna framställning är den rättsdogmatiska
metoden. Det är en vedertagen juridisk metod som bygger på undersökningar av de
allmänt accepterade rättskällorna och syftar till att utröna vad som är gällande rätt i ett
visst fall.22 Det syftet uppfylls genom en systematisering och analys av bl.a. lagtext,
förarbeten, rättspraxis och relevant doktrin. Den rättsdogmatiska metoden kompletteras
22
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i denna uppsats med vissa komparativa inslag, såsom en genomgång av fransk, tysk och
amerikansk praxis på området.
Enär kommersiella surrogatarrangemang inte tillåts i svensk rätt, finns det inte något
större utbud av svenska rättskällor på området. Frågan berörs endast till en begränsad
del i svenska lagförarbeten. Uttalanden från dessa förarbeten utgör därmed grunden för
genomgången av den svenska inställningen till surrogatarrangemang. Vidare används
Smer-rapporten ”Assisterad befruktning – etiska aspekter” i stor utsträckning för att
belysa de etiska aspekterna som är viktiga för framställningens syfte. Smer-rapporten är
visserligen ingen ”rättskälla” i sedvanlig bemärkelse, men har ändå kommit att spela en
central roll på området, varför den rapporten används.
Även beträffande ordre public utgör förarbetsuttalanden grunden för genomgången,
främst de till IFL. Dessa kompletteras av ställningstaganden och tolkningar i doktrin
och rättspraxis. Eftersom det inte är möjligt att ha en generell definition av ordre public
som syftar till att täcka alla situationer som kan uppstå, är tillämpningen av ordre public
beroende av de enskilda omständigheterna i varje fall. Praxis intar därför en särskild
viktig roll för analysen av hur höga kraven är för att ordre public ska aktualiseras.
Eftersom detta är en internationellt privaträttslig studie, består en betydande del av
underlaget av utländska källor. Med det avses i första hand praxis från Europadomstolen
och andra staters nationella domstolar, utländska artiklar och studier/rapporter som har
sammanställts av Haagkonferensens Permanenta Byrå beträffande gränsöverskridande
surrogatarrangemang. Det utländska underlaget har tagits fram efter en omfattande
internetsökning. I det avseendet har boken International Surrogacy Arrangements av
Trimmings & Beamount varit till viss hjälp.
Det bör avslutningsvis tilläggas att EU har gjort flera studier om surrogatarrangemang.
Den viktigaste studien är den studie som har genomförts av en arbetsgrupp tillsatt av
Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor, nämligen ”A comparative study on the
regime of surrogacy in EU Member States”. Enär dessa studier inte har föranlett några
åtgärder har jag inte funnit någon anledning att beröra dem.
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1.6 Disposition
Kapitel två behandlar surrogatarrangemang i svensk rätt. Avsnittet berör såväl den
rättsliga regleringen som lagstiftarens inställning till sådana arrangemang genom
tiderna. Huvudsyftet med kapitlet är att utreda och analysera hur svensk rätt förhåller sig
till kommersiella surrogatarrangemang.
Kapitel tre introducerar det internationella elementet och behandlar gränsöverskridande
surrogatarrangemang. Syftet med kapitlet är att närmare behandla svensk ordre public i
gränsöverskridande situationer. Alla former av ordre public berörs, dvs. den materiella,
processuella, positiva och negativa sidan av ordre public. Kapitlet syftar till att utreda
och redogöra för vad som krävs för att med stöd av ordre public kunna vägra erkänna
utländska föräldraskapsdomar som härrör från surrogatarrangemang.
Kapitel fyra belyser de etiska komplikationer som aktualiseras vid den kommersiella
formen av surrogatmoderskap. Det främsta argumentet mot metoden är nämligen att den
anses vara etiskt oförsvarbar. I det sammanhanget aktualiseras flertals grundläggande
etiska principer. Syftet med kapitlet är att närmare analysera dessa principers innehåll.
Kapitel fem belyser de rättsliga komplikationer som aktualiseras vid den kommersiella
formen av surrogatarrangemang. Fokus ligger på det rättsliga föräldraskapet. Kapitlet är
anknutet till kapitel fyra. Det övergripande syftet med båda dessa kapitel är att utröna
och analysera argumenten mot metoden, för att senare kunna ta ställning till huruvida
dessa är tillräckligt grundläggande för den svenska rättsordningen för att ordre publicförbehållet ska aktualiseras.
Kapitel sex behandlar erkännande av utländska föräldraskapsdomar. Europadomstolen
har vid några tillfällen uttalat sig om vilka skyldigheter de fördragsslutande staterna till
Europakonventionen har beträffande erkännande av rättsligt föräldraskap som fastställts
utomlands. Huvudsyftet med avsnittet är att analysera Europadomstolens praxis i denna
fråga. Syftet med analysen är att utröna vad som egentligen följer av Europadomstolens
domar på området och vilka konsekvenser som kan följa av dessa domar längre fram.
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Kapitel sju belyser rättsutvecklingen i några av de fördragsslutande staterna. Syftet är
att ge konkreta exempel på läget före och efter Europadomstolens avgöranden avseende
rättsligt föräldraskap till följd av gränsöverskridande surrogatarrangemang för att visa
domstolens inverkan på staternas inställning till metoden.
Kapitel åtta berör frågan om fastställande av rättsligt moderskap. För barn tillkomna
genom äggdonation finns i svensk rätt en regel i 1 kap. 7 § FB enligt vilken det är den
kvinna som föder barnet som anses vara barnets moder. Enligt förarbetena omfattar den
regeln även surrogatarrangemang. Det bör i de flesta fallen innebära att den genetiska
tilltänkta moderns fastställda föräldraskap i utlandet vägras erkännande i Sverige när en
annan kvinna har fött barnet. Denna slutsats drogs av bl.a. Kammarrätten i Göteborg i
målet 2267-15. Det finns däremot möjlighet för den genetiska tilltänkta fadern att få sitt
föräldraskap rättsligt fastställt. Syftet med kapitlet är att utröna om den här påtalade
olikbehandlingen föranleder några problem.
Kapitel nio syftar till att avrunda uppsatsen med författarens egna reflektioner.
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2 Surrogatarrangemang i svensk rätt
2.1 Inledning
”If you asked me two years ago whether I´d have a baby and give it away for money, I
wouldn´t just laugh at you, I would be so insulted I might hit you in the face.
Yet here I am today.
I carried those twin babies for nine months and gave them up”.23
Surrogatmoderskap är en form av assisterad befruktning som det har flitigt debatterats
om under en lång tidsperiod. I den debatten är begrepp som exploatering, barnhandel
och prostitution vanligt förekommande. Vissa kritiker anser att surrogatmoderskap inte
bör tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård eftersom metoden anses vara exploaterande
i det avseendet att kvinnor används som medel för att uppnå andras mål. Andra hävdar å
sin sida att metoden inte är exploaterande i sig och borde därför tillåtas under vissa
särskilt fastställda förutsättningar.
Trots de vittspridda åsikterna på området, har lagstiftaren i Sverige intagit samma
ställning ända sedan surrogatmoderskap först började diskuteras hos oss. Metoden är
otillåten i den svenska hälso- och sjukvården i alla dess former. Vilka överväganden
ligger bakom lagstiftarens negativa inställning till metoden? Gör sig dessa skäl lika
starkt gällande idag eller är rättsutvecklingen på väg åt ett annat håll?

2.2 Gällande rätt
2.2.1 Lagstiftarens inställning genom tiderna
Första gången surrogatmoderskap diskuterades i en statlig utredning var i den s.k.
Inseminationsutredningen från 1985. I betänkandet ”Barn genom befruktning utanför
kroppen” framhölls att surrogatmoderskap inte skulle tillåtas i svensk rätt eftersom det
antogs vara ”en högst tvivelaktig företeelse vars verksamhet förutsätter ett köpslående

23
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reproductive assembly line, s. 23.

13

om barn som inte är etiskt försvarbart”.24 I utredningen konstaterades inledningsvis att
det aldrig kan vara en mänsklig rättighet att få barn. Vidare angavs att ”ingen människa
får behandlas enbart som ett medel för att tillfredsställa andra, utan varje individ har
ett eget människovärde”.25 Argumentet ger uttryck för människovärdesprincipen som är
det mest frekvent använda argumentet mot surrogatarrangemang. Det är i samband med
den principen som det talas om exploatering av surrogatmödrar.
Därutöver framhölls i Inseminationsutredningen att surrogatmoderskap inte går att
förena med de svenska adoptionsbestämmelserna, i första hand med den grundläggande
principen om att vederlag inte får ha lämnats eller blivit utfäst.26 Den principen benämns
för vederlagsförbudet och regleras i 4 kap. 6 § 3 st. FB. Utredningens slutsats i det
avseendet tyder på att det var just den kommersiella formen av surrogatmoderskap som
utgjorde grunden för resonemanget. Frågan är om utredningen hade kommit fram till en
annan slutsats om också den altruistiska formen av surrogatmoderskap hade beaktats.
Svaret är inte helt givet. Det som kan sägas är att flera av motargumenten i utredningen
tar sikte på just den kommersiella formen.
Även i övrigt bedömdes metoden som stridande mot gällande rättsgrundsatser i Sverige.
I det avseendet betonades det faktum att det är någon annan än den gravida kvinnan
själv som har bestämmanderätten över barnet redan på fosterstadiet.27 Enligt det
föredragande statsrådet skulle det krävas flera mot rättsordningen stridande lagändringar
om surrogatmoderskap tilläts.28 Att metoden kan hjälpa vissa ofrivilligt barnlösa par att
skaffa barn ansågs inte vara tillräckligt för att överväga sådana ändringar.29
Sedan det i Inseminationsutredningen först fastslogs att surrogatmoderskap inte ska vara
tillåtet i svensk hälso- och sjukvård, har alla senare utredningar i Sverige kommit fram
till samma slutsats. Det framhålls att surrogatmoderskap är en oetisk metod. Skälen för
ställningstagandet har i stort sett förblivit oförändrade.30 En förändring kan dock märkas
i det avseendet att barnets bästa numera har fått ett större utrymme i debatten. Det lyfts
24
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fram av senare lagförarbeten att surrogatmoderskap inte heller är önskvärt ur barnets
perspektiv.31 En gemensam nämnare för alla förarbetsuttalanden beträffande metoden är
att det inte har gjorts någon grundlig utredning av själva metoden, utan man har nöjt sig
med att fastställa det som angetts i tidigare förarbeten.
Inställningen i svensk rätt synes vara att surrogatmoderskap är oetiskt i sig, varför det
inte har någon betydelse under vilka förutsättningar förfarandet genomförs. På grund av
det är alla former av surrogatmoderskap otillåtna i svensk rätt.

2.2.2 Den rättsliga regleringen
Som redan nämnts är surrogatmoderskap inte uttryckligen förbjudet i svensk rätt. I
lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. (LGI) regleras dock uttömmande under
vilka omständigheter befruktning utanför kroppen respektive insemination får utföras.
Av dessa bestämmelser följer att metoden inte får tillämpas inom den svenska hälsooch sjukvården. I 8 kap. 4 § LGI finns även en straffbestämmelse enligt vilken straff
inträder när någon vanemässigt eller för att bereda sig vinning utför insemination eller
under angivna förhållanden tillhandahåller sperma för insemination. Straff kan också
inträda enligt 8 kap. 5 § LGI när någon vanemässigt eller för att bereda sig vinning
bryter mot villkoren för att få utföra en befruktning utanför kroppen. Utöver dessa två
bestämmelser finns det inga regler som särskilt kriminaliserar surrogatmoderskap.
Frågan om att särskilt kriminalisera surrogatmoderskap lyftes fram av regeringen i
förarbetena till LGI. Regeringen ansåg då att detta inte var lämpligt.32 Det ifrågasattes
också om en straffsanktion vore ett effektivt medel för att motverka ”det icke-önskvärda
beteendet”.33 Den aspekten utvecklades inte något vidare. Ett skäl till regeringens
slutsats i detta avseende kan vara att en straffsanktion inte kan hindra svenska par från
att resa till andra länder där surrogatmoderskap tillåts. Det sker redan i stor utsträckning
eftersom metoden inte tillåts inom den svenska hälso- och sjukvården. En straffsanktion
skulle därför enligt min mening inte tillföra något nytt.
31
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Sedan 2003 är det fastställt i lag vem som ska anses vara modern till ett barn som
tillkommit genom äggdonation. Bestämmelsen återfinns i 1 kap. 7 § FB och innebär att
det är den kvinna som efter äggdonation föder barnet, den biologiska modern, som ska
anses vara barnets rättsliga moder och inte den kvinna som donerat ägget, den genetiska
modern. Regeln brukar benämnas för moderskapspresumtionen.34 Denna benämning är
dock missvisande eftersom regeln inte utgör en presumtion som går att motbevisa, som
exempelvis är fallet med faderskapspresumtionen enligt 1 kap. 2 § FB.35 Det är möjligt
att inspiration till benämningen kommer från det engelska språket som skiljer mellan
rebuttable och irebuttable presumtioner.36 För enkelhetens skulle kommer begreppet
”moderskapsregel” att användas i fortsättningen när talan är om regeln i 1 kap. 7 § FB.

2.2.3 Medicinsk-etiska rådets rapport om assisterad befruktning
Som redan nämnts har den svenska lagstiftaren intagit ett restriktivt förhållningssätt mot
surrogatmoderskap. Rättsläget kan komma att ändras efter Statens medicinsk-etiska
rådets omprövade inställning i rådets senaste rapport om assisterad befruktning som
presenterades den 5 mars 2013. Det pågår nämligen för närvarande en statlig utredning i
frågan om surrogatmoderskap bör tillåtas i svensk rätt eller inte.37
Statens medicinsk-etiska råd är ett av regeringen tillsatt organ som har till uppgift att ge
vägledning till Riksdag och regering.38 Rådet inrättades år 1985 och dess huvuduppgift
är att analysera medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.39 År
1995 överlämnade Smer en rapport om behandling av ofrivillig barnlöshet i vilken rådet
framhöll att surrogatmoderskap i alla dess former är en etiskt oförsvarbar metod inom
assisterad befruktning.40 Arton år senare presenterade Smer en ny rapport i vilken rådet
har omprövat sitt ställningstagande i flera avseenden.41

34

Se därom Prop. 2001/02:89, Saldeen, Barn- och föräldrarätt, Ds. 2000:51 m.m.
Bogdan SvJT 2002 s. 746.
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Uppdelningen framgår av Judgment of Mr. Justice William M. McKechnie 07/11 2014, Case of M.R.
and D.R. (suing by their father and next friend O.R.) & ors -v- An t-Ard-Chláraitheoir & ors.
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I belysning av rådets senaste rapport om assisterad befruktning kan anges att det numera
finns en majoritet i rådet som anser att altruistiskt surrogatmoderskap kan vara etiskt
godtagbart under vissa särskilda förutsättningar.42 Minoriteten i rådet anser å sin sida att
alla former av surrogatmoderskap inte ska tillåtas i Sverige.43 Det råder dock enighet
beträffande en punkt. Samtliga i rådet anser att kommersiellt surrogatmoderskap inte är
en etiskt godtagbar metod och bör därför inte tillåtas.44
Enligt rådets mening riskerar kommersiella former av surrogatmoderskap att leda till
exploatering av kvinnor och en kommersialisering av såväl fortplantningsprocessen som
barnets tillblivelse.45 Rådet anser nämligen att det kan ifrågasättas om surrogatmödrar i
kommersiell verksamhet handlar autonomt om de befinner sig i en ekonomiskt trängd
situation.46 Det anges i det sammanhanget att för fattiga kvinnor i tredje länder som har
små möjligheter att göra förtjänst, kan surrogatmoderskapet innebära en möjlighet till
ett bättre liv för dem och deras familjer.47 Det faktum att surrogatmodern initialt
används som ett medel för att lösa det barnlösa parets problem anges också kunna strida
mot människovärdesprincipen.48 Medicinsk-etiska rådet synes därmed vara av den
uppfattningen att kommersiellt surrogatmoderskap är oetiskt i sig, men att altruistiskt
surrogatmoderskap kan men inte behöver vara en oetisk metod, varför den senare kan
godtas om man reglerar de delar som kan föranleda problem.

42

A.a. s. 171.
A.a. s. 174.
44
A.a. s. 171.
45
A.st.
46
A.a. s. 23.
47
A.a. s. 169.
48
A.a. s. 171.
43

17

3 Gränsöverskridande surrogatarrangemang
3.1 Inledning
Gränsöverskridande surrogatarrangemang är ett globalt fenomen som ständigt växer.
Med den fria rörligheten blir det allt lättare att röra sig över landgränserna. När något är
otillåtet i ens eget land, är det därmed relativt enkelt att ta sig till ett annat land där det
man söker efter är tillåtet. Den möjligheten utnyttjas av alltfler barnlösa par som tar sig
till länder där surrogatmoderskap tillåts för att uppfylla sin önskan om att få barn.
Oaktat denna utveckling på området finns det ännu inte något internationellt instrument
som reglerar surrogatarrangemang över landsgränser och därtill kopplade frågor.
Allmänt gäller att i händelse av grundläggande skillnader mellan hur länder och deras
rättssystem ser på vissa frågor, har det införts olika ”säkerhetsventiler” i internationella
instrument i syfte att kunna hantera uppkomna konflikter. Dessa säkerhetsventiler går
för det mesta ut på att länderna får slå vakt om sina grundläggande värderingar om
någon utländsk regel eller dom utgör angrepp på dessa. Sådana regler är avsedda att
användas i undantagsfall. En av säkerhetsventilerna är ordre public-regler som det
kommer att redogöras för närmare nedan.

3.2 Ordre public i svensk internationell privaträtt
3.2.1 Ordre public-förbehållet och kriterierna för dess användning
Ordre public-förbehållet utgör idag en allmänt erkänd princip inom internationell privatoch processrätt.49 I svensk rätt går förbehållet ut på att en bestämmelse i utländsk rätt
inte får tillämpas om tillämpningen skulle vara uppenbart oförenlig med grunderna för
den svenska rättsordningen.50 Detsamma gäller för ett avgörande som meddelats av en
utländsk myndighet.51 Det följer av förbehållets syfte att det bör tillämpas ex officio.52
Principen antas kunna användas även utan lagstöd. Det bör också tilläggas att när talan
49

Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 65. Se också Jänterä-Jareborg, Partsautonomi
och efterlevande makes rättsställning, s. 232.
50
A.st.
51
Jänterä-Jareborg, Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning, s. 232.
52
Bogdan a.a. s. 66. Se också Jänterä-Jareborg a.a. s. 233.
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är om ordre public-förbehållet, åsyftas den negativa sidan av ordre public som fungerar
som ett sistahandskorrektiv.
I svensk rätt är ordre public-förbehållet endast avsett att användas i undantagsfall. Det är
enbart grundläggande principer i det svenska rättssystemet som bör åtnjuta förbehållets
skydd.53 Om det inte hade ställts så höga krav på förbehållets tillämpning skulle hela
internationella privaträtten förlora sitt existensberättigande.54 Det är i sammanhanget
också viktigt att understryka att det inte är den utländska rättsregeln eller domen i och
för sig som man har att ta ställning till, utan enbart konsekvenserna av dess tillämpning
i det konkreta fallet.55 Bedömningen tar alltså sikte på resultatet i ett konkret fall och
innebär inte ett kategoriskt avvisande av en viss stats lag eller dom. Det är nämligen på
det viset att vissa regler och domar kan medföra stötande resultat i ett fall men inte i ett
annat.56
Det anses vidare att sakens anknytning till forumstaten kan påverka förutsättningarna
för användning av ordre public-förbehållet. När anknytningen till forumstaten är stark
anses det ligga närmare till hands att åberopa förbehållet än när anknytningen är svag.
Exempel på en stark anknytning som oftast föreligger vid gränsöverskridande surrogatarrangemang är att vederbörande är medborgare och har hemvist i det land där en
eventuell tillämpning av förbehållet aktualiseras.57
Utöver det ovanstående kan även rättsfrågans art ha en betydelse i sammanhanget.
Förbehållet förefaller ha större användning på områden där en viss reglering anses vara
påkallad av ett visst offentligt intresse, än på dispositiva rättsområden.58 Sålunda torde
förbehållet lättare kunna tillgripas i situationer som rör ett barns rättsställning än inom
exempelvis obligationsrätten när parterna i avtalet är jämstarka.59
Som exempel på fall där ordre public-förbehållet aktualiseras brukar anges situationer
där den utländska rätten eller domen strider mot moralregler i lex fori (domstolslandets
53

Bogdan a.a. s. 69.
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Jänterä-Jareborg a.a. s. 233.
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Se för det anförda Jänterä-Jareborg a.st.
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lag), regler om mänskliga rättigheter eller andra grundläggande principer såsom
exempelvis principen om medborgarnas likhet inför lagen.60
Nedan följer en genomgång av hur förbehållet har tillämpats i svensk rättspraxis.

3.2.2 Ordre public-förbehållet i svensk rättspraxis
Den grundläggande förutsättningen för den internationella privaträtten är att domstol
eller annan myndighet har möjlighet att tillämpa utländsk rätt. Den allmänt gällande
uppfattningen är därför att ordre public-förbehållet endast kan åberopas inom mycket
snäva gränser. Svenska domstolar och andra myndigheter är av den anledningen mycket
försiktiga vad gäller användningen av förbehållet. Det finns ytterst få avgöranden där
utländsk lag eller dom med öppen hänvisning till ordre public inte ansågs kunna
tillämpas.61 Det innebär inte nödvändigtvis att det sällan uppstår situationer där det är
påkallat att tillämpa förbehållet. Enligt Bogdan är det snarare på det viset att svenska
domstolar försöker att undvika använda förbehållet på ett öppet sätt.62 Istället försöker
man hitta andra vägar för att slippa tillämpa den icke-önskvärda lagen eller domen.63
Det finns dock många rättsfall där domstolen funnit att det inte är uppenbart oförenligt
med grunderna för den svenska rättsordningen att tillämpa utländsk rätt eller erkänna ett
utländskt avgörande. I NJA 1999 s. 181 ansågs det inte vara oförenligt med processuell
ordre public att den utpekade avlidne faderns arvingar inte beretts tillfälle att yttra sig i
den utländska rättegången. Domstolen konstaterade förvisso att en faderskapsdom har
en enligt svensk rätt stor betydelse för arvsrätten efter fadern. Det ansågs därför inte
vara förenligt med svensk rättsuppfattning att en avliden man kan förklaras vara fader
till ett barn utan att arvingarna först beretts tillfälle att yttra sig i målet. Med hänsyn till
den restriktiva tillämpning av ordre public-förbehållet som förutsatts ansåg dock Högsta
domstolen att den omständigheten att den utländska domen meddelats utan att
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Jänterä-Jareborg, Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning, s. 236.
Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 67 f.
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vederbörande beretts tillfälle att yttra sig, inte var tillräckligt för att den domen ska
anses vara uppenbart oförenlig med grunderna för den svenska rättsordningen.
Ett annat rättsfall som belyser bedömningen av ordre public-förbehållet i svensk praxis
är MIG 2012:4. I det fallet fastslog Migrationsöverdomstolen att ett svenskt erkännande
av ett arrangerat äktenskap som ingåtts i Irak av en femtonåring, inte var uppenbart
oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. Domstolen underströk bl.a. att
tillämpningen av ordre public-förbehållet ska vara restriktiv. Exempel på fall där
förbehållet ansågs kunna tillämpas är då äktenskap har ingåtts av någon som är mycket
ung eller då någon har tvingats till att ingå äktenskap.64 Som Bogdan uttrycker det får vi
hoppas att ”femton år utgör det lägsta ålder som svensk ordre public kan acceptera”.65
Utöver detta framgår av domskälen att sakens anknytning har en viss betydelse. Det
anges i det avseendet att tillämpning av främmande rätt kan lättare accepteras om det
enskilda fallet har stark anknytning till den främmande staten. Domen bekräftar därmed
vad som i svensk doktrin angetts om anknytningens betydelse.
En möjlig tolkning av migrationsfallet ovan är att det förmodligen hade ansetts vara
uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen om vederbörande
hade varit yngre vid tidpunkten för giftermålet. Det fallet belyser enligt min mening den
grad av försiktighet som råder då svenska domstolar tillämpar ordre public-förbehållet.
Förbudet mot barnäktenskap berör det mest grundläggande i svensk rätt, men ändå var
det i detta fall inte tillräckligt för att vederbörande inte var tillräckligt ung.
I KamR 934-08 fastslår kammarrätten i Jönköping att erkännande av ett äktenskap, som
ingåtts i Irak då vederbörande var fjorton år, är uppenbart oförenligt med grunderna för
den svenska rättsordningen. I det målet hade en man lämnat en anmälan om flyttning till
Sverige och i den uppgett att han gifte sig med sin hustru hösten 1997. Vid det tillfället
var hustrun 14 år och tre månader gammal. Skatteverket vägrade registrera den nämnda
vigseln med stöd av ordre public-förbehållet. Kammarrätten konstaterade att även om
det förflutit tio år sedan vigseln ägde rum och att paret hade fått tre barn, skulle dessa
omständigheter vägas mot de skyddsaspekter som ligger bakom förbudsregeln i 7 kap. 4
§ lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och
64
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Se också prop. 2003/04:48 s. 25.
Bogdan SvJT 2013 s. 939.
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förmyndarskap. Enär det inte heller framgick något som tydde på att ett underkännande
av äktenskapet skulle medföra allvarliga ekonomiska eller sociala följder för de berörda,
fann Kammarrätten att ett erkännande av äktenskapet var uppenbart oförenligt med
grunderna för den svenska rättsordningen.
Kammarrättsdomen ovan har en del liknelser med MIG 2012:4 som behandlats innan.
Den avgörande skillnaden synes vara den vederbörandes ålder. I kammarrättsdomen var
vederbörande endast ett år yngre. I den domen fanns inte heller någon stark anknytning
till Sverige. I kammarrättsdomen bekräftas därmed att femton år är den lägsta åldern
som numera kan godtas med hänsyn till ordre public-förbehållet.
Vidare fastslogs i NJA 1993 s. 420 att underhållsskyldighet mot ett vuxet barn inte
strider mot ordre public-förbehållet. Det konstaterades att underhållsskyldighet mot
vuxna barn som finns enligt tysk rätt och som inte för så länge sedan hade sin
motsvarighet i svensk rätt, inte ter sig som så främmande för svensk rättsuppfattning att
den kan anses vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen.
Det faktum att det fanns en liknande regel i svensk rätt tidigare förefaller enligt min
mening ha haft stor betydelse för utgången i målet.
Slutligen bör målet RH 2004:41 nämnas. Målet berör inte ordre public i direkt mening,
men är enligt min mening ändock relevant i det avseendet att domskälen vittnar om den
bedömning som troligen hade gjorts i fråga om ett surrogatavtal. I det fallet hade två
personer ingått ett avtal om avbrytande av havandeskap mot viss ersättning. Käranden i
målet yrkade att svaranden skulle förpliktas att till denne utge det avtalade beloppet
eftersom käranden hade fullgjort sin del av avtalet, dvs. avbrutit havandeskapet/gjort
abort. Yrkandet om ersättning avvisades av Svea hovrätt som fann att avtalet var ogiltigt
och saknade rättsverkan på grund av att det strider mot goda seder.
I sina skäl till det avvisade käromålet framhöll domstolen bl.a. att det ter sig helt
främmande ur ett etiskt perspektiv och i strid med de värderingar som ligger till grund
för abortlagstiftningen att låta en fråga om ekonomisk ersättning för ingreppet få
inverka på det val som kvinnan måste göra. Till stöd för den slutsatsen framhölls bl.a.
vederlagsförbudet i fråga om adoption som regleras i 4 kap. 6 § 2 st. FB. Vidare anförde
domstolen att en prövning av det ifrågavarande avtalet skulle innebära att rättsordningen
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medverkade till att de etiska och medicinska överväganden som bör föregå ett beslut om
utförande av abort, reducerades till enbart en fråga om ekonomisk ersättning för själva
ingreppet. En sådan ordning ansågs inte vara förenligt med de grundläggande etiska
värden som svensk rätt vilar på, varför käromålet avvisades.
Domskälen i fallet ovan påminner i mångt och mycket om en ordre public-prövning.
Samma argument som anfördes beträffande ett avtal om avbrytande av havandeskap
borde enligt min mening också ha bäring beträffande ett kommersiellt surrogatavtal
ingånget i utlandet. Mot bakgrund av dessa argument borde ett i utlandet ingånget
kommersiellt surrogatavtal bedömas vara uppenbart oförenligt med grunderna för den
svenska rättsordningen. Att tillerkänna rättslig effekt åt ett sådant surrogatavtal genom
att erkänna en i utlandet fastställd föräldraskapsdom som bygger på avtalet, torde i
samma utsträckning anses vara oförenligt med de grundläggande etiska värden som
svensk rätt vilar på.
Även om bedömningarna i de här angivna rättsfallen inte är helt invändningsfria, är inte
syftet att analysera dem något närmare. Det huvudsakliga syftet var snarare att belysa
hur ordre public-förbehållet tillämpas i praktiken av de svenska domstolarna. Denna
genomgång kommer sedan att tjäna som vägledning för analysen av förbehållet i
förhållande till kommersiella surrogatarrangemang och därtill kopplade frågorna.

3.2.3 Positiv ordre public
Vissa regler kan vara till den grad tvingande att de anses böra tillämpas oaktat att
rättsförhållandet i övrigt lyder under en annan stats lag. Sådana regler ger uttryck för
den positiva sidan av ordre public och brukar benämnas för internationellt tvingande
bestämmelser.66 Det handlar i dessa fall inte om någon korrigering, som är fallet med
negativ ordre public, utan om att vissa ”särskilt tvingande” regler anses böra tillämpas
oavsett vilken lag som i övrigt är tillämplig.67 Inom familjerätten brukar det oftast röra
sig om att regler inom den materiella rätten i lex fori tillämpas när dessa ger ett bättre
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skydd för barnet än den annars tillämpliga lagen.68 Huruvida syftet bakom en viss regel
är av sådan art att regeln bör ges omedelbar tillämpning bör avgöras med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet.69 Av detta följer att en och samma regel kan vara
internationellt tvingande i ett fall, men inte i ett annat.70
I många situationer kan positiv och negativ ordre public förstås som två sidor av samma
mynt. Tillämpning av utländsk rätt som strider mot inhemska internationellt tvingande
regler torde i regel också anses strida mot grunderna för den egna rättsordningen. Att
domstolen exempelvis vägrar erkänna barnäktenskap på grund av att det är uppenbart
oförenligt med ordre public-förbehållet, dvs. negativ ordre public, torde mycket väl
istället kunna förstås som att domstolen tillämpar regeln om förbud mot barnäktenskap i
2 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Det bör i det avseendet även tilläggas att tillämpningen av
internationellt tvingande regler i svenska domstolar synes, till skillnad från den mycket
restriktiva tillämpningen av ordre public-förbehållet, vara allt tilltagande.71
En intressant fråga är om det finns några regler avseende surrogatarrangemang som kan
anses utgöra internationellt tvingande regler. Enligt min mening finns det skäl att bl.a.
överväga om inte vederlagsförbudet i 4 kap. 6 § 2 st. FB i vissa fall kan vara en sådan
internationellt tvingande regel. Enligt vederlagsförbudet får en ansökan om adoption
inte bifallas om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning. Regeln innebär
dock inte att adoption inte får vara förenad med några kostnader överhuvudtaget. Syftet
med förbudet mot vederlag är nämligen inte att hindra betalning av befogade kostnader i
samband med adoption.72 Regeln kommer även till uttryck i konventionsregleringen på
området.73 Det som man avsåg att motverka med denna bestämmelse var missbruk av
adoptionsinstitutet som bestod i att adoptivföräldrar tog emot barn för pengarnas skull.74
Av 4 kap. 6 § 1 st. FB framgår vidare att tillstånd till adoption får ges endast om det är
till fördel för barnet. Utgångspunkten för adoptionsprövningen ska alltså vara barnets
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bästa. Mot bakgrund av adoptionsregleringen kan, enligt min mening, adoption mot
vederlag inte anses vara till barnets bästa. En sådan ordning skulle närmast att vara
betrakta som en slags barnförsäljning. Eftersom principen om barnets bästa berör
grundläggande svenska värderingar, anser jag att det finns skäl att betrakta förbudet mot
vederlag som internationellt tvingande.
Beträffande surrogatarrangemang kan vederlagsförbudet aktualiseras bl.a. i fall där ett
kommersiellt surrogatarrangemang ingånget i utlandet jämställs med adoption och i fall
som rör närståendeadoption av ett barn som tillkommit genom ett sådant arrangemang.
En tillämpning av vederlagsförbudet skulle på så sätt kunna hindra erkännande av en
utländsk föräldraskapsdom som härrör ur ett kommersiellt surrogatarrangemang.
En annan regel som enligt min mening utgör ett tydligare exempel på en internationellt
tvingande regel är moderskapsregeln i 1 kap. 7 § FB. Enligt denna bestämmelse är det
vid äggdonation (och surrogatmoderskap) den kvinna som föder barnet som anses vara
barnets rättsliga moder. Den regeln går inte att motbevisa i svensk rätt. Det främsta
syftet med moderskapsregeln är att motverka osäkerhet kring moderskapet. Utöver det
är regelns inneboende syfte också att säkerställa att barn som tillkommer på det sätt som
anges i regeln åtminstone tillerkänns en rättslig förälder. Övertygande skäl talar därmed
för att moderskapsregeln i 1 kap. 7 § FB bedöms vara internationellt tvingande i fall
som rör erkännande av i utlandet fastställda moderskap.
Utöver det ovan angivna finns det enligt min mening knappast några andra regler på
detta område vars syfte är tillräckligt grundläggande för att regeln ska kunna hänföras
till den positiva sidan av ordre public.

3.2.4 Materiell ordre public enligt IFL
Enligt 7 § IFL gäller som huvudregel att utländska faderskapsavgöranden ska erkännas i
Sverige. Detsamma gäller enligt lagens 8 § också en utländsk fastställelse av faderskap
genom bekräftelse. Ordre public-förbehållet återfinns i 12 § IFL enligt vilken ett
avgörande av en utländsk domstol inte gäller i Sverige om det skulle vara uppenbart
oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna avgörandet. Enär
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bedömningen av förbehållets tillämpning är resultatdriven, är det inte möjligt att i
förväg ange exakt vilka situationer som avses i 12 §. Utrymmet för processuell ordre
public synes dock vara begränsat eftersom sådana vägransgrunder går i de flesta fallen
att hänföra till de grunderna som anges i 7 § 2 st. Den processuella sidan av ordre public
tar nämligen sikte på stötande inslag i själva rättsförfarandet.75 Processuell ordre public
lämnas därhän i denna framställning. Utrymmet för materiell ordre public torde däremot
vara större eftersom grunderna i 7 § 2 st. inte tar sikte på den materiella sidan. Materiell
ordre public tar sikte på stötande inslag i domens innehåll.76
Beträffande tillämpningen av 12 § IFL anges i lagens förarbeten att möjligheten att
vägra erkänna en utländsk dom synes, med hänsyn till de grundläggande värderingarna i
svensk rätt, kunna övervägas ”främst i fall där det står klart att domen inte stämmer
överens med den biologiska sanningen eller där det åtminstone råder grundade tvivel
om den saken”.77 Den möjligheten torde dock endast finnas i enstaka undantagsfall.78
Det anges vidare att det som främst ska prövas i sådana fall är den åberopade domen
och inte den lagstiftning som ligger till grund för domen.79 Lagstiftningens förenlighet
med den svenska rättsuppfattningen bör endast prövas i den utsträckning den har
tillämpats av den utländska domstolen och påverkat domslutet.80
Det förefaller vara så att 12 § IFL är främst avsedd att tillämpas i fall där det visar sig
att den som i utlandet har fått sitt rättsliga faderskap fastställt egentligen inte är barnets
genetiska fader. Om man anammar det tankesättet torde det vara uppenbart oförenligt
med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna en i utlandet fastställd
föräldraskapsdom som utpekar den tilltänkta modern i ett surrogatarrangemang som den
rättsliga modern. I sådana fall stämmer ju domen inte överens med den biologiska
sanningen enär det är surrogatmodern som är den biologiska modern. Frågan är om
lagförarbetena i fråga kan tjäna som vägledning också beträffande i utlandet fastställda
moderskap.
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Eftersom förarbetena till IFL är från en tid där surrogatarrangemang inte var kända, kan
det också ifrågasättas hur mycket vägledning som egentligen kan inhämtas från dessa. I
surrogatmål kan det enligt min mening inte hävdas att det är endast i fall där grundad
tveksamhet om den biologiska sanningen råder som en tillämpning av ordre publicförbehållet kan aktualiseras. Huvudproblematiken berör numera andra aspekter än bara
den biologiska. Nu för tiden är det mycket mer som står på spel än vad som kunde ha
förutsatts vid tidpunkten för förarbetenas utfärdande.
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4 Etiska komplikationer
4.1 Inledning
Surrogatmoderskap är en etiskt komplex metod som involverar flera olika aktörer. De
olika konstellationerna av ett surrogatarrangemang medför flera etiska komplikationer
som kräver svåra intresseavvägningar. Det grundläggande etiska dilemmat på området
är konflikten mellan å ena sidan någons önskan att få barn och å andra sidan risken för
teknifiering av reproduktionsprocessen samt instrumentalisering och exploatering av
surrogatmodern.81 Hur långt ska man få gå för att uppfylla sin önskan om att få ett barn?
För att kunna göra en analys av de grundläggande principerna som aktualiseras, krävs
en viss förståelse för vad etiska överväganden går ut på. Enligt statens medicinsk-etiska
råd går etiska överväganden ut på att man analyserar, tolkar och kritiskt granskar men
också systematiserar de argument och principer som kan anföras för och mot ett visst
handlande.82 Det allmänna syftet med den etiska analysen är enligt rådet att identifiera
berörda aktörer, beskriva aktuella valsituationer, vilka värden som står på spel samt
klargöra intresse- och värdekonflikter.83 I normativ etik argumenteras för ett ställningstagande, där de viktigaste argumenten är kunskaps- och värdebaserade.84
Eftersom surrogatarrangemang involverar flera parter, aktualiseras grundläggande etiska
principer. Nedan följer en genomgång av de för framställningen relevanta principer.

4.2 Människovärdesprincipen
4.2.1 Principens innebörd
Ett huvudargument mot kommersiella surrogatarrangemang är att sådana kan strida mot
människovärdesprincipen. Denna princip innebär i dess enklaste form att alla människor
har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i
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samhället.85 Människovärdesprincipen finns lagfäst i bl.a. 2 § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), HSL. I den bestämmelsen stadgas att vården ska ges med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.
Begreppet människovärde har en central roll i den etiska debatten. Föreställningen om
alla människors lika värde innebär att alla människor har vissa fundamentala rättigheter
som ska respekteras och att ingen i dessa avseenden är förmer än någon annan.86 Det
utgör grunden för flera mänskliga rättigheter och syftar till att förhindra oönskade
företeelser såsom diskriminering, stigmatisering och kommersialisering av människan.87
Människovärdesprincipen återfinns i flera internationella dokument. I de flesta av dessa
har man fäst vikt vid en kantianskt inspirerad tolkning av människovärdet. Enligt denna
teori är människovärdet något som inte kan värderas i pengar.88 Människan ska enligt en
besläktad idé alltid behandlas som mål i sig, inte enbart som medel.89
Vad begreppet människovärde konkret innebär i praktiken kan i många fall upplevas
som oklart. Enligt det medicinsk-etiska rådet är det dock oftast inte förenat med några
större svårigheter att urskilja sådant som kränker människans värdighet.90 Till dessa hör
bl.a. slaveri, diskriminering, kommersialisering av människokroppen, men också olika
former av ”trafficking” (organiserad sexhandel och exploatering av kvinnor) och annan
instrumentalisering av människor.91
Diskussionen kring människovärdesprincipen och kommersiella surrogatarrangemang
brukar främst kretsa kring en huvudpunkt som i sin tur kan indelas i två delar. Det
framhålls att metoden är exploaterande genom att (1) den utnyttjar kvinnans ofta svaga
socioekonomiska ställning och genom att (2) kvinnan används som enbart ett medel för
att lösa det ofrivilligt barnlösa parets problem. Nedan följer en närmare analys av dessa
aspekter.
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4.2.2 Exploatering av kvinnans svaga ekonomiska ställning?
4.2.2.1 Definition av begreppet ”exploatering”
Exploateringsargumentet hör till ett av de vanligaste argumenten mot den kommersiella
formen av surrogatmoderskap. Det framhålls av inte minst statens medicinsk-etiska råd
att metoden riskerar att leda till exploatering av socialt utsatta kvinnor.92 I det avseendet
hänvisas det främst till fattiga kvinnor i tredje länder, kvinnor som annorledes har små
möjligheter att göra förtjänst.93 Som ett exempel på det sistnämnda anges den tidigare
blomstrande kommersiella verksamhet som har växt fram i bl.a. Indien och Thailand.94
Även om det argumentet är det mest förekommande, råder det ingen samstämmighet
beträffande frågan om varför metoden är exploaterande.
Begreppet exploatering kommer från det franska ordet exploiter och betyder utnyttja.95
Ett vanligt förekommande exempel på mänsklig exploatering är att någon tvingas arbeta
för någon annan utan ersättning.96 Utgångspunkten är att det föreligger ett ojämlikt
förhållande mellan två (eller flera) parter, där den ena parten, den starkare, otillbörligt
och hänsynslöst utnyttjar den andra parten.97 Frågan är hur exploateringsbegreppet står
sig i förhållande till surrogatarrangemang.

4.2.2.2 Kriterierna för exploatering
Kriterierna för exploatering i samband med surrogatmoderskap diskuteras utförligt i
bl.a. boken Det förbjudna mödraskapet som är skriven av Kutte Jönsson, doktor i
praktisk filosofi. För att det ska röra sig om exploatering krävs det enligt Jönsson att det
först och främst förekommer ett medvetet utbyte av varor och tjänster mellan två
parter.98 Vidare krävs att exploatören är väl medveten om att ersättningen i utbytet är

92

Smer-rapport 2013:1 s. 169.
A.st.
94
Indiens regering har numera uttalat att den planerar att förbjuda surrogattjänster för utlänningar, dessa
tjänster kommer därmed att vara reserverade för enbart Indiens egna medborgare. Ett sådant förbud
kommer med all sannolikhet att ha stor inverkan på den surrogatmarknad som har växt fram i Indien. Ett
sådant förbud har redan införts i Thailand efter det uppmärksammade ”Baby Gammy” fallet.
95
Nationalencyklopedin 24/10 2015.
96
A.st.
97
Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s. 127.
98
A.a. s. 136.
93

30

mindre än vad den rimligen borde vara i förhållande till varan/tjänsten.99 Hur stor är en
rimlig ersättning för den tjänst och det arbete som surrogatmödrar genomför? Är det
överhuvudtaget möjligt att värdera och fastställa ett pris som är rättvist?
För att det ska röra sig om exploatering krävs därutöver att surrogatmoderns samtycke
inte var frivilligt. Det kriteriet består av två separata delar som Jönsson benämner för
tvångsklausulen och okunnighetsklausulen.100 Samma termer kommer för tydlighetens
skull också att användas i denna framställning. Enligt tvångsklausulen är det att anse
som exploatering om surrogatmodern befinner sig i en sådan besvärlig situation att hon
”tvingas” acceptera erbjudandet utan att egentligen vilja det eller utan ersättning.101
Enligt okunnighetsklausulen handlar det om exploatering om surrogatmodern vilseleds
av exempelvis surrogatförmedlingen eller de tilltänkta föräldrarna genom att de till
exempel döljer nödvändig information.102

4.2.2.3 Slutsatser
Enligt den definition av begreppet exploatering som redovisas i denna uppsats rör det
sig alltså inte om exploatering i fall där surrogatmodern gör ett alltigenom frivilligt val
och får rimlig ersättning för sina ”tjänster”. I bedömningen av om samtycket har varit
frivilligt tas inte sällan hänsyn till de levnadsförhållanden under vilka surrogatmodern
lever. Beträffande den aspekten hävdar Jönsson att det faktum att surrogatmodern lever
under ansträngda förhållanden som försätter henne i en socioekonomisk sårbar ställning,
inte fråntar henne kapaciteten att frivilligt ingå avtal.103 Denna aspekt utvecklas mer
ingående under avsnitt 4.3.
Det bör också förtydligas vad som i dessa sammanhang avses med ”tvång”. I denna
uppsats görs en skillnad mellan fall där surrogatmodern ingår ett reproduktivt avtal
under faktiskt tvång och fall där avtalet kan uppfattas som tvingande på grund av att
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surrogatmodern har begränsade möjligheter att förbättra sin livssituation på annat sätt.
Distinktionen är central eftersom det är endast i de förstnämnda fallen det kan röra sig
om exploatering enligt den definitionsmässiga tolkningen av begreppet.
Enligt resonemanget som förts ovan behöver kommersiella surrogatarrangemang inte
nödvändigtvis vara de facto exploaterande. Det synes snarare vara på det viset att det är
altruistiska surrogatarrangemang som är problematiska i detta hänseende. Det utgår
nämligen ingen ersättning till surrogatmodern i sådana typer av arrangemang. Det är
problematiskt eftersom ersättning för ”tjänsten” är ett av grundförutsättningarna för att
surrogatarrangemanget inte ska klassificeras som exploatering enligt den i denna
framställning angivna definitionen.
Det bör avslutningsvis lyftas fram att när det talas om exploatering av surrogatmödrar,
hänvisas det för det mesta till en grupp fattiga och socialt utstötta kvinnor i tredjeländer.
Innebär detta att det inte är att anse som exploatering så fort surrogatmodern befinner
sig i en situation där hon inte lider ekonomisk nöd men ändå väljer att ställa upp mot
ersättning? Det är till exempel sällan som surrogatmödrar i USA lider någon direkt nöd.

4.2.3 Mål eller medel?
Den andra delen av exploateringsargumentet består av argumentet att den kommersiella
formen av surrogatarrangemang strider mot människovärdesprincipen i det avseendet att
surrogatmodern används som enbart ett medel för att lösa det ofrivilligt barnlösa parets
problem.104 En människa får nämligen aldrig betraktas eller behandlas som enbart ett
medel.105 En viktig fråga blir då om det är möjligt att betrakta surrogatarrangemang på
något annat sätt än att en kvinna används instrumentellt. Det blir svårt enligt min
mening eftersom den uttalade avsikten från början är att surrogatmodern ska avsäga sig
alla rättigheter beträffande barnet.
I sin rapport om assisterad befruktning från 2013 framhåller det medicinsk-etiska rådet
att argumentet om att surrogatmodern endast används som ett medel inte har samma
104
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bärkraft beträffande altruistiska surrogatarrangemang. Rådet menar att den som av
altruistiska skäl hjälper en närstående att bli förälder kan uppleva stor tillfredsställelse
över sin förmåga och gärning. Surrogatmodern uppfyller då enligt rådet även sina egna
behov och blir därigenom inte enbart ett medel för att uppfylla någon annans önskan.106
Jag ställer mig kritisk till medicinsk-etiska rådets resonemang i detta hänseende. Rådet
uttrycker här en föreställning om något som det inte har stöd för. Forskningen på detta
område är nämligen för begränsad för att några säkra slutsatser ska kunna dras. För det
första är det oklart om surrogatmödrar känner den tillfredsställelsen som rådet påtalar.
För det andra är det högst tveksamt om surrogatmoderns eventuella positiva känslor
eliminerar det faktum att hon används som ett medel för att nå det slutgiltiga målet, dvs.
att föda barn för någon annan.
Om rådet nu anser att eventuella känslor av tillfredsställelse eliminerar det faktum att
surrogatmodern används som enbart ett medel, ställer jag mig fundersam till varför
rådet inte förde samma resonemang beträffande kommersiella surrogatarrangemang. Är
det uteslutet att surrogatmödrar i kommersiella surrogatarrangemang kan uppleva en
liknande tillfredsställelse över sin förmåga och gärning? Hur fungerar rådets argument i
praktiken? Dessa frågor lämnas obesvarade av det rådets alltför allmänna formulering.

4.3 Självbestämmande och autonomi
4.3.1 Principens innebörd
”Min mans vänner kunde inte förstå hur han kunde låta mig göra det. Men det är min
rätt att göra vad jag vill med min kropp.”107
Rätten till självbestämmande och autonomi är en av de mest grundläggande principerna
inom den moderna medicinska etiken. Innebörden av denna princip är att var och en ska
ha rätt att bestämma över sitt eget liv i enlighet med sin egen uppfattning, samt kunna
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leva i enlighet med sina egna värderingar och grundläggande önskemål.108 Alla har helt
enkelt rätt att själva bestämma hur de vill leva sitt liv och vilka risker de vill utsätta sig
för.
Autonomi har traditionellt inte bara betraktats som ett värde som ska främjas utan också
som något som kan medföra negativa rättigheter eller restriktioner för hur man får
behandlas av andra.109 Grundtanken är att om en individ är vuxen och beslutskompetent,
ska inte andra få hindra den individen från att fatta och genomföra självständiga
beslut.110 Det förutsätter dock att individen inte kränker någon annans rättigheter eller
skadar någon.
Principen om självbestämmande och autonomi är ett av de starkaste och mest använda
argument till stöd för surrogatmoderskap. Kvinnans autonomi och den fria individen
står här i centrum. Varför ska en kvinna inte kunna få föda barn åt någon annan om hon
vill det? Varför ska en surrogatmoder inte kunna ta betalt för all den tid och möda hon
lägger ned under graviditeten? Har inte kvinnor rätt att själva få bestämma över sina
egna kroppar? Dessa är endast få exempel på de frågeställningar som dyker upp i
diskussionen om självbestämmande.

4.3.2 Frivilligt samtycke
Som nämnts tidigare under avsnitt 4.2.2 i denna uppsats rör det sig inte om exploatering
om bl.a. surrogatmodern lämnar ett alltigenom frivilligt samtycke. Ett samtycke till
surrogatarrangemang anses vara frivilligt om det har lämnats utan någon som helst press
och surrogatmodern har varit fullt införstådd med vad hon ger sig in på och vilka
alternativ hon har.111 Den viktigaste frågan i detta sammanhang är enligt min mening
den följande: Kan det på ett effektivt och rättssäkert sätt säkerställas att surrogatmodern
i fråga ställer upp av ren fri vilja, utan någon som helst utomstående påverkan? Enligt
Smer kan detta inte säkerställas i kommersiella surrogatarrangemang. Rådet menar att
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eftersom ekonomiska vinstsyften utgör en starkt drivande faktor i sådana arrangemang,
kan det ifrågasättas om inte kvinnorna ställer upp endast för att de befinner sig i en
ekonomiskt trängd situation och därmed inte autonomt.112 Rådet synes i sitt resonemang
utgå från dels att det är enbart kvinnor som lider ekonomisk nöd som ställer upp som
surrogatmödrar, och dels att det aldrig går att säkerställa en fri vilja när det finns pengar
inblandade.
I bedömningen av om surrogatmoderns samtycke har varit frivilligt tas alltså hänsyn till
de privata levnadsförhållandena under vilka hon lever. Saker som fattigdom eller behov
av större inkomst anses försätta surrogatmodern i en betydligt mer ofördelaktig position
i förhållande till de tilltänkta föräldrarna.113 Frivilligheten ifrågasätts därmed varje gång
pengar är inblandade.114 Det är just av det skälet som de flesta australienska delstaterna
enbart tillåter altruistiska surrogatarrangemang.115 Det antas att samtycket ger uttryck
för en fri och genuin vilja att ingå surrogatarrangemang när det inte finns ekonomiska
motiv.116 Här förefaller man ha bortsett från icke-ekonomiska påtryckningar.
Graden av frivillighet kan dock enligt det medicinsk-etiska rådet också ifrågasättas i
altruistiska surrogatarrangemang. I sådana arrangemang finns det nämligen risk för
påtryckningar i form av press från närstående.117 Det intressanta är att rådet hävdar att
risken för påtryckningar från närstående kan avhjälpas med en omsorgsfull
lämplighetsprövning i varje enskilt fall.118 En sådan prövning borde enligt rådets
mening också säkerställa att surrogatmodern har en stark önskan att bära ett barn åt
någon annan, samt att hon är i stånd att både fysiskt och psykiskt genomgå processen.119
Hur kommer det sig att en lämplighetsprövning bedöms kunna avhjälpa riskerna för
påtryckningar och säkerställa autonomt självbestämmande i altruistiska men inte
kommersiella surrogatarrangemang? En sådan distinktion är enligt min mening inte
påkallad.
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Inledningsvis är det enligt min mening inte möjligt att avhjälpa påtryckningsriskerna i
dess helhet, oaktat vilken form av surrogatmoderskap eller avhjälpningsmetod det är
talan om. Påtryckningar som kan förekomma i surrogatarrangemang är starkt kopplade
till den privata sfären och det går därför inte att fullt kontrollera på ett rättssäkert och
effektivt sätt om sådana föreligger eller inte. Sedan finner jag inget som talar för att en
lämplighetsprövning inte likväl skulle fungera i kommersiella surrogatarrangemang.
Även om en lämplighetsprövning inte kan råda bot på påtryckningsriskerna, anser jag
att en sådan prövning kan identifiera och reducera de grövsta riskerna i varje enskilt fall.
På det sättet vore det möjligt att säkerställa en viss grad av frivillighet. En naturlig
följdfråga i det sammanhanget blir vilken grad av frivillighet som kan godtas?
Förmågan att frivilligt ingå avtal synes alltså begränsas av surrogatmoderns objektivt
konstaterbara ekonomiska ställning. Det sättet att resonera begränsar enligt min mening
rätten till självbestämmande och autonomi. Enär surrogatmödrar är låginkomsttagare i
de flesta fallen och graden av frivillighet ifrågasätts i princip varje gång det rör sig om
ett kommersiellt surrogatarrangemang, får argumentet om självbestämmanderätt en
obetydlig roll i debatten.
Anta exempelvis att en surrogatmoder genomgår en sådan lämplighetsprövning som
anges ovan och slutsatsen blir att det klart övervägande skälet till varför hon ställer upp
är ekonomiskt. Hur påverkar det rätten till självbestämmande och autonomi? Bortfaller
ens förmåga att handla autonomt när ens levnadsförhållanden är sådana att det för
omgivningen kan uppfattas begränsa graden av frivillighet?
Anta vidare att en surrogatmoder genomgår en lämplighetsprövning och slutsatsen blir
även här att den drivande faktorn är pengar. Till skillnad från scenariot ovan befinner
sig dock surrogatmodern inte i någon direkt ekonomiskt trängd situation, utan har det
bra ställt ekonomiskt. Hur påverkar den sistnämnda faktorn rätten till självbestämmande
och autonomi? Kan graden av frivillighet ifrågasättas även i ett sådant fall?
Argumenten som det medicinsk-etiska rådet anför för altruistiska surrogatarrangemang
är enligt min mening inte övertygande. Det främsta skälet till det är att samma argument
kan enligt min mening i princip också användas för att rättfärdiga den kommersiella
formen. Ett undantag finns dock. Den aspekten diskuteras i det nästföljande avsnittet.
36

4.4 En ny form av barnhandel?
Av de olika aktörerna ett surrogatarrangemang involverar, är det blivande barnet den
mest utsatta och minst skyddade. Den omständigheten gör det särskilt angeläget att
samhället bevakar dessa barns intressen. Den viktigaste aspekten i detta sammanhang är
ersättningen som utgår till surrogatmödrar. Det råder nämligen osäkerhet kring vad
ersättningen är avsedd att kompensera för. Utgår ersättningen för surrogatmoderns
tjänster eller för produkten, dvs. barnet? Svaret på denna fråga lär i någon mening styra
uppfattningen om huruvida det är legitimt att moraliskt rättfärdiga en marknad för
surrogatmoderskap. Att det rör sig om en tjänst i någon mening anser jag vara
odiskutabelt. Resonemanget slutar emellertid inte med detta, utan metoden rymmer fler
aspekter. Jag anser nämligen att kommersiella surrogatarrangemang kan ses som en
form av barnhandel.
Eftersom ett surrogatarrangemang syftar till att ett barn kommer till för att sedan lämnas
över till tilltänkta föräldrar, måste kontrakten mellan parterna emellan skrivas på ett sätt
att surrogatmodern ger upp sina rättigheter till barnet. På det viset utgör metoden en
blandning av köp av tjänst och köp av en produkt, alltså barnet.120 Motståndarna till det
resonemanget framhåller å sin sida att det knappast handlar om ett köp av ett faktiskt
existerande barn, utan endast om en tjänst som i bästa fall leder fram till ett barn.121 Det
framhålls vidare att det inte kan vara fråga om barnhandel enär det skulle implicera att
någon har äganderättsanspråk på barnet, något som inte finns. Det är därför inte barnet
det köpslås om utan föräldrarättigheterna, enär det är underförstått att surrogatmodern
ska avsäga sig rättigheterna till det kommande barnet när hon ingår surrogatavtalet.122
För att kunna göra en fullgod bedömning av om kommersiella surrogatarrangemang
utgör en form av barnhandel, är det enligt min mening avgörande att utgå från en väl
etablerad definition. En definition av barnhandel återfinns i FNs fakultativa protokoll
om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi – ett tilläggsprotokoll till
FNs Barnkonvention – (FNs protokoll). I protokollets art 2 a anges att försäljning av
barn är ”varje handling eller transaktion genom vilken ett barn överförs av en person
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eller grupp av personer till annan mot betalning eller någon form av ersättning”. Sverige
ratificerade protokollet år 2006.
I kommersiella surrogatarrangemang överlämnar surrogatmodern barnet till de tilltänkta
föräldrarna mot betalning. Det krävs enligt definitionen ovan inte mycket mer än så för
att kriterierna för barnförsäljning ska vara uppfyllda. Hur man än vrider och vänder på
olika argument, går det enligt min mening inte att komma ifrån det faktum att ett barn
överförs mot betalning. Denna tolkning delas också av vissa experter på området.123
Bl.a. professor John Tobin anger följande:
The ordinary meaning of terms such as “transfer”, “remuneration” and “consideration”
indicates that a commercial surrogacy will fall within the definition of the sale of a
child. Put simply, such an arrangement contemplates that a child will be carried to the
term and delivered by one person (the surrogate mother) and given (transferred) to
another (the intending parent(s)) in exchange for money (remuneration).124

Det bör i detta avseende också nämnas att FNs barnkommitté berörde den ifrågavarande
frågan till en viss del i samband med diskussionen om olaglig adoption. Barnkommittén
uttalade då följande: ”Widespread commercial use of surrogacy, including international
surrogacy, which is violating various rights of children and can lead to the sale of
children.”125
Avslutningsvis anser jag att diskussionen om barnhandel bör tillnärmas med betydande
försiktighet och restriktivitet. Oavsett vilken ställning som intas i frågan bör nedan
angivna citat av Carmel Shalev hållas i åtanke.
”Even if the transaction is seen as a contract for reproductive services rather than for
the sale of a baby, the result is still the same –
to put a monetary value on a life that is considered priceless.”126
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5 Rättsliga utmaningar
5.1 Vilka blir barnets rättsliga föräldrar?
Den viktigaste rättsliga utmaningen med surrogatmoderskap rör frågan om det rättsliga
föräldraskapet. Eftersom surrogatmoderskap inte regleras i svensk rätt, uppstår frågan
om vilka som ska anses vara de legala föräldrarna till det barn som tillkommit genom ett
surrogatarrangemang i utlandet. Så som den svenska lagstiftningen ser ut i dagsläget
riskerar barnet att lämnas med enbart en rättslig förälder som inte ens har haft för avsikt
att utöva något föräldraskap i egentlig mening. I svensk rätt är det nämligen endast
surrogatmodern, dvs. den som faktiskt föder barnet, som enligt 1 kap. 7 § FB säkerställs
det rättsliga föräldraskapet. Vad avser föräldraskapet för de tilltänkta föräldrarna i ett
surrogatarrangemang är mycket mera oklart.
Bristen på reglering av surrogatarrangemang innebär att den svenska lagstiftningen inte
är anpassad för de rättsliga frågor som uppstår när personer bosatta i Sverige får barn
genom sådana arrangemang i andra länder och sedan tar med barnet till Sverige. Det
finns endast en lag på det svenska internationellt privaträttsliga området som tar sikte på
fastställande av föräldraskap, nämligen lagen om internationella faderskapsfrågor, IFL.
Inte heller den lagen är dock anpassad för surrogatarrangemang och kan dessutom
medföra vägrat erkännande av hänsyn till svensk ordre public. Lagens tillämpningsområde är därtill begränsat till internationella faderskapsfrågor eller till ”föräldraskap” i
den mening som avses i 1 kap. 9 § FB. Huvudsyftet med detta avsnitt är att belysa de
rättsliga utmaningar som är förknippade med rättsligt föräldraskap, samt att redogöra för
hur rättsligt föräldraskap fastställs i fall där surrogatmoderskap använts. Dessa kommer
sedan att utvecklas under nästföljande kapitel.

5.1.1 Fastställande av faderskap
I flertalet rättsordningar gäller en legal faderskapspresumtion som innebär att den man
som modern är gift med vid tidpunkten för barnets födelse presumeras vara barnets
fader. Frågan om tillämplig lag rörande faderskapspresumtionen regleras i 2 § IFL. En
man som är eller har varit gift med ett barns mor ska anses vara barnets fader, om det (i)
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följer av lagen i den stat där barnet vid födelsen fick hemvist, eller i andra hand (ii)
lagen i den stat där barnet vid födelsen blev medborgare. Frågan ska emellertid alltid
bedömas enligt svensk rätt om barnet vid födelsen fick hemvist i Sverige. Enligt
Bogdan torde 2 § IFL analogiskt kunna tillämpas även för frågan om vilken kvinna som
på grund av lag ska anses som barnets mor vid surrogatmoderskap och äggdonation.127
Det finns i princip två typer av faderskapsmål. Den ena typen avser mål om hävande av
faderskapspresumtionen, dvs. negativ faderskapstalan, och den andra typen avser mål
om fastställelse av faderskap, dvs. positiv faderskapstalan. I 5 § IFL finns en enhetlig
lagvalsregel som omfattar båda typerna. Enligt 5 § 1 st. ska talan om hävande av
faderskapspresumtionen uppkommen enligt 2 § eller om fastställelse av faderskap,
prövas i enlighet med lagen i den stat där barnet har sitt hemvist när målet avgörs i
första instans. Överfört till surrogatarrangemang betyder 5 § 1 st. IFL att svensk rätt ska
tillämpas i ett eventuellt faderskapsmål om barnet har hemvist i Sverige när målet
avgörs i första instans.
Förutsatt att barn som tillkommit genom surrogatmoderskap förvärvar hemvist i Sverige
vid den relevanta tidpunkten fastställs faderskap i enlighet med reglerna i FB. För barn
födda utomlands av en gift moder fastställs faderskapet genom faderskapspresumtionen.
Regeln återfinns i 1 kap. 1 § FB. Om surrogatmodern är gift vid tidpunkten för barnets
födelse, presumeras alltså hennes make vara barnets fader. Enär det rättsliga faderskapet
inte alltid överensstämmer med den biologiska sanningen, är det enligt 1 kap. 2 § FB
möjligt att under vissa förutsättningar häva faderskapspresumtionen. Det framgår av
bl.a. lagens 1 kap. 2 § 1 st. 2 p. att faderskapet kan hävas om det visas att maken inte är
barnets biologiska fader. Enligt lagens 1 kap. 2 § 2 st. kan faderskapet också hävas
genom att maken godkänner en av en annan man angiven faderskapsbekräftelse. Det
tillvägagångssättet brukar benämnas för tredjemanserkännande.128 Huruvida den legala
faderskapspresumtionen har hävts genom att en annan mans faderskap fastställts ska
bedömas enligt samma lag som har tillämpats när den andra mannens faderskap först
fastställdes.129
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Om modern inte är gift vid barnets födelse ska faderskapet enligt 1 kap. 3 § FB utredas
och fastställas genom bekräftelse eller dom. I de fall faderskapet fastställs genom en
bekräftelse måste den godkännas av socialnämnden. Godkännandet får enligt 1 kap. 4 §
FB ske endast om det kan antas att mannen är den biologiska fadern till barnet. På så vis
kan alltså en genetisk fader till ett barn som tillkommit genom surrogatmoderskap få sitt
rättsliga faderskap fastställt. Europadomstolens praxis beträffande gränsöverskridande
surrogatarrangemang visar också att det numera är en skyldighet för de fördragsslutande
staterna att fastställa rättsligt faderskap för en genetisk fader.130 Det anges däremot inget
om vad som gäller för den tilltänkta genetiska modern. Problematiken berörs närmare i
nästkommande kapitel.
Eftersom surrogatmoderskap inte är reglerat i svensk rätt, har den andra tilltänkta
föräldern i ett surrogatarrangemang ingen i svensk rätt lagstadgad rätt att få sitt rättsliga
föräldraskap fastställt.131 Den enda möjligheten som den parten lämnas med är att söka
förvärva rättsligt föräldraskap genom adoption. Det handlar i sådana fall om en s.k.
närståendeadoption som regleras i 4 kap. 3 § FB. Enligt den regeln får den ena maken
med den andre makens samtycke adoptera dennes barn. För att en närståendeadoption
ska vara möjligt krävs att den tilltänkta genetiska fadern först får sitt rättsliga
föräldraskap fastställt och därefter tillerkänns ensam vårdnad om barnet. Det krävs
också att personerna i fråga är i ett formaliserat förhållande. Det framgår nämligen av
huvudregeln i 4 kap. 3 och 4 §§ FB att det är enbart makar (eller registrerade partner)
som får adoptera gemensamt. Om inte dessa förutsättningar är för handen får båda
vända sig till adoptionsinstitutet, oaktat befintliga genetiska band eller annat.
Det intressanta i det sammanhanget är också att det i svensk rätt gäller olika regler för
samkönade manliga par och samkönade kvinnliga par. Medan det är fullt möjligt att få
ett faderskap fastställt, finns det ingen motsvarande regel som möjliggör fastställande av
moderskap. Enligt 1 kap. 7 § FB är det nämligen den kvinna som föder barnet som
anses vara den legala modern. Denna form av ”moderskapspresumtion” kan inte brytas.
För ett samkönat kvinnligt par som får barn genom ett surrogatarrangemang är därmed
adoption det enda möjliga alternativet för båda två.
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Nedan följer en närmare genomgång av föräldraskap genom adoption och de därtill
kopplade frågorna.

5.1.2 Föräldraskap genom adoption
Enligt huvudregeln i 4 kap. 3 § FB får makar inte adoptera annat än gemensamt. Den
ena maken får emellertid med den andre makens samtycke adoptera dennes barn. Det
förfarandet är däremot inte helt problemfritt när det rör sig om surrogatarrangemang. Ett
fall som belyser det på ett konkret sätt är NJA 2006 s. 505. Fallet handlar om en kvinna
som hade ansökt om att få adoptera sin makes barn men nekades adoption sedan hennes
make återkallade sitt samtycke i hovrätten. Barnet var hennes och makes genetiska barn
som tillblivit genom surrogatmoderskap. Majoriteten i Högsta domstolen fann att
adoption av makes barn kräver makens samtycke. Enär hans samtycke till adoptionen
inte längre fanns, avslogs adoptionsansökan.
Till stöd för sin slutsats hänvisade majoriteten till NJA 1973 s. 62 där det fastslogs att
ett av underrätt fattat beslut om adoption ska upphävas av högre rätt om en förälder
överklagar beslutet och återkallar sitt samtycke. Även med beaktande av de speciella
omständigheterna i detta fall fanns det enligt majoriteten inte förutsättningar att vid sin
adoptionsprövning frångå principen om att erforderligt samtycke ska föreligga vid
tidpunkten för prövningen. Principen framhölls vara förenlig med Barnkonventionen.132
Majoritetens resonemang ger vid handen att det inte synes finnas några möjligheter att
frångå kravet på vårdnadshavares samtycke till adoption.133
Högsta domstolens beslut i NJA 2006 s. 505 var inte enhälligt, utan två av justitieråden
ville bevilja adoptionen. Skiljaktiga framhöll å sin sida att ansökan om adoption
utgjorde i första tagen en begäran om rättsordningens stöd för att erhålla rättslig verkan
av ett förfarande som inte är accepterat i svensk rätt. En sådan talan borde därmed redan
på den grunden inte kunna föras i svensk domstol. Därtill ansåg skiljaktiga att
ändamålen för kravet på samtycke är mot bakgrund av de speciella omständigheterna i
fallet i viss mån föråldrade och därför inte gör sig gällande. I det aktuella fallet var det
132
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nämligen fråga om en kvinna som önskar adoptera hennes och makens genetiska barn.
Skiljaktiga fann mot bakgrund av det anförda att eftersom avsikten med adoption är att
uppnå överensstämmelse mellan det genetiska och faktiskt utövade föräldraskapet och
det rättsliga, utgjorde makens återkallade samtycke inget hinder mot adoptionen.
Rättsfallet utgör ett tydligt exempel på de problem som kan uppkomma på grund av att
vår nuvarande lagstiftning på området inte är anpassad till dagens verklighet. Oavsett
hur svensk rätt förhåller sig till surrogatmoderskap går det inte längre att upprätthålla
den restriktiva inställningen genom att vara helt passiv lagstiftningsmässigt. Att vi inte
inför regler på detta område får inte problemen att försvinna.
Att ofrivilligt barnlösa par gör bruk av surrogatmoderskap går inte att helt lagstifta bort.
De regler som syftar till att förhindra surrogatarrangemang tar inte heller någon hänsyn
till de barn som trots allt har tillkommit på detta sätt. Det bakomliggande ändamålet
med bestämmelserna om fastställande av föräldraskap är att så långt som möjligt skydda
barnens intresse av att få sina faktiska familjeband bekräftade. Dessa regler syftar inte
till att markera vilka beteenden som godtas respektive inte godtas och bör inte heller
användas till det.
En annan intressant aspekt i sammanhanget är hur närståendeadoption förhåller sig till
kommersiellt surrogatmoderskap. Som redan nämnts utgör vederlagsförbudet i 4 kap. 6
§ 2 st. FB ett av argumenten mot kommersiella surrogatarrangemang. Är det förenligt
med vederlagsförbudet att domstolen beviljar en närståendeadoption som härrör ur ett
sådant arrangemang? Ersättning har ju i sådana fall getts till surrogatmodern. Eller utgår
man från att det är den genetiska tilltänkta fadern som har erlagt ersättningen och
kommer därigenom runt förbudet? Det finns enligt min mening en tydlig motsägelse i
detta avseende. Motsägelsen blir än mer tydlig i fall där svensk domstol erkänner en i
utlandet fastställd föräldraskapsdom såvitt avser den genetiska tilltänkta faderns partner
med stöd av att de svenska adoptionsreglerna möjliggör för en make att adoptera den
andre makens barn.134 I sådana fall anser jag att argumentet om att den kommersiella
formen av surrogatmoderskap strider mot vederlagsförbudet i adoption förlorar all
betydelse. Denna aspekt kommer att behandlas utförligare längre fram i framställningen.
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5.2 Relevanta internationella instrument
Våra internationella åtaganden medför att hänsyn också måste tas till de av oss antagna
internationella instrument som berörs. Först och främst måste barnets bästa sättas i
främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Den principen kräver inget direkt stöd
i lag och fastslås främst i art 3 Barnkonventionen. Vidare aktualiserar kommersiella
surrogatarrangemang Barnkonventionens fakultativa protokoll om försäljning av barn,
barnprostitution och barnpornografi. Som nämnts tidigare definieras barnhandel i det
protokollet och förpliktar medlemsstaterna att inte ge effekt åt handlingar som faller
under definitionen, samt åtala de inblandade aktörerna. Det bör i det sammanhanget
också tilläggas att art 4 Europakonventionen om förbud mot slaveri är tillämplig varje
gång en människa har sålts.135
Vidare aktualiserar gränsöverskridande surrogatarrangemang internationella instrument
om adoption. För Sveriges vidkommande aktualiseras 1993 års Haagkonvention om
skydd av barn samt samarbete vid internationella adoptioner. De relevanta artiklarna i
den konventionen är art 4 och 32. I dessa stadgas i stort sett villkoren för internationell
adoption. Det är exempelvis en förutsättning för adoption att föräldrarnas samtycke inte
på något sätt är influerat av betalning eller kompensation av något slag. Det finns också
ett krav på att samtycket ska ha lämnats efter födseln. Det är därutöver förbjudet att dra
otillbörlig ekonomisk eller annan slags vinst från en handling som är relaterad till
adoption av ett barn.
Det viktigaste internationella dokument som aktualiseras i dessa sammanhang är
Europakonventionen, främst art 8 om rätt till respekt för familje- och privatliv. I fallet
NJA 2006 s. 505, som nyss berördes i denna uppsats, belyste skiljaktiga en aspekt av
problematiken som är hänförlig till detta avsnitt. Skiljaktiga fäste i sin bedömning
särskild vikt vid att mannens återkallade samtycke till adoptionen skulle medföra att
sökanden inte kunde föra talan om vårdnad av barnet, fastän hon har stått för barnets
dagliga vård och av barnet uppfattades som modern. De ansåg att en sådan utgång
riskerade att komma i konflikt med såväl art 8 Europakonventionen som art 3
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Barnkonventionen. Precis som Jänterä-Jareborg och Singer anser jag att, för det fall en
talan om fastställande av moderskap avvisades, skulle såväl kvinnan som barnet med
framgång kunna föra en talan vid Europadomstolen om att deras rätt enligt art 8
kränkts.136
Därutöver aktualiseras art 8 i samband med bl.a. erkännande av i utlandet fastställda
föräldraskapsdomar. Den aspekten kommer att behandlas utförligare i nästa kapitel.

5.3 Surrogatmoderskap och ordre public
Av rättsfallsgenomgången tidigare i framställningen framgår att kraven för att vägra
tillämpa en utländsk lag eller vägra erkänna en utländsk dom med stöd av ordre publicförbehållet är mycket höga. Förbehållet tillämpas endast i mycket speciella fall som rör
de mest grundläggande värderingarna i svensk rätt. Restriktiviteten belyses särskilt i fall
om barnäktenskap. Även om förbud mot barnäktenskap utgör en av de grundläggande
svenska värderingarna, accepteras sådana i viss utsträckning.137
Den avgörande frågan i detta sammanhang är om de principer som ligger till grund för
motståndet till kommersiellt surrogatmoderskap är tillräckligt grundläggande för den
svenska rättsordningen att ordre public kan aktualiseras. I denna framställning har tre
aspekter beträffande kommersiella surrogatarrangemang behandlats särskilt. Dessa är
(1) människovärdesprincipen, (2) principen om självbestämmanderätt och autonomi och
(3) barnhandelsperspektivet som bl.a. aktualiserar den grundläggande principen om
barnets bästa. Alla dessa principer ger obestridligen uttryck för några av de mest
grundläggande svenska värderingarna.
På vilket sätt aktualiseras då de ovannämnda principerna? Människovärdesprincipen
och principen om självbestämmande och autonomi kretsar kring samma ämne, om än
från olika infallsvinklar, nämligen exploatering. Den allmänna uppfattningen synes vara
att kommersiellt surrogatmoderskap är exploaterande, främst i det avseendet att kvinnan
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används som enbart ett medel för att uppnå det ofrivilligt barnlösa parets önskan om ett
barn. Exploateringen består också av att surrogatmoderns svaga ekonomiska ställning
utnyttjas. Jag har tidigare i denna uppsats resonerat att kommersiellt surrogatmoderskap
inte nödvändigtvis är exploaterande i sig, men att de kan vara det i vissa fall. Det rör sig
främst om sådana situationer där surrogatmoderns samtycke inte har varit frivilligt. Det
är exempelvis känt att många som ställer upp i surrogatarrangemang i tredje länder är
analfabeter och förstår därmed inte omfattningen av det de ger sig in på.138 Det finns fall
där man i ett surrogatarrangemang har godtagit ett tumavtryck som samtycke.139 Att
godta sådana arrangemang i Sverige kan därmed betyda att man i vissa fall även godtar
en metod som exploaterar kvinnor och därigenom kränker människovärdesprincipen.
Människovärdesprincipen berör obestridligen de mest grundläggande värderingarna i
svensk rätt. I fall där förhållandena i ett kommersiellt surrogatarrangemang är sådana att
surrogatmodern exploateras, kan därför ordre public-förbehållet aktualiseras. Eftersom
jag inte anser att kommersiellt surrogatmoderskap är exploaterande i sig, kan förbehållet
därmed enbart aktualiseras i vissa särskilda situationer.
Det diskuteras vidare om huruvida kommersiellt surrogatmoderskap utgör barnhandel.
En definition av barnförsäljning finns i art 2 a FNs fakultativa protokoll om försäljning
av barn m.m. Enligt min mening går det inte att undgå det faktum att kommersiella
surrogatarrangemang faller under den nyss nämnda definitionen. Det räcker nämligen
att ett barn överförs mot ersättning. Genom att ge effekt åt sådana arrangemang godtar
man enligt min mening barnhandel och agerar därmed i strid med barnets bästa. Enär
förbud mot barnhandel utgör en av de mest grundläggande värderingarna i svensk rätt,
aktualiseras ordre public-förbehållet i varje kommersiellt surrogatarrangemang.
Sammanfattningsvis anser jag att de nämnda principerna är tillräckligt grundläggande
för att aktualisera ordre public-förbehållet. Avslutningsvis bör det tilläggas att också
den positiva sidan av ordre public aktualiseras. Dessa aspekter kommer att behandlas
mer ingående i samband med kapitel åtta.
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6 Erkännande av utländska föräldraskapsdomar
6.1 Inledning
Surrogatmoderskap är som nämnts ett globalt fenomen som ständigt växer. Att resa till
ett land där surrogatmoderskap tillåts och få barn därigenom är för det mesta den minst
komplicerade delen. Den riktiga utmaningen tar istället vid när de tilltänkta föräldrarna
planerar att ta med sig barnet till det egna landet, för att där begära att deras i utlandet
fastställda föräldraskap erkänns. Det är nämligen inte många länder som är villiga att ge
rättslig effekt åt ett förfarande som inte är tillåtet inom dess eget territorium. Den brist
på konsensus som råder på det aktuella området leder alltför ofta till att barnet kommer i
kläm mellan det ofrivilligt barnlösa parets önskan om ett barn och samhällets intresse av
att dess lagar och regler upprätthålls.
I takt med att antalet gränsöverskridande surrogatarrangemang ökar, blir avsaknaden av
internationell reglering på området alltmer påtaglig. Även om sådana arrangemang har
förekommit under en längre tid, var det inte förrän rätt nyligen som Europadomstolen
adresserade frågan. De första surrogatmålen som prövades av domstolen är Mennesson
v France140 och Labassee v France141. Efter dessa följde ytterligare två mål, nämligen
Paradiso and Campanelli v Italy142 och D and Others v Belgium143. Dessa avgöranden
var minst sagt efterlängtade.144 Äntligen skulle de fördragsslutande staterna få någon
sorts vägledning i fråga om hur gränsöverskridande surrogatarrangemang ska hanteras.
Det är tveksamt huruvida dessa avgöranden realiserade förväntningarna.
Europadomstolens domar ingav klarhet i vissa frågor, men lämnade samtidigt många
frågor obesvarade. Avgörandena väntas likaså få konsekvenser som sträcker sig långt
utöver vad som antas ha varit avsikten. Nedan följer en genomgång och analys av de här
nämnda surrogatmålen.145
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6.2 Vägran att folkbokföra barn tillkomna genom surrogatmoderskap
6.2.1 Mennesson/Labassee v France
6.2.1.1 Bakgrund
Mennesson/Labassee-avgörandena rör två franska par som efter flera misslyckade IVFbehandlingar med egna spermier och ägg beslutade sig för att anlita en surrogatmoder
som skulle föda deras barn. Eftersom surrogatmoderskap inte är tillåtet i fransk rätt åkte
paren för detta ändamål till USA. Det upprättades surrogatavtal mellan de inblandade
parterna. I Mennesson-domen framgår också att surrogatmodern kompenserades enbart
för de kostnader som var direkt kopplade till graviditeten. Surrogatmodern och hennes
make i det fallet hade det tydligen bra ställt ekonomiskt och valde att ställa upp av ren
generositet.
Surrogatarrangemanget var lyckat i båda fallen. Makarna Mennesson fick tvillingar och
makarna Labassee fick en dotter. I en dom den 14 juli 2000 fastställde den kaliforniska
Supreme Court makarna Mennessons rättsliga föräldraskap. I samma dom fastslogs
likaledes att makarna skulle antecknas som fader och moder i tvillingarnas födelseattest.
Detsamma fastslogs av domstolen i Minnesota den 31 oktober 2001 avseende makarna
Labassee. Eftersom det i båda fallen rörde sig om ett fullständigt surrogatmoderskap146,
har surrogatmödrarna inga genetiska band till barnen i fråga.
När makarna Mennesson och makarna Labassee försökte folkbokföra barnen i det
franska registret, nekades de det av det franska konsulatet. Paren överklagade beslutet
och fallen kom i slutändan att prövas av Cour de Cassation (den högsta rättsinstansen i
Frankrike). I den prövningen hävdade Mennesson och Labassee att deras rätt enligt art 8
Europakonventionen hade kränkts. Cour de Cassation ogillade deras överklagan.
Enligt Cour de Cassation är det berättigat att på ordre public-grunder vägra erkänna en i
utlandet fastställd föräldraskapsdom som fastställer detaljerna för ett födelseattest. I det
avseendet framhöll domstolen (i engelsk översättning) följande: ”According to the
current position under domestic law, it is contrary to the principle of inalienability of
civil status – a fundamental principle of French law – to give effect, in terms of the legal
146
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parent-child relationship, to a surrogacy agreement, which, while it may be lawful in
another country, is null and void on public-policy grounds under Articles 16-7 and 16-9
of the Civil Code”.147 Cour de Cassation hävdade också att vägran att folkbokföra
barnen inte hindrade barnen från att leva ostört tillsammans med de tilltänkta
föräldrarna, dvs. makarna Mennesson och makarna Labassee. Utslaget blev därmed att
rättigheterna enligt art 8 Europakonventionen och art 3 Barnkonventionen inte hade
kränkts.148

6.2.1.2 Konventionsbrott?
Europadomstolen inledde prövningen i sedvanlig ordning med att gå igenom kriterierna
för art 8 Europakonventionen. Det konstaterades att det rörde sig om en inskränkning
som hade stöd i lag och som syftade till att uppnå ett legitimt syfte. Enligt domstolen
har inskränkningen varit motiverad av två av de legitima syften som räknas upp i
artikelns andra stycke. Dessa syften är ”skydd för hälsa” och ”skydd för andra personers
fri- och rättigheter”. Den avgörande delen av domstolens prövning i detta avseende
fokuserade på frågan om inskränkningen var nödvändig i ett demokratiskt samhälle.
Domstolen framhöll inledningsvis att den margin of appreciation, bedömningsutrymme
(även utrymme för skönsmässig bedömning), som staterna tillerkänns i olika situationer
varierar beroende på bl.a. omständigheterna i det enskilda fallet och rättsfrågan.149 En
relevant faktor i det avseendet är existensen av en gemensam grund mellan de
fördragsslutande staterna. Det innebär mer konkret att i frågor det inte råder någon
konsensus om, tillerkänns staterna som utgångspunkt en vid bedömningsmarginal.150
Den marginalen begränsas dock i fall där en särskilt viktig aspekt av en individs
existens eller identitet står på spel.151 Eftersom det inte råder någon konsensus inom
Europa vare sig beträffande lagligheten av surrogatarrangemang eller erkännande av
utländska föräldraskapsdomar, tillerkänns staterna i regel en vid bedömningsmarginal i
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dessa frågor.152 Just i detta fall begränsades dock utrymmet för skönsmässig bedömning
enär rättsfrågan berör en väsentlig del av en individs identitet.
För Europadomstolen gällde att i första hand bedöma huruvida den franska staten hade
gjort en rättvis avvägning mellan statens egna intressen och parternas intressen. Den
avgörande frågan enligt domstolen var om barnens intressen varit vägledande i den
nämnda intresseavvägningen.153
Beträffande makarna Mennessons rätt till respekt för sitt familjeliv fann domstolen rätt
snabbt att rättigheten inte hade kränkts av den franska staten. Huvuddelen av domen
prövade istället frågan om barnens rätt enligt art 8 Europakonventionen hade kränkts.
Europadomstolen inledde denna prövning med att konstatera följande: ”respect for
private life requires that everyone should be able to establish details of their identity as
individual human beings, which includes the legal parent-child relationship”.154 Vidare
framhölls att barnen befann sig i ett tillstånd av rättsosäkerhet. Även om de franska
myndigheterna var medvetna om att makarna Mennessons rättsliga förhållande till
barnen hade lagligen fastställts i ett annat land, vägrades de erkännande av denna status
under det franska rättssystemet.155 Domstolen fann att denna motsägelse underminerade
barnens identitet inom det franska samhället.156 Därtill framhölls att det rådde osäkerhet
beträffande barnens medborgarskap och arvsrätt.157 Eftersom dessa element anses
utgöra viktiga komponenter av en individs identitet, riskerade osäkerheten kring dessa
få negativa återverkningar på definitionen av barnens personliga identitet.
Därutöver framhöll Europadomstolen att även om det av rättssystemet eftersträvade
syftet är legitimt, måste hänsyn även tas till att effekterna av ett icke-erkännande inte är
begränsade till enbart föräldrarna som själva valt att använda den i fransk rätt förbjudna
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metoden.158 Dessa effekter påverkar inte minst barnen. Efter det övergick domstolen till
att pröva betydelsen av den genetiska kopplingen i fråga.
I den delen anförde domstolen först att analysen får en speciell dimension när en av de
tilltänkta föräldrarna också är barnens genetiska förälder. Domstolen framhöll att med
hänsyn till den betydelse genetiskt föräldraskap har för identiteten, kan det inte anses
ligga i barnens intresse att beröva dem en fastställelse av föräldraskap. I fallet var det
endast herr Mennesson som hade genetiska band till barnen. I denna prövning skulle
hänsyn också tas till att det inte fanns andra möjligheter för den genetiska tilltänkta
fadern att få sitt rättsliga föräldraskap fastställt.159
Mot bakgrund av det anförda kom Europadomstolen fram till att den franska staten hade
överskridit den tillåtna bedömningsmarginalen och därigenom kränkt barnens rätt till
respekt för sitt privatliv i den mening som avses i art 8 Europakonventionen.

6.3 Betydelsen av Mennesson/Labassee-avgörandena
6.3.1 Implikationer på staternas interna rätt
Europadomstolens avgöranden i Mennesson/Labassee har inte mottagits utan reaktioner
och kritik. Diskussionen kretsar sig för det mesta kring betydelsen av domarna och
potentiella konsekvenser som kan följa med dessa. Den första frågan som ställs i det
sammanhanget är vad dessa avgöranden innebär för de till Europakonventionen anslutna
staternas interna rätt beträffande surrogatmoderskap. Är staterna numera förpliktigade
att tillåta surrogatmoderskap i deras interna rätt? Innebär Mennesson/Labassee-domarna
att staterna måste erkänna utländska föräldraskapsdomar som härrör från surrogatarrangemang som inte tillåts i den egna staten? Vilka skyldigheter har staterna i fall som
rör gränsöverskridande surrogatarrangemang?
Först och främst bör det tydliggöras vad Mennesson/Labassee-domarna innebär mer
konkret. Det som följer av dessa domar är förenklat sagt att det finns en skyldighet för
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de fördragsslutande staterna att erkänna en i utlandet fastställd föräldraskapsdom som
härrör från ett surrogatarrangemang såvitt avser den genetiska tilltänkta fadern. Även
om det tekniskt sett endast är den franska staten som blir direkt bunden av avgörandena,
binds de övriga staterna indirekt. Av domarna följer nämligen att en stat kan bedömas
ha brutit mot konventionen om de inte erkänner det rättsliga föräldraskapet i liknande
fall. Har Europadomstolen godtagit surrogatmoderskap som förenligt med konventionen
i och med dessa avgöranden?
President Dean Spielman, domare i Mennesson/Labassee, anförde i ett pressmeddelande
att Europadomstolen endast prövade frågan om barnets bästa och kränkning av
Europakonventionen i surrogatmålen.160 Det uttalade syftet med dessa domar var att
säkerställa förenlighet med konventionen och inte att lägga sig i den nationella debatten
i frågan.161 Av detta pressmeddelande följer också att genom att avstå från att remittera
Mennesson/Labassee-domarna till Europadomstolens Stora kammare, har den franska
staten visat sig acceptera utslaget.
Även om det anges att syftet i domarna inte var att ta ställning i huruvida surrogatmoderskap ska tillåtas i staternas interna rätt, anser jag att resultatet oundvikligen har
blivit just detta. Det Europadomstolen försöker att göra i domarna är nämligen att hålla
isär surrogatarrangemang, som får förbjudas enligt statens interna rätt, från rättsligt
föräldraskap, som måste erkännas under vissa förutsättningar. Eftersom det rättsliga
föräldraskapet i dessa fall härrör från surrogatmoderskap, bedömer jag denna distinktion
som något konstlad. Ett surrogatavtal innehåller oftast också en klausul genom vilken
surrogatmodern frånsäger sig alla rättigheter beträffande barnet.162 På det viset är avtalet
starkt sammankopplat med rättsligt föräldraskap. Jag anser av det skälet att det varken
är möjligt eller befogat att behandla dessa två aspekter som åtskilda från varandra, utan
någon påverkan sinsemellan.
Som redan framhållits har Europadomstolen uttalat att de till konventionen anslutna
staterna är fria att förbjuda surrogatarrangemang i sin interna rätt. Denna inställning
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överensstämmer inte nödvändigtvis med den indirekta inverkan. Jag anser nämligen att
domstolen har genom Mennesson/Labassee-domarna avsevärt begränsat staternas frihet
att på ett effektivt sätt förbjuda metoden. Hur kan man på ett effektivt sätt förbjuda
något vars effekter man ändå är förpliktad att erkänna? Att den utländska föräldraskapsdomen som har sin grund i ett surrogatarrangemang inte erkänns i den egna staten är
nämligen det enda verktyget som har kapaciteten att förhindra ofrivilligt barnlösa par
från att kringgå den interna lagstiftningen genom att utnyttja metoden i utlandet. Genom
att beröva staterna den möjligheten öppnar man enligt min mening upp för att fler par
ingår surrogatarrangemang i länder där sådana tillåts, främst i länder där det är billigt
och exploateringsrisken är hög.
Det anförda synsättet delas av andra kritiker. Dessa framhåller i detta avseende att även
om domstolen inte direkt ifrågasätter staternas val att förbjuda surrogatmoderskap, blir
effekten densamma. Domstolen tvingar nämligen staterna att acceptera effekterna av
gränsöverskridande kommersiella surrogatarrangemang. En möjligen oavsiktlig men än
mindre trolig konsekvens av det blir att de tilltänkta föräldrarna uppmuntras att kringgå
nationell rätt som förbjuder surrogatmoderskap.163
Andra kritiker framhåller å sin sida att även om Mennesson/Labassee-avgörandena inte
syftar till att förpliktiga den franska staten att legalisera surrogatmoderskap, indikerar
avgörandena indirekt att metoden inte nödvändigtvis strider mot de mänskliga
rättigheterna.164 Enligt det synsättet godtar Europadomstolen metoden i sig. Det kan
samtidigt mycket väl vara så att domstolen inte anser att metoden i sig är förenlig med
de mänskliga rättigheterna, men att det i den konkreta situationen var i enlighet med
barnets bästa att döma på det sätt som gjorts. Barnet ska nämligen inte behöva bära
konsekvenserna av andras otillåtna handlingar.
Det är ännu inte helt klart om och i vilken utsträckning Mennesson/Labassee domarna
kommer att påverka de fördragsslutande staternas interna rätt om surrogatmoderskap.
Oaktat detta ansluter jag mig till den följande ståndpunkten som uttrycktes av Nila Bala:
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”The ECtHR decision sends a symbolic message that it is acceptable to protect
domestic wombs at the cost of foreign wombs”.165
Det är viktigt att i detta sammanhang även lyfta fram och poängtera att avgörandena
inte, enligt min mening, kan anses vara felaktiga i direkt mening. Det är snarare så att de
inte är kompletta. Det var inte fel av Europadomstolen att slå vakt om barnens intressen.
Oavsett huruvida en stat förbjuder eller tillåter surrogatmoderskap, går det inte att
ignorera det redan existerande barnet som tillkommit på detta sätt och vars bästa ska
sättas i främsta rummet. I sin bedömning missade däremot domstolen att beröra andra
viktiga aspekter, som exempelvis vad som gäller beträffande det rättsliga moderskapet,
behovet av internationell reglering på området m.m. Domstolen missade dessutom att i
tillräckligt omfattning beakta de konsekvenser som kan följa dessa avgöranden.
Gränsöverskridande surrogatarrangemang förekommer i allt större utsträckning och fler
surrogatmål väntar redan på prövning hos Europadomstolen. Det krävs därför en mer
långvarig lösning som inte begränsar de fördragsslutande staternas frihet att reglera
kommersiella surrogatarrangemang, samtidigt som barnens intressen tillgodoses på ett
godtagbart sätt. En sådan lösning skulle eventuellt kunna vara en internationell
konvention. Den sistnämnda aspekten återupptas och fördjupas längre fram i uppsatsen.

6.3.2 När det finns genetiska band
Europadomstolens avgöranden i Mennesson/Labassee ger tydligt besked om att staterna
är skyldiga att erkänna det rättsliga förhållandet mellan ett barn och dennes genetiska
tilltänkta fader. Enligt domstolen utgör nämligen det rättsliga föräldraskapet en viktig
komponent för en persons identitet. Vilka slutsatser kan dras av detta? Kan domstolens
resonemang i den delen också appliceras i fall där den genetiska kopplingen istället
finns till den tilltänkta modern? Det råder delade meningar beträffande detta. Vissa
menar att det inte vore helt korrekt att analogt tillämpa domstolens resonemang i fall där
den genetiska kopplingen istället finns till den tilltänkta modern.166 Det främsta skälet
till den slutsatsen är att en sådan tillämpning skulle vara oförenlig med den princip som
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traditionellt sett har använts för att fastställa den rättsliga modern.167 Andra menar å sin
sida att domstolen tydligt framhåller att i fall där det finns genetiska band mellan barnet
och en eller båda tilltänkta föräldrarna, bör dessa band kunna erkännas och rättsligt
fastställas.168 Enligt det sistnämnda resonemanget spelar det alltså ingen roll vilken av
de tilltänkta föräldrarna barnet har genetiska band till.
Det är anmärkningsvärt att Europadomstolen inte diskuterade huruvida det finns en
skillnad mellan rättsligt faderskap och rättsligt moderskap. Det hänvisades istället till en
gemensam benämning genetiskt föräldraskap (biological parentage).169 Hänvisning till
den tilltänkta genetiska fadern förefaller endast göras i samband med att de konkreta
omständigheterna i fallet berörs. I Mennesson-avgörandet är det nämligen endast den
tilltänkta fadern som har genetiska band till barnen. Det går av det skälet inte att dra
några säkra slutsatser om samma bedömning också hade gjorts beträffande en genetisk
moder. Domstolens generella hänvisning till det ”genetiska föräldraskapet” och den
betydelse som tillmäts den genetiska kopplingen som en väsentlig del av en persons
identitet talar dock för att domstolen hade dragit samma slutsats beträffande en genetisk
moder. Eftersom fastställandet av moderskap är förenat med fler komplikationer,
kommer frågan att behandlas särskilt under kapitel åtta.

6.3.3 Barnets bästa v Public Policy
I varje situation där ett barn är inblandat ska bedömningen styras av den grundläggande
principen enligt vilken barnets bästa ska sättas i främsta rummet. Det är en allmänt
accepterad grundsats inom internationell privat- och processrätt och har fastställts i flera
avgöranden från Europadomstolen.170 Mennesson/Labassee-domarna visar tydligt att
principen om barnets bästa kommer före de fördragsslutande staternas nationella ordre
public-förbehåll. Det innebär dock inte att utrymmet för att hävda förbehållet är
begränsat i vartenda fall. Det som följer av avgörandena är istället att även ordre public167
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förbehållet kan sättas åt sidan om det i det enskilda fallet krävs av hänsyn till barnets
bästa. Det innebär i praktiken att staterna i vissa situationer måste erkänna utländska
föräldraskapsdomar som strider mot dess grundläggande värderingar.
Tillgången till ett ordre public-förbehåll är oftast det avgörande kriteriet för att staterna
ska gå med på att implementera diverse internationella instrument. Eftersom det sällan
råder full konsensus mellan staterna om alla lösningar, är det av avgörande betydelse för
dessa att i alla lägen kunna slå vakt om sina grundläggande värderingar. Det är särskilt
angeläget i frågor som det inte råder någon konsensus om överhuvudtaget och som
dessutom präglas av svåra etiska och moraliska överväganden. Det är fallet beträffande
surrogatmoderskap och fastställande av rättsligt föräldraskap. Att begränsa möjligheten
för staterna att framgångsrikt hävda ordre public-förbehållet på området kan därför
medföra flera oönskade konsekvenser för det framtida internationella samarbetet i dessa
men också andra frågor.
En trolig konsekvens av ordre public-förbehållets begränsade tillämpning i fråga om
surrogatmoderskap är att staterna i större utsträckning accepterar utländska avgöranden
som är oförenliga med grunderna för dess egna rättsordning. Det kan också vara så att
tröskeln för att förbehållet ska kunna aktualiseras inom den egna staten blir än högre.171
En tillämpning av förbehållet kan nämligen i sådana fall innebära att staten kan dömas
för brott mot Europakonventionen av Europadomstolen.
Det bör tilläggas att Europadomstolens tillvägagångssätt i sammanhanget inte är en helt
ny företeelse. Det finns nämligen en bestämmelse i både 1993 års Haagkonvention om
adoption och 1996 års Haagkonvention om föräldraansvar och skydd av barn som kan
tolkas öppna upp för att barnets bästa kan sättas före ordre public-förbehållet. I 1993 års
Haagkonvention art 24 och i 1996 års Haagkonvention art 23 anges nämligen att ett
erkännande kan vägras om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för
rättsordningen i den aktuella staten, med hänsyn tagen till barnets bästa. Vad innebär
det sistnämnda tillägget mer konkret? Det synes fungera som en slags begränsning av
staternas ordre public-förbehåll. Syftet verkar ha varit att ge uttryck för den restriktivitet
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som medföljer en tillämpning av förbehållet. Det finns enligt min mening åtminstone
två olika tolkningar av tillägget om barnets bästa i de nämnda ordre public artiklarna.

Första tolkningen:
1. Beslutet är uppenbart oförenlig med grunderna för statens rättsordning, vilket
innebär att erkännande kan som huvudregel vägras.
2. Det skulle dock inte vara förenligt med barnets bästa i det konkreta fallet att
vägra erkännande, även om det förvisso är uppenbart oförenligt med grunderna
för statens rättsordning att erkänna beslutet i fråga.

à Resultat: Tillägget om barnets bästa i artiklarna i fråga möjliggör att beslutet
ändå erkänns, dvs. barnets bästa sätts före ordre public-förbehållet.

Andra tolkningen:
1. Beslutet är uppenbart oförenlig med grunderna för statens rättsordning, vilket
innebär att erkännande kan som huvudregel vägras.
2. Beslutet är dock inte nödvändigtvis oförenligt med barnets bästa.

à Resultat: Erkännande bör inte vägras om beslutet inte också strider mot
barnets bästa. Enligt denna tolkning blir det en slags kumulativ bedömning.
Även om den kumulativa bedömningen inte framgår direkt av artiklarna, kan det
vara så i praktiken. Enligt denna tolkning synes det avgörande syftet vara att
betona restriktiviteten vid åberopande av förbehållet.
I Mennesson/Labassee-avgörandena synes den första tolkningen ha varit den avgörande.
Hur artiklarna än tolkas förefaller syftet med dessa vara att betona betydelsen av barnets
bästa. Den bakomliggande idén till detta kan ha varit att lämna utrymme för möjligheten
att begränsa staternas användande av ordre public-förbehållet i fall som rör barn.
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6.4 Avlägsnande av ett barn från de tilltänkta föräldrarna
6.4.1 Paradiso and Campanelli v Italy
6.4.1.1 Bakgrund
Fallet rör ett gift italienskt par, fru Donatina Paradiso och herr Giovanni Campanelli
som efter flera misslyckade IVF-behandlingar valde att testa surrogatmoderskap. För
det syftet anlitades en surrogatförmedling i Ryssland. Förmedlingen matchade ihop
paret med en surrogatmoder som födde ett barn åt dem den 27 februari 2011 i Moskva.
För sin tjänst erhöll surrogatmodern 50 000 euro. I enlighet med rysk rätt registrerades
paret som barnets föräldrar, utan någon som helst indikation på att barnet tillkommit
genom ett surrogatarrangemang. Det italienska konsulatet i Ryssland ordnade därefter
resedokument åt barnet och familjen kunde resa hem till Italien.
Väl i Italien vände paret sig till de italienska myndigheterna och begärde att barnets i
Ryssland utfärdade födelseattest registreras. Begäran avslogs dels för att barnet hade
tillkommit genom ett surrogatarrangemang och dels för att ett DNA-test avslöjade att
herr Campanelli inte var barnets genetiska fader. Därtill tvivlade de italienska
myndigheterna på makarnas förmåga att uppfostra ett barn med tanke på att de hade
brutit mot lagen. Mot bakgrund av dessa omständigheter beslutade en italiensk domstol
att barnet omedelbart skulle avlägsnas från makarna Paradiso och Campanelli. Barnet
placerades på ett fosterhem.
Med anledning av det angivna vände sig makarna till Europadomstolen och klagade på
att den italienska staten hade kränkt deras rättigheter enligt art 8 Europakonventionen.

6.4.1.2 Konventionsbrott?
Den enda frågan som officiellt prövades av Europadomstolen var barnets avlägsnande
från makarna Paradiso och Campanelli. Klagomålet beträffande vägran att registrera
barnets födelseattest avvisades på grund av att makarna inte hade uttömt alla inhemska
rättsmedel.172 Frågan om barnets avlägsnande upptogs till prövning eftersom domstolen
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gjorde en observation beträffande existensen av de facto familjeliv mellan makarna och
barnet. Även om makarna endast spenderade sex månader med barnet, hade de under
den tiden agerat som barnets föräldrar och perioden har täckt viktiga steg av barnets
unga liv.173 Dessa omständigheter var enligt domstolens mening tillräckliga för att
utgöra de facto familjeliv som skyddas av art 8 Europakonventionen.174
Europadomstolen fann inledningsvis att avlägsnandet av barnet hade skett i enlighet
med lagen och att de vidtagna åtgärden syftade till att uppnå det legitima syftet att
”förhindra oordning”.175 Däremot fann domstolen att avlägsnandet inte var nödvändigt
i ett demokratiskt samhälle. Det framhölls i det avseendet att ett avlägsnande av ett barn
från dennes familjemiljö är en extrem åtgärd som endast kan vara berättigat i händelsen
av en omedelbar fara för barnet.176 En sådan omedelbar fara ansågs inte ha förelegat vid
avlägsnandet.177 Domstolen fastslog därför att de italienska myndigheterna inte hade
uppfyllt villkoren för ett rättsenligt avlägsnande.
En omständighet som domstolen bedömde vara av särskilt relevans är att avlägsnandet
föranledde att barnet lämnades utan någon formell identitet i över två år. Det ansågs inte
vara förenligt med art 7 Barnkonventionen. Enligt den regeln bör inget barn missgynnas
beträffande medborgarskap och identitet på grund av att han eller hon har tillkommit
genom ett surrogatarrangemang. Domstolen framhöll därför att den italienska staten
hade misslyckats med att göra en korrekt intresseavvägning, särskilt utifrån principen
om barnets bästa. Makarnas rätt enligt art 8 konventionen hade därmed kränkts.178
Det bör tilläggsvis framhållas att den ifrågavarande domen inte resulterade i att barnet
återförenades med makarna Paradiso och Campanelli. Eftersom barnet obestridligen
hade utvecklat känslomässiga band till sin fosterfamilj under tiden frågan avgjordes i
första instans, ansåg domstolen att det inte var förenligt med barnets bästa att återlämna
barnet till makarna Paradiso och Campanelli.179
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Den italienska staten accepterade inte Europadomstolens avgörande och begärde därför
att avgörandet skulle remitteras till domstolens Stora kammare för en ny förhandling.
Den 1 juli 2015 godkändes denna begäran.180 Vad utgången blir i slutändan återstår att
se. Analysen nedan tar därmed sikte på avgörandet i Europadomstolens första kammare.

6.5 Betydelsen av Paradiso and Campanelli-avgörandet
6.5.1 När inga genetiska band finns
Paradiso och Campanelli-avgörandet skiljer sig från Mennesson/Labassee i två viktiga
avseenden. För det första var ingen av de tilltänkta föräldrarna genetiskt kopplade till
barnet i det italienska fallet. För det andra hade sökandena inte uttömt alla inhemska
rätts-medel beträffande ett vägrat erkännande i Italien av det utländska föräldraskapet,
varför klagomålet i den delen avvisades av Europadomstolen.
Fastän domstolen framhöll att frågan om icke-erkännande av det i Ryssland fastställda
föräldraskapet inte skulle prövas, förekommer uttalanden i domen som snuddar vid den
frågan. Ett av uttalandena som berör frågan om erkännande till en viss del är följande:
”In the Court´s view, the national courts did not act unreasonably in applying the
national law strictly to determine paternity and in ignoring the legal status established
abroad”.181 Det uttalandet innebär enligt min mening att Europadomstolen godtar att en
stat vägrar registrera utländska födelsebevis när de angivna föräldrarna saknar genetiska
band till barnet.182 Det bekräftar Mennesson/Labassee-domarna i vilka det fastslogs att
staterna har en skyldighet att ge effekt åt det i utlandet fastställda föräldraskapet (för
mannens del) om den tilltänkta fadern också är barnets genetiska fader. Det genetiska
bandet synes därmed vara ett avgörande kriterium för att den nämnda skyldigheten ska
uppkomma. Vad domstolen anför i denna del i Paradiso och Campanelli-avgörandet kan
därför tolkas som att ingen betydelse tillmäts det sociala föräldraskapet.
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I avgörandet finns dock också uttalanden som enligt min mening kan tolkas som att
genetisk koppling inte utgör ett nödvändigt kriterium i dessa sammanhang. Det
genetiska bandet berördes något flyktigt bl.a. i samband med bedömningen av kriteriet
”familjeliv” enligt art 8 Europakonventionen.183 Domstolen fann i det avseendet att
genetisk koppling inte var ett nödvändigt kriterium för existensen av ett ”familjeliv” så
länge det rörde sig om de facto familj.184 Det avgörande var istället hur makarna
uppträdde. Domstolens bedömning grundades i stort sett på att makarna betedde sig som
barnets föräldrar under en period av sex månader då de hade barnet i sin vård.185
Eftersom dessa aspekter inte har någon egentlig bäring på egen hand, synes makarnas
vilja och avsikt att skapa familj ha varit det avgörande. En sådan bred tolkning av
begreppet i fråga talar för att rättsligt föräldraskap bör kunna tillerkännas även ickegenetiska tilltänkta föräldrar.
Ett annat uttalande i domen som jag anser stödjer det sistnämnda är följande: ”…the
State had an obligation to take the child´s best interests into account irrespective of the
nature of the parental link, genetic or otherwise”.186 Det uttalandet kan enligt min
mening tolkas som att det finns utrymme för att även icke-genetiska tilltänkta föräldrar
tillerkänns rättsligt föräldraskap om det anses vara för barnets bästa.
Fastän Europadomstolen avvisade klagomålet i fråga har domstolen lyckats få in det
ovanstående i prövningen av det andra klagomålet, dvs. avlägsnandet av barnet. Det
finns som visat uttalanden om betydelsen av det genetiska bandet som ger utrymme för
olika tolkningar. Några säkra slutsatser kan emellertid ännu inte dras av det anförda enär
avgörandet inte har slutligt avgjorts av Europadomstolens Stora kammare.

6.5.2 Godtar Europadomstolen barnhandel?
I situationer där barn är inblandade är Europadomstolens främsta uppgift att bedöma
huruvida barnets bästa har tillgodosetts i godtagbar utsträckning. Det är av det skälet
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anmärkningsvärt att domstolen inte har nämnt något om det arrangemang genom vilket
barnet tillblivit. Det som hände i praktiken i detta fall var att makarna Paradiso och
Campanelli köpte ett barn från Ryssland för 50 000 euro.187 De betalade en summa som
de sedan fick ett barn för. Det går därmed inte att undgå det faktum att det förfarandet
har inneburit försäljning av barn. Om domstolens främsta uppgift nu är att slå vakt om
barnets bästa i varje enskilt fall, är det förunderligt hur de kan ha uppfyllt denna uppgift
utan att ta i beaktande det sätt på vilket barnet tillkommit. Då det arrangemang genom
vilket barnet kommit till är så pass kontroversiellt, går det enligt min mening inte att
göra en fullgod bedömning av barnets bästa utan att utreda det arrangemang som ligger
till grund. Kan det alltså ligga i barnets intresse att leva ihop med barnets köpare som
barnet dessutom inte har några genetiska band till?
Det kan mycket väl vara så att Europadomstolen väljer att inte ta ställning i fråga om
tillåtligheten av surrogatmoderskap för att domstolen inte vill lägga sig i och styra hur
staterna reglerar metoden inom sitt territorium. Om det nu är det som är domstolens
avsikt, får det enligt min mening motsatt effekt. Genom att förhålla sig passiv avseende
kommersiella surrogatarrangemang och döma på det sätt som görs, ger domstolen enligt
min mening uttryck för en viss acceptans för metoden i sig.
En annan aspekt av relevans i detta sammanhang som belyses av vissa kritiker är att
Europadomstolen kommer fram till att makarnas rätt till respekt för deras familjeliv
kränkts genom att barnets bästa inte har respekterats.188 Det som händer är att makarnas
rätt härrör från barnets rätt.189 I detta fall, ett barn som inte ens är part i processen och
till vilket makarna varken har genetiska eller i Italien gällande rättsliga band. Paret hade
ingen ställning för att rättsligt kunna för talan å barnets vägnar. Slutresultatet blev
därmed att paret drog sin rätt från en illegal situation som de själva skapat.
Paradiso och Campanelli-avgörandet var inte enhälligt i Europadomstolen utan två av
domarna var skiljaktiga. Nedan följer en kortfattad genomgång av deras skiljaktiga
mening som enligt min mening belyser viktiga aspekter.
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6.5.3 Den skiljaktiga meningen
Som nämnts var avgörandet i Paradiso och Campanelli inte enhälligt. Två av domarna
var av en annan mening, nämligen den italienska domaren Raimondi och den isländska/
italienska domaren Spano. Skiljaktiga ansåg bl.a. att det inte fanns några skäl för att
ändra den bedömning som de italienska domstolarna hade gjort.190 Det majoriteten i
domen gör är i praktiken att ersätta den italienska bedömningen med sin egen. Enligt
skiljaktiga äventyrar ett sådant tillvägagångssätt den gängse subsidiaritetsprincipen och
skapar en fjärdeinstans.191 Europadomstolen får nämligen inte utgöra en ”fjärde
instans” för omprövning av avgöranden som träffats av nationella instanser också i fall
då dessa är välgrundade.192 Det förbudet anses vara särskilt angeläget att upprätthålla
eftersom frågan rör den nationella domstolens egen rättstillämpning och där kritik och
ifrågasättande kan ses som en inblandning i den domstolens dömande verksamhet.193
Därutöver framhöll skiljaktiga att domen i fråga innebär i praktiken att staterna nekas
sin legitima rätt att inte ge rättslig effekt åt surrogatarrangemang. Om det är tillräckligt
att i strid med lagen skapa ett band med ett barn utomlands för att nationella domstolar
ska vara förpliktade att erkänna existensen av ett ”familjeliv”, är det enligt skiljaktiga
uppenbart att staternas frihet att inte tillerkänna surrogatarrangemang rättsliga effekter –
en frihet som fastställs i Europadomstolens praxis – är reducerat till noll.194
Det anförda återanknyter till diskussionen som fördes under avsnitt 6.3.1 och bekräftar
resonemanget om de implikationer som Europadomstolens surrogatmål har på de till
Europakonventionen anslutna staternas interna rätt.
Det finns ytterligare ett surrogatmål som avgjorts av Europadomstolen och som belyser
en annan aspekt av situationen. Nedan följer en kortfattad redogörelse för den, enligt
min mening, viktigaste aspekten i det avgörandet.
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6.6 Vägran att utfärda resedokument innan erforderlig kontroll
6.6.1 D. and Others v Belgium
6.6.1.1 Bakgrund
Avgörandet195 handlar om ett gift par som fick barn genom ett surrogatarrangemang i
Ukraina. Efter barnets födelse i Ukraina erhöll paret ett födelsebevis från de italienska
myndigheterna där de uppgavs som barnets rättsliga föräldrar. I födelsebeviset framgick
inget om surrogatarrangemanget. När paret ansökte om pass till barnet på den belgiska
ambassaden i Kiev avslogs ansökan på grund av att paret inte hade försett ambassaden
med tillräcklig underlag för att kunna fastställa det rättsliga föräldraskapet till barnet.
Det saknades särskilt ett graviditetsintyg relaterat till den tilltänkta modern. Det var
först fyra månader senare, efter att paret inkom med nya handlingar som bekräftade den
genetiska kopplingen mellan den tilltänkta fadern och barnet, som den belgiska Court of
Appeal bedömde att bevisen uppfyllde villkoren för ett giltigt surrogatavtal och
beordrade den belgiska staten att utfärda de handlingar som krävdes för att barnet skulle
kunna resa till Belgien.
Fastän sökandena framgångsrikt kunde resa till Belgien med barnet, vände de sig till
Europadomstolen med klagomålet om att den belgiska staten hade kränkt deras och
barnets rätt enligt art 8 Europakonventionen. Kränkningen bestod enligt dem i den
separation från barnet som blev resultatet av den belgiska statens vägran att utfärda de
nödvändiga resedokument. Enär sökandenas visum i Ukraina löpte ut innan barnet fick
åka hem, var de tvungna att resa till Belgien och lämna barnet med en barnvakt i fyra
månader.

6.6.1.2 Konventionsbrott?
Europadomstolen framhöll inledningsvis att det rörde sig om en inskränkning som hade
stöd i belgisk rätt.196 Vidare angavs att inskränkningen sökte uppfylla det legitima syftet
att förebygga brott och skydda andra personers fri- och rättigheter, i det aktuella fallet
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surrogatmoderns och barnets rättigheter.197 Den resterande prövningen tog sikte på
kriteriet om inskränkningen var nödvändig i ett demokratiskt samhälle.
Domstolen fastslog först och främst att varken separationens längd eller den tid det tog
för de italienska domstolarna att utfärda resedokumenten, var orimligt långa.198 Vidare
framhöll domstolen att sökandena kunde rimligen ha förutsett det förfarande som de var
tvungna att genomgå i syfte att få sitt rättsliga föräldraskap erkänt i Belgien.199 Därtill
framhölls att den belgiska staten inte kunde hållas ansvarigt för komplikationerna i
ansökningsförfarandet.200 Fördröjningen med erhållandet av resedokumenten (laissezpasser) ansågs åtminstone delvis kunna hänföras till sökandena själva.201
Europadomstolen fastslog avslutningsvis att den belgiska staten agerade inom ramen för
den tillåtna bedömningsmarginalen beträffande beslutet att inte bevilja inresa för barnet
i fråga.202 Domstolen fann därmed att sökandenas klagomål enligt art 8 var uppenbart
ogrundat (manifestly ill-founded) och ogillades.203
Nedan följer en sammanställning av de principer som följer av de i kapitel sex berörda
surrogatmålen.

6.7 Sammanställning av Europadomstolens praxis
Även om det för närvarande inte finns någon omfattande praxis från Europadomstolen
beträffande gränsöverskridande surrogatarrangemang, har de befintliga domarna ändrat
spelreglerna för flera av de till Europakonventionen anslutna staterna. Avgörandena har
fått en större påverkan än vad som har varit Europadomstolens uttalade avsikt. Nedan
följer en sammanställning av de principer som kan direkt härledas ur domstolens praxis
om surrogatmoderskap.
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1. Existensen av genetiska band mellan surrogatbarnet och de tilltänkta föräldrarna
är inte någon oundviklig förutsättning för fastställandet av ”familjeliv” i enlighet
med art 8 Europakonventionen. Det bör emellertid noteras att denna fråga inte är
slutgiltigt avgjord. Paradiso och Campanelli-domen ska nämligen avgöras i
Europadomstolens Grand Chamber.
2. Ett barns identitet är sammankopplad med genetiskt föräldraskap, åtminstone
med den genetiske faderns föräldraskap. Rätten att få barnets identitet fastställt
är i sin tur sammankopplad med rätten till respekt för privatlivet i enlighet med
art 8 Europakonventionen.
3. Europadomstolen tar ingen ställning i fråga om huruvida surrogatarrangemang
bör tillåtas eller inte. Staterna har rätt att förbjuda metoden på etiska grunder.
4. Även där surrogatarrangemang förbjuds i den interna rätten, är staten i fråga
skyldig att rättsligt erkänna de effekterna som följer av gränsöverskridande
surrogatarrangemang utförda utomlands om de följande villkoren är uppfyllda:
a. Erkännandet rör det rättsliga föräldraskapet av den genetiska tilltänkta
föräldern, åtminstone i fall där föräldern är den genetiska fadern.
b. Det rättsliga föräldraskapet har lagligen fastställts i barnets födelseland.
c. Det inte finns något alternativt sätt att få det rättsliga föräldraskapet fastställt
på annat sätt i den mottagande staten.204
Villkoren som ställs upp under punkt fyra bygger på de konkreta omständigheterna i
Mennesson-domen. Det är inte helt tydligt om villkoren under punkt fyra är kumulativa
eftersom frågan inte har prövats av Europadomstolen i andra fall där något av villkoren
inte har varit för handen. Utifrån min egna bedömning av avgörandet måste i vilket fall
punkt a och c vara för handen.
5. De ovan angivna förpliktelserna är lika gällande i kommersiella som i
altruistiska surrogatarrangemang.
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6. Principen om barnets bästa kommer före staternas ordre public-förbehåll som
aktualiseras i gränsöverskridande surrogatarrangemang.
7. De till Europakonventionen anslutna staterna är inte skyldiga att bevilja inresa
till dess territorium för barn som tillkommit genom surrogatmoderskap, utan att
myndigheterna först har fått möjlighet att utföra vissa rättsliga kontroller.205
Åtminstone inte när fördröjningen med ansökningsförfarandet inte har varit
orimligt lång och till uppkomsten av vilken den aktuella staten inte kan hållas
ansvarig för.
Den ovanstående sammanställningen besvarar endast ett par av de frågeställningar som
uppstår i samband med surrogatarrangemang. En av de viktigaste frågorna är till vilken
utsträckning det är möjligt att åtskilja metoden som sådan från dess effekter. Att enbart
vägra ge rättslig effekt åt gränsöverskridande surrogatarrangemang löser inte problemet.
Vid den tidpunkten finns det nämligen redan ett barn som tillkommit på det sättet och
vars intressen det finns en skyldighet att tillvarata. En annan viktig fråga är vad som
gäller i fall där den genetiska tilltänkta föräldern istället är modern och inte fadern? Om
det nu är en väsentlig komponent av ett barns identitet att dennes genetiska band till
fadern rättsligt fastställs, borde väl detsamma gälla beträffande den genetiska modern?
För att tydliggöra den inverkan Europadomstolens avgöranden har på staternas interna
rätt, följer nedan en genomgång av tydliga exempel på den ändrade inställningen som
många stater numera intagit.
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7 Rättsläget efter Europadomstolens domar
7.1 Inledning
”None of these judgments rules on the question of prohibiting or authorising surrogacy
arrangements.”206
Inget av surrogatmålen som behandlats i tidigare kapitel syftar till att ta ställning i fråga
om lagligheten av surrogatmoderskap. Det är svaret på frågan om vad avgörandena
säger om förbudet av kommersiella surrogatarrangemang i fransk och italiensk rätt.207
Europadomstolen har fortsatt att konsekvent hävda att domstolen inte tar någon
ställning i denna fråga. Även om ingen ställning tas i direkt mening, är den indirekta
påverkan påtaglig. Genom att begränsa de till Europakonventionen anslutna staternas
möjligheter att vägra ge rättslig effekt åt gränsöverskridande surrogatarrangemang, har
Europadomstolen framtvingat en annorlunda utveckling på området.
Den indirekta påverkan som här påtalas har redan visat sig vara signifikant i vissa av
staterna, särskilt de som traditionellt sett har haft ett mer restriktivt förhållningssätt.208
Det innebär inte nödvändigtvis att dessa stater har ändrat eller ämnar att ändra sin
interna lagstiftning beträffande surrogatarrangemang. Tvärtom har vissa stater explicit
uttryckt att någon ändring inte övervägs.209 Nedan följer genomgång av ett par fall som
ämnar att exemplifiera och konkretisera staternas inställning efter Europadomstolens
avgöranden beträffande erkännande av utländska föräldraskapsdomar som härrör ur
surrogatarrangemang.

7.2 Frankrike
Att ingå surrogatarrangemang är som redan nämnt förbjudet i fransk rätt. Det framgår
av bl.a. art 16 och 17 i franska Code Civil att alla inhemska surrogatavtal är ogiltiga.
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Det finns inga undantag till förbudet mot surrogatmoderskap. Bestämmelserna infördes
i Code Civil år 1994.210
Beträffande erkännande av utländska civilståndshandlingar och domar i allmänhet intar
fransk rätt en relativt liberal ställning.211 Enligt fransk rätt är utgångspunkten att alla
utländska civilståndshandlingar och domar är sanningsenliga, såvida det inte finns bevis
för att dessa är felaktiga, förfalskade eller innehåller uppgifter som inte överensstämmer
med verkligheten.212 Det finns endast tre vägransgrunder som listas i art 17 Code Civil.
En av dessa vägransgrunder är att domen eller civilståndshandlingen får vägras om den
är oförenlig med processuell eller materiell ordre public.213 Det är just med stöd av den
grunden som Cour de Cassation vägrade erkänna föräldraskapsdomen i Mennesson och
Labassee år 2011.214
Andra fall med liknande utfall som prövades av de franska domstolarna år 2013 är bl.a.
Laborie and Others v France215, Foulon v France216 och Bouvet v France217. Det första
fallet berör ett franskt par som fick tvillingar genom ett surrogatarrangemang i Ukraina.
I födelsebeviset som utfärdades i Ukraina antecknades fru Laborie och hennes partner
som barnets genetiska föräldrar. Det ukrainska födelsebeviset godtogs dock inte av det
franska konsulatet i Kiev efter upptäckten att fru Laborie inte ens visste födelsedagen av
de barn vars moder hon angav sig vara. Den omständigheten väckte misstankar om att
barnen tillkommit genom ett surrogatarrangemang.218
Foulon-fallet rör en ensamstående man som fick ett barn genom surrogatarrangemang i
Indien. Surrogatmodern var barnets genetiska moder. För en summa på 1 300 euro
avstod surrogatmodern från alla rättigheter beträffande barnet. Ett sådant arrangemang
brukar av vissa benämnas för en ”low-cost” version av barnhandel. Omständigheterna i
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Bouvet-fallet liknar de i Foulon, med den skillnaden att det i det förstnämnda fallet var
ett samkönat manligt par istället för en ensamstående man.219
Dessa tre fall ligger för närvarande hos Europadomstolen i väntan på ett avgörande.
Fallen kommer med all sannolikhet att dömas på samma sätt som Mennesson/Labassee
samt Paradiso och Campanelli-fallen, dvs. att barnens intressen anses motivera att i vart
fall ett genetiskt föräldraskap (för den tilltänkta fadern) ska kunna fastställas juridiskt.
En huvudfråga är om domstolen också beträffande dessa fall väljer att inte beröra
tillåtligheten av surrogatarrangemang. Det återstår att se om Europadomstolen intar en
annorlunda inställning eller följer sin egna praxis på området.
De nämnda fallen vittnar om den franska statens inställning innan Europadomstolens
avgöranden i Mennesson/Labassee-fallen. De franska domstolarna vägrade konsekvent
att med stöd av ordre public-vägransgrunden i art 47 Code Civil erkänna eller ge rättslig
effekt åt surrogatarrangemang ingångna utomlands. Efter Europadomstolens praxis om
erkännande av utländska föräldraskapsdomar som härrör ur surrogatarrangemang har
rättsläget ändrats. Vändpunkten för fransk rätt kom den 3 juli 2015. Då avkunnades
domarna i två surrogatmål. I dessa surrogatmål fastställde Cour de Cassation följande:
”surrogate motherhood alone cannot justify the refusal to transcribe into French birth
registers the foreign birth certificate of a child who has one French parent”.220 Båda
rättsfallen handlar om ett samkönat par som fick barn genom ett surrogatarrangemang i
Ryssland och därför vägrades registrering av barnens i Ryssland utfärdade födelsebevis
i det franska födelseregistret.221 Cour de Cassation ändrade underinstansernas domslut
med stöd av bl.a. Europadomstolens domar i Mennesson/Labassee-fallen.
Avgörandena från 3 juli 2015 är en slags milstolpe för Frankrike som har ett totalförbud
av surrogatmoderskap och som hittills har lämnat barn tillkomna på det sättet i rättslig
limbo. Avgörandena har mottagits med både entusiasm och skepticism. Vissa anser det
vara positivt att avgörandena har öppnat upp för en rättslig acceptans av olikformade
familjekonstellationer.222 Andra anser istället att domarna inte är tillräckligt långtgående
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eftersom dessa endast tillåter att den genetiska fadern och surrogatmodern upptas i det
franska födelseregistret och utelämnar därmed bl.a. den genetiska tilltänkta modern.223
Avgörandena utgör enligt min mening ett tydligt exempel på den påtagliga inverkan
som Europadomstolens praxis har på staternas förhållningssätt. Numera tvingas den
franska staten att ge rättslig effekt åt arrangemang som förbjuds i den egna staten.

7.3 Tyskland
Surrogatmoderskap förbjuds i Tyskland genom Embryonenschutzgesetz – ESchG (the
Embryo Protection Act).224 Metoden betraktas som en otillåten form av adoption som
kränker såväl barnets som surrogatmoderns människovärde.225 Erkännande av utländska
avgöranden som rör surrogatarrangemang vägras om det bedöms vara oförenligt med
ordre public-förbehållet.226 Praxisen på området är rätt begränsad. Från tiden före
Mennesson/Labassee-domarna fanns i vart fall ett uppmärksammat rättsfall. Fallet är
från år 2009. I det fallet fann en tysk domstol att erkännande av en faderskapsdom inte
stred mot ordre public-förbehållet, fastän det fanns misstanke om surrogatmoderskap.227
Det har ansetts att förbehållet tillämpas mindre strikt i förhållande till faderskap jämfört
med moderskap. Det beror på att det i tysk rätt råder ett förbud mot splittrad moderskap.
Följaktligen är det endast den kvinna som föder barnet som anses vara den rättsliga
modern.228
Trots att den tyska lagstiftningen förbjuder surrogatmoderskap i alla dess former, kom
rätt nyligen ett avgörande som med all sannolikhet kommer att förändra rättsläget. I en
dom från den 10 december 2014 fann den tyska Högsta domstolen, Bundesgerichtshof –
BGH, att det inte är uppenbart oförenligt med grunden för den tyska rättsordningen att
erkänna en utländsk föräldraskapsdom som härrör från ett surrogatarrangemang, om en
av de tilltänkta föräldrarna också är barnets genetiska fader och surrogatmodern inte har
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någon genetisk koppling till barnet.229 Avgörandet rör ett manligt tyskt par i registrerat
partnerskap som fick barn genom ett surrogatarrangemang i Kalifornien, USA, och som
efter ankomsten hem till Tyskland vägrades erkännande av det i Kalifornien fastställda
föräldraskapet för de båda männen.
BGH anförde inledningsvis att det inte var uppenbart oförenligt med grunderna för den
tyska rättsordningen att erkänna den utländska föräldraskapsdomen i förhållande till den
genetiska tilltänkta fadern, eftersom en tillämpning av den tyska lagregleringen hade
resulterat i samma beslut. Enär surrogatmodern inte var gift vid tidpunkten för barnets
födelse och den genetiska tilltänkta fadern hade bekräftat sitt faderskap med hennes
samtycke, vore han att anse som barnets fader också enligt tysk intern rätt.
BGH erkände domen också i förhållande till den genetiska faderns partner. Domstolen
framhöll att även om den delen av domen förvisso avvek från den tyska rätten, stod den
avvikelsen inte i strid med ordre public-förbehållet, om en av de tilltänkta föräldrarna
var barnets genetiska fader. Det finns i tysk rätt ingen rättslig möjlighet specifikt för
samkönade par att få ett gemensamt rättsligt föräldraskap fastställt. Det finns däremot
en möjlighet till s.k. närståendeadoption. Enligt domstolen skulle den andra tilltänkta
föräldern ändå kunna få sitt föräldraskap fastställt genom närståendeadoption, varför det
inte kunde anses som stridande mot ordre public att erkänna den kaliforniska domen
också i förhållande till honom.
Beträffande surrogatmodern framhölls att endast det faktum att ett surrogatarrangemang
hade ägt rum inte är tillräckligt för att konstatera en kränkning av människovärdet.
Domstolen ansåg också att detta fall kunde jämställas med en vanlig adoption. Det
fastslogs sammanfattningsvis att det inte vore förenligt med art 8 Europakonventionen
att beröva barnet det rättsliga förhållandet med den andra tilltänkta föräldern.
Framtill dess hade det funnits en tendens av att finna att ordre public-förbehållet kränkts
av endast det faktum att ett surrogatarrangemang ägt rum (oavsett 2009 års dom).230 På
senare tid har dock flera forskare förespråkat en mer restriktiv och metodisk hantering
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av förbehållet.231 Domen synes innebära att den tyska Högsta domstolen inte anser att
surrogatmoderskap i sig strider mot principen om människovärdet. Däremot synes
domstolen anse att metoden i vissa fall kan strida mot den nämnda principen. En sådan
situation vore exempelvis om surrogatmoderns samtycke att bära fram och överlämna
barnet inte var frivilligt. BGH tillämpar alltså ett slags case-by-case tillvägagångssätt.
I sitt avgörande utgick BGH från vad som är barnets bästa i det enskilda fallet. I denna
bedömning hänvisades det till Mennesson-domen enär det i den domen anges att rätten
till privatliv innefattar rätten att få det rättsliga förhållandet till sina föräldrar fastställt.
Även om det inte finns någon omfattande tysk praxis på området som på ett konkret sätt
kan belysa rättsläget före och efter Europadomstolens praxis, tar domstolens inverkan
uttryck på ett annat sätt. Som nämnts tidigare är Europadomstolens praxis indirekt
bindande även för de i målet icke inblandade fördragsslutande staterna. Genom att hålla
sig till denna praxis i strikt mening förefaller den tyska Högsta domstolen ha sökt
förebygga eventuella brott mot Europakonventionen. På det viset blir Europadomstolens
påverkan tydlig även här.
Det intressanta med det tyska avgörandet är att BGH har gått längre än vad som följer
av Europadomstolens praxis. Enligt det sistnämnda föreligger en skyldighet för staterna
att erkänna utländska föräldraskapsdomar enbart i förhållande till den genetiska fadern.
Samma skyldighet föreligger inte beträffande den tilltänkta genetiska faderns partner.
För att tillgodose barnets bästa synes det enligt Europadomstolen vara tillräckligt att det
rättsliga förhållandet mellan en genetisk förälder och barn fastställs. Det är av det skälet
förunderligt att den tyska BGH har valt att gå längre. Den tyska BGH:s alltför liberala
tillämpning i detta avseende motverkar den tyska lagstiftningen enligt vilken det råder
ett totalförbud av surrogatmoderskap.
Det bör tilläggsvis också noteras att BGH kan komma att döma annorlunda i ett fall där
omständigheterna är andra, exempelvis om ingen av de tilltänkta föräldrarna är genetiskt
kopplade till barnet eller om surrogatmodern också är barnets genetiska moder osv.
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Det bör avslutningsvis lyftas fram att ett liknande resonemang fördes i ett surrogatmål i
Schweiz.232 I det avgörandet framhölls att erkännande av den utländska föräldraskapsdomen i förhållande till de båda tilltänkta föräldrarna vore i barnets intresse. Att göra på
något annat sätt skulle enligt den schweiziska domstolen försätta barnet i en situation
med haltande rättsligt föräldraskap, särskilt med hänsyn till att den andra tilltänkta
föräldern inte kunde få sitt föräldraskap fastställt på annat sätt. Den schweiziska Högsta
domstolen var dock av annan uppfattning.233 Den Högsta domstolen framhöll att endast
den genetiska tilltänkta fadern har rätt att få sitt rättsliga föräldraskap fastställt. Att
tillerkänna en icke genetisk fader rättsligt föräldraskap antogs strida mot schweizisk
lag.234
Kritikerna i Schweiz hävdar att den Högsta domstolen försummade att se till barnets
bästa. Till skillnad från det tyska avgörandet, har den schweiziska Högsta domstolen
dömt i enlighet med Europadomstolens praxis och inte gått något längre.

7.4 Sverige
7.4.1 Bakgrund
Till skillnad från fransk och tysk rätt är surrogatmoderskap inte uttryckligen förbjudet i
den svenska lagstiftningen. Metodens otillåtna karaktär följer istället av att den inte
upptas som en av de tillåtna metoderna i regleringen om befruktning utanför kroppen.
Vid gränsöverskridande surrogatarrangemang aktualiseras för faderskapsdelen huvudregeln i 7 § 1 st. IFL, enligt vilken ett avgörande av en utländsk domstol som innebär att
faderskap fastställts gäller i Sverige.235 Det utländska avgörandet ska däremot inte gälla
om det föreligger någon omständighet som nämns i andra stycket samma lagrum. En
utländsk dom ska enligt 12 § IFL inte heller gälla här i landet om det skulle vara
uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna domen,
det s.k. ordre public-förbehållet.
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För svensk rätts del finns det anledning att lyfta fram två avgöranden som handlar om
erkännande av en utländsk föräldraskapsdom som härrör från surrogatarrangemang,
nämligen Svea hovrätt Ö 6952-14 och Ö 9822-14. Det förstnämnda fallet handlar om ett
gift manligt par som fick barn genom ett surrogatarrangemang i USA. Efter ankomsten
till Sverige anmälde makarna barnets flytt till Skatteverket. Sedan begärde Skatteverket,
med stöd av 9 § IFL, att hovrätten skulle pröva huruvida den amerikanska domen som
förklarade makarna som barnets legala föräldrar gällde i Sverige för den ena fadern eller
för båda föräldrarna. Omständigheterna i Svea hovrätt Ö 9822-14 var i princip identiska.

7.4.2 Ordre public-förbehållet
Domstolen i Svea hovrätt Ö 6952-14 prövade inledningsvis om det amerikanska
avgörandet skulle vägras med stöd av svensk ordre public. I det avseendet anfördes först
att ordre public-förbehållet har i svensk praxis tillämpats restriktivt och att det för
förbehållets tillämpning inte är tillräckligt att den utländska regleringen är främmande
eller otillfredsställande från svensk synpunkt. Det framhölls vidare att enär det saknas
uttryckliga lagregler om surrogatmoderskap, kan förekomsten av metoden inte sägas
vara förenlig med svensk lagstiftning. Med hänsyn till den restriktivitet som är påkallad
vid tillämpning av förbehållet ansågs den omständigheten att barnet tillkommit genom
surrogatmoderskap inte vara tillräcklig för att den påföljande faderskapsdomen skulle
anses vara uppenbart oförenlig med grunderna för den svenska rättsordningen. Att
erkänna den genetiska tilltänkta faderns föräldraskap var enligt domstolen dessutom väl
förenligt med svensk rätt. Eftersom det för den andra tilltänkta föräldern finns möjlighet
till en närståendeadoption, ansågs det inte finnas några hinder för att erkänna den
utländska domen också såvitt avser honom.
Samma skäl anfördes också i Svea hovrätt Ö 9822-14. Beträffande det sistnämnda om
närståendeadoption lyftes i detta fall även fram regeln i 1 kap. 3 § FB som syftar till att
bl.a. garantera varje barn två rättsliga föräldrar.
I båda fallen var det fråga om kommersiellt surrogatmoderskap. Metoden väcker många
frågor av etisk, moralisk och inte minst juridisk karaktär. Som redan nämnts i denna
framställning berör metoden de mest grundläggande värderingarna i svensk rätt, såsom
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bl.a. människovärdesprincipen och förbudet mot barnhandel. Eftersom kommersiella
surrogatarrangemang enligt min mening omfattas av definitionen av barnförsäljning i
art 2 a FNs tilläggsprotokoll till Barnkonventionen, är min bestämda uppfattning att det
är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna ett
utländskt avgörande baserat på ett sådant arrangemang. Svea hovrätt har enligt min
mening brustit i sin ordre public-bedömning. Domstolen har inte gjort någon grundlig
utredning och alltför lättvindigt konstaterat att domen inte strider mot förbehållet i 12 §
IFL. Att svenska domstolar allmänt sett inte vågar ge sig på frågor av internationellt
privaträttslig karaktär blir tydligt i dessa fall.
I Svea hovrätt Ö 6952-14 hänvisades också till IFL:s förarbeten. Enligt förarbetena bör
förbehållet kunna övervägas främst i de fall där det står klart att domen inte stämmer
överens med den biologiska sanningen eller där det åtminstone råder grundande tvivel
om den saken. Även då bör det bara i undantagsfall komma i fråga att vägra erkännande
av sådana skäl. Förarbetsuttalandet används i detta fall som ett argument mot ordre
public-förbehållets tillämpning. Enligt min mening utgör det förarbetsuttalandet snarare
ett argument för att med stöd av förbehållet vägra erkänna den amerikanska faderskapsdomen, åtminstone såvitt avser den genetiska tilltänkta faderns make. Det är nämligen
klarlagt att han inte har någon som helst genetisk koppling till barnet, varför domen inte
stämmer överens med den biologiska sanningen i förhållande till domen.

7.4.3 Närståendeadoption
Utöver det ovanstående är det enligt min mening anmärkningsvärt att Svea hovrätt
överhuvudtaget erkänner den icke-genetiska partners föräldraskap. Det är högst oklart
med stöd av vilken reglering denna slutsats dras. IFL säger nämligen ingenting om att
faderskapsdomen beträffande den genetiska faderns partner också ska erkännas. Det
förefaller vara domstolens egen påhittade konstruktion. Att det finns en möjlighet till
närståendeadoption utgör nämligen ingen rättslig grund för erkännande av en utländsk
föräldraskapsdom.
Genom att erkänna föräldraskapsdomen även såvitt avser den genetiska faderns partner
har domstolen, enligt min mening, kringgått den svenska adoptionsregleringen. För det
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första har domstolen kringgått vederlagsförbudet som fastslås i 4 kap. 6 § 2 st. FB.
Makarna har nämligen erlagt ett vederlag till surrogatmodern för hennes tjänster, dvs.
barnet. För det andra är det den svenska domstolen som ska pröva frågan om adoption,
vilket dessutom ska föregås av en lämplighetsprövning enligt 4 kap. 6 § FB. Det Svea
hovrätt gör i praktiken är därmed att dels använda möjligheten till närståendeadoption
som en egen rättslig grund för erkännande och dels att i sitt dömande utgå från att en
sådan adoption hade godkänts i fråga om den icke-genetiska maken.

7.4.4 Barnets bästa
En sista omständighet som beaktades av Svea hovrätt i Ö 6952-14 var det faktum att
barnet stod, under tidpunkten för domen, utan några rättsliga föräldrar i Sverige. I varje
beslut som rör barn ska som känt barnets bästa sättas i främsta rummet. Det framgår av
bl.a. art 3 Barnkonventionen. Med hänsyn till det ansåg domstolen att barnets bästa i
detta fall vara att makarna fick status som rättsliga föräldrar i Sverige.
Resonemanget om barnets bästa påminner om det resonemang som fördes av den tyska
BGH i avgörandet som behandlats under avsnitt 7.3. I samtliga fall framhöll domstolen
att barnets bästa vore att den utländska föräldraskapsdomen erkändes i dess helhet, dvs.
avseende de båda tilltänkta föräldrarna. Denna slutsats drogs trots att Europadomstolen
enbart kräver att den genetiska tilltänkta faderns föräldraskap fastställs.
Min egen tolkning av Svea hovrättens domar är att domstolen har sökt att förhindra
eventuella konventionsbrott. Det är särskilt tydligt i bedömningen av ordre publicförbehållet. Ett möjligt resonemang bakom hovrättens slutsats i sammanhanget kan vara
att det tjänar inget till att tillämpa förbehållet om det av Europadomstolens praxis av
avseende art 8 ändå följer att barnets bästa kommer före.236 De till Europakonventionen
anslutna stater är ju förpliktade att erkänna föräldraskapet beträffande den genetiska
tilltänkta föräldern oavsett om det strider mot nationell ordre public eller inte.
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De ovanstående domarna vittnar om Europadomstolens påverkan, om än på olika sätt.
Fler stater anammar ett case-by-case tillvägagångssätt som ämnar att lösa de kortsiktiga
problemen. För att uppnå en mer långvarig lösning krävs ett annat tillvägagångssätt. Det
har diskuterats om inte en internationell reglering kan vara en hållbar lösning. Nedan
följer en kortfattad redogörelse av behov, möjligheter och tillgängliga verktyg.

7.5 Vägen framåt
7.5.1 Finns det ett behov av internationell reglering?
”The world is much smaller than it used to be.
People are looking over borders, so States have to do the same.”237
Mars 2011 publicerades den första kartläggande rapporten om internationellt privat- och
processrättsliga frågor kring barnens rättsliga status och surrogatarrangemang utifrån ett
internationellt perspektiv.238 Den rapporten hade tagits fram inom den Permanenta
Byrån av Haagkonferensen för internationell privaträtt. Det snabbt ökade antalet
gränsöverskridande surrogatarrangemang och den påtagliga osäkerheten som råder
kring rättstillämpningen för de barn som tillkommer på det sättet har visat på ett behov
av en närmare undersökning av frågan.239 Det var nämligen tydligt redan från början att
1993 års adoptionskonvention inte är ett lämpligt instrument för gränsöverskridande
surrogatarrangemang.240 Rapporten från mars 2011 var startpunkten på det omfattande
arbete som sedan följde.
I takt med expansionen av reproduktionsturismen blir bristen på samarbete mellan de
till Haagkonferensen anslutna staterna allt tydligare. Det bristande samarbetet har sin
grund i att det inte råder någon samstämmighet mellan medlemsstaterna i fråga om
surrogatmoderskap, vilket i sin tur utgör grunden till den problematik som uppstår i
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sammanhanget. Den mest framträdande problematiken rör det rättsliga föräldraskapet.
Eftersom det finns ett gränsöverskridande moment krävs en gemensam lösning på ett
internationellt plan. Den enskilda statens egna lösningar har nämligen inte kapaciteten
att lösa ett globalt problem.
På grund av frånvaron av internationell reglering på området har de mottagande staterna
ingen, eller en begränsad, möjlighet att utföra förhandskontroller.241 Konsekvenserna av
att det saknas förhandskontroller utgör enligt min mening det avgörande beviset för att
det finns ett behov av internationell reglering. I fallet D. and Others v Belgium242, som
berörts under avsnitt 6.6.1, fastställde Europadomstolen att det inte är oförenligt med
Europakonventionen att vägra bevilja inresa till staternas territorium för barn som
tillkommit genom surrogatmoderskap, utan att myndigheterna först har fått möjlighet att
utföra vissa rättsliga kontroller. I avgörandet bekräftas alltså betydelsen av en rättslig
kontroll. Det är dock endast en efterhandskontroll som berörs, dvs. en kontroll när
barnet väl fötts. På det stadiet är det enligt min mening redan för sent för att kunna göra
någon meningsfull kontroll, särskilt med tanke på att bedömningen då drivs av vad som
anses vara barnets bästa.243 Det sistnämnda belyses i bl.a. domen Paradiso and
Campanelli v Italy244. I den domen fastslog Europadomstolen att barnets avlägsnande
från de tilltänkta föräldrarnas vård inte kan stödjas på ordre public-förbehållet när det
inte anses vara förenligt med barnets bästa. Avgörandet belyser att efterhandskontrollen
styrs av vad som anses vara barnets bästa i det konkreta fallet. Det begränsar enligt min
mening staternas möjligheter att göra godtagbara rättsliga kontroller.
Fokus för problematiken kring surrogatarrangemang brukar för det mesta vara barnens
haltande rättsliga status. Denna aspekt är dock endast en av många andra. Staterna kan
exempelvis också känna oro kring surrogatmoderns välmående, barnets tillblivelse som
går utöver den rättsliga statusen, till exempel rätten till kunskap om sitt ursprung, rätten
till hälsa och rätten till skydd för skada, hur surrogatförmedlingen går till väga eller de
tilltänkta föräldrarnas lämplighet. Hanteringen av det rättsliga föräldraskapet vid
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gränsöverskridande surrogatarrangemang utan några förhandskontroller kan leda till
oavsiktliga, problematiska konsekvenser. Enär Europadomstolen åtskiljer det rättsliga
föräldraskapet från det sätt på vilket barnet tillkommit, utreds inte de övriga aspekterna
som jag finner vara minst lika viktiga.
Det finns flera exempel på situationer som belyser de konsekvenser som följer på grund
av bristen på internationellt samarbete på området. Ett exempel är det uppmärksammade
fallet om en ung japansk affärsman som köpte sexton barn av olika surrogatmödrar i
Thailand.245 Fallet har inte endast skakat den thailändska staten men också resten av
världen. Det finns dessutom uppgifter om att den aktuella mannen planerade att skaffa
tio till femton barn per år.246 Skälet till varför en ensamstående man på 24 år vill ha så
många barn är oklart. Enligt honom själv handlar det bara om att han vill ha en stor
familj.247 Interpol rapporteras ha inlett en utredning med anledning av misstänkt barnhandel och exploatering.248
Ett annat exempel på hur fel det kan gå i surrogatarrangemang är det s.k. Baby Gammyfallet. Det fallet har lett till en slags global skandal på området. Baby Gammy-fallet
handlar om ett kommersiellt surrogatarrangemang mellan en thailändsk surrogatmoder
och ett australienskt par. Surrogatmodern bar på tvillingar. När det australienska paret
upptäckte att den ena tvillingen hade diagnostiserats med Downs syndrom krävde de att
surrogatmodern skulle göra abort, något som hon inte gick med på. När barnen väl hade
fötts tog det australienska paret den friska tvillingsystern och övergav det andra barnet.
Det barnet som övergavs uppfostras nu av surrogatmodern. Mycket oroväckande är att
det senare också upptäcktes att den tilltänkta fadern är en dömd pedofil som har suttit i
fängelse för att ha ofredat unga flickor.249
Slutligen bör nämnas ytterligare ett fall om ett australienskt samkönat manligt par som
dömdes för vad som beskrivs som ”the most heinous of child crimes”.250 Paret dömdes
till ett 40 år långt fängelsestraff för att ha sexuellt ofredat en pojke som de fick genom
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ett surrogatarrangemang i Ryssland.251 Det följande utdraget beskriver vad som är känt
om brottet:
Police believe the pair had adopted the boy for the sole purpose of exploitation.
The abuse began just days after his birth and over six years the couple travelled
the world, offering him up for sex with at least eight men, recording the abuse
and uploading the footage to an international syndicate known as the Boy Lovers
Network.252

Utan något som helst internationellt samarbete och förhandskontroller finns, som visat,
en verklig risk för att barn som tillkommer genom surrogatarrangemang kommer till
skada. Det råder därmed ingen tvekan om att det finns ett behov av någon internationell
reglering. Den betydligt svårare frågan är istället om det är möjligt att nå konsensus.

7.5.2 Finns det möjlighet att nå konsensus?
Som redan nämnts råder det för närvarande ingen konsensus mellan Haagkonferensens
medlemsstater beträffande hur det rättsliga föräldraskapet eller ett surrogatarrangemang
ska bedömas. Det har också konstaterats att det är just de olika inställningarna mellan
staterna som utgör roten till de problem som uppstår. Det är därför på denna punkt som
tyngdpunkten avseende lösningen bör ligga. Det krävs att staterna kommer fram till en
lösning som kan godtas av åtminstone majoriteten och upprätthålla de mänskliga rättigheterna av de inblandade parterna. Svaret på frågan om det är möjligt att nå konsensus
anser jag beror på bl.a. omfattningen och karaktären av den föreslagna lösningen.
I den ovan angivna preliminära rapporten från april 2014 framgår att flera av Haagkonferensens medlemsländer uttryckte stöd för ett tillvägagångssätt som syftar till att
förena internationellt privat- och processrättsliga regler rörande rättsligt föräldraskap på
ett generellt plan.253 En grundläggande förutsättning för ett samarbete på detta område
angavs vara principen om ömsesidigt förtroende. För att denna princip ska få
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eftersträvad effekt krävs att det införs lämpliga säkerhetsåtgärder och gemensamma
minimistandarder som begränsar tillämpningen av ordre public.254
I rapporten framgår också att majoriteten av de tillfrågade rättsliga experterna uttryckte
sitt stöd för ett internationellt instrument med ett brett tillämpningsområde som hanterar
gränsöverskridande surrogatarrangemang som en specifik aspekt av en större fråga.255
Majoriteten av dessa var också överens om att försiktighet är påkallad vid en reglering
på området enär en form av ”överreglering” riskerar att driva beslutsamma tilltänkta
föräldrar ”under jorden”.256 Med det menas att för många regler kan leda till att många
anser det vara för komplicerat och vänder sig istället till den svarta marknaden i vilken
det inte finns någon insyn överhuvudtaget.
Majoriteten av de stater och specialister som ingick i den Permanenta Byråns studie var
därmed överens om att den bästa lösningen vore att skapa ett bindande internationellt
instrument för frågor om rättsligt föräldraskap. Majoriteten var också överens om att ett
framtida samarbete kräver att det i första hand, särskilt avseende surrogatarrangemang,
införs soft law åtgärder i form av icke-bindande principer och allmänna riktlinjer.257 Att
i första hand införa minimistandarder är också enligt min mening det bästa sättet för ett
möjliggörande av något slags samarbete. Det går vid det här laget inte att harmonisera
regleringen om föräldraskap och surrogatarrangemang. Målet bör av den anledningen
vara att upprätta en viss nivå av ett gemensamt skydd för de mänskliga rättigheterna
som aktualiseras i dessa sammanhang.
Det bör tilläggsvis anföras att Sverige är ett utav de länder som anser att arbete i syfte
att upprätta ett internationellt instrument på området har låg prioritet.258 Ett skäl till den
typen av respons kan vara att vi i Sverige ännu inte upplever några större problem med
dessa frågor, varför bristen av ett internationellt samarbete inte är kännbart. Ett annat
skäl kan vara att vi i svensk rätt inte tror på att det är möjligt att nå konsensus i dessa
frågor mellan de till Haagkonferensen anslutna staterna.
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Avslutningsvis bör det nämnas att det också finns de som ifrågasätter huruvida en
reglering eller ens riktlinjer är den rätta vägen framåt. Vissa framhåller att eftersom
surrogatmoderskap väcker svåra etiska och moraliska frågeställningar, kan en reglering
få den oönskade konsekvensen av uppmuntran till ingåendet av fler internationella
surrogatarrangemang.259 Samtidigt är det inte heller möjligt att införa och effektivt
genomföra förbud mot gränsöverskridande surrogatarrangemang. Ett globalt förbud av
det slaget skulle endast medföra att surrogatarrangemang flyttas till den svarta
marknaden, där risken för bl.a. exploatering är mycket större.260 Det är inte heller troligt
att alla stater skulle gå med på att införa ett fullständigt internationellt förbud av sådana
arrangemang, varför möjligheten för de tilltänkta föräldrarna att utnyttja tjänsten i ett
annat land fortfarande skulle vara tillgänglig.261 Som Trimmings och Beamount
uttrycker så passande: ”The pro-regulation stand is thus not to approve of the practice
but to choose the lesser of the two evils – a regulated global surrogacy market over an
unregulated one.”262
Det finns därmed både ett behov och ett intresse av en internationell reglering.
Möjligheten att nå konsensus är beroende av de alternativ som medlemsstaterna för
fram. På områden där det inte råder någon konsensus är det av avgörande betydelse att
inleda med den lägsta godtagbara nivån. Införande av någon form av minimistandarder
synes för närvarande vara det mest attraktiva alternativet. Det är enligt min mening
också det mest realistiska alternativet.
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8 Fastställande av moderskap
8.1 Inledning
Vid gränsöverskridande surrogatarrangemang uppstår inte sällan osäkerhet kring barnets
rättsliga status. Vilka är att anse som barnets rättsliga föräldrar? Är de fördragsslutande
staterna skyldiga att erkänna i utlandet fastställda föräldraskap? Efter Europadomstolens
praxis på området är det klarlagt att den genetiska tilltänkta faderns föräldraskap ska
fastställas. Det som däremot inte har klarlagts av Europadomstolen är vad som gäller
beträffande den genetiska tilltänkta modern. Är den rättsliga modern den som har fött
barnet, den som har genetisk koppling till barnet eller den som inte har någon genetisk
koppling till barnet men avser att sköta om barnet? Fram till dess att äggdonation blev
tillåtet i Sverige år 2003 var den nysställda frågan lätt att besvara. Modern är den kvinna
som föder barnet.
Efter att äggdonation tilläts i svensk rätt år 2003 fastslogs det i lag att modern är den
som föder barnet. I takt med expansionen av gränsöverskridande surrogatarrangemang
börjar det dock ifrågasättas mer och mer huruvida det är lika givet som innan vem som
bör anses vara modern. Det övergripande syftet med detta kapitel är därmed att utreda
och analysera vad som gäller beträffande det rättsliga moderskapet i gränsöverskridande
surrogatarrangemang. En avgörande fråga i sammanhanget är om det vid tillämpningen
av art 8 är förenligt med diskrimineringsförbudet i art 14 Europakonventionen att
erbjuda en möjlighet för genetiska fäder att fastställa och häva faderskapet, när samma
möjlighet saknas för genetiska mödrar.

8.2 Moderskap i svensk rätt
8.2.1 Mater semper certa est
Fram till dess att äggdonation blev tillåtet år 2003, saknades det helt i lagstiftningen
regler för bestämmande av vem som ska anses som moder till ett barn. Istället gällde
endast satsen mater semper certa est, dvs. det är alltid säkert vem som är modern.263
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Frågan berördes redan år 1915 av Lagberedningen i dess förslag till lag om barn utom
äktenskap. Inför antagandet av den lagen, där det för första gången skulle införas regler
om fastställande av faderskap, menade Lagberedningen att ”det omedelbart framgår
vem som är moder till ett barn”, varför någon reglering av moderskapet inte ansågs vara
nödvändigt.264 Som moder anses helt enkelt den kvinna som föder barnet, mater est
quam demonstrat, den s.k. moderskapspresumtionen.265 Det bakomliggande antagandet
är att kvinnan genom att föda barnet också bevisar att hon är barnets biologiska och
genetiska moder.266
Den gamla romerska satsen mater semper certa est håller dock inte alltid. Det påvisades
i fallet NJA 1949 s. 144, det s.k. Bureåfallet. Två kvinnor hade samma dag fött var sin
pojke på sjukstugan i Bureå. Det ena föräldraparet som misstänkte att barnen hade
förväxlats på sjukstugan inledde en tid efter barnens födelse process i bördsfrågan. Det
hela slutade med att Högsta domstolen, när barnen hunnit bli sju år gamla, fastställde
hovrättens dom innebärande förpliktande för föräldraparen att byta barn, eftersom det
ansågs utrett att den påstådda barnförväxlingen hade ägt rum.267
Ett annat fall där osäkerhet uppstod kring moderskapet är SvJT 1968 rf. s. 89. I det fallet
yrkade en man född 1912 att en viss kvinna skulle förklaras vara hans moder. Något
moderskap var inte registrerat hos folkbokföringsmyndigheten. Hovrätten fastslog att
det inte fanns något hinder mot att uppta talan till prövning i enlighet med 13 kap. 2 §
RB, då ”förhållandet mellan moder och barn är enligt lag förenat med rättsverkningar i
flera avseenden”. Inte heller det som i övrigt stadgas i nämnda bestämmelse ansågs
utgöra hinder för prövningen.268
Innan äggdonation tilläts i svensk rätt var det därmed endast i väldigt speciella fall som
det uppstod osäkerhet kring vem som är att anse som modern. Det innebär också att det
var möjligt att bryta moderskapspresumtionen. Rättsläget är inte längre detsamma.
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8.2.2 Mater incerta est?
Första gången frågan om äggdonation var föremål för en statlig utredning var i den s.k.
Inseminationsutredningen år 1985.269 Slutsatsen i utredningen blev att äggdonation inte
är etiskt godtagbart och borde därför inte tillåtas. Ett av argumenten mot ett tillåtande
var att äggdonation innebär att en av de absoluta hörnpelarna i familjerätten, nämligen
moderskapspresumtionen, inte längre skulle vara 100-procentig.270 Likaså uttryckte alla
senare utredningar samma mening.271 I ett remissvar uttryckte bl.a. Svea Hovrätt att
moderskapspresumtionen borde lagfästas om äggdonation skulle komma att tillåtas.272
Det föreslogs av den anledningen att det skulle införas en bestämmelse i föräldrabalken
där moderskapet uttryckligen skulle regleras.273 När äggdonation blev tillåtet i svensk
rätt år 2003 infördes därmed en regel i 1 kap. 7 § FB som anger att i fall där barn avlats
genom äggdonation, är det den kvinna som föder barnet som i rättsligt hänseende ska
betraktas som barnets moder. Äggdonatorn, dvs. den genetiska modern, ska alltså inte
betraktas som barnets rättsliga moder.
Att frågan om moderskap inte är så enkel att avgöra illustreras av NJA 2006 s. 505, som
behandlats tidigare i framställningen.274 Förutom de aspekterna som belysts i samband
med fallet innan, aktualiserar rättsfallet frågan om huruvida 1 kap. 7 § FB endast gäller
äggdonation eller om regeln även omfattar surrogatmoderskap.275 Hade det varit möjligt
för Högsta domstolen att i målet pröva den genetiska moderns i domstolen framställda
yrkande om att hon skulle fastställas vara barnets moder, hade resultatet sannolikt blivit
att yrkandet bifallits. Det aktuella barnet föddes år 2002, varför regeln i 1 kap. 7 § FB
ännu inte var tillämpbar. Då gällde istället den oskrivna moderskapspresumtionen. Den
presumtionen var och är möjlig att motbevisa. I ett sådant läge borde det alltså inte ha
förelegat några hinder för den genetiska modern att jämlikt regeln i 13 kap. 2 § RB föra
talan om fastställande av att hon som den genetiska modern skulle anses som barnets
rättsliga moder och inte surrogatmodern.
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Om det emellertid antas att barnet istället avlats genom befruktning utanför kroppen
efter ikraftträdandet den 1 januari 2003 av regeln i 1 kap. 7 § FB skulle saken komma i
ett annat läge. I förarbetena till denna regel framhåller nämligen regeringen att frågan
om surrogatmoderskap, liksom äggdonation, gör det angeläget att i lagen fastställa vem
som ska anses som modern till ett barn.276 Regeln i 1 kap. 7 § FB bör därför antas gälla
inte endast äggdonation utan även surrogatmoderskap.277 Hade barnet i det aktuella
fallet varit avlat efter regelns ikraftträdande kan det därför knappast tänkas att det skulle
vara möjligt för den genetiska modern att föra talan om att hon, istället för surrogatmodern, rättsligen skulle anses som barnets moder.278 Skulle en sådan talan i fall som
det aktuella vara möjlig att föra, vore regeln i 1 kap. 7 § FB föga meningsfull enär ett
viktigt syfte med regeln är att söka motverka förekomsten av surrogatmoderskap.279
Innan den slutgiltiga definitionen i 1 kap. 7 § FB tog form, föreslogs en mer generell
definition som fastställde moderskapet för alla barn och inte endast för barn tillhörande
den grupp som avsågs, nämligen de som tillkommit genom äggdonation.280 När den
nämnda bestämmelsen föreslogs var inte skälet att det uppkommit ett allmänt behov av
en sådan lagreglering.281 Syftet var snarare att man har velat lösa ett specifikt problem
som kan uppkomma när en kvinna föder ett barn som avlats genom befruktning av en
annan kvinnas ägg.282 I sin remissbehandling anförde Lagrådet därför att det inte var
nödvändigt att utforma en allmän lagregel om moderskap. Lagrådet ansåg att det vore
att föredra att istället införa en särskild bestämmelse som till sin räckvidd begränsades
till att ge svar på den fråga som man ville ta ställning till, dvs. frågan om moderskap vid
äggdonation.283
Lagrådets yttrande kan tolkas som att bestämmelsens tillämpningsområde var avsett att
begränsas till fall där barnet avlats genom äggdonation. Enligt förarbetsuttalandet ovan
är det dock klarlagt att regeln i 1 kap. 7 § FB också omfattar barn tillkomna genom
surrogatmoderskap.
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8.2.3 Negativ moderskapstalan
Som nämnts tidigare är det inte möjligt att motbevisa moderskapsregeln i 1 kap. 7 § FB
i dess nuvarande lydelse. Det finns emellertid möjlighet att i vissa fall föra en negativ
moderskapstalan i enlighet med RB. Det fastslogs i NJA 2007 s. 684 där Högsta
domstolen tillät förande av negativ faderskaps- och moderskapstalan med stöd av 13
kap. 2 § RB.284 I det fallet hade en kvinna kommit till Sverige från Afghanistan med sin
man medförande tolv barn som makarna uppgav sig vara föräldrar till. Föräldraskapet
registrerades i folkbokföringen. I samband med ett omhändertagande av fem av barnen
uppstod tveksamhet i fråga om kvinnan och mannen verkligen var barnens biologiska
föräldrar. De omhändertagna barnen väckte därför en talan mot paret och yrkade att det
skulle förklaras att svarandena inte var deras föräldrar.
Grunden till Högsta domstolens domslut kan sammanfattas i följande punkter:
1. Barnens talan rör ett rättsförhållande i den mening som avses i 13 kap. 2 § RB.
Till föräldraskapet är nämligen väsentliga rättsverkningar knutna.
2. Den talan som förs i detta fall är inte av det slaget att den hindras av grunderna
för FBs reglering.
3. Det föreligger ovisshet om rättsförhållandet.
4. Ovissheten om rättsförhållandet leder barnen till förfång.
Det som är särskilt intressant i det nyss redovisade fallet är att Högsta domstolen i den
domen anför att regleringen i FB inte kan uppfattas som exklusiv i den meningen att den
utesluter möjlighet att föra talan om faderskap eller moderskap i andra fall än de som är
uttryckligt reglerade. Regleringen anses nämligen uttömmande inom det område som
lagen tar sikte på. Innebär det uttalandet att 1 kap. 7 § FB också förhindrar negativ
fastställelsetalan? Om det inte vore på det viset vore ju införande av den regeln onödigt.
En möjlighet att häva moderskapet innebär nämligen att moderskapsregeln i 1 kap. 7 §
FB kan motbevisas, vilket går emot ändamålet bakom regeln. Syftet med regeln var att
se till så att det inte lämnas något utrymme för att ifrågasätta vem som ska anses vara
den rättsliga modern i där avsedda fall.
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Rättsfallet kan enligt min mening inte användas i surrogatarrangemang också av ett
annat skäl. Den genetiska modern kan nämligen inte häva surrogatmoderns moderskap
med stöd av 13 kap. 2 § RB enär det i sådana situationer, med stöd av 1 kap. 7 § FB,
bl.a. inte föreligger ovisshet om rättsförhållandet. Mot bakgrund av det här angivna är
min bestämda uppfattning att det inte är möjligt att föra en negativ moderskapstalan i
fall som omfattas av tillämpningsområdet för 1 kap. 7 § FB.

8.3 Barnets bästa vs. moderskapsregeln
8.3.1 Ett annorlunda scenario
Anta liknande omständigheter som i Mennesson/Labassee-domarna som redovisades
tidigare285, med den enda skillnaden att den genetiska kopplingen istället finns till den
tilltänkta modern och inte till den tilltänkta fadern. Anta vidare att det är ett svenskt par
som är inblandat och inte ett franskt. Hade en svensk domstol erkänt det i utlandet
fastställda föräldraskapet såvitt avser den genetiska tilltänkta modern? Ett erkännande
skulle nämligen innebära att den genetiska tilltänkta modern fastställs som den rättsliga
modern istället för surrogatmodern, dvs. den biologiska modern, i strid med regeln i 1
kap. 7 § FB. Eftersom det tidigare i denna framställning286 har fastställts att den nyss
nämnda regeln utgör en internationellt tvingande regel enligt svensk uppfattning, hade
domstolen i sådant fall genom erkännandet agerat i strid med svensk positiv ordre
public. Det är därför ett troligare scenario att ett erkännande hade vägrats.
Om vi nu fortsätter på samma spår och antar att den svenska domstolen vägrar erkänna
den utländska föräldraskapsdomen i förhållande till den genetiska tilltänkta modern på
grund av att en tillämpning av den internationellt tvingande regeln i 1 kap. 7 § FB pekar
ut en annan kvinna som den rättsliga modern, nämligen surrogatmodern. Hur hade
Europadomstolen dömt i ett sådant fall? Mer specifikt, hade ett sådant tillvägagångssätt
varit förenligt med principen om barnets bästa enligt Europadomstolens mening? Det
fastställs förvisso i Mennesson/Labassee-domarna att den genetiska kopplingen till en
förälder utgör en grundläggande komponent för barns privatliv.
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I Mennesson/Labassee-domarna fanns som känt den genetiska kopplingen till den
tilltänkta fadern. Finns det i detta avseende någon rättfärdigande grund för att göra
skillnad på vilken av de tilltänkta föräldrarna barnet har genetiska band till enbart
baserat på kön? Enär Europadomstolen ännu inte har uttalat sig i specifikt denna fråga,
går det inte att dra några säkra slutsatser. Det finns dock, vad jag känner till, inget i
praxisen från Europadomstolen som pekar på att en annan bedömning hade gjorts i fall
som här avses. Eftersom Europadomstolen enbart dömer utifrån omständigheterna i det
enskilda fallet, hade domstolen förmodligen vid en avvägning av de olika intressena
ansett att barnets bästa kommer före även i ett sådant scenario som här målats upp.
Utifrån ett strikt barnets bästa perspektiv kan det enligt min mening inte anses vara ett
bättre alternativ att erkännande av den genetiska tilltänkta moderns i utlandet fastställda
föräldraskap vägras och surrogatmodern fastställs som den rättsliga modern. Det kan
inte vara bättre för barnet att en kvinna som barnet inte har någon genetisk koppling till
och som inte ens har för avsikt att sköta om barnet fastställs som barnets rättsliga
moder.
Ett liknande fall prövades nyligen av Kammarrätten i Göteborg. Nedan följer en kort
genomgång av det fallet.

8.3.2 Den tilltänkta moderns föräldraskap nekas vid folkbokföringen
I ett mål från Kammarrätten fastslogs att Skatteverket hade skäl att avvisa en svensk
kvinnas (som även hade hemvist i Sverige) anmälan om inflyttning av två spädbarn och
inskrivning som vårdnadshavare.287 Barnen har tillkommit genom surrogatmoderskap i
Kalifornien, USA. Kvinnan har antecknats som modern i barnens födelseattester. En
domstol i Kalifornien har också fastställt att surrogatmodern inte är moder/förälder till
de aktuella barnen. Domstolen har dessutom fastställt att den tilltänkta modern ska ha
såväl legal som fysisk vårdnad över barnen.
Kammarrätten fastställde Förvaltningsrättens dom utan egna tillägg. Förvaltningsrätten
framhåller inledningsvis att om en kvinna föder ett barn som tillkommit genom att ett
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ägg från en annan kvinna efter befruktning utanför kroppen har förts in i hennes kropp,
ska hon anses som barnets moder enligt 1 kap. 7 § FB. Vidare synes domstolen vara av
den uppfattningen att bestämmelsen också omfattar surrogatmoderskap enär det i domen
hänvisas till lagförarbetena där det framgår att regeln tillkommit bl.a. för att motverka
metoden. Enligt svensk rätt anses därför den amerikanska surrogatmodern som barnens
rättsliga moder. Eftersom reglerna för adoption enligt 1993 års Haagkonvention inte
ansågs vara uppfyllda och det dessutom krävs lagstöd för erkännande av utländska
vårdnadsdomar (NJA 1974 s. 629), fastslog domstolen att det saknades grund för att
registrera den tilltänkta modern i folkbokföringen som moder och vårdnadshavare.288
Det nyss redovisade fallet belyser det scenario som målades upp i avsnitt 8.3.1. Fallet
belyser en högst trolig utgång i ett fall om erkännande av en utländsk föräldraskapsdom
som härrör ur ett surrogatarrangemang i förhållande till den genetiska tilltänkta modern.
Det anmärkningsvärda är att varken Kammarrätten eller Förvaltningsrätten tog hänsyn
till barnets bästa i sammanhanget. Moderskapsregeln förefaller i detta fall komma före
barnets bästa. Barnen lämnas i detta fall utan någon i Sverige närvarande rättslig
förälder enär surrogatmodern har hemvist i USA. Eftersom den kaliforniska domstolen
också har fastställt att surrogatmodern inte är modern till de aktuella barnen, anses hon
inte vara barnens rättsliga moder enligt amerikansk rätt och saknar därför föräldraansvar
i förhållande till barnen.
Ett intressant argument som förs fram av försvaret i det aktuella kammarrättsfallet är att
det finns praxis på att rättsligt föräldraskap kan tillerkännas även icke-genetiska
föräldrar. I det sammanhanget lyfter man fram hovrättsdomarna som behandlats tidigare
i framställningen.289 Dessa avgöranden används som argument för att den utländska
föräldraskapsdomen även i detta fall ska erkännas. Det är enligt min mening inget starkt
argument. I de aktuella hovrättsdomarna var det nämligen i förhållande till en tilltänkt
icke-genetisk fader som den utländska föräldraskapsdomen erkändes. Det var i dessa
fall inte fråga om fastställande av rättsligt moderskap. Den avgörande omständigheten i
förvaltningsrättens domskäl är nämligen att det är en annan kvinna som anses vara den
rättsliga modern enligt svensk rätt och inte frågan om genetisk koppling. I det aktuella
kammarrättsfallet framgår inte riktigt huruvida den vederbörande har någon genetisk
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koppling till barnen. Även om så vore fallet hade nog domstolen, med hänsyn till den
starka ställningen som 1 kap. 7 § FB har i svensk rätt, dömt på liknande sätt.

8.4 Partiellt erkännande av utländska föräldraskapsdomar
8.4.1 Utvecklingen i Belgien
Enligt den gällande praxisen i Belgien om gränsöverskridande surrogatarrangemang och
rättsligt föräldraskap gäller att föräldraskap fastställs enbart såvitt avser den genetiska
tilltänkta fadern.290 Den genetiska faderns partner måste dock vända sig till adoptionsinstitutet.291 I Belgien kan därmed skönjas ett annorlunda tillvägagångssätt som går ut
på ett slags partiellt erkännande av utländska födelseattester. Det tillvägagångssättet
introducerades först i fallet Hanne and Elke292. Fallet involverade ett surrogatavtal
mellan ett belgiskt gift par och en ukrainsk surrogatmoder som födde tvillingar åt paret.
De tilltänkta föräldrarna var båda barnens genetiska föräldrar. Födelseattest upprättades
i Ukraina i vilken de tilltänkta föräldrarna antecknades som barnens rättsliga föräldrar.
Sedan ansökte paret om erkännande av födelseattesterna i Belgien. Domstolen framhöll
att den inte kunde erkänna den tilltänkta modern som barnens rättsliga moder enär ett
sådant erkännande skulle underminera den belgiska inhemska moderskapsregeln. Enligt
denna regel är det den kvinna som föder barnet som anses vara den rättsliga modern.
Däremot framhöll domstolen att det inte var något fel med att tillerkänna den tilltänkta
fadern det rättsliga föräldraskapet. Slutresultatet blev ett partiellt erkännande av de i
Ukraina fastställda födelseattesterna, dvs. handlingarna erkändes bara i den utsträckning
de fastställde det rättsliga föräldraskapet för den genetiska tilltänkta fadern.293
De belgiska domstolarna har också tillämpat det ”partiella erkännande” strategin analogt
på fall involverande samkönade par som tilltänkta föräldrar.294 I dessa fall är det den
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man som har genetiska kopplingar till barnet som erkänns som den rättsliga fadern.295 I
exempelvis fallet Maïa and Maureen296 anförde domstolen att även om surrogatavtalet
var ogiltigt på ordre public-grunder, kunde den omständigheten inte inskränka det mer
överlägsna intresset av barnets bästa.297 Om födelseattesten vägrades erkännande hade
det enligt domstolen fråntagit barnet all föräldrarättslig koppling till den genetiska
fadern, vilket skulle innebära att barnet utsätts för diskriminering. De fall av fullständigt
erkännande som finns i belgisk rätt är de som antingen involverar ensamstående män
eller födelseattester där den genetiska tilltänkta fadern och surrogatmodern anges som
de rättsliga föräldrarna.298
De belgiska domstolarna har därmed hittat ett tillvägagångssätt som innebär att de inte
bryter mot sin interna regel om moderskap, samtidigt som de anammar ett barnets bästa
perspektiv som överensstämmer med Europadomstolens praxis på området. Hade de
svenska domstolarna ställts inför samma problematik, dvs. frågan om erkännande av en
i utlandet fastställd föräldraskapsdom som härrör ur ett surrogatarrangemang där båda
tilltänkta föräldrarna är genetiskt kopplade till barnet, skulle förmodligen även dessa
döma på samma sätt som de belgiska domstolarna. Är den partiella erkännande-strategin
förenlig med Europakonventionen? Det är förvisso klarlagt att de belgiska domstolarna
inte bryter mot konventionen i det avseendet att de erkänner det i utlandet fastställda
föräldraskapet för den genetiska tilltänkta fadern. Frågan är om det också är förenligt
med Europakonventionen att erbjuda en möjlighet för den genetiska tilltänkta fadern att
få sitt i utlandet fastställda faderskap fastställt, men inte erbjuda samma möjlighet för
den genetiska tilltänkta modern. Den avgörande frågan i det sammanhanget blir om ett
sådant särskiljande på grund av kön är baserat på några rättfärdigande grunder.
Den nysställda frågan undersöks i de nästföljande avsnitten. I syfte att underlätta för
läsaren kommer den aktuella frågan att undersökas med hjälp av ett fiktivt fall. Syftet är
att exemplifiera hur Europadomstolen hade dömt i fråga om den särbehandling av den
tilltänkta modern i jämförelse med den tilltänkta fadern som här påtalas och dess
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förenlighet med Europakonventionen. Den nedanstående framställningen bygger på en
konstruktion av hur Europadomstolen brukar döma i närliggande situationer.

8.5 Gällande svensk rätt – testat mot bakgrund av ett fiktivt fall
8.5.1 Det fiktiva fallet
Makarna Johansson har under flera års tid försökt skaffa barn på egen hand men inte
lyckats något vidare. Efter flera misslyckade IVF-försök beslutade de sig för att ingå ett
kommersiellt surrogatarrangemang i Ukraina. Efter att ha lyckats få barn på det sättet,
längtade makarna efter att starta sitt nya liv med barnet i Sverige. I Ukraina utfärdades
ett födelseattest åt barnet i vilket makarna antecknades som barnets föräldrar. Genom en
ukrainsk dom fastställdes också makarna Johansson som barnets rättsliga föräldrar.
Makarna är barnets genetiska föräldrar. Surrogatmodern har därmed inga genetiska
band till barnet. Efter att det svenska konsulatet i Ukraina utfärdade erforderliga
resedokument, kunde paret återvända hem till Sverige med sitt barn. Processen var dock
långtifrån avslutad i och med detta.
När makarna begärde att den i Ukraina fastställda föräldraskapsdomen skulle erkännas i
Sverige, fastslog den svenska domstolen att den utländska föräldraskapsdomen endast
kunde erkännas i förhållande till den genetiska tilltänkta fadern. Det uppkom nämligen
misstankar om surrogatarrangemang, varför endast surrogatmodern kunde anses som
barnets rättsliga moder i enlighet med 1 kap. 7 § FB. Den svenska domstolen vägrade
därmed att erkänna den utländska föräldraskapsdomen såvitt avser fru Johansson.
Efter att ha uttömt alla inhemska rättsmedel i enlighet med art 34 Europakonventionen,
vände sig fru Johansson och barnet till Europadomstolen med klagomålet att den
svenska staten hade kränkt hennes såväl som barnets rättigheter enligt art 8 och art 14 i
konventionen.
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8.5.2 Europakonventionens diskrimineringsförbud
Diskrimineringsförbudet i Europakonventionen återfinns i art 14. Den bestämmelsen
syftar till att garantera att åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i konventionen
ska säkerställas utan åtskillnad. Europadomstolen är av den anledningen inte behörig att
pröva klagomål om diskriminering i fall klagomålen inte faller inom området för en av
de rättigheter som skyddas enligt konventionen.299 En annan väsentlig aspekt i detta
sammanhang är att art 14 inte kan stå på egna ben.300 Det innebär att en prövning av
anklagelser om kränkning av art 14 alltid måste ske i kombination med någon materiell
rättighet.301
När Europadomstolen tillämpar art 14 används en vid tolkning av räckvidden för de
materiella rättigheter som återfinns i konventionen.302 Europadomstolen har bl.a. slagit
fast att den kan pröva klagomål enligt art 14 i förening med en materiell rättighet, även
om det inte har skett någon kränkning av den materiella rättigheten som sådan.303 Den
vida tolkningen tar sig också uttryck i att det för tillämpningen av art 14 är tillräckligt
om de faktiska omständigheterna i målet i någon mån kan kopplas till de områden som
skyddas enligt konventionen.304
I vilka situationer kan då art 14 aktualiseras? Europadomstolen har vid flera tillfällen
slagit fast att art 14 bara aktualiseras om det rör sig om en olikbehandling av personer
som befinner sig i jämförbara situationer (”relevantly similar situations”).305 En sådan
olikbehandling är dessutom endast diskriminerande om den inte har någon objektiv och
godtagbar grund.306 För att en åtgärd som innebär särbehandling inte ska anses vara
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diskriminerande krävs alltså att den har ett legitimt syfte och står i rimlig proportion till
det syftet.307
I art 14 upptages flera diskrimineringsgrunder. Europadomstolen har vid flera tillfällen
slagit fast att särbehandling som grundar sig på bl.a. kön kräver särskilt tungt vägande
skäl för att vara godtagbar.308 Däremot har konventionsstaterna, enligt etablerad praxis,
ett vitt utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller allmänna åtgärder som rör
ekonomisk och social strategi.309
Vad gäller beträffande Europakonventionens ställning i svensk rätt anges i 2 kap. 19 §
Regeringsformen (RF) att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med våra
åtaganden enligt konventionen. Paragrafen infördes i samband med inkorporeringen av
Europakonventionen för att markera konventionens betydelse. Den innebär att de
rättstillämpande organen vid en eventuell normkonflikt har att tillämpa lagprövningsreglerna i 11 kap. 14 § RF och 12 kap. 10 § RF.310 Den förstnämnda bestämmelsen
gäller för domstolar och innebär i detta sammanhang att om en domstol finner att en
lagregel står i strid med Europakonventionen, får den lagregeln inte tillämpas.
Lagprövningen kan däremot inte få till följd att den granskade lagregeln förklaras
ogiltig och upphävs.311 Frågan är om en tillämpning av regeln i 1 kap. 7 § FB leder till
ett diskriminerande resultat genom att det rättsliga föräldraskapet för tilltänkta genetiska
fäder och tilltänkta genetiska mödrar vid ett gränsöverskridande surrogatarrangemang
fastställs på olika grunder.
Det ovanstående innebär att om en tillämpning av 1 kap. 7 § FB bedöms leda till ett
diskriminerande resultat som överskrider gränserna för Sveriges bedömningsmarginal,
blir konsekvensen att den regeln inte får tillämpas. Nedan följer en genomgång av de
påstådda kränkningarna.
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8.5.3 Påstådd kränkning av art 8 i konventionen
Det bör inledningsvis konstateras att i frågor som det inte råder någon konsensus om,
tillerkänns staterna en vid bedömningsmarginal. Eftersom det inte råder någon
samstämmighet vare sig beträffande regleringen kring det rättsliga föräldraskapet eller
surrogatmoderskap, ges staterna som utgångspunkt en vid bedömningsmarginal. Den
marginalen kan dock begränsas i vissa fall. I det aktuella fallet begränsas utrymmet för
skönsmässig bedömning, eftersom sakfrågan rör en väsentlig del av den konventionsskyddade rätten till privatliv enligt art 8. Alla måste nämligen kunna fastställa innehållet
i sin identitet (”everyone must be able to establish the substance of his or her identity”),
inkluderat det rättsliga förhållandet mellan förälder och barn.312
Det bör tilläggas att det beträffande det rättsliga moderskapet råder en viss konsensus
mellan de till konventionen anslutna staterna. I flertalet av dessa fastställs moderskapet
nämligen i enlighet med maximen mater semper certa est. Bedömningsmarginalen i
denna del är därmed begränsad redan från början.
Frågan är om den svenska staten har kränkt fru Johanssons och barnets rättigheter enligt
art 8 genom att vägra erkänna den i Ukraina fastställda föräldraskapsdomen i
förhållande till henne. I det avseendet bör det först framhållas att domstolen i domarna
Mennesson/Labassee har slagit fast att den franska staten hade kränkt barnens rätt enligt
art 8 genom att vägra erkänna den i USA fastställda föräldraskapsdomen i förhållande
till den genetiska tilltänkta fadern. Det är därmed klarlagt att konventionsstaterna kan
göra sig skyldiga till konventionsbrott i sådana fall. I det aktuella fallet har den svenska
domstolen erkänt den utländska föräldraskapsdomen såvitt avser den genetiska tilltänkta
fadern. Så långt har den svenska staten agerat i enlighet med domstolens praxis. Frågan
är om samma skyldighet också följer beträffande den genetiska tilltänkta modern.
Den svenska staten har för sin del anfört att ett erkännande av det i utlandet fastställda
moderskapet förhindras av den internationellt tvingande regeln i 1 kap. 7 § FB, som
pekar ut surrogatmodern som den rättsliga modern. Sökandena har för sin del anfört att
konventionsbestämmelserna kommer före nationella inhemska regler. Domstolen har
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förvisso vid flera tillfällen ansett att hänsyn till barnets bästa vid tillämpningen av art 8
kan föranleda att nationella ordre public-invändningar åsidosätts (se bl.a. Mennesson v
France, Paradiso and Campanelli v Italy). För att barnets bästa ska tillgodoses krävs
däremot inte att det i den nationella rätten ges företräde för den genetiska modern.
Domstolen fastslår mot bakgrund av det anförda att den svenska staten inte har kränkt
sökandenas rättigheter enligt art 8. Det återstår därmed att pröva huruvida den svenska
staten har kränkt art 14 i kombination med art 8.

8.5.4 Påstådd kränkning av art 8 i kombination med art 14 i konventionen
8.5.4.1 Jämförbar situation
Grunden för direkt diskriminering är den särbehandling som en person utsätts för. Det
första som utmärker direkt diskriminering är därför bevis på ogynnsam behandling.313 I
vårt fall består den ogynnsamma behandlingen av att den genetiska tilltänkta modern
vägras erkännande av hennes i utlandet fastställda föräldraskap. I vissa länder erbjuds
möjlighet till adoption och i andra lämnas den genetiska modern utan några som helst
alternativ för att förvärva föräldraskap.
Fastställande av ogynnsam behandling är relevant för att avgöra om det rör sig om
diskriminering genom att behandlingen är ogynnsam vid jämförelse med en annan
person i en ”jämförbar situation”. Det kriteriet innebär att den som anser sig ha blivit
diskriminerad ska jämföras med någon annan som befinner sig i en liknande situation
samt att det ska vara rimligt och naturligt att de båda behandlas lika.314 I de allra flesta
fallen brukar sökandet efter ett jämförelseobjekt sällan vara en kontroversiell fråga. Det
är en omständighet som sällan nämns uttryckligen av parterna i rättsprocessen eller
domstolen.315 Vid erkännande av utländska föräldraskapsdomar i gränsöverskridande
surrogatarrangemang jämförs en genetisk tilltänkt fader med en genetisk tilltänkt moder.
Det enda som åtskiljer dessa parter är deras kön. Subjekten måste därför anses befinna
sig i en jämförbar situation.
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Det föreligger ingen diskriminering beträffande barnet. Anledningen till det är att barnet
i fråga befinner sig i samma situation som andra barn och det föreligger därför ingen
ogynnsam behandling av enbart det barnet i förhållande till andra. Det är nämligen så att
det rättsliga moderskapet fastställs i enlighet med moderskapspresumtionen i alla fall.
Den enda skillnaden som finns är att den presumtionen inte går att motbevisa i fall där
barnet har tillkommit genom äggdonation eller surrogatmoderskap, medan den går att
bryta i andra fall. Den skillnaden kan eventuellt innebära diskriminering. Den aspekten
är dock inte föremål för den aktuella prövningen. Nedanstående prövning begränsar sig
därför till enbart frågan om diskriminering av den genetiska tilltänkta modern.

8.5.4.2 Objektiv och godtagbar grund
I fall som härrör från enskilda sökanden är det inte domstolens uppgift att undersöka
den inhemska lagstiftningen i dess helhet. Uppgiften är snarare att undersöka det sätt på
vilket den aktuella lagregleringen har tillämpats på sökandena i det konkreta fallet.316
Den avgörande frågan är om tillämpningen av den aktuella lagregeln i det enskilda fallet
leder till en obefogad skillnad i det sätt som de genetiska tilltänkta mödrarna behandlas i
jämförelse med de genetiska tilltänkta fäderna. Prövningen i detta avsnitt syftar därmed
till att fastställa huruvida den konstaterade olikbehandlingen kan rättfärdigas med något
legitimt syfte. Om ett legitimt syfte kan urskiljas, ska det avslutningsvis prövas om
själva tillvägagångssättet anses vara proportionellt i förhållande till syftet.

I.

Historik

Utgångspunkten till moderskapsregeln i 1 kap. 7 § FB är att modern är den som föder
barnet. På det viset är det säkert och förutsebart vem som är att anse som barnets moder.
Av självklara skäl kan inte faderskap fastställas på liknande sätt. Av det skälet finns det
därmed redan från grunden en inneboende olikhet mellan faderskap och moderskap. En
sådan olikbehandling får anses vara befogad. Biologin har alltså sedan urminnes tider
varit styrande för fastställande av rättsligt moderskap.
316
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Som nämnts tidigare i framställningen fastslogs det redan år 1915 av Lagberedningen
att modern är den som föder barnet. Det fanns på den tiden inga större frågetecken om
den saken eftersom den biologiska och genetiska modern alltid utgjorde samma person.
I och med introducerande av metoder där befruktning kan ske utanför kroppen, blev s.k.
splittrad moderskap en verklighet. Med splittrad moderskap menas att det numera är
möjligt att en kvinna är den biologiska modern medan en annan kvinna är den genetiska
modern av ett och samma barn. Möjligheten till splittrad moderskap innebär enligt min
mening att det inte längre är lika självklart att den kvinna som betecknas som den
biologiska modern ska få företräde. Jag anser också att det numera finns skäl att
jämställa fastställande av faderskap med fastställande av moderskap i surrogatkontext,
båda kan nämligen grundas på den genetiska kopplingen. Den inneboende skillnaden
mellan faderskap och moderskap är därmed inte påkallad på samma sätt längre.
Innan lagfästandet av moderskapspresumtionen ansåg bl.a. Singer att det fanns skäl som
talade emot att i svensk rätt ge maximen mater semper certa est innebörden att den
födande kvinnan ska anses vara barnets moder utan lagstöd.317 Det skulle nämligen
innebära att rättsligt moderskap inte grundades på genetisk släktskap. Med tanke på att
rättsligt faderskap, med vissa klart reglerade undantag, grundas på genetisk släktskap,
skulle sådan tolkning av maximen som innebär att rättsligt moderskap står på annan
grund vara svår att motivera.318 Redan innan lagfästandet av moderskapspresumtionen
uppmärksammades därmed att det kan vara problematiskt att grunda föräldraskap på
olika grunder för män och kvinnor.

II.

Legitimt syfte?

Ett ofta förekommande argument som syftar till att rättfärdiga moderskapspresumtionen
är Europadomstolens uttalande i domen Marckx v Belgium319. I bl.a. Lagrådets yttrande
till förslaget om tillåtande av äggdonation framhålls följande: ”När det tidigare i belgisk
rätt fanns en bestämmelse om att moderskap till barn födda utom äktenskap inte skulle
konstitueras genom födseln utan genom erkännande av modern eller genom dom, ansåg
317
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man detta som onormalt och stridande mot art 8 konventionen.”320 I den domen fann
nämligen Europadomstolen att det fanns en risk för att fastställande av föräldraskap kan
komma att vara tidskrävande och att barnet kommer att vara separerat från sin moder
under den tiden.321 Trots att barnet i den domen endast var moderlös i 13 dagar ansåg
domstolen att art 8 hade kränkts.322 Risken för att barnet lämnas moderlös under en viss
period var därmed en avgörande faktor. Det är enligt min mening också det starkaste
argumentet för ett accepterande av den särbehandling som finns mellan kvinnor och
män avseende erkännande av i utlandet fastställda föräldraskap.
I Marckx-avgörandet kom Europadomstolen också fram till att den belgiska staten hade
brutit mot art 14 i kombination med art 8. Domstolen fann att statens argument inte
rättfärdigade olikbehandlingen av inom- och utomäktenskapliga barn.
Ett annat ändamål bakom en lagstadgad moderskapspresumtion anges vara att bevisning
rörande moderskapet underlättas i de allra flesta fall.323 Det syftet är enligt min mening
inte lika gällande vid gränsöverskridande surrogatarrangemang. Det är snarare på det
viset att bevisningen rörande moderskapet försvåras av moderskapspresumtionen. I de
flesta fallen framgår nämligen inte ens av den i utlandet fastställda föräldraskapsdomen
att ett surrogatarrangemang har förekommit. Utöver det befinner sig surrogatmodern i
ett annat land, med andra regler, vilket också försvårar bevisningen. Det kan därmed
vara förenat med flertals svårigheter att fastställa den biologiska modern. Bevismässigt
är det därför snarare lättare att fastställa den genetiska släktskapen.
Vidare framhålls inte sällan att en moderskapsregel tillgodoser barnens intresse av att
alltid vara tillförsäkrad en rättslig moder.324 Moderskapet fastställs nämligen omedelbart
genom födseln och kan inte hävas. Om kvinnan i fråga inte vill ha det rättsliga ansvaret
för barnet kan det upphävas och upphöra genom adoption. Att moderskapsregeln ligger
i barnens intresse bekräftas också av Marckx-avgörandet där frånvaro av en sådan regel
för utomäktenskapliga barn ansågs strida mot Europakonventionen. Mot det kan anföras
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att vid gränsöverskridande surrogatarrangemang har surrogatmodern i de flesta fallen
inte för avsikt att sköta om barnet. Det synes tämligen anmärkningsvärt att anse att
barnets bästa är att få en moder som inte vill ha något med barnet att göra med. I många
fall fastställs också genom en dom i utlandet att surrogatmodern inte är barnets rättsliga
moder. Det innebär att surrogatmodern fråntas all rättsligt ansvar över barnet enligt det
landets lag och risken för att barnet lämnas moderlös kvarstår.
Om inte moderskapsregeln vidhålls öppnas upp för en möjlighet att bestrida moderskap.
Det kan försätta barnet i en osäker rättslig ställning. I målet Rasmussen v Denmark325
klagade en far på en preskriptionsbestämmelse som innebar att han inte kunde bestrida
faderskap. Europadomstolen fann att detta utgjorde en särbehandling på grund av kön,
men att särbehandlingen var befogad. Särbehandlingen bestod i att det inte fanns någon
liknande tidsbegränsning för barnets mor eller vårdnadshavare. Det legitima mål som
eftersträvades var att ge barnet en trygghet och en säker ställning, genom att hindra
fäder från att längre fram kunna bestrida faderskap.326 Europadomstolen fann därmed att
det legitima mål som eftersträvades motiverade särbehandlingen. Fastän detta fall inte
berör samma problematik, belyser avgörandet en viktig aspekt. I avgörandet framgår att
förhindra möjligheten för att bestrida moderskap i syfte att ge barnet trygghet och en
säker ställning, kan vara ett legitimt syfte för särbehandlingen.
Slutligen syftar moderskapsregeln till att motverka surrogatarrangemang.327 På det sättet
förhindras dels att kvinnor exploateras och används som enbart ett medel och dels att
människokroppen kommersialiseras. Även om det syftet har en viss tyngd, anser jag
inte det vara tillräckligt för att kunna rättfärdiga en olikbehandling baserat på kön av det
slag som här aktualiseras. I det avseendet bör också uppmärksammas det som tidigare
nämnts om att tröskeln för rättfärdigande är högre i fall som rör diskrimineringsgrunden
kön. Den avsedda effekten uppnås enligt min mening i tillräcklig omfattning av det
faktum att surrogatmoderskap inte tillåts inom den svenska hälso- och sjukvården.
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III.

Rättfärdigar det legitima syftet särbehandlingen?

Av den ovanstående genomgången framgår att det syftet som den svenska staten främst
förefaller eftersträva med särbehandlingen i det aktuella fallet är att undvika splittrat
moderskap. Meningen är att säkerställa att barn alltid är tillförsäkrade en rättslig moder.
Ett argument mot det är att en tillämpning av moderskapsregeln inte i alla fall resulterar
i att barnet tillförsäkras en rättslig moder. Det kan nämligen uppkomma fall där det inte
är möjligt att fastställa den biologiska modern, dvs. den som har fött barnet. Det kan
också vara så att det tar längre tid att fastställa den biologiska modern än vad det gör att
fastställa om den tilltänkta modern, som begär att få sitt utländska föräldraskap
fastställt, är barnets genetiska moder. Detta gäller särskilt i gränsöverskridande fall. I
sådana fall skulle det legitima syftet motverkas.
Det finns flera anledningar till varför det kan uppstå fall där det inte går att fastställa
surrogatmodern. En anledning kan vara att det land där surrogatmodern föder tillåter
anonyma födslar. Anonyma födslar tillåts i exempelvis Frankrike. I målet Odiévre v
France328 ville en person som övergavs av sin moder vid födseln få uppgifter om sin
genetiska och biologiska moderns identitet. Det nekades vederbörande av de franska
domstolarna med stöd av den franska regeln om kvinnors rätt att föda anonymt. Efter
avslaget vände sig kvinnan till Europadomstolen med klagomål om att hennes
rättigheter enligt art 8 och art 14 hade kränkts. Domstolen fann att den franska staten
inte hade gjort sig skyldig till kränkning av vare sig art 8 i sig eller i kombination med
art 14. Domen belyser därmed att det finns fall där tillämpning av moderskapsregeln
inte förhindrar att barnet lämnas moderlös.
Vidare framgår det av fallet S.H. v Austria329 att den oskrivna moderskapspresumtionen
kan vara ett motiverande skäl för särbehandling. I det fallet ändrade Europadomstolens
Stora kammare avgörandet från första instans som fann en kränkning föreligga av art 8
och art 14 i ett fall där två par sökte genomgå befruktning utanför kroppen med hjälp av
sperma- och äggdonation. Stora kammaren fann å sin sida att de nämnda artiklarna inte
hade kränkts bl.a. eftersom den österrikiska staten endast ville skydda sin civilrättsliga
princip mater semper certa est. Den österrikiska staten sökte att upprätthålla principen
328
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genom att undvika möjligheten att två personer skulle kunna göra anspråk på att vara
den biologiska modern av ett och samma barn. Tillvägagångssättet syftade också till att
undvika konflikter/tvister mellan en biologisk och en genetisk moder i det bredare
perspektivet.330
Enligt min mening kan följande slutsats dras av Stora kammarens resonemang i S.H. v
Austria. Det ger uttryck för att betydelsen av att upprätthålla moderskapsregeln genom
att vägra erkänna utländska föräldraskapsdomar såvitt avser den genetiska tilltänkta
modern väger så pass tungt att det blir ett berättigat skäl till särbehandlingen. Att
undvika splittrad moderskap kan därför i sig vara ett legitimt syfte som motiverar
särbehandlingen. Det bör dock tilläggas att det inte finns något direkt stöd för att det
syftet i sig är tillräckligt för att motivera den i detta kapitel påtalade olikbehandlingen. I
S.H. v Austria rörde det sig om en annan situation och domstolen tog även in andra
aspekter i sin bedömning.

8.5.4.3 Proportionalitet
Enligt Europadomstolens praxis om diskriminering framgår också att bedömningen inte
endast går ut på att fastställa den objektiva och godtagbara grunden, utan också om de
medel som använts för att uppnå det målet har varit proportionella. Frågan är om
metoden att uppnå det legitima målet är proportionell eller om det finns ett annat,
mindre ingripande alternativ.
I avgörandet S.H. v Austria framhöll Europadomstolens Stora kammare att ett alternativ
till det österrikiska förbudet av äggdonation hade varit att införa lagstiftning som på ett
tillfredsställande sätt reglerar de problem som uppstår på grund av äggdonation.331 Stora
kammaren anförde i det avseendet att annorlunda familjekonstellationer, som inte är
baserade på biologiska band, är inte något nytt eller okänt fenomen. Adoption är ett
exempel på lagstiftning som möjliggör sådana familjekonstellationer. Domstolen
betonade samtidigt att frågan om splittrad moderskap skiljer sig signifikant från
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adoption och medför en helt ny aspekt i frågan.332 Dessa uttalanden öppnar enligt min
mening upp för möjligheten att sätta mater est-principen åt sidan och reglera saken på
ett annat sätt. Stora kammaren framhöll vidare att det inte var domstolens uppgift att
bedöma huruvida det fanns ett mer rättvist alternativ.333 Uppgiften var istället att avgöra
om den österrikiska staten hade överträtt det tillåtna utrymmet för skönsmässig
bedömning.334 Till skillnad från Stora kammaren var majoriteten i första instans av den
meningen att den österrikiska statens eftersträvade legitima syfte inte motiverade
särbehandlingen eftersom det fanns andra möjliga alternativ för att reglera saken på ett
tillfredsställande sätt.335 Majoriteten i första instansen bedömde alltså att de vidtagna
åtgärderna inte var proportionella i förhållande till syftet.

8.5.5 Sammanfattande slutsatser
Så som rättsläget ser ut i dagsläget fastställs föräldraskap på olika grunder för män och
kvinnor. Medan genetisk släktskap är den avgörande faktorn för att fastställa faderskap,
är biologisk släktskap den avgörande faktorn för att fastställa moderskap. Det innebär
att den genetiska modern många gånger lämnas utan några rättigheter alls. Adoption är
det enda möjliga alternativet för en genetisk moder att erhålla föräldraskap. För det
första erbjuds inte denna möjlighet i alla stater. För det andra kan det inte säkerställas att
den genetiska modern lyckas förvärva föräldraskap den vägen. Ett tydligt exempel på
det sistnämnda är NJA 2006 s. 505 som behandlats tidigare i denna framställning. Det
fallet illustrerar att det är relativt enkelt för den genetiska fadern att hindra den genetiska
modern att erhålla föräldraskap genom adoption i svensk rätt. Det krävs inte mycket mer
än att maken drar tillbaka sitt samtycke, vilket lämnar den genetiska modern utan några
som helst alternativ.
Än så länge finns det inte så mycket vägledning från Europadomstolen angående om
tillämpning av 1 kap. 7 § FB resulterar i en diskriminering som står i strid med art 14 i
kombination med art 8 Europakonventionen. S.H. v Austria och Marckx v Belgium är
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enligt min mening de enda avgörandena som kan ge någon slags vägledning i frågan.
Målsättningen av att undvika splittrat moderskap i syfte att undvika att barn står utan
rättslig moder skulle i få fall godtas som ett legitimt syfte som kan rättfärdiga
särbehandling.
Eftersom det saknas konkret vägledning från Europadomstolen på detta område går det
inte att dra några alltför säkra slutsatser om hur domstolen hade dömt i det förevarande
fiktiva fallet. Med stöd av det tillgängliga underlaget kan följande slutsatser ändock
dras. Fru Johansson har särbehandlats i förhållande till herr Johansson. Båda befinner
sig i en jämförbar situation. Fastän den svenska statens eftersträvade syfte med
särbehandlingen bedöms vara legitimt, är det enligt min mening inte tillräckligt för att
motivera särbehandlingen. I det ifrågavarande fallet är surrogatmodern okänd, det går
därmed inte att fastställa den biologiska modern. Det innebär att om inte fru Johansson
får sitt i utlandet fastställda föräldraskap fastställt i Sverige, riskerar barnet att lämnas
moderlös. Den risken motverkar den svenska statens eftersträvade mål. Också med
hänsyn till att det ställs högre krav i fråga om diskrimineringsgrunden ”kön”, bedöms
särbehandlingen inte kunna motiveras. Det bör även tilläggas att det finns andra, mer
proportionella medel, som hade kunnat nyttjas istället. Slutsatsen i det fiktiva fallet blir
därmed att den svenska staten har brutit mot art 14 i förening med art 8 konventionen.

8.6 Utvecklingen i USA
Syftet med detta avsnitt är att belysa hur diskrimineringsaspekten har bedömts vid
fastställande av moderskap utanför Europakonventionen. Det finns flera avgöranden
från USA där det har slagits fast att det strider mot likabehandlingsklausulen i den
amerikanska konstitutionen att en man tillåts motbevisa rättsligt faderskap, medan
samma möjlighet inte finns för kvinnor. Ett av dessa fall är Soos v Superior Court of
Arizona.336 Det rättsfallet handlar om ett olikkönat par som fick trillingar genom
surrogatmoderskap. Både den tilltänkta fadern och tilltänkta modern var barnens
genetiska föräldrar. Under surrogatmoderns graviditet separerade paret, varpå den
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tilltänkta fadern sökte fastställa att han var den genetiska fadern och att surrogatmodern
var den rättsliga modern. Eftersom det är den som föder barnet som enligt den
delstatens lag ansågs som den rättsliga modern, kunde inte den tilltänkta modern få del i
vårdnaden. Hon hävdade då å sin sida att den regeln, som utpekade surrogatmodern som
den rättsliga modern, stred mot likabehandlingsklausulen i konstitutionen.
Domstolen kom fram till att det stred mot likabehandlingsklausulen att erbjuda män en
möjlighet att fastställa föräldraskap, men neka kvinnor samma möjlighet. Det framhölls
bl.a. att den genetiska modern har föräldrarättsliga intressen som förtjänar samma skydd
som faderns intressen. Domaren Gerber framhöll också att moderskapsregeln som pekar
ut den födande kvinnan som modern bortser från principen om barnets bästa. Regeln
påtvingar nämligen moderskap på surrogatmodern som inte ens vill ha det. Ett annat fall
med samma utgång är J.R. v Utah.337
I dessa fall har alltså en bestämmelse som den vi har i 1 kap. 7 § FB ansetts i
surrogatarrangemang som stridande mot likabehandlingsklausulen i den amerikanska
konstitutionen.
I fallet Belsito v Clark338 konstituerade domstolen ett annorlunda tillvägagångssätt för
fastställande av moderskap. Enligt avgörandet ska moderskap i första hand avgöras efter
genetisk släktskap och i andra hand efter biologisk släktskap. Det innebär mer konkret i
surrogatarrangemang att det i första taget är den genetiska tilltänkta modern som anses
som den rättsliga modern och i andra taget surrogatmodern. Det gäller även i händelse
av att surrogatmodern inte vill överlämna barnet.
En metod av den sort som fastställdes i Belsito-fallet vore enligt min mening också det
mest passande i svensk rätt när fråga är om surrogatmoderskap. För det första innebär
metoden att föräldraskap fastställs på samma grund för män och kvinnor som tilltänkta
föräldrar. På det sättet förebyggs eventuella brott mot art 14 i kombination med art 8
Europakonventionen. För det andra säkerställs att barnet inte lämnas moderlös. Om det
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inte går att fastställa en genetisk tilltänkt moder, tillerkänns istället den biologiska
modern det rättsliga moderskapet. En sådan metod skulle enligt min mening också vara
ett mer proportionellt medel för att uppnå det eftersträvade syftet i svensk rätt.
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9 Avslutande reflektioner
Kommersiellt surrogatmoderskap har öppnat upp för en helt ny marknad där ett barn
utgör den mest eftersträvade ”produkten” på marknaden. Denna metod inom assisterad
befruktning, som från början hade som mål att hjälpa fler ofrivilligt barnlösa par att
uppfylla sin önskan om ett barn, har i vissa delar av världen övergått till en pengadriven
industri som möjliggör ett köpslående om ett mänskligt liv. Att kommersiellt surrogatmoderskap inte betraktas för vad det är i praktiken, dvs. barnhandel, anser jag vara
upprörande. Att arrangemanget i sin tur av vissa domstolar inte bedömts strida mot
grunderna för den svenska rättsordningen, finner jag rätt häpnadsväckande.
Som belysts i denna framställning väcker surrogatmoderskap flera etiska och rättsliga
frågeställningar som den gällande svenska lagstiftningen inte är anpassad för. Det
saknas regler som på ett effektivt och rättssäkert sätt tillgodoser intressena för de
inblandade parterna. Trots detta synes den genetiska tilltänkta fadern inte ha några
större svårigheter med att få sitt föräldraskap fastställt. Den genetiska tilltänkta modern
tycks däremot sällan få sitt föräldraskap rättsligen fastställt, utom möjligen genom
adoption. Denna aspekt är inte problemfritt och det bör enligt min mening forskas mer
om det.
Europadomstolen har på senare tid dömt i flera surrogatmål. Trots detta har domstolen
ännu inte gjort några konkreta uttalanden om metoden i sig. Det är enligt min mening
oroväckande eftersom jag inte riktigt förstår hur man kan göra en fullgod bedömning av
vad som är barnets bästa i det konkreta fallet utan att utvärdera den metod genom vilken
barnet tillkommit, särskilt när när det rör sig om en högst kontroversiell metod.
Europadomstolens passivitet i frågan har bedömts motverka det uttalade syftet om att
inte lägga sig i hur konventionsstaterna reglerar metoden.
Surrogatmoderskap föranleder flera rättsliga utmaningar som får en vidare dimension på
grund av dess internationella karaktär och den brist på samstämmighet som råder mellan
länderna. För att uppnå en mer hållbar lösning krävs därför ett internationellt samarbete.
Det är mycket som händer på detta område i dagsläget. Det återstår att se vilken riktning
det svenska och internationella samhället väljer att gå i frågan.
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