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Summary 

The prevalence of surrogacy in Sweden is increasing, even though Sweden's 

attitude to surrogacy always has been dismissive. The legal regulation 

regarding assisted reproduction and determination of parenthood is largely 

aimed at counteracting the existence of surrogacy. To be able to use a 

surrogacy mother, Swedish citizens therefore turn abroad, where the method 

is permitted and where they can be determined as the child's legal parents. 

Their hope is then to make legal parenthood valid in Sweden. The procedure 

can be seen as an abuse of the international private law regulation, which 

results in an evasion of Swedish law. The evasion of law doctrine aims to 

tackle such evasion.  

 

The thesis aims to investigate what opportunities are given to Swedish 

courts and authorities, based on a reference to the evasion of law doctrine, to 

prevent Swedish law from being evaded in cases where Swedish citizens 

undergo surrogate arrangements abroad. 

 

The thesis concludes that a reference to the evasion of law doctrine in cases 

of surrogacy abroad is possible according to Swedish law. A reference to the 

doctrine would make it possible to deviate from the applicable rules of 

private international law, by refusing to recognize a foreign decision on the 

determination of parenthood when evasion of law has been observed. 

 

However, a reference to evasion of law doctrine must be in accordance with 

Article 8 of the European Convention. It is noted that the convention 

severely limits the possibilities of referring to the evasion of law doctrine 

and thereby counteracting evasion of Swedish legislation. As it stands 

today, an international instrument on surrogacy is the solution that best 

meets the interests of both Sweden and the children, as an international 

instrument can ensure that at least some of the interests that Sweden's 

countermeasures of surrogacy aim to protect can be guaranteed. 
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Sammanfattning 

Förekomsten av surrogatmoderskap i Sverige ökar, detta trots att Sveriges 

inställning till surrogatmoderskap alltid har varit avvisande. Den rättsliga 

regleringen kring assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap 

syftar till stor del till att motverka förekomsten av sådana arrangemang. För 

att genomgå surrogatmoderskap vänder sig därför svenska personer till 

utlandet, där metoden är tillåten och där de kan fastställas som barnets 

rättsliga föräldrar. Deras förhoppning är sedan att få det rättsliga 

föräldraskapet gällande i Sverige. Förfarandet kan ses som ett missbruk av 

den internationellt privaträttsliga regleringen, som resulterar i ett 

kringgående av svensk lagstiftning. Kringgåendeläran tar sikte på ett sådant 

missbruk. Uppsatsen syftar till att utreda vilka möjligheter svenska 

domstolar och myndigheter har att, utifrån en hänvisning till 

kringgåendeläran, motverka att svensk lag kringgås i fall där svenska 

personer genomför ett surrogatarrangemang i utlandet. 

 

I uppsatsen konstateras att en hänvisning till kringgåendeläran vid 

surrogatmoderskap i utlandet är möjlig enligt svensk rätt. En hänvisning till 

kringgåendeläran hade möjliggjort ett avsteg från de tillämpliga 

internationellt privaträttsliga reglerna, genom att vägra att erkänna ett 

utländskt avgörande om fastställande av föräldraskap i det fall ett 

kringgående har uppmärksammats.  

 

En hänvisning till kringgåendeläran får dock inte stå i strid med artikel 8 i 

Europakonventionen. Det konstateras att konventionen kraftigt begränsar 

möjligheterna att hänvisa till kringgåendeläran och därmed att motverka 

kringgående av svensk lagstiftning. Som det ser ut idag är ett internationellt 

instrument om surrogatmoderskap den lösning som bäst tillgodoser både 

Sveriges och det tillkomna barnens intressen, eftersom ett internationellt 

instrument kan säkerställa att i alla fall några av de intressen som Sveriges 

motverkande av surrogatmoderskap syftar till att skydda kan garanteras.  
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Förord 

Först vill jag rikta ett tack till min handledare Ulf Maunsbach för 
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Förkortningar  

Arvsförordningen  Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 650/2012 av 

den 4 juli 2012 om behörighet, 

tillämplig lag, erkännande och 

verkställighet av domar samt 

godkännande och verkställighet av 

officiella handlingar i samband 

med arv och om inrättandet av ett 

europeiskt arvsintyg 

 

Barnkonventionen  Förenta nationernas konvention 

om barnets rättigheter 

 

Dir.  Kommittédirektiv 

 

EU  Europeiska unionen 

 

Europadomstolen  Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna 

 

Europakonventionen  Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

 

FB  Föräldrabalken 

 

FEUF  Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt 

 

FN  Förenta nationerna  

 

Haagkonferensen  Haagkonferensens för 

internationell privaträtt  

 

IFL Lag (1985:367) om internationella 

faderskapsfrågor 

 

IVF  In vitro-fertilisering  

 

IÄL Lag (1904:26 s.1) om vissa 

internationella rättsförhållanden 

rörande äktenskap och 

förmynderskap 
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JT  Juridisk tidskrift  

 

Kap.  Kapitel  

 

LGI Lag (2006:351) om genetisk 

integritet m.m.  

 

NIA Statens nämnd för internationella 

adoptioner  

 

NJA  Nytt juridiskt arkiv  

 

Prop.  Proposition  

 

RB Rättegångsbalken  

 

RH Rättsfall från Hovrätterna 

 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

 

Smer  Statens medicinsk-etiska råd 

 

SOU  Statens offentliga utredningar 

 

SvJT Svensk juristtidning 
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Begreppslista  

Altruistiskt surrogatmoderskap Surrogatmoderskap där ingen 

särskild ersättning till 

surrogatmodern utgår.   

 

Assisterad befruktning  De befruktningsmetoder som utförs 

delvis eller helt utanför kroppen. 

 

Biologisk moder Den kvinna som föder barnet.   

 

Fullständigt surrogatmoderskap Surrogatmoderskap där ett 

befruktat ägg förs in i 

surrogatmoderns livmoder.  

 

In vitro-fertilisering (IVF) En fertilitetsmetod där befruktning 

av ägget sker i ett laboratorium 

utanför kroppen. Kallas även för 

provrörsbefruktning.  

 

Kommersiellt surrogatmoderskap  Surrogatmoderskap där särskild 

ersättning utgår till surrogatmodern 

för att hon åtar sig att vara 

surrogatmoder.   

 

Partiellt surrogatmoderskap Surrogatmoderskap där 

surrogatmoderns egna ägg 

befruktas med spermier från en 

donator eller från en av de tilltänkta 

föräldrarna.  

 

Surrogatarrangemang/ En överenskommelse som innebär  

Surrogatmoderskap att en kvinna åtar sig att föda ett 

barn med den uttalade avsikten att 

efter barnets födsel överlämna 

barnet till de tilltänkta föräldrarna.

    

Surrogatmoder  Kvinnan som föder barnet i ett 

surrogatarrangemang.  

 

Surrogatvänliga länder De länder som tillåter 

surrogatmoderskap.  

 

Tilltänkta föräldrarna  De personer som anlitar en 

surrogatmoder och som avser att bli 

föräldrar till barnet som tillkommit 

genom ett surrogatarrangemang. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Som en följd av att nya metoder för barnalstring utvecklas och blir alltmer 

tillgängliga blir det allt vanligare att personer vänder sig till utlandet för att 

där genomgå olika fertilitetsbehandlingar.1 Reproduktionsturism är ett 

globalt fenomen som består i att personer reser från ett land där en viss 

behandlingen inte finns eller är tillgänglig, till ett annat land, där de kan få 

den typ av behandling som de önskar.2 Ofta beror reproduktionsturism på att 

den önskade behandlingen inte är tillåten i hemlandet. Resorna görs då i 

syfte att kringgå lagen i hemlandet som ställer upp krav eller förbud mot 

vissa barnalstringsmetoder.3 En metod som ofta blir föremål för 

reproduktionsturism är surrogatmoderskap. Surrogatmoderskap är en 

kontroversiell företeelse som aktualiserar flera komplicerade etiska och 

juridiska frågeställningar. Detta leder till att inställningen och den rättsliga 

regleringen rörande surrogatmoderskap varierar mellan olika länder. I vissa 

länder, som Frankrike och Italien, är surrogatmoderskap helt förbjudet. 

Nederländerna och Storbritannien tillåter altruistiskt surrogatmoderskap, där 

ingen ersättning till surrogatmodern utgår.4 I Ryssland, Ukraina, Georgien 

och vissa delstater i USA är kommersiellt surrogatmoderskap tillåtet, där 

ersättning utgår till surrogatmoder.5 I Sverige är surrogatmoderskap inte 

uttryckligen förbjudet men det anses följa av reglerna om assisterad 

befruktning att metoden inte är tillåten.6 Sveriges inställning till 

 
1 Mahmoud Salama m.fl., ”Cross border reproductive care (CBRC): a growing global 

phenomenon with multidimensional implications (a systematic and critical review)”, 

Journal of assisted reproduction and genetics, 35.7 (2018), s. 1277.  
2 Guido Pennings, ”International parenthood via procreative tourism”, Contemporary 

ethical dilemmas in assisted reproduction, (2006), s. 43.  
3 Pennings (2006), s. 45.  
4 Prop. 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap, s. 40.  
5 Michael Hellner, ”Erkännande av utländska surrogatarrangemang”, Juridisk Tidskrift, 

20.2 (2019), s. 434. 
6 SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap, s. 361.  
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surrogatmoderskap har alltid varit avvisande då arrangemangen har 

uppfattats som oetiska och närmast liknats vid människohandel.7  

 

Trots att surrogatarrangemang inte är tillåtna i Sverige så tyder mycket på 

att intresset för sådana arrangemang ökar och att svenska personer i allt 

större utsträckning vänder sig till länder där metoden är tillåten för att där 

genomgå ett surrogatarrangemang.8 När de tilltänkta föräldrarna återvänder 

till Sverige med barnet uppstår en rad rättsliga problem av internationellt 

privaträttslig karaktär. De mer allvarliga rättsliga problemen rör haltande 

föräldraskap, där barnets rättsliga föräldrar i födelselandet anses vara de 

tilltänkta föräldrarna men att det i de tilltänkta föräldrarnas hemvistland 

anses vara surrogatmodern och hennes eventuella make som är barnets 

rättsliga föräldrar.9 Den internationella privaträtten reglerar privaträttsliga 

förhållanden som har anknytning till mer än ett land och grundar sig på 

tanken att varje privaträttsligt förhållande bör prövas enligt lagen i det 

landet till vilken den starkaste naturliga anknytningen föreligger. 

Bestämmelserna reglerar frågor som vilket lands domstol som är behörig att 

ta upp saken till prövning, enligt vilket lands lag saken ska prövas och om 

utländska domar och avgöranden ska erkännas i det aktuella landet.10 Att 

vända sig till ett annat land, dit anknytning saknas, endast i syfte att kringgå 

nationell lagstiftning eller för att uppnå internationellt privaträttsliga 

fördelar kan ses som ett missbruk av den internationella privaträtten. 

Kringgåendeläran syftar till att motverka sådant kringgående.11  

 

 
7 Prop. 2017/18:155, s. 40; Michael Bogdan, ”HD om erkännande i Sverige av utomlands 

genomfört arrangemang avseende surrogatmoderskap”, SvJT 2019, s. 702. 
8 Viviana Canoilas, ” Så gick surrogatmödraskap om utlandsadoptioner i Sverige”, Dagens 

Nyheter 2020-02-10, https://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-gick-surrogatmodraskap-om-

utlandsadoptioner-i-sverige/ (besökt 2021-04-15); Jane Stoll, Surrogacy arrangements and 

legal parenthood: Swedish law in a comparative context, Diss. Uppsala: Uppsala 

universitet, 2013, s. 70 f.; SOU 2016:11 s. 458; Anna Arvidsson, Challenges of 

transnational parenthood: exploring different perspectives of surrogacy in Sweden and 

India, Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2019, s. 35.  
9 Prop. 2017/18:155, s. 41; SOU 2016:11 s. 467; Michael Bogdan & Michael Hellner, 

Svensk internationell privat- och processrätt, 9. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2020, 

s. 33. 
10 Maarit Jänterä-Jareborg, Svensk domstol och utländsk rätt: en internationellt privat- och 

processrättslig studie, Iustus, Uppsala, 1997, s. 21; Bogdan & Hellner (2020), s. 26 f., 32;  
11 Bogdan & Hellner (2020), s. 97 f.   
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Högsta domstolen meddelade i juni 2019 ett beslut som tydligt belyser den 

rättsliga problematik som ett surrogatarrangemang i utlandet kan ge upphov 

till. I NJA 2019 s. 504 såg Högsta domstolen, efter att ha beaktat barnets 

bästa och rätten till privat- och familjeliv som följer av 

Europakonventionen12, ingen annan utväg än att erkänna ett utländskt 

avgörande enligt vilket en svensk kvinna förklarats vara moder till ett barn 

fött av en annan kvinna genom ett surrogatarrangemang. Ett beslut som står 

i strid med den svenska regleringen kring fastställande av moderskap. Till 

avgörandet lämnade samtliga närvarande justitieråd ett yttrande där de 

framhåller att erkännandet av den utländska domen innebär att flera viktiga 

principer i svensk lagstiftning får ge vika och att det därför finns anledning 

för lagstiftaren att utreda de frågor som nu hade aktualiserats. I februari 

2020 fick en särskild utredare i uppdrag att överväga utökade möjligheter att 

göra utländska föräldraskap gällande i Sverige. Utredaren ska bland annat 

analysera vilken hänsyn det måste tas till barnets bästa och barnets rätt till 

privat- och familjeliv vid erkännande av utländska föräldraskap.13  

 

Avgörandet belyser tydligt konflikten mellan Sveriges vilja att motverka 

surrogatarrangemang och den hänsyn som måste tas till Sveriges 

internationella åtaganden. Det har ifrågasatts hur meningsfullt det är att 

upprätthålla ett förbud mot surrogatarrangemang när ett sådant förbud i 

realiteten lätt kan kringgås.14 Med anledning av den senaste tidens rättsliga 

utveckling på området är det av intresse av att undersöka vilken funktion 

kringgåendeläran fyller vid gränsöverskridande surrogatarrangemang för att 

motverka att svensk lagstiftning kringgås.  

 

 
12 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

Rom 4 november 1950, SÖ 1952:35.  
13 Dir. 2020:19 Utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige.  
14 Hellner (2019), s. 447.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utifrån kringgåendeläran utreda vilka 

möjligheter svenska domstolar och myndigheter har för att motverka att 

svensk lag kringgås i fall där svenska personer genomför ett 

surrogatarrangemang i utlandet. Syftet innefattar att utreda hur 

surrogatmoderskap är reglerat i svensk rätt och hur det rättsliga 

föräldraskapet fastställs efter ett surrogatarrangemang i utlandet. En central 

del av uppsatsens syfte innefattar även att definiera och utreda 

kringgåendelärans ställning och funktion i den svenska internationella 

privaträtten. Som en del i uppsatsens syfte kommer det att analyseras om en 

tillämpning av kringgåendeläran vid surrogatarrangemang i utlandet är en 

effektiv lösning och om det finns andra, alternativa lösningar, som 

effektivare kan motverka kringgåendet svensk lag vid surrogatmoderskap i 

utlandet.  

 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att 

besvaras:  

1. Hur regleras surrogatmoderskap i svensk rätt?   

2. Hur fastställs rättsligt föräldraskap efter ett surrogatarrangemang i 

utlandet? 

3. Vad innebär kringgåendeläran i svensk internationell privaträtt?  

4. I vilken mån kringgås svensk lagstiftning när svenska personer 

genomför ett surrogatarrangemang i utlandet?   

5. Vilken funktion fyller kringgåendeläran för att motverka att svenska 

personer kringgår svensk lagstiftning genom att genomgå 

surrogatarrangemang i utlandet? 

6. Hur begränsar rätten till privat- och familjeliv som följer av artikel 8 

i Europakonventionen möjligheterna att hänvisa till 

kringgåendeläran? 

7. Finns det alternativa lösningar som effektivare kan motverka att 

svensk lag kringgås vid surrogatmoderskap i utlandet?  
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1.3 Metod  

Uppsatsens syfte är att utifrån kringgåendeläran utreda vilka möjligheter 

svenska domstolar och myndigheter har för att motverka att svensk lag 

kringgås när svenska personer genomför ett surrogatarrangemang i utlandet. 

Med anledning av uppsatsens syfte tillämpas den rättsdogmatiska metoden. 

Eftersom det föreligger olika uppfattningar av vad den rättsdogmatiska 

metoden egentligen innebär är den inte helt lätt att definiera.15  

 

Inom den rättdogmatiska metoden görs ofta en åtskillnad mellan en 

utredning de lege lata, vad lagen är, och de lege feranda, vad lagen borde 

vara. En utredning de lege lata innebär att utifrån de allmänt accepterade 

rättskällorna, lag och förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin, utreda 

innehållet i gällande rätt.16 Den rättsdogmatiska metodens uppgift blir 

således att tolka och systematisera gällande rätt.17 

 

En omstridd fråga gällande den rättsdogmatiska metoden är huruvida 

metoden kan innehålla en utredning de lege feranda. Sandgren är av 

uppfattningen att den rättsdogmatiska metoden endast syftar till att utreda 

gällande rätt, strikt bunden av de auktoritära rättskällorna. Att vidare 

analysera och kritisera gällande rätt faller enligt Sandgren utanför den 

rättsdogmatiska metoden och borde snarare benämnas som en rättsanalytisk 

metod.18 Enligt Kleinman och Jareborg så hindrar inte bundenheten till 

rättskällorna en kritisk granskning av gällande rätt för påvisa att rättsläget är 

otillfredsställande eller på annat sätt bör ändras.19  

 

 
15 Claes Sandgren, ”Är rättsdogmantiken dogmatisk?”, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 

118(04–05) 2005, s. 648.  
16 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 12 uppl., Iusté, Uppsala, 2020, s. 203.  
17 Aleksander Peczenik, ”Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmantiken”, 

Förvaltningsrättslig tidskrift 1990:2, s. 42. 
18 Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 3. uppl. Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 46; Sandgren (2005), s. 656.  
19 Jan Kleineman, "Rättsdogmatisk metod", i Juridisk metodlära, red. Fredric Korling & 

Mauro Zamboni, Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 39; Nils Jareborg, ”Rättsdogmantik som 

vetenskap”, SvJT 2004, s. 4.  
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I uppsatsen kommer en utredning de lege lata att göras för att undersöka 

gällande rätt avseende surrogatmoderskap och kringgåendeläran. För att 

sedan kritiskt granska denna kommer en utredning de lege feranda att göras, 

eller som Sandgren benämner det, så kommer en rättsanalytisk metod att 

användas i denna del.  

1.4 Material  

Eftersom den internationella privaträtten utgör nationell rätt är den 

internationella privaträttens rättskällor i princip desamma som för de övriga 

positivrättsliga delarna av den svenska rättsordningen, nämligen 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin.20 

 

Även om den internationella privaträtten utgör nationell rätt, så har den 

blivit påtagligt internationalistisk genom det internationella samarbete som 

har genomförts mellan länder i syfte att uniformera rättsreglerna.21 Genom 

samarbetet har den svenska internationella privaträtten till stora delar blivit 

föremål för konventionsreglering. En följd av detta är att även 

konventionstext och konventioners förarbeten blir en rättskälla av betydelse 

för tolkningen av den svenska internationella privaträtten som tillkommit 

med anledning av konventionerna. De konventioner som är av särskild 

betydelse är de som har slutits med ett större antal stater, som exempelvis 

Haagkonventionerna utarbetade av Haagkonferensen för internationell 

privaträtt.22  

 

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) är också av betydelse för 

innehållet i den svenska internationella privaträtten. Numera domineras 

mycket av den internationella privaträttens centrala delar av EU-rättsliga 

bestämmelser. EU-förordningar har enligt artikel 288 i Europeiska unionens 

 
20 Jänterä-Jareborg (1997), s. 29–30. Bogdan & Hellner (2020), s. 25. Hjalmar Karlgren, 

Kortfattad lärobok i internationell privaträtt, Lund, 1945, s. 9. 
21 Hilding Eek, Internationell privaträtt: metod och material, Norstedt, Stockholm, 1962, s. 

31. 
22 Bogdan & Hellner (2020), s. 25; Jänterä-Jareborg (1997), s. 30; Karlgren (1945), s. 34.  
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funktionssätt23 (FEUF) en allmän giltighet och är i alla delar bindande och 

direkt tillämplig i varje medlemsstat.24 Att stora delar av den svenska 

internationella privaträtten har kodifierats i form av EU-förordningar 

innebär att ämnet är underkastat EU-domstolens jurisdiktion.25 EU-

domstolens avgöranden är en viktig rättskälla för att tolka och förstå EU-

rätten då stora delar av EU-rätten endast kommer till uttryck genom dessa.26  

I uppsatsen kommer därför ett antal avgörande från EU-domstolen att 

studeras. Avgörandena aktualiserar principen om missbruk av EU-rätten 

som har tillämpats i fall där unionsrätten missbrukas för att kringgå nationell 

lagstiftning. De är relevanta att studera för att utreda vilken påverkan EU-

rätten har på kringgåendelärans ställning i svensk rätt. Avgörandena har 

spårats genom hänvisningar i relevant doktrin, eftersom principen om 

missbruk av EU-rätten kan aktualiseras utan att en uttrycklig hänvisning 

görs till principen i avgörandet.  

 

Inom den internationella privaträtten anses doktrinen vara av särskild 

betydelse. Anledningen till detta kan förklaras med brister i de övriga 

rättskällorna.27 Det kvarstår områden inom den internationella privaträtten 

som inte är lagreglerade, vilket gör att många rättsliga frågor saknar lagfästa 

svar. Därutöver är lagförarbetena ofta vagt utformade, då de många gånger 

lämnar frågan till lagstiftaren att lösa eller endast hänvisar till allmänna 

internationellt privaträttsliga regler.28 Vidare är antalet svenska prejudikat 

relativt få.29 Något direkt urval av vilka svenska prejudikat som är av värde 

att studera för att uppfylla uppsatsens syfte har därför inte behövts göras 

utan uppsatsen behandlar majoriteten av de fall som berör kringgående av 

nationell lagstiftning.  

 
23 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version), Europeiska 

unionens officiella tidning, C 326/49, 26 oktober 2012.  
24 Mattias Derlén, Staffan Ingmansson & Johan Lindholm, EU-rätt, 1. uppl., Liber, Malmö, 

2010, s. 42. 
25 Bogdan & Hellner (2020), s. 25.  
26 Derlén, Ingmansson & Lindholm, (2010), s. 45.  
27 Michael Bogdan & Ulf Maunsbach, Private international law in Sweden, Third edition, 

Alphen aan den Rijn, 2020, s. 23; Jänterä-Jareborg (1997), s. 30.  
28 Bogdan & Hellner (2020), s. 25 f.; Jänterä-Jareborg (1997), s. 30.  
29 Bogdan & Hellner (2020), s. 25 f.; Karlgren (1945) s. 41.  
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Eftersom kringgåendeläran är generell och inte specifik för den svenska 

internationella privaträtten är det motiverat att söka ledning även i utländsk 

doktrin. Utländsk doktrin kan vara av särskild hjälp för att utreda 

internationellt privaträttsliga frågor av mer generell karaktär.30 Författare 

vars verk har varit till stor hjälp är Siehr, Tetley, Pålsson och Fawcett. Vad 

gäller doktrin rörande kringgåendeläran i svensk rätt är det främst i Bogdans 

och Hellners bok Svensk internationell privat- och processrätt som läran har 

behandlats. Framställningen har varit en viktig källa och använts som en 

utgångspunkt för att finna ytterligare material som behandlar 

kringgåendeläran. Även Eeks bok Internationell privaträtt: metod och 

material bör nämnas.  

 

I den delen av uppsatsen som behandlar surrogatmoderskap har svensk 

lagstiftning, praxis och doktrin studerats. Eftersom surrogatmoderskap är 

tämligen oreglerat i svensk rätt har stor ledning tagits i den statliga 

utredningen SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap som behandlar de 

rättsliga följderna av ett surrogatarrangemang i utlandet. Vidare har samtliga 

av Högsta domstolens avgöranden, samt ett fåtal hovrättsavgöranden som 

rör surrogatarrangemang behandlats för att utreda gällande rätt. Även ett 

antal relevanta avgöranden från Europadomstolen rörande 

surrogatmoderskap kommer att studeras för att se hur de påverkar svensk 

rätt och möjligheten att hänvisa till kringgåendeläran. Eftersom ett av 

avgörandena, D och andra mot Belgien31, bara finns tillgängligt på franska 

har en engelsk sammanfattning från Europadomstolen använts.  

1.5 Terminologi  

Det etablerade begreppet för kringgåendeläran är inom den internationella 

privaträtten fraude à la loi. Även begreppen fraus legis och in fraudem legis 

förekommer. För att underlätta för läsaren kommer det svenska begreppet 

kringgåendeläran att användas i framställningen. Vad gäller 

surrogatmoderskap så förekommer även begreppen surrogatmödraskap och 

 
30 Eek (1962), s. 56.  
31 D och andra mot Belgien, nr 29176/13, dom meddelad den 8 juli 2014. 
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värdmoderskap. I framställningen kommer begreppet surrogatmoderskap att 

användas då det är väl etablerat i Sverige och är det som används i statliga 

utredningar och förarbeten. 

 

En distinktion kan göras mellan internationell privaträtt och internationell 

processrätt där den internationella privaträtten endast behandlar frågan om 

tillämplig lag och den internationella processrätten behandlar frågor om 

domstolars behörighet samt erkännande av utländska avgöranden. I Sverige 

är den ledande uppfattningen att begreppet internationell privaträtt innefattar 

samtliga av ovan nämnda frågor.32 I framställningen kommer därför 

begreppet internationell privaträtt att omfatta samtliga delar av den 

internationella privat- och processrätten. 

1.6 Avgränsningar  

Uppsatsens fokus ligger på kringgåendeläran. Andra begränsningar av 

tillämpningen av den internationella privaträtten, som ordre public-

förbehållet och internationellt tvingande regler, kommer endast att beröras i 

den del det är motiverat av uppsatsens syfte.  

 

Uppsatsen syftar inte till att utreda och ta ställning till de etiska 

frågeställningarna som är förenade med surrogatmoderskap. Dessa kommer 

endast att beröras i den del det är relevant för att redogöra för skälen bakom 

Sveriges nuvarande reglering och varför Sverige har ett intresse av att 

regleringen inte kringgås.  

 

Endast de föräldrarättsliga verkningarna av ett surrogatarrangemang i 

utlandet kommer att behandlas. Frågor som rör medborgarskap, vårdnad och 

folkbokföring lämnas därför utanför uppsatsen. Detta eftersom de tilltänkta 

föräldrarnas främsta avsikt med surrogatarrangemanget är att få deras 

rättsliga föräldraskap fastställt i Sverige. Den föräldrarättsliga regleringen 

syftar delvis till att motverka förekomsten av surrogatarrangemang i Sverige 

 
32 Bogdan & Hellner (2020), s. 28; Jänterä-Jareborg (1997), s. 28 f.   
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och det är också denna som har aktualiserats i Högsta domstolens avgörande 

som berör surrogatarrangemang. Vid redogörelsen för fastställande av 

faderskap kommer lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska 

faderskapsavgöranden inte att redogöras för. Av de nordiska länderna är det 

endast i Danmark som surrogatmoderskap är tillåtet, och då endast partiella 

altruistiska surrogatarrangemang.33 Detta leder till slutsatsen att svenska 

personer endast i mycket begränsad omfattning vänder sig till Danmark för 

att genomgå ett surrogatarrangemang.  

 

Vad gäller avgörandena från EU-domstolen så kommer inte någon 

fullständig redogörelse för principen om missbruken av EU-rätten att göras. 

Fokus ligger på fall där nationell lagstiftning har kringgåtts och som 

aktualiserar etableringsfriheten då den som en grundläggande frihet inom 

EU begränsar möjligheten att motverka kringgående av nationell 

lagstiftning.34  

 

Gällande avgörandena från Europadomstolen så är syftet med redogörelsen, 

liksom med avgörandena från EU-domstolen, inte att ge någon uttömmande 

redogörelse för hur rätten till privat- och familjeliv har aktualiserats i mål 

som rör surrogatmoderskap. Syftet är endast att ge en övergripande bild av 

hur rätten till privat- och familjeliv påverkar möjligheten för svenska 

domstolar och myndigheter att hänvisa till kringgåendeläran.  

1.7 Disposition  

I andra kapitlet ges en kort introduktion till den internationella privaträtten 

för att ge läsaren en förståelse av rättsområdets syfte och funktion. Kapitlet 

innehåller också en redogörelse för hur kringgåendeläran förhåller sig till 

ordre public-förbehållet och internationellt tvingande regler.  

 

 

33 Valeria Piersanti m.fl., ”Surrogacy and “Procreative Tourism”. What Does the Future 

Hold from the Ethical and Legal Perspectives?”, Medicina 57.1 2021: 47, s. 4; SOU 

2016:11, s. 195, 199, 203.  
34 Bogdan & Hellner (2020), s. 101.  
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I tredje kapitlet behandlas surrogatmoderskap och fastställande av rättsligt 

föräldraskap efter ett surrogatarrangemang i utlandet. Kapitlet inleds med en 

förklaring av vad surrogatmoderskap är. Därefter följer en redogörelse för 

hur surrogatmoderskap är reglerat i svensk rätt och vilka övervägande som 

ligger bakom nuvarande reglering. Kapitlet besvarar uppsatsens första och 

andra frågeställningar. 

 

I fjärde kapitlet behandlas rättspraxis rörande surrogatmoderskap. Kapitlet 

inleds med en redogörelse av artikel 8 i Europakonventionen, med fokus på 

rätten till privat- och familjeliv. Därefter kommer ett antal avgörande från 

Europadomstolen att presenteras. Avgörande är relevanta att studera då de 

är bindande för Sverige och har haft stor påverkan på svensk praxis gällande 

surrogatmoderskap. De är även relevanta att studera utifrån hur de påverkar 

möjligheten att hänvisa till kringgåendeläran. Slutligen kommer svenska 

rättsfall som rör surrogatmoderskap att presenteras.  

 

I femte kapitlet definieras kringgåendeläran. Olika aspekter av läran belyses 

och diskuteras. 

 

I sjätte kapitlet utreds kringgåendelärans funktion och ställning i den 

svenska internationella privaträtten. Hur läran har kommit till uttryck i 

svensk lagstiftning och praxis redovisas. Hur kringgående av lag behandlats 

i EU-rätten och hur detta påverkar svensk rätt kommer också att beröras. 

Kapitlet besvarar uppsatsens tredje frågeställning. 

 

I sjunde kapitlet analyseras vilken funktion kringgåendeläran fyller för att 

motverka att svensk lag kringgås vid surrogatmoderskap i utlandet. Kapitlet 

inleds med en analys om lärans tillämplighet. Vidare analyseras i vilken 

mån svensk lagstiftning kringgås när personer med hemvist i Sverige 

genomför surrogatmoderskap i utlandet och hur en hänvisning till 

kringgåendeläran kan motverka ett sådant kringgående. Slutligen 

presenteras och analyseras två alternativa lösningar till hur Sverige kan 
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motverka förekomsten av surrogatarrangemang. Kapitlet besvarar 

uppsatsens fjärde, femte, sjätte och sjunde frågeställningar.  
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2 Den internationella 
privaträtten  

Den internationella privaträtten kan sägas svara på tre frågor, nämligen 

frågan om domstolars behörighet, frågan om vilket lands lag som ska 

tillämpas och slutligen frågan om erkännande och verkställighet av 

utländska domar och beslut.35  

 

Den svenska internationella privaträttens huvuduppgift är att fastställa vilka 

rättsförhållanden som ska prövas enligt främmande rätt och vilken 

främmande rättsordning det i så fall rör sig om.36 Gihl uttrycker det som att 

den internationella privaträtten svarar på frågan ”Skall främmande rätt 

tillämpas, och i så fall vilken?”.37 Den internationella privaträtten innehåller 

ingen materiell rätt utan syftar alltså bara till att hänvisa till ”rätt” 

rättssystem, dit starkast anknytning föreligger.38 Den har beskrivits som 

”juridik om juridiken”, eller ”lagar om tillämpliga lagar”.39 En central tanke 

inom den internationella privaträtten är att varje rättsförhållande ska vara 

underkastat lagen i det land till vilket den har den starkaste naturliga 

anknytningen.40  

 

Vilken styrka som ska tillmätas olika anknytningar framgår av 

lagvalsreglerna, som kan vara lagfästa eller framkomma av rättspraxis.41 En 

lagvalsregel innehåller alltid ett anknytningsled, som med hjälp av en 

anknytningsfaktor anger vilken lag som ska tillämpas.42 De 

anknytningsfaktorer som är vanligast förekommande inom den svenska 

internationella familjerätten är hemvist och nationalitet.  

 
35 Bogdan & Hellner (2020), s. 26 f.; Jänterä-Jareborg (1997), s. 21.   
36 Bogdan & Hellner (2020), s. 29.  
37 Torsten Gihl, Den internationella privaträttens historia och allmänna principer, 

Norstedt, Stockholm, 1951, s. 12.  
38 Karlgren (1945), s. 10.  
39 Bogdan & Hellner (2020), s. 29.  
40 Bogdan & Hellner (2020), s. 32; Jänterä-Jareborg (1997), s. 55.  
41 Jänterä-Jareborg (1997), s. 33.  
42 Bogdan & Hellner (2020), s. 45.  
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Hemvistprincipen har med tiden fått en alltmer framträdande roll inom den 

svenska internationella privaträtten och kan därför ses som den primära 

anknytningsfaktorn. Detta betyder inte att nationalitetsprincipen helt har 

tappat sin betydelse, utan den används ofta såsom en sekundär 

anknytningsmöjlighet eller som en anknytning parterna kan välja att grunda 

lagvalet på.43 

 

En definition av hemvistbegreppet återfinns i 7 kap. 2 § lagen (1904:26 s. 1) 

om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmynderskap (IÄL) som stadgar att ”[d]en som är bosatt i en viss stat 

anses vid tillämpning av denna lag ha hemvist där, om bosättningen med 

hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses 

vara stadigvarande.” Enligt förarbeten är definitionen vägledande också för 

tolkningen av andra internationellt privaträttsliga bestämmelser, såsom vid 

tillämpningen av lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor 

(IFL) som aktualiseras vid surrogatarrangemang i utlandet.44 

 

Tillämpningen av lagvalsregler beskrivs ofta som ett steg in i mörkret då 

lagvalsreglerna endast hänvisar till tillämplig lag och inte säger någonting 

om innehållet i den lag den hänvisar till. Innehållet i olika länders materiella 

rätt kan skilja sig mycket åt och en tillämpning av utländsk rätt kan därför i 

vissa fall ge upphov till ett resultat som ter sig som stötande eller till och 

med anses strida mot grunderna för den svenska rättsordningen. Ordre 

public-förbehållet, som anses vara en allmän princip inom den 

internationella privaträtten, öppnar upp för en möjlighet för svenska 

domstolar och myndigheter att bortse från tillämpning av en lag som hade 

gett upphov till ett resultat som kan anses strida mot den svenska 

rättsordningen. Motsvarande gäller för en dom eller ett beslut som har 

meddelats i utlandet.45 Ytterligare en begränsning av tillämpningen av 

utländsk rätt är internationellt tvingande regler. Internationellt tvingande 

 
43 Bogdan & Hellner (2020), s. 129; Jänterä-Jareborg (1997), s. 42.  
44 Prop. 1989/90:87 om vissa internationella frågor rörande makars 

förmögenhetsförhållandens, s. 58 f.; Bogdan & Hellner (2020), s. 131 f.  
45 Jänterä-Jareborg (1997), s. 39; Bogdan & Hellner (2020), s. 77 f.  



 21 

regler är regler som ska tillämpas oavsett vilken rättsordning som är 

tillämpligt på rättsförhållandet i stort.46  

 

Hur kringgåendeläran förhåller sig till ordre public-förbehållet och 

internationellt tvingande regler är av betydelse för att förstå 

kringgåendelärans funktion i den internationella privaträtten. Ordre public-

förbehållet syftar till att hindra tillämpning av utländsk rätt medan 

internationellt tvingande regler syftar till att ge forumlandets lag genomslag, 

oavsett till vilket land den starkaste anknytningen föreligger. Resultatet av 

tillämpningen av kringgåendeläran kan många gånger leda till ett resultat 

som innebär att utländsk rätt inte tillämpas, likt vid tillämpning av ordre 

public-förbehållet, men syftar i stället till att skydda funktionen och 

tillämpningen av den internationella privaträtten.47  

 

Med utgångspunkt i omständigheterna i NJA 2019 s. 504 kan skillnaden i de 

olika förbehållens tillämpning klargöras ytterligare. NJA 2019 s. 504 rörde 

frågan om erkännandet av ett utländskt avgörande vari den tilltänkta modern 

hade fastställts som barnets rättsliga moder. Enligt svensk rätt är det enligt 

mater est-regeln alltid den kvinna som föder ett barn som ska anses som 

barnets rättsliga moder, alltså surrogatmodern. Regeln har ansetts som 

internationellt tvingande.48 Om man i bedömningen om det utländska 

avgörandet ska erkännas eller inte utgår ifrån ordre public-förbehållet så 

grundar sig bedömningen i frågan om erkännandet kan anses strida mot 

grunderna för den svenska rättsordningen. Gör det inte det ska det utländska 

avgörandet erkännas. Utgår man i stället ifrån att mater est-regeln är 

internationellt tvingande ska regeln få genomslag oavsett vilken anknytning 

som föreligger till det andra landet. Utgår man från kringgåendeläran så tar 

man hänsyn till anledningen till att saken prövades i ett visst land och om 

denna grundar sig i en avsikt att kringgå nationell lagstiftning. 

 
46 Michael Bogdan, ”Ordre public, internationellt tvingande rättsregler och 

kringgåendeläran i EG-domstolens praxis rörande internationell privaträtt”, SvJT 2001, s. 

329–246. 
47 Francesca C. Villata, ”Predictability First! Fraus Legis, Overriding Mandatory Rules 

and Ordre Public under EU Regulation 650/2012 on Succession Matters”, 2019 s. 714 f.  
48 SOU 2016:11, s. 494.  



 22 

Kringgåendeläran kan aktualiseras oavsett vilket lands lag som har 

kringgåtts, alltså inte endast forumlandets. Kringgåendeläran tar sikte på att 

säkerställa att syftet med den internationellt privaträttsliga regleringen får 

genomslag och inte på vad resultatet av ett erkännande blir.  
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3 Surrogatmoderskap  

3.1 Allmänt om surrogatmoderskap 

Surrogatmoderskap innebär att en kvinna åtar sig att bli gravid och föda ett 

barn med den uttalade avsikten att efter barnets födelse överlämna barnet till 

ett par eller en person som av någon anledning inte själv kan eller vill 

genomgå en graviditet.49 Ett surrogatmoderskap kan vara antingen partiellt 

eller fullständigt. Ett partiellt surrogatmoderskap innebär att 

surrogatmoderns egna ägg befruktas med den tilltänkta faderns spermier 

eller med donerade spermier. Surrogatmodern anses då både som genetisk 

och som biologisk förälder till barnet.50 Hon anses som genetisk förälder 

eftersom hon själv har bidragit med genetiskt material och biologisk 

förälder då hon är den som har fött barnet. För män kan någon liknande 

uppdelning mellan genetiskt och biologiskt föräldraskap inte göras.51 Ett 

fullständigt surrogatmoderskap innebär att både ägg och spermier kommer 

från de tilltänkta föräldrarna eller från utomstående donatorer. 

Surrogatmodern får då endast en biologisk koppling till barnet.52 Vidare så 

kan ett surrogatarrangemang även vara altruistiskt eller kommersiellt. Ett 

altruistiskt surrogatmoderskap innebär att surrogatmodern inte får någon 

särskild ersättning för att bära fram barnet utan surrogatmoderns motiv 

grundar sig då i att hon vill hjälpa ett ofrivilligt barnlöst par eller person att 

bli föräldrar. Hon kan däremot få ersättning för graviditetsrelaterade 

kostnader såsom för exempelvis läkarbesök. Vid ett kommersiellt 

surrogatmoderskap får surrogatmodern särskild ersättning för att hon är 

surrogatmoder.53 Enligt uppgifter från ett svenskt företag som 

 
49 Smer rapport 2013:1 Assisterad befruktning – etiska aspekter, s. 154; SOU 2016:11, s. 

359; Anna Singer, Barns rätt, 2. uppl., Iustus förlag, Uppsala, 2019, s. 67.  
50 Smer 2013:1, s. 155; SOU 2016:11, s. 359.  
51 Anna Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, Iustus, Diss. Uppsala: Uppsala 

universitet, 2000, s. 42 f.  
52 Smer 2013:1, s. 155; SOU 2016:11, s. 359.  
53 Smer 2013:1, s. 156; SOU 2016:11, s. 359 f. 
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tillhandahåller surrogatförmedling åt svenskar i utlandet, kan kostnaderna 

för ett surrogatarrangemang uppgå till mellan 400 000 och 750 000 kr.54 

3.2 Surrogatmoderskap i svensk rätt  

3.2.1 En historisk tillbakablick   

Sedan det första barnet föddes genom provrörsbefruktning i Sverige år 1982 

har utvecklingen av metoder för assisterad befruktning snabbt gått framåt.55 

Grunderna till den nuvarande regleringen om metoderna för assisterad 

befruktning lades genom förslag som fördes fram av 

Inseminationsutredningen 1983 och 1985.56 Det var i samband med SOU 

1985:5 som frågan om surrogatmoderskap för första gången behandlas inom 

en statlig utredning.57 I betänkandet konstaterades att surrogatmoderskap 

såvitt känt inte förekommer i Sverige vid denna tidpunkt och att den 

svenska rättsordningen försvårar ett sådant arrangemang eftersom det enligt 

adoptionsbestämmelserna inte var tillåtet att adoptera att barn mot ett 

ekonomiskt vederlag. Vidare konstaterades att metoden är tvivelaktig med 

hänsyn till grundsatsen att varje kvinna förfogar över sin egen kropp, 

eftersom det inte kan ställas upp krav på hur eller om kvinnan väljer att 

genomgå graviditeten. Utredningen kom till slutsatsen att 

surrogatmoderskap är en högst tvivelaktig företeelse. Även om metoden kan 

hjälpa ofrivilligt barnlösa par att skaffa barn så fann inte utredningen att det 

föreligger skäl för att överväga sådana lagändringar som hade krävts för att 

skapa tillräckliga garantier för det blivande barnet.58 

 

Surrogatmoderskap behandlades även i proposition 2001/02/89:41 

”Behandling av ofrivillig barnlöshet”. I samband med att äggdonation blev 

tillåtet år 2003 uppkom dock frågan om den så kallade mater est-regeln, som 

innebär att det alltid är den kvinna som föder barnet som ska anses som 

 
54 Nordic Surrogacy, ”Pris och kostnad för äggdonation och surrogatmödraskap”, 

<www.nordicsurrogacy.se/pris-och-kostnad-for-surrogat/> (besökt 2021-05-22).  
55 Smer 2013:1, s. 33; Singer (2019), s. 52.  
56 Singer (2019) s. 52 f.; SOU 1983:42 Barn genom insemination; SOU 1985:5 Barn genom 

befruktning utanför kroppen m.m.  
57 Stoll (2013), s. 47.  
58 SOU 1985:5, s. 49 f.  
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barnets mor, skulle gälla även i dessa fall.59 För att förtydliga att så var fallet 

antogs regeln i 1 kap. 7 § FB som fastställer att det även vid en äggdonation 

är den kvinna som föder barnet som ska anses som barnets mor, trots att hon 

saknar en genetisk koppling till barnet.60 Klargörandet av principen att det 

alltid är den kvinna som föder ett barn som ska anses som dess rättliga 

moder ansågs även vara av betydelse i frågan om surrogatmoderskap. I 

förarbetena framhåller regeringen att surrogatmoderskap inte är etiskt 

försvarbart eftersom det inte är förenligt med människovärdesprincipen61 att 

använda en annan kvinnas kropp som medel för att lösa ett barnlöst pars 

problem och att det därför inte bör tillåtas.62 Införandet av 1 kap. 7 § FB var 

således även ett avståndstagande mot surrogatmoderskap och inte enbart ett 

klargörande vid äggdonation. 

 

I juni 2013 beslutade regeringen att en tillsätta en utredning som bland annat 

skulle utreda frågor om surrogatmoderskap. Till grund för direktivet låg till 

viss del Statens medicinsk-etiska råds rapport Assisterad befruktning – 

etiska aspekter (SMER 2013:1).63 År 2016 presenterades slutbetänkandet 

SOU 2016:11 ”Olika vägar till föräldraskap” där utredningen konstaterar att 

varken kommersiellt eller altruistiskt surrogatmoderskap bör tillåtas i 

Sverige. Som skäl för att kommersiellt surrogatmoderskap inte bör tillåtas 

anförde utredningen att förfarandet strider mot principen om att 

människokroppen inte får ge upphov till vinning och att sådana 

arrangemang starkt kan ifrågasättas med hänsyn till kvinnors och barns 

rättigheter. Vidare konstateras att samhället inte bör bidra till att sådana 

arrangemang kommer till stånd i Sverige utan snarare bör motverka detta.64 

Vad gäller altruistiska surrogatmoderskap så grundade utredningen bland 

annat sin slutsats på att det finns risk för påtryckningar och 

kommersialisering och att det inte nödvändigtvis leder till att färre 

 
59 SOU 2016:11, s. 117 f.  
60 Prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet, s. 41; Singer (2019) s. 38; Smer 

2013:1, s. 75 f.; SOU 2016;11, s. 117 f.  
61 Kortfattat innebär människovärdesprincipen att alla människor har lika värde och samma 

rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.  
62 Prop. 2001/02:89, s. 55.  
63 Dir. 2013:70 Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet, s. 3.  
64 SOU 2016:11, s. 384.  
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surrogatarrangemang genomförs av svenska personer i utlandet. Ett 

tillåtande av altruistiska surrogatmoderskap riskerar enligt utredningen att 

leda till en ökad acceptans för sådana arrangemang och att de som inte 

uppfyller eventuella krav enligt svensk rätt för att genomgå ett 

surrogatmoderskap ändå vänder sig till utlandet för att kringgå uppställda 

krav.65 I den efterföljande propositionen vidhåller regeringen utredningens 

slutsats om att det inte bör genomföras lagändringar enbart i syfte att 

underlätta för svenska medborgare att genomgå surrogatarrangemang i 

utlandet. Lagändringar kan dock vara nödvändiga av andra skäl, exempelvis 

för att tillgodose att principen om barnets bästa.66  

 

Som en följd av de rättsliga problem som NJA 2019 s. 504 belyste tillsattes i 

februari 2020 en utredning som ska överväga om ytterligare möjligheter att 

göra utländska föräldraskap gällande i Sverige. Syftet med utredningen är 

att åstadkomma en mer ändamålsenlig, modern och jämlik reglering om 

föräldraskap i internationella förhållanden. Utredningen ska presentera sitt 

betänkande i juni 2021.67 

3.2.2 Gällande rätt  

Det finns idag inget uttryckligt förbud mot surrogatmoderskap i svensk rätt 

men det anses följa av regleringen om assisterad befruktning att det inte är 

tillåtet att utföra assisterad befruktning inom den svenska hälso- och 

sjukvården i syfte att genomföra ett surrogatarrangemang.68 Att 

surrogatmoderskap inte är tillåtet i svensk rätt innebär att avtal om 

surrogatmoderskap inte är giltiga enligt svensk rätt. Eftersom det saknas ett 

uttryckligt förbud är det dock inte straffbart för svenska personer att vända 

sig till utlandet för att genomgå ett surrogatarrangemang.69 Bestämmelserna 

om assisterad befruktning finns främst i 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om 

genetisk integritet m.m. (LGI). Bestämmelserna syftar till att skapa en 

 
65 SOU 2016:11, s. 392 f.  
66 Prop. 2017/18:155, s. 41.  
67 Dir. 2020:19.  
68 Singer (2019) s. 54; SOU 2016:11, s. 361; Smer 2013:1, s. 156. Arvidsson (2019), s. 25.  
69 Singer (2019), s. 54.  
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möjlighet för barnlösa par och personer som inte kan bli föräldrar naturlig 

väg att ändå bli föräldrar. Att surrogatmoderskap inte är en tillåten metod 

framkommer inte uttryckligen av regleringen, men det framkommer av 

förarbetena att reglernas utformning till viss del syftar till att motverka 

sådana arrangemang.70 En konsekvens av detta är att hälso- och sjukvården 

inte ska utföra en assisterad befruktning i de fall det är fråga om ett 

surrogatarrangemang.71 Vid en assisterad befruktning med donerade 

könsceller är det alltid den behandlande läkaren som väljer lämplig donator. 

Läkaren kan dock ta hänsyn till parets eller personens önskemål om att 

använda en särskild donator, men måste alltid undersöka de inblandade 

personernas motiv till att en viss donator önskas.72 

 

Även om det inte är straffbart för enskilda personer att genomgå 

surrogatarrangemang kan det vara straffbart för svensk sjukvårdspersonal att 

möjliggöra sådana arrangemang. Enligt 8 kap. 4 och 5 §§ LGI döms den 

som vanemässigt eller i vinstsyfte utför insemination eller tillhandahåller 

spermier för en sådan insemination i strid med föreskrifterna i 6 kap. LGI 

till böter eller fängelse i högst sex månader. Motsvarande gäller den som 

vanemässigt eller i vinstsyfte bryter mot föreskrifterna om civilstånd, 

samtycke, genetisk koppling och sjukhus vid befruktning utanför kroppen 

som återfinns i 7 kap. 3 och 4 §§ LGI.73  

 

I samband med en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2019 blev det 

tillåtet att genomgå assisterad befruktning med enbart donerade könsceller, 

något som tidigare har omöjliggjort fullständiga surrogatmoderskap inom 

svensk hälso- och sjukvård.74 Metoden är dock fortfarande otillåten, med 

hänsyn till att assisterad befruktning i syfte att genomgå ett 

surrogatarrangemang inte är tillåtet.  

 

 
70 SOU 2016:11, s. 361. Se även avsnitt 4.2.1.  
71 SOU 2016:11, s. 362.  
72 Prop. 2017/18:155, s. 28.  
73 SOU 2016:11, s. 114 f.  
74 SOU 2016:11, s. 362.  
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3.3 Fastställande av föräldraskap  

Fastställandet av vilka personer som ska anses som ett barns föräldrar har av 

olika skäl stor betydelse.75 Bland annat så följer vissa rättsverkningar av 

fastställandet, såsom arvsrätt, underhållsskyldighet och i vissa fall 

vårdnadsansvar.76 Vidare kan ett barn av psykologiska skäl ha ett stort 

intresse av att känna till sitt ursprung.77 

3.3.1 Fastställande av moderskap 

3.3.1.1 Barn födda i Sverige  

I svensk rätt saknas det regler för fastställande av moderskap för de fall ett 

barn har kommit till genom befruktning av en kvinnas egna ägg. Moderskap 

fastställs i stället genom den så kallade mater est-regeln, som innebär att det 

alltid är den kvinna som föder barnet som ska anses som barnets mor.78 

Mater est-regeln härstammar från den romersk-rättsliga principen mater 

semper certa est (det är alltid säkert vem som är moder) och den latinska 

maximen mater est quam gestatio demonstrat (moderskapet visas genom 

förlossningen).79 Den rättsliga regleringen som finns i svensk rätt om 

fastställande av moderskap återfinns i 1 kap. 7 § FB, som stadgar att det 

även vid äggdonation är den kvinna som föder barnet som ska anses som 

barnets rättsliga moder. Som tidigare framförts är det ett klargörande att 

mater est-regeln gäller även i dessa fall, trots att genetisk koppling mellan 

kvinnan och barnet då saknas.80  

3.3.1.2 Barn födda utomlands  

Det finns i svensk rätt inga internationellt privaträttsliga regler om 

fastställande av moderskap. Avsaknaden av regler beror på att moderskap i 

Sverige, liksom i många andra länder, fastställs genom mater est-regeln.  

 
75 Åke Saldeen, Barn- och föräldrarätt, 7. uppl., Iustus, Uppsala, 2013, s. 50.  
76 Singer (2019), s. 37 
77 Saldeen (2013), s. 50.  
78 SOU 2016:11, s. 117 f.; Saldeen (2013), s. 51.  
79 Stoll (2013), s. 118.  
80 Se avsnitt 4.2.1.  
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Det föreligger därmed ingen tvekan om vem som ska anses som barnets 

moder, eftersom det alltid är den kvinnan som föder barnet.81  

 

Frågan om det bör införas internationellt privaträttsliga regler om 

fastställande av moderskap vid gränsöverskridande surrogatarrangemang 

lyftes i den statliga utredningen ”Olika vägar till föräldraskap”82 som 

presenterades i februari 2016. Utredarna kom till slutsatsen att det inte borde 

införas några särskilda regler om moderskap utan att mater est-regeln, som 

är så grundmurad i svensk rätt att den bör betraktas som en internationellt 

tvingande regel, även bör gälla i situationer med koppling till utlandet.83 I 

utredningsbetänkandet framhålls även att de flesta länder i Europa tillämpar 

mater est-regeln och att det vid tillfället inte fanns något avgörande från 

Europadomstolen som förpliktigar Europarådets medlemsstater att godta 

moderskap på någon annan grund. Utredningen kunde inte se att det inom 

den närmsta tiden skulle komma att meddelas ett sådant avgörande, eller att 

svenska myndigheter eller domstolar utan någon författningsändring skulle 

erkänna ett utländskt avgörande som står i strid med mater est-regeln 

eftersom en viktig huvudregel inom den internationella privaträtten är att ett 

erkännande av ett utländsk avgörande kräver stöd i lag.84 I den efterföljande 

propositionen konstaterar regeringen att mater est-regeln fortfarande bör 

gälla och att det alltid är den kvinna som föder barnet som ska anses som 

barnets moder.85  

 

En tilltänkt moder som vill fastställa sitt rättsliga föräldraskap till ett barn 

tillkommit genom ett surrogatarrangemang i utlandet kan därför enligt 

svensk lagstiftning endast göra det genom adoption.86 De grundläggande 

reglerna om adoption återfinns i 4 kap. FB. Huvudregeln enligt 4 kap. 6 § 

FB är att makar och sambor inte får adoptera annat än gemensamt.  

 
81 SOU 2016:11 s. 524 f.; Prop. 2017/18:155, s. 42; Stoll (2013), s. 120 f.  
82 SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap.   
83 SOU 2016:11, s. 494, 521. 
84 SOU 2016:11, s. 525.  
85 Prop. 2017/18:155, s. 42.  
86 SOU 2016:11, s. 522; Se dock NJA 2019 s. 504 och NJA 2019 s. 969 där Högsta 

domstolen erkände ett utländskt avgörande om fastställande av moderskap i strid med mater 

est-regeln.  
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Ett undantag till huvudregeln återfinns i 4 kap. 6 § andra stycket FB där 

möjlighet ges till så kallad närståendeadoption, vilket innebär att en make 

eller sambo med sin makes eller sambos samtycke får adoptera hans eller 

hennes barn.  

3.3.2 Fastställande av faderskap 

3.3.2.1 Barn födda i Sverige  

Regler om fastställande av faderskap finns i 1 kap. FB. Är den kvinna som 

föder barnet gift med en man vid tidpunkten för födelsen så presumeras 

mannen enligt den så kallade pater-est regeln att vara far till barnet. Pater 

est-regeln kommer till uttryck i 1 kap. 1 § FB och har sitt ursprung i den 

romerska principen pater est quem nuptiae demonstrant (fadern är den som 

äktenskapet utpekar).87 Skulle faderskapspresumtionen i 1 kap. 1 § FB leda 

till ett oriktigt resultat kan presumtionen hävas enligt de förutsättningarna 

som anges i 1 kap. 2 § FB. 

 

Föreligger det inte någon faderskapspresumtion, eller om presumtionen har 

hävts enligt 1 kap. 2 § FB, så fastställs faderskapet enligt 1 kap. 3 § FB 

genom en bekräftelse eller dom. En faderskapsbekräftelse är en formbunden 

handling som enligt 1 kap. 4 § FB måste ske skriftligen och bevittnas av två 

personer.88 Skulle det visa sig att den som har lämnat bekräftelsen inte är far 

till barnet ska rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom. En 

fastställelse av faderskap genom dom innebär enligt 1 kap. 5 § FB att rätten 

ska förklara en man vara far till barnet om det genom en genetisk 

undersökning är utrett att han är far till barnet, om det är utrett att han har 

haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och 

det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har 

tillkommit genom samlaget, eller att det är utrett att en insemination eller 

befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då 

barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är 

sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen. Om kvinnan som 

 
87 Stoll (2013), s. 123; Saldeen (2013), s. 60 f.  
88 Saldeen (2013), s. 71.  
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har fött ett barn har genomgått en insemination eller befruktning utanför 

kroppen med samtycke av en man som var hennes make eller sambo och det 

med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har 

tillkommit genom behandlingen, ska det vid tillämpningen av 1 kap. 2–5 §§ 

FB vara den som har lämnat samtycket som anses som barnets far.  

3.3.2.2 Barn födda utomlands  

Faderskap till barn i internationella förhållanden regleras i lagen (1985:367) 

om internationella faderskapsfrågor (IFL).89 Lagen innehåller regler om 

svenska domstolars behörighet, regler om tillämplig lag och regler om 

erkännande av utländska avgörande avseende faderskap.90  

 

I 2 § IFL regleras frågan om tillämplig lag i de fall där modern till barnet är 

eller har varit gift.91 Enligt paragrafen ska en man som är eller har varit gift 

med barnets mor anses som barnets far, om det följer av lagen i den stat där 

barnet vid födelsen fick hemvist. Om ingen anses som barnets far enligt den 

lagen, ska mannen anses som barnets far om det följer av lagen i en stat där 

barnet vid sin födelse blev medborgare. Fick barnet vid födelsen hemvist i 

Sverige, ska frågan om faderskap alltid bedömas enligt svensk rätt, det vill 

säga enligt faderskapspresumtionen i 1 kap. 1 § FB.92 Ett barn som 

tillkommit genom ett surrogatarrangemang i utlandet anses som regel ha sin 

hemvist i sitt födelseland.93 

 

För det fall det inte föreligger någon faderskapspresumtion fastställs 

faderskapet genom bekräftelse eller genom dom.94 Enligt 3 § IFL kan 

faderskap fastställas genom bekräftelse under medverkan av en svensk 

socialnämnd under förutsättningen att nämnden är skyldig att försöka utreda 

faderskapet enligt 2 kap. 1 eller 9 §§ FB, vilket nämnden är om barnet har 

hemvist i Sverige. Enligt 3 § andra stycket IFL ska svensk lag tillämpas vid 

 
89 SOU 2016:11, s. 132.  
90 Prop. 1984/85:124 Om internationella faderskapsfrågor m.m., s. 1.   
91 Bogdan & Hellner (2020), s. 216.  
92 SOU 2016;11, s. 131; Bogdan & Hellner (2020), s. 216.  
93 Prop. 2017/118:155, s. 45.  
94 SOU 2016:11, s. 132.  
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en sådan bekräftelse. En bekräftelse lämnad utomlands ska enligt 3 § tredje 

stycket IFL anses giltig till formen om den uppfyller formföreskrifterna i det 

land där den har lämnats.95  

 

Genom en lagändring den 1 januari 2019 infördes 3 a § IFL som utökar 

socialnämnders behörighet att fastställa faderskap vid internationella 

förhållanden. Paragrafen innebär att faderskap kan fastställas genom 

bekräftelse under medverkan av en svensk socialnämnd även när 

socialnämnden inte har någon utredningsskyldighet under förutsättningen att 

barnet har sin hemvist utomlands, fastställelsen avser en man som har sin 

hemvist i Sverige, det påstås att barnet har en genetisk koppling till mannen 

och barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen 

och hans make eller maka, registrerade partner eller sambo.96 Svensk lag ska 

i sådana fall tillämpas, se 3 a § tredje stycket IFL. Införandet av 3 a § IFL 

motiverades i förarbetena med att det fanns ett behov av att förenkla 

möjligheterna att i Sverige fastställa faderskapet för barnets genetiska far 

efter ett surrogatmoderskap i utlandet. Detta eftersom faderskapet i många 

av de länder där surrogatarrangemang är tillåtna fastställs genom en 

anteckning om faderskapet i barnets födelsebevis. En sådan anteckning kan 

inte erkännas i Sverige, eftersom den inte har form av en bekräftelse eller ett 

domstolsavgörande. I förarbetena framhåller regeringen även att det är 

viktigt att reglerna för fastställande av faderskap i internationella 

förhållanden är förutsebara och effektiva och att eventuella svårigheter att 

fastställa faderskapet begränsas i de fall det handlar om att fastställa 

faderskapet för ett barns genetiska far.97 Regeringen konstaterade även att 

en utökad behörighet för socialnämnderna att medverka vid fastställande av 

faderskap för ett barn som inte har hemvist i Sverige är ett avsteg från de 

allmänna internationellt privaträttsliga principer, däribland 

hemvistprincipen, som låg bakom den dåvarande begräsningen av 

socialnämnders behörighet men att avsteget var motiverat då syftet med den 

 
95 SOU 2016:11, s. 132. 
96 Prop. 2017/18:155, s. 45.  
97 Prop. 2017/18:155, s. 45. 
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utvidgade behörigheten var att förenkla den svenska fastställelsen och att 

bekräfta det som redan gäller i barnets hemvistland.98  

 

Av 4 § IFL, som reglerar svensk domstols behörighet, så följer det att mål 

om faderskap får tas upp av svensk domstol om barnet har sin hemvist i 

Sverige, talan förs mot en man som har sin hemvist i Sverige, eller det i 

andra fall med hänsyn till barnets, moderns eller mannens anknytning till 

Sverige finns särskilda skäl att målet prövas här i landet.  

 

I 5 § IFL finns bestämmelser om tillämplig lag i frågor om fastställande och 

hävande av faderskap. Av paragrafen framkommer att en talan vid svensk 

domstol om fastställande eller hävande av faderskap ska prövas enligt lagen 

i den stat där barnet har sin hemvist när målet avgörs i första instans. Av 

andra stycket, som infördes 1 januari 2019, framkommer att en talan om 

fastställande av faderskap för ett barn som har sin hemvist utomlands alltid 

ska prövas enligt svensk lag om fastställelsen avser en man som har hemvist 

i Sverige, det påstås att barnet har en genetisk koppling till mannen och 

barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen och 

hans make eller maka, registrerade partner eller sambo. Frågan om huruvida 

ett faderskap som gäller enligt 2 § IFL ska anse hävt genom en fastställelse 

av att en annan man bedömts vara barnets far enligt samma lag som har 

tillämpats vid fastställelsen, se 5 § tredje stycket IFL. Införandet av 5 § 

andra stycket IFL utökade svenska domstolars möjligheter att fastställa 

faderskap enligt svensk lag. Vid införandet fördes ett liknande resonemang 

som vid utökandet av socialnämnders behörighet.99 

 

En följd av att svensk lag tillämpas enligt 5 § andra stycket IFL är att 

faderskapspresumtionen i 1 kap. 1 § FB blir tillämplig i de fall 

surrogatmodern är gift. Detta innebär att surrogatmoderns eventuella make 

kommer att anses som barnets rättsliga far. För att den genetiska fadern ska 

kunna fastställa sitt faderskap måste först faderskapet för surrogatmoderns 

 
98 Prop. 2017/18:155, s. 47; Prop. 1984/85:124, s. 11 f.   
99 Prop. 2017/18:155, s. 48.  
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eventuella make hävas. För att förenkla denna process infördes 5 a § IFL, 

som stadgar att om det har väckts en talan enligt 5 a § andra stycket IFL 

som alltid ska prövas enligt svensk lag, så får talan om hävande av 

faderskapet för surrogatmoderns make tas upp av svensk domstol i samma 

rättegång.100  

 

Ett faderskap kan även fastställas i Sverige genom ett erkännande av ett 

utländskt faderskapsavgörande. Utgångspunkten är att utländska 

fastställelser av faderskap är giltiga i Sverige och att de här tillerkänns 

rättsverkan.101  

 

Ett utomnordiskt domstolsavgörande om fastställande eller hävande av 

faderskap som har vunnit laga kraft gäller enligt 7 § första stycket IFL i 

Sverige, om det med hänsyn till en parts hemvist eller medborgarskap eller 

annan anknytning fanns skälig anledning att talan prövades i den 

främmande staten. Enligt förarbetena bör skälig anledning anses föreligga 

om barnet vid tiden för rättegången hade hemvist i den främmande staten 

eller om talan fördes mot en eller flera män som då hade hemvist i den 

staten.102 Ett erkännande förutsätter dock, utöver att de grundläggande 

förutsättningarna enligt första stycket är uppfyllda, att inga av de 

vägransgrunder som anges i 7 § andra stycket IFL är tillämpliga. Ett 

utländsk avgörande gäller exempelvis inte i Sverige om det strider mot en 

svensk dom, om en rättegång om faderskapet redan pågår i Sverige, eller om 

det utomlands redan pågår en rättegång om faderskapet som har börjat 

tidigare än den andra utländska rättegången och som kan antas leda till ett i 

Sverige giltigt avgörande, se vidare 7 § andra stycket IFL. Vidare gäller inte 

ett avgörande i Sverige om avgörandet är uppenbart oförenligt med 

grunderna för den svenska rättsordningen, så kallad ordre public, se 12 § 

IFL.103  

 

 
100 Prop. 2017/18:155, s. 48.  
101 SOU 2016:11, s. 134.  
102 Prop. 1984/85:124, s. 55.  
103 SOU 2016:11, s. 135.  
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Gällande utomnordiska bekräftelser av faderskap så följer det av 8 § första 

stycket IFL att en utomnordisk bekräftelse av faderskap gäller i Sverige om 

den är giltig enligt lagen i den stat där barnet eller den som har lämnat 

bekräftelsen hade hemvist, eller i en stat där någon av dem var medborgare. 

Bekräftelsen gäller dock inte om någon av vägransgrunderna i tredje stycket 

är tillämplig, såsom när bekräftelsen är uppenbart oriktig, se vidare 8 § 

tredje stycket IFL. Vidare gäller den inte om den strider mot svensk ordre 

public, 12 § IFL.  

 

I hovrättspraxis har utländska avgöranden erkänts även för den tilltänkta 

fadern som i ett samkönat par inte har någon genetisk koppling till barnet.  

Hovrätten konstaterar att förekomsten av surrogatmoderskap inte är 

förenligt med svensk lagstiftning och att även om barnet tillkommit genom 

ett surrogatarrangemang är detta i sig inte tillräckligt för att ett erkännande 

ska anses strida mot grunderna för den svenska rättsordningen. Hovrätten 

framhåller att ordre public-förbehållet ska tillämpas restriktivt. Hovrätten 

beaktar att föräldraskap i svensk rätt kan tillkomma även den som inte är 

genetisk fader till barnet och att ett erkännande får anses vara förenligt med 

barnets bästa.104 Avgörandena överklagades inte till Högsta domstolen. 

Eftersom annan praxis på området saknas kan viss vägledning ändå tas i 

avgörandena.105 

 

Enligt 10 b § IFL som trädde i kraft den 1 januari 2019 så gäller det som 

stadgas i 7 och 8 §§ IFL om faderskap även föräldraskap enligt 1 kap. 9 § 

FB. 1 kap. 9 § FB reglerar föräldraskap vid en insemination eller 

befruktning utanför kroppen och stadgar att om modern till ett barn har 

genomfört en insemination eller befruktning utanför kroppen med samtycke 

av en kvinna som var moderns maka, registrerade partner eller sambo ska 

det, om det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet 

tillkommit genom behandlingen, vara den samtyckande kvinnan som är att 

anse som barnets förälder.  

 
104 Se Svea hovrätt Ö 6952–14 & Ö 9822–14.  
105 Hellner (2019), s. 434.  
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3.4 Sammanfattande kommentarer  

Sveriges inställning till surrogatmoderskap har ända sedan det första gången 

behandlades i en statlig utredning varit att metoden är en tvivelaktig 

företeelse som inte bör tillåtas. Inställningen har genomsyrats av tankarna 

att människokroppen inte får ge upphov till vinning och att kvinnor förfogar 

över sina egna kroppar.  

 

Eftersom surrogatmoderskap inte är uttryckligt förbudet enligt svensk rätt 

framkommer Sveriges negativa inställning till sådana arrangemang inte 

direkt av lagtexten, utan den framkommer främst i förarbeten och 

utredningar. Förutom förbudet för svensk sjukvårdspersonal att genomföra 

behandlingar av assisterad befruktning i de fall då det rör sig om 

surrogatarrangemang så har den svenska lagstiftaren valt att motverka 

surrogatarrangemang genom utformandet av de svenska reglerna om 

fastställande av föräldraskap. Mater est-regelns införlivande i svensk 

lagstiftning i samband med att äggdonation blev tillåtet är ett tydligt 

exempel på hur den rättsliga regleringen rörande föräldraskap används i 

syfte att motverka surrogatarrangemang. Att reglerna om fastställande av 

faderskap inte används på samma sätt för att motverka arrangemangen 

grundar sig i att en uppdelning mellan biologiskt och genetiskt föräldraskap 

inte kan göras vad gäller en tilltänkt fader.  

 

I den statliga utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” så diskuteras 

frågan om altruistiskt surrogatmoderskap borde tillåtas. En del av 

utredningens slutsats grundade sig på tanken att ett tillåtande av altruistiska 

surrogatarrangemang riskerar att leda till en ökad acceptans för 

arrangemangen och en risk för kringgående av de krav i svensk lagstiftning 

som i så fall hade ställts upp. Enligt utredningen skulle alltså ett tillåtande 

av sådana arrangemang inte minska förekomsten av dem, utan snarare bidra 

till en normalisering och ett ökat kringgående av svensk lagstiftning.  

Med tiden har utvecklingen gått mot ett mer tillåtande sätt att fastställa 

barnet rättsliga föräldrar efter ett surrogatarrangemang i utlandet.  
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Redan i den statliga utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” lyftes 

tanken om att reglerna bör underlättas för att tillgodose barnets bästa. 

Utredningen som ska presenteras i juni 2021 syftar till att undersöka om 

utökade möjligheter för att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige. 

Även om det på sista tiden har öppnats upp för lagändringar som indirekt 

förenklar för par att genomgå surrogatmoderskap i utlandet så kvarstår 

Sveriges inställning till surrogatmoderskap – metoden är tvivelaktig och bör 

motverkas.  

 

 

 

 



 38 

4 Surrogatmoderskap i praxis 

Vid frågor som rör surrogatarrangemang måste alltid principen om barnets 

bästa beaktas. Principen om barnets bästa återfinns i artikel 3 i 

barnkonventionen106 som stadgar att barnets bästa ska komma i första 

rummet vid alla åtgärder som rör barn. Sedan 1 januari 2020 är 

barnkonventionen direkt tillämpliga vid domstolars och myndigheters 

beslutsfattande, vilket innebär att svenska bestämmelser ska tolkas i enlighet 

med barnkonventionen.107 Även rätten till respekt för privat- och familjeliv 

som följer av artikel 8 i Europakonventionen måste beaktas vid frågor som 

rör surrogatarrangemang. Både principen om barnets bästa och rätten till 

privat- och familjeliv har haft stor påverkan på svensk rättspraxis gällande 

surrogatmoderskap.  

4.1 Europadomstolens avgöranden 

4.1.1 Inledning 

Europadomstolen har i ett antal avgörande tagit ställning till förhållandet 

mellan artikel 8 i Europakonventionen som rör det tillkomna barnets rätt till 

privat- och familjeliv och konventionsstaternas ovilja att erkänna 

föräldraskap tillkomna genom ett surrogatmoderskap i utlandet.108  

Sverige ratificerade Europakonventionen år 1953. Genom införandet av 

lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som trädde i kraft 

den 1 januari 1995 inkorporerades Europakonventionen i svensk rätt. Lagen 

föreskriver att konventionen och dess tilläggsprotokoll ska gälla som lag här 

i landet. Av 2 kap. 19 § regeringsformen följer att lag eller annan föreskrift 

får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 

 
106 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, United Nations Convention on 

the Rights of the Child, New York 20 november 1989, SÖ 1990:20.  
107 Singer (2019), s. 16 f. 
108 Hellner (2019), s. 436.  
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Europakonventionen.109 Den svenska regleringen kring surrogatmoderskap 

och fastställande av föräldraskap efter ett sådant arrangemang får alltså inte 

stå i strid mot de förpliktelser som Sverige åtagit sig genom konventionen.  

4.1.2 Rätt till respekt för privat- och familjeliv 

Artikel 8 Eurokonventionen 

1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, 

sitt hem och sin korrespondens.  

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat 

än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den 

allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till 

förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller 

moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. 

 

Rätten till respekt för privat- och familjeliv är svårdefinierad och innehåller 

många olika aspekter.110 Ingen av de fyra intressena som skyddas av 

artikeln, privatliv, familjeliv, hem och korrespondens är definierade i 

konventionen utan det är först i praxis som intressena har fått en någorlunda 

tydlig definition och avgränsning.111 Ofta aktualiseras intressena 

tillsammans, och det är inte alltid som Europadomstolen i sin praxis väljer 

att klargöra vilken eller vilka av rättigheterna som grundar artikelns 

tillämplighet.112 Rätten till respekt för privatliv innefattar bland annat en rätt  

för var och en att kunna fastställa detaljer om sin personliga identitet.113 

Rätten till respekt för familjeliv innefattar huvudsakligen en rätt för 

familjemedlemmar att leva tillsammans och utveckla och bibehålla de 

ömsesidiga relationerna utan ingrepp från statens sida.114 Europadomstolen 

har i praxis fastställt att rätten till familjeliv skyddar ett redan existerande 

 
109 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 4 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2012, s. 37 ff.  
110 Danelius (2012), s. 346.  
111 Danelius (2012), s. 346; David J. Harris, Michael O’Boyle & Colin Warbrick (red), 

Harris, O'Boyle & Warbrick: law of the European Convention on Human Rights, 3. ed., 

Oxford University Press, Oxford, 2014, s. 501.  
112 Harris, O’Boyle & Warbrick (2014), s. 503. 
113 Harris, O’Boyle & Warbrick (2014), s. 503.  
114 Danelius (2012), s. 372.  
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familjeliv, men att rättigheten inte innefattar en rätt till att skapa eller bilda 

ett familjeliv.115 

 

För att en inskränkning i rättigheterna som följer av artikel 8 ska vara 

förenlig med konventionen måste det omfattas av de undantag som följer av 

artikel 8.2 Europakonventionen. Enligt artikel 8.2 måste inskränkningen ha 

stöd i lag, syfta till att tillgodose något av de i artikeln uppräknade legitima 

intressena, samt vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. 

Inskränkningen måste stå i rimlig proportion till det syfte som ska 

tillgodoses genom ingreppet. Vid bedömningen av om en inskränkning är 

nödvändig åtnjuter konventionsstaterna ett visst diskretionärt utrymme 

kallad ”margin of appreciation”.116 Omfattningen av konventionsstaternas 

”margin of appreciation” varierar beroende på arten av det skyddade 

intresset.117 Vidare varierar omfattningen beroende på om det föreligger en 

konsensus mellan konventionsstaterna gällande vilken vikt som ska ges 

intresset eller hur intresset bäst ska skyddas. I de fall som aktualiserar svåra 

moraliska och etiska frågeställningar är konventionsstaternas ”margin of 

appreciation” ofta mer omfattande.118   

4.1.3 Mennesson mot Frankrike   

Första gången Europadomstolen tog ställning till frågor uppkomma efter ett 

surrogatarrangemang var i Mennesson mot Frankrike.119 Sökandena i målet 

var paret Mennesson och deras två tvillingdöttrar. Tvillingdöttrarna hade 

tillkommit efter ett surrogatarrangemang i Kalifornien genom användandet 

av ett donerat ägg och den tilltänkte faderns spermier. I en dom meddelad i 

juni 2000 fastställde Kaliforniens högsta domstol den tilltänkte fadern som 

barnens genetiska far och den tilltänkte modern som barnets rättsliga mor. 

De tilltänkte föräldrarna vände sig därefter till det franska konsulatet i  

 
115 Harris, O’Boyle & Warbrick (2014), s. 542.  
116 Danelius (2012), s. 351.  
117 Danelius (2012), s. 52.  
118 Harris, O’Boyle & Warbrick (2014), s. 16.  
119 Mennesson mot Frankrike, nr 65192/11, dom meddelad den 26 juni 2014. Samma dag 

meddelades dom i målet Labasse mot Frankrike nr 65941/11 med i princip samma 

sakomständigheter. Utgången i målet blev densamma.  
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Los Angeles för att få detaljerna i födelseattesterna införda i det franska 

folkbokföringsregistret. Konsulatet avvisade begäran eftersom det franska 

paret inte kunde visa att det var den tilltänkte modern som hade burit och 

fött barnen och eftersom de misstänkte att barnen tillkommit genom ett 

surrogatarrangemang. 

 

Det franska paret vände sig till Europadomstolen och gjorde gällande att de 

franska myndigheters vägran att erkänna domen som fastställde deras 

rättsliga föräldraskap till barnen utgjorde en kränkning av den rätt till privat- 

och familjeliv som följer av artikel 8 i konventionen. Parterna var ense om 

att det skett en inskränkning av artikel 8, frågan som Europadomstolen hade 

att ta ställning till var om inskränkningen kunde rättfärdigas med hänsyn till 

de undantag som följer av artikel 8.2.   

 

Europadomstolen tar först ställning till om inskränkningen hade stöd i lag.  

Domstolen konstaterar att klagandena, med hänsyn till fransk lagstiftning 

och tidigare fransk praxis rörande surrogatarrangemang, inte kan ha varit 

omedvetna om att det fanns en åtminstone avsevärd risk att de franska 

domstolarna skulle vägra att registrera föräldraskapet även om det inte fanns 

någon uttrycklig bestämmelse i fransk lag som hindrade erkännande av ett 

sådant föräldraskap. Domstolen fann att lagstöd fanns för inskränkningen.120 

 

Vad gäller frågan om inskränkningen hade gjorts i ett legitimt syfte 

konstaterar domstolen att Frankrikes anledning till att vägra erkännande av 

den utländska domen grundar sig i en vilja att skydda barn och 

surrogatmödrar genom att avskräcka sina medborgare från att genomföra 

metoder av assisterad befruktning som är förbjudna i Frankrike. Domstolen 

konstaterar att inskränkningen har varit motiverad med hänsyn till två av de 

legitima syftena som ställs upp i artikelns andra stycke, nämligen skydd för 

hälsa och skydd för andra personers fri- och rättigheter.121  

 

 
120 Mennesson mot Frankrike, p. 58.  
121 Mennesson mot Frankrike, p. 62.  
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Slutligen tar domstolen ställning till om inskränkningen kan anses som 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Inledningsvis framhåller domstolen 

att staternas ”margin of appreciation” varierar utifrån omständigheterna i det 

enskilda målet. Domstolen beaktar särskilt att det inte föreligger någon 

konsensus bland de konventionsslutande staterna gällande 

surrogatarrangemang men att utrymmet ändå bör begränsas med hänsyn till 

att en väsentlig del av individers identitet står på spel.122 Domstolen gör i 

denna prövning en distinktion mellan klagandens rätt till familjeliv och 

klagandens rätt till privatliv. Gällande klagandens rätt till familjeliv 

konstaterar domstolen att Frankrike har gjort en rimlig avvägning mellan 

klagandens och statens intresse eftersom klaganden inte har visat att en 

vägran att erkänna föräldraskapet har hindrat dem från att åtnjuta sin rätt till 

respekt för familjeliv. Domstolen beaktar att klaganden har kunnat bosätta 

sig och leva tillsammans i Frankrike under förhållanden som är jämförbara 

med andra familjer.123 

 

Vid prövningen av om barnens rätt till respekt för privatliv hade kränkts 

framhåller domstolen inledningsvis att rätten till privatliv kräver att var och 

en ska kunna fastställa sina identitetsuppgifter som enskild person, vilket 

omfattar den juridiska förälder-barnrelationen. Domstolen konstaterar även 

att barnen befann sig i en rättsosäkerhet. Att Frankrike vägrar att erkänna ett 

redan etablerat föräldraskap utgör enligt domstolen en motsägelse som 

undergräver barnens identitet i det franska samhället.124 Domstolen 

konstaterar att effekterna av att det rättsliga föräldraskapet inte erkänns i 

Frankrike inte bara påverkar föräldrarna som har valt att genomgå en 

otillåten metod av assisterad befruktning utan även barnen.125 Domstolen 

beaktar särskilt faktumen att det rådde osäkerhet kring barnens 

medborgarskap och arvsrätt.126 Det framhålls även av domstolen att detta får 

en särskild dimension när någon av de tilltänkta föräldrarna är barnens 

 
122 Mennesson mot Frankrike, p. 79–80.  
123 Mennesson mot Frankrike, p. 92.  
124 Mennesson mot Frankrike, p. 96.  
125 Mennesson mot Frankrike, p. 99.  
126 Mennesson mot Frankrike, p. 97–98.  
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genetiska förälder.127 Europadomstolen fann därmed att en otillåten 

inskränkning av barnens rätt till respekt för sitt privatliv hade gjorts i 

förhållande till den till den tilltänka fadern som hade en genetisk koppling 

till barnen.  

4.1.4 Rådgivande yttrande  

Europadomstolens avgörande i Mennesson mot Frankrike väckte frågan om 

motsvarande gäller för barnets genetiska mor. Som en följd av avgörandet 

begärde Frankrikes överdomstol ett rådgivande yttrande128 i enlighet med 

protokoll nr. 16 till Europakonventionen129. Protokollet är endast bindande 

för de stater som har tillträtt det, vilket Sverige inte har gjort. I praktiken blir 

det dock bindande även för Sverige eftersom Europadomstolen, i ett mål 

mot Sverige, med största sannolikhet hade kommit till samma slutsats som i 

det rådgivande yttrandet.130 

 

I det rådgivande yttrandet fastställde Europadomstolen att rätten till respekt 

för privatliv för ett barn som tillkommit genom ett surrogatarrangemang i 

utlandet kräver att den nationella lagstiftningen tillhandahåller en möjlighet 

för erkännande av ett rättsligt föräldraskap till en tilltänkt moder som i 

utlandet har registrerats som barnets rättsliga mor. Domstolen framhåller 

även att en sådan möjlighet inte behöver ha form av ett erkännande utan kan 

ha form av exempelvis en adoption, så länge adoptionsförfarandet sker 

skyndsamt och effektivt och i enlighet med barnets bästa.131 

4.1.5 Paradiso och Companelli mot Italien  

Den 24 januari 2017 meddelade Europadomstolens stora kammare 

ytterligare ett beslut i ett mål rörande surrogatarrangemang. Paradiso och 

Companelli mot Italien prövades först av en kammare från domstolens 

 
127 Mennesson mot Frankrike, p. 100.  
128 Advisory opinion, Req. no P16-2018-001, 10.4.2019.  
129 Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, Strasbourg, 2 oktober 2013, CETS No. 214.  
130 Hellner (2019), s. 441.  
131 Advisory opinion (2019), s. 3–4.  
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andra sektion innan det blev hänskjutet för prövning till domstolens stora 

kammare.132   

4.1.5.1 Bakgrund 

Efter flera år av misslyckade försök med fertilitetsbehandlingar valde det 

italienska paret Paradiso att genomgå ett surrogatarrangemang i Ryssland.  

Via en reproduktionsklinik i Ryssland kom de i kontakt med en 

surrogatmoder som mot en ersättning på ca 500 000 kr födde fram ett barn. I 

mars 2011 registrerades de tilltänkta föräldrarna i enlighet med rysk lag som 

barnets föräldrar i födelsebeviset, utan någon notering om att barnet 

tillkommit genom ett surrogatarrangemang. De italienska myndigheterna 

vägrade att registrera det i Ryssland upprättade födelsebeviset då det 

förekom misstankar om att handlingarna innehöll falska uppgifter. Efter 

utredning visade det sig att barnet tillkommit genom ett 

surrogatarrangemang och att den tilltänkta fadern inte alls hade någon 

genetisk koppling till barnet, vilket paret Paradiso hade gjort gällande 

tidigare. Italiensk domstol beslutade i samband med detta även att 

omhänderta barnen då den ifrågasatte om föräldrarna, med tanke på att de 

brutit mot flertalet lagar, rörande bland annat adoption och assisterad 

befruktning, hade den föräldraförmåga som krävs för att uppfostra barnen. 

Eftersom barnet ansågs som föräldralöst inleddes ett adoptionsförfarande 

rörande barnet. I väntan på adoption placerades barnet på ett barnhem och 

paret Paradiso förbjöds kontakt med barnet. Paret vände sig därefter till 

Europadomstolen och gjorde gällande att den italienska staten hade  

kränkt deras och barnets rättigheter som följer av artikel 8 i 

Europakonventionen genom vägran att registrera födelsebeviset utländska 

födelseattesten och genom att omhänderta barnet.  

4.1.5.2 Första kammaren  

Den enda delen av talan som prövades av Europadomstolen var frågan om 

omhändertagandet av barnet kunde anses strida mot de tilltänkta 

föräldrarnas rättigheterna enligt artikel 8 i konventionen. Vad gäller barnets 

 
132 Paradiso och Companelli mot Italien, nr 25358/12, dom meddelad av första kammaren 

den 27 januari 2015, dom meddelad av storkammaren den 24 januari 2017.  
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rättigheter enligt konventionen ansåg inte domstolen att makarna hade 

behörighet att företräda barnet i domstol.133 Vidare ansåg domstolen inte att 

inhemska rättsmedel var uttömda i den delen av talan som avser vägran av 

registreringen av födelsebeviset.134  

 

Domstolen konstaterar inledningsvis att artikel 8 är tillämplig eftersom 

barnet och de tilltänkta föräldrarna hade ett de facto familjeliv vid 

tidpunkten för omhändertagandet eftersom de spenderat den första viktiga 

tiden av barnets liv ihop.135 Vad gäller rätten till privatliv så konstaterar 

domstolen att den innefattar en rätt att skapa relationer till andra. Eftersom 

den tilltänkte faderns begäran om att få faderskapet erkänt hade en direkt 

koppling till frågan om hans genetiska koppling till barnet aktualiserades 

även rätten till privatliv.136 

 

Inskränkningen ansågs ha skett med stöd i lag och i ett legitimt syfte.137 

Domstolen fastställer att de italienska myndigheterna misslyckats med att 

göra en rimlig avvägning mellan de olika berörda intressena.138 Domstolen 

framhåller särskilt att barnets bästa ska beaktas i varje beslut som rör barn 

samt att ett barn inte får missgynnas på grundval av att hen tillkommit 

genom ett surrogatarrangemang.139Att domstolen kom fram till att en 

kränkning av artikel 8 hade skett ledde dock inte till att barnet fick 

återförenas med föräldrarna. Domstolen beaktade i denna del de emotionella 

band barnet fått med sin fosterfamilj.140  

4.1.5.3 Stora kammaren  

Den 24 januari 2017 meddelade stora kammaren dom i målet. 

Storkammaren tar först ställning till huruvida omständigheterna i målet kan 

anses falla inom tillämpningsområdet för artikel 8.  

 
133 Paradiso och Companelli mot Italien, p. 50.  
134 Paradiso och Companelli mot Italien, p. 64.  
135 Paradiso och Companelli mot Italien, p. 69.  
136 Paradiso och Companelli mot Italien, p. 70.  
137 Paradiso och Companelli mot Italien, p. 72–73.  
138 Paradiso och Companelli mot Italien, p. 86.  
139 Paradiso och Companelli mot Italien, p. 75, 85.  
140 Paradiso och Companelli mot Italien, p. 88.  
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Storkammaren konstaterar, till skillnad från första kammaren, att något 

familjeliv inte föreligger. Storkammaren beaktar särskilt att det inte finns 

någon biologisk koppling till de tilltänka föräldrarna och lyfter också att 

även om avbrottet i deras relation inte är direkt tillskrivbar till de tilltänkta 

föräldrarna så är det en följd av deras egna agerande. Storkammaren beaktar 

också den relativt korta tiden, 8 månader, som de har bott ihop.141 

 

Vad gäller de tilltänkta föräldrarnas rätt till privatliv så konstaterar 

storkammaren att de tilltänkta föräldrarna hade en genuin önskan att bli 

föräldrar och att en stor del av deras liv bestod i att uppfylla denna önskan. 

Eftersom det utgjorde en så stor del av deras personliga identitet ansågs det 

falla inom ramen för vad som utgör privatliv.142 

 

Storkammaren konstaterar att omhändertagandet av barnet var en 

inskränkning av deras rätt till respekt för privatlivet. Den konstaterade att 

den var i enlighet med lag och i enlighet med de legitima syften som ställs 

upp i artikeln.143 I bedömningen om inskränkningen har stått i rimlig 

proportion till det syfte som ska tillgodoses genom ingreppet framhåller 

storkammaren att det plötsliga och oåterkalleliga omhändertagandet av 

barnet har haft en stor påverkan på de tilltänka föräldrarnas privatliv. Även 

om artikeln inte ställer upp en rätt att bli förälder kan de känslomässiga 

påfrestningarna som drabbar personer som önskar, men inte lyckas, att bli 

föräldrar, inte helt bortses ifrån. De allmänna intressena väger dock tungt, 

och att låta barnet få stanna med de tilltänkta föräldrarna, med en möjlighet 

för dem att sedan adoptera barnet, hade varit lika med att legalisera 

förfarandet som står i strid med viktiga regler i italiensk lag. Storkammaren 

anser därför att de italienska domstolarna har gjort en rättvis avvägning 

mellan de berörda intressena inom den vida ”margin of appreciation” som 

gäller i ett sådant här fall. Någon otillåten inskränkning av artikel 8 hade 

således inte skett.144 

 
141 Paradiso och Companelli mot Italien (GC), p. 156–157.  
142 Paradiso och Companelli mot Italien (GC), p. 163.  
143 Paradiso och Companelli mot Italien (GC), p. 174, 178.  
144 Paradiso och Companelli mot Italien (GC), p. 215–216.  
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4.1.6 D och andra mot Belgien  

I D och andra mot Belgien145 som meddelades den 8 juli 2014 hade ett 

belgiskt gift par rest till Ukraina för att genomföra ett surrogatarrangemang. 

Surrogatmodern födde ett barn åt paret och de tilltänkta föräldrarna 

registrerades som barnets föräldrar i födelsebeviset, utan någon antydan på 

att barnet tillkommit genom ett surrogatarrangemang. När paret ansökte om 

att få ett belgiskt pass till barnet vägrades ansökan av belgiska myndigheter 

eftersom det saknades tillräckliga uppgifter om hur barnet tillkommit. Utan 

ett pass fick barnet inte lämna Ukraina och eftersom de tilltänka föräldrarna 

inte var ukrainska medborgare var de tvungna att lämna Ukraina när deras 

uppehållstillstånd gått ut. Paret åkte så ofta de kunde tillbaka till Ukraina för 

att besöka barnet. Ungefär fem månader efter barnets födelse ansåg belgiska 

myndigheter att tillräckligt mycket bevis hade inkommit för att utfärda ett 

pass. Barnet och föräldrarna hade vid denna tidpunkt varit separerade i 

ungefär tre månader. Paret vände sig till Europadomstolen att separationen 

från barnet som handläggningstiden för passet hade föranlett stred mot deras 

rättigheter enligt artikel 8 i konventionen.  

 

Domstolen konstaterar utifrån omständigheterna i målet att rätt till familjeliv 

föreligger. Domstolen framhåller att artikeln huvudsakligen syftar till att 

skydda ett redan existerande familjeliv men att ett avsett familjeliv inte helt 

faller utom artikelns tillämpningsområde utan även kan omfatta 

familjerelationer som potentiellt hade utvecklats. Vidare framhåller 

domstolen att det inte förelåg någon tvekan om att paret verkligen hade en 

önskan att ta hand om barnet. 146 Domstolen kommer fram till att någon 

otillåten inskränkning av rätt till familjeliv inte har skett och beaktar då 

särskilt att tiden för separationen inte var orimligt lång och att de belgiska 

myndigheterna inte kan hållas ansvariga för att de tilltänkta föräldrarna inte 

kunde stanna längre i Ukraina.147 

 

 
145 D och andra mot Belgien, nr 29176/13, dom meddelad den 8 juli 2014.  
146 D och andra mot Belgien, p. 49.  
147 D och andra mot Belgien, p. 58, 61.  
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4.1.7 Sammanfattande kommentarer  

Europadomstolens avgöranden gällande surrogatmoderskap innebär inte ett 

hinder för konventionsstaterna att förbjuda surrogatmoderskap i deras 

nationella rätt. Europadomstolen konstaterade exempelvis i Mennesson mot 

Frankrike att Frankrike att syftet med inskränkningen, som hade gjorts för 

att avskräcka sina medborgare till att genomgå surrogatarrangemang i 

utlandet, var i ett legitimt syfte. Det ålägger dock staterna att, i de fall en rätt 

till privat- eller familjeliv kan anses föreligga, säkerställa att den redan 

etablerade förälder-barnrelationen upprätthålls i de tilltänkta föräldrarnas 

hemland.  

 

I Mennesson mot Frankrike ansåg Europadomstolen att en otillåten 

inskränkning av barnens rätt till privatliv hade skett genom Frankrikes 

vägran att erkänna den redan etablerade förälder-barnrelationen. Detta då ett 

icke erkännande undergrävde barnets identitet i det franska samhället, 

särskilt då barnen hade en genetisk koppling till den tilltänkte fadern. 

Avgörandet innebär en skyldighet för konventionsstaterna att erkänna ett 

utländskt avgörande i de fall barnet har en genetisk koppling till den 

tilltänkte fadern. I det rådgivande yttrandet klargjorde Europadomstolen att 

motsvarande även gäller för tilltänkta mödrar, även om det ställs upp några 

krav på hur förälder-barnrelationen upprätthålls i hemlandet.  

 

Det är inte utan att avgörandet Mennesson mot Frankrike har mötts av 

kritik. Det har framförts att avgörandet uppmuntrar till kringgående av 

nationell lagstiftning, då det kraftigt begränsar Frankrikes och andra 

konventionsstater möjligheter att motverka kringgåendet av deras nationella 

regler rörande surrogatarrangemang.148 Det har även framförts att 

avgörandet i praktiken innebär att de surrogatvänliga konventionsstaternas 

inställning till surrogatarrangemang sätter standarden för regleringen kring 

 
148 Gregor Puppinck & Claire Hougue, ”ECHR: Towards the Liberalisation of Surrogacy: 

Regarding the Mennesson v. France and Labassee v. France Cases (N 65192/11 & N 

65941/11)”, Revue Lamy Droit Civil, 118 2014, s. 85.  
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surrogatarrangemang i konventionsstaterna, då den nationella rätten hos de 

konventionsstater som vill hindra surrogatmoderskap inte får genomslag.149 

 

Paradiso och Companelli mot Italien skiljer sig från Mennesson mot 

Frankrike på det vis att det inte förelåg någon genetisk koppling mellan 

barnet och de tilltänkta föräldrarna. Vad som kan noteras är också att 

Storkammarens prövning är strängare både än den första kammarens och 

prövningen i Mennesson mot Frankrike. Till skillnad från första kammaren 

kommer Storkammaren med slutsatsen att rätt till familjeliv inte förelåg och 

att någon otillåten inskränkning av rätten till privatliv inte hade skett. 

Storkammaren lägger särskilt vikt vid att separationen från barnet grundade 

sig i de tilltänkta föräldrarnas egna agerande och att en icke-ingripande hade 

varit lika med att legalisera förfarandet som stod i strid med italiensk lag. 

Det finns därför större möjligheter för konventionsstater att motverka 

surrogatmoderskap i de fall det inte föreligger en genetisk koppling mellan 

barnet och de tilltänkta föräldrarna.  

 

I D och andra mot Belgien konstaterar Europadomstolen att rätten till 

familjeliv till viss del kan innefatta familjerelationer som potentiellt hade 

utvecklats. Även om en bedömning om familjeliv föreligger måste göras i 

varje enskilt fall så öppnar avgörandet upp för att fler fall rörande 

surrogatarrangemang faller inom artikelns tillämpningsområde, vilket 

minskar konventionsstaternas möjligheter att upprätthålla ett förbud mot 

surrogatarrangemang i deras nationella lagstiftning.   

 

 
149 Máire Ní Shúilleabháin, ”Surrogacy, System Shopping, and Article 8 of the European 

Convention on Human Rights”, International Journal of Law, Policy and the Family, 33.1 

2019, s. 113.  
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4.2 Svenska avgöranden  

4.2.1 NJA 2006 s. 505  

Första gången som Högsta domstolen behandlar surrogatarrangemang var i 

NJA 2006 s. 505. I målet hade ett svenskt heterosexuellt gift par, K och C, 

som inte kunde få barn på naturlig väg genomgått ett surrogatarrangemang i 

Finland. Genom provrörsbefruktning befruktades kvinnan K:s ägg med 

maken C:s spermier. Embryot fördes sedan in i C:s systers livmoder som 

hade åtagit sig att vara surrogatmoder åt paret. Efter barnets födsel 

bekräftade den tilltänkte fadern C skriftligen faderskapet och registrerades 

som fader i folkbokföringsregistret. Enligt moderskapspresumtionen (mater 

est-regeln) ansågs C:s syster, som har fött barnet, som barnets rättliga 

moder. Den tilltänkte modern K ansökte sedan i tingsrätt att få adoptera 

barnet vilket hennes make C lämnade sitt samtycke till. Tingsrätten 

beviljade adoptionsansökan.   

 

Därefter, efter att ha begärt och beviljats återställande av försutten tid, 

överklagade C tingsrättens beslut till hovrätten med hänvisning till att han 

inte längre samtyckte till adoptionen. Hovrätten konstaterade att det enligt 

föräldrabalkens regler saknades lagliga förutsättningar att bevilja adoptionen 

eftersom tillstånd till adoptionen inte kunde ges utan C:s samtycke och 

avslog därför adoptionsansökan. Målet togs upp till prövning av Högsta 

domstolen som konstaterade att det är en grundläggande princip att 

samtycke till adoptionen ska föreligga vid den tidpunkt som 

adoptionsansökningen prövas. Högsta domstolen beaktade de speciella 

omständigheterna i målet, men kom ändå till slutsatsen att det inte fanns 

förutsättningar att frångå principen om samtycke och avslog därför 

adoptionsansökan. Två domare ställde sig skiljaktiga i frågan och menade 

att återkallandet av samtycket inte ska hindra att den genetiska modern 

adopterar barnet. Barnet som skulle adopteras var gemensamt och syftet 

med adoptionen var att uppnå en överensstämmelse mellan det genetiska 

föräldraskapet och det faktiska utövandet av detta. De skiljaktiga domarna 
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ansåg att ett avslående av adoptionsansökan skulle strida mot principen om 

barnets bästa.  

 

Högsta domstolens beslut om att inte meddela tillstånd till adoptionsansökan 

ledde till att två syskon blev barnets rättsliga föräldrar. Det har framförts att 

utgången i målet visar att reglerna om fastställande av föräldraskap inte kan 

eller bör användas för att hindra förekomsten av surrogatmoderskap utan 

endast bör vara utformade i syfte att tillgodose intressena för barn som 

tillkommer via sådana arrangemang.150  

4.2.2 Det kaliforniska surrogatarrangemanget  

NJA 2019 s. 504 rör erkännande av en utländsk dom om fastställelse av 

moderskap efter ett surrogatarrangemang. I målet hade ett svenskt 

samboende par, E och J, genomgått ett surrogatarrangemang i Kalifornien, 

USA. Genom provrörsbefruktning hade ett embryo av spermier från J och 

ägg från en anonym donator förts in i den amerikanska surrogatmoderns 

livmoder. En kalifornisk domstol fastställde i dom i juni 2015 att den 

tilltänkte modern E skulle anses som barnets rättsliga förälder i enlighet med 

det avtal som träffats mellan paret och surrogatmodern. Enligt avtalet avstod 

surrogatmodern från alla föräldrarättigheter till barnet, inklusive rätten till 

vårdnad om barnet, som skulle tillfalla den tilltänkte modern E. I augusti 

2015 föddes barnet A och enligt kalifornisk lag ansågs den tilltänka modern 

E som barnets enda rättsliga förälder och vårdnadshavare. Efter barnets 

födsel återvände paret till Sverige och barnet folkbokfördes som inflyttad 

amerikansk medborgare. Under 2016 separerade paret. Efter ett beslut från 

Socialförvaltningen placerades barnet tillfälligt hos den tilltänkte modern. I 

oktober 2017 fastställde tingsrätten den tilltänkte och genetiska fadern J som 

rättslig fader till barnet. E ansökte i december 2017 om att den amerikanska 

domen i vilken hon förklaras vara mor till A skulle erkännas i Sverige, en 

ansökan som tingsrätten avslog. Hovrätten fastställde tingsrättens beslut. 

Frågan som Högsta domstolen hade att pröva var huruvida den amerikanska 

 
150 Anna Singer, ””Mater semper certa est”?”, Juridisk Tidskrift 18.2 2006, s. 430. 



 52 

domen skulle erkännas i Sverige. Högsta domstolen konstaterar 

inledningsvis att utgångspunkten i svensk rätt är att en utländsk dom varken 

tillerkänns rättskraft eller kan verkställas i Sverige utan uttryckligt stöd i 

lag. Kravet på lagstöd kan dock i vissa fall ge upphov till problem, eftersom 

en viss dom som reglerar ett visst rättsförhållande kan komma att gälla i ett 

land, men inte i ett annat. Problemen är särskilt framträdande för 

statusdomar, som fastslår en familjerättslig relation. Eftersom ett icke 

erkännande kan leda till ett en person som flyttar till ett annat land där 

mister sin familjerättsliga status anser Högsta domstolen att det finns ”ett 

visst begränsat utrymme att erkänna utländska domar av detta slag även när 

lagstöd för detta saknas”. Vidare framhålls att även om de allmänna 

förutsättningarna är uppfyllda för att erkänna en utländsk dom så ska domen 

inte erkännas om den strider mot grunderna för den svenska rättsordningen 

(ordre public). Vad som utgör ordre public ändras över tiden i takt med att 

de etiska värderingar och normer som ligger till grund för den svenska 

rättsordningen förändras. Vidare framhåller Högsta domstolen att vid beslut 

som rör barn ska barnets bästa ska sättas i första rummet. Barnets 

rättighetsskydd är individuellt och påverkas inte av beslut som har fattats av 

vuxna i dess närhet. Högsta domstolen resonerar sedan kring rätten till 

privat- och familjeliv som följer av artikel 8 i Europakonventionen samt 

praxis från Europadomstolen som behandlar surrogatarrangemang. Av 

särskilt intresse är Europadomstolens rådgivande yttrande som meddelades 

under tiden för målets handläggning vid Högsta domstolen.  

 

Högsta domstolen konstaterar att barnet under sina fyra år i Sverige har 

etablerat ett familjeliv tillsammans med den tilltänkte modern. Att barnet 

inte har fått denna familjerättsliga relation erkänd av svenska myndigheter 

påverkar hans identitet och hans rätt till privatliv på ett så ingripande sätt att 

han får anses ha rätt att få sin familjerättsliga relation till den tilltänkte 

modern erkänd. Eftersom paret inte längre är sammanboende kan den 

tilltänkte modern inte enligt de svenska adoptionsreglerna adoptera barnet 

utan att faderns redan etablerade föräldraskap utsläckts. Ett sådant beslut 

skulle enligt Högsta domstolen också vara oförenligt med barnets bästa.  
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Högsta domstolens kommer därmed till slutsatsen att det i svensk rätt inte 

finns något annat sätt att tillgodose barnets rätt till privat- och familjeliv och 

barnets bästa än att erkänna den utländska domen i Sverige.  

 

Högsta domstolen betonar att den negativa inställningen till 

surrogatmoderskap i Sverige bland annat bygger på det viktiga förbudet mot 

handel med kvinnor och barn men att detta inte i ett enskilt fall får väga 

tyngre än principen om barnets bästa och barnets rätt till privatliv. Enligt 

Högsta domstolen kan erkännandet inte anses strida mot grunderna för den 

svenska rättsordningen med hänsyn till den utveckling som ägt rum under 

de senaste åren i lagstiftningen kring assisterad befruktning, bland annat 

lagstiftarens vilja att underlätta för barn som tillkommit på detta sätt att få 

sin familjerättsliga status erkänd här. 

 

I samband med avgörandet lämnade samtliga närvarande justitieråd ett 

särskilt yttrande där de understryker att den då gällande lagstiftningen inte 

besvarar de viktiga frågor som uppkommer för de barn som tillkommit 

genom ett surrogatarrangemang. De framhåller att Högsta domstolens beslut 

innebär att ett avgörande om moderskap måste erkännas i de fall detta krävs 

för att tillgodose barnets rätt till privat- och familjeliv. Ett sådant 

erkännande innebär att många viktiga principer i svensk lagstiftning får ge 

vika, bland annat eftersom det inte kan ske någon bedömning om de 

tilltänkta föräldrarnas lämplighet som föräldrar. Vidare framhåller 

justitieråden att domstolen genom avgörandet inte har tagit ställning till om 

ett reservationslöst erkännande är det på sikt lämpligaste sättet att hantera 

liknande situationer. Slutligen uppmanar justitieråden lagstiftaren att agera 

och att utreda de rättsliga frågor som avgörandet har gett upphov till.  

 

NJA 2019 s. 504 öppnar upp för en möjlighet att erkänna utländska 

moderskapsavgöranden i strid med mater est-regeln. Det har framförts som 

anmärkningsvärt att avgörandet endast öppnar upp för ett erkännande i de 

fall adoptionsförfarandet inte är tillgängligt, vilket det är så länge de 

tilltänkta föräldrarna är sammanboende. Vill den tilltänkta modern undgå att 
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genomgå ett adoptionsförfarande kan hon i teorin temporärt separera från 

sin make eller sambo och under denna tid ansöka om att få domen erkänd.151 

Avgörandet kan därför sägas öppna upp för möjligheten att kringgå de 

svenska adoptionsreglerna, såväl som de svenska reglerna om fastställande 

av moderskap. Avgörandet har även väckt frågan om det är lönt att 

upprätthålla ett förbud mot surrogatmoderskap när det i praktiken är mycket 

enkelt att kringgå.152  

4.2.3 Surrogatarrangemanget i Arkansas  

I december 2019 meddelade Högsta domstolen dom i ytterligare ett mål 

rörande surrogatmoderskap. I NJA 2019 s. 969 hade en svensk kvinna med 

hemvist i Sverige träffat ett avtal om surrogatmoderskap med en amerikansk 

kvinna. Både ägg och spermier härrörde från anonyma donatorer. I augusti 

2018 väckte den svenska kvinnan talan vid amerikansk domstol om att hon 

skulle fastställas som rättslig moder till barnet. Domstolen biföll talan. 

Barnet föddes i oktober 2018 och det ursprungliga födelsebeviset ersattes 

med ett nytt där den svenska kvinnan angavs som enda förälder till barnet.  

 

Den tilltänkte modern återvände med barnet till Sverige och försökte här på 

olika sätt fastställa sitt föräldraskap till barnet. I december 2018 ansökte hon 

om att svensk domstol skulle fastställa hennes föräldraskap. Tingsrätten 

avslog ansökan. Varken hovrätten eller Högsta domstolen meddelade 

prövningstillstånd i det målet. Hon ansökte även om att adoptera barnet 

vilket tingsrätten avslog med motiveringen att förfarandet anses strida mot 

vederlagsförbudet i adoptionslagstiftningen, se 4 kap. 10 § FB. Beslutet 

överklagades inte. Slutligen ansökte den svenska kvinnan att den 

amerikanska domen skulle erkännas i Sverige.  

 

Högsta domstolen konstaterar inledningsvis att barnet hade levt i Sverige 

med den svenska kvinnan i ungefär ett år. Barnet har inte någon förälder 

utöver vad som anges i den amerikanska domen. De har levt ihop på ett 

 
151 Bogdan (2019), s. 704.  
152 Hellner (2019), s.  
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sådant sätt att en familjerelation har uppkommit. Om barnets rätt att få sin 

identitet fastställd inte kan tillgodoses på något annat sätt som är lämpligare 

och förenligt med vad som är bäst för honom, ska domen erkännas.  

Högsta domstolen konstaterar att det inte kan uteslutas att det skulle vara 

möjligt för kvinnan att få framgång med en ny ansökan om adoption men att 

utfallet i en sådan prövning bör betraktas som osäkert. Till detta kommer att 

prövningen är förenad med en icke obetydlig tidsutdräkt, vilket får anses 

vara till betydande nackdel för barnet. Slutsatsen blir därför att det för 

närvarande inte finns något lämpligare sätt att tillgodose barnets rätt till 

privat- och familjeliv och barnets bästa än att erkänna domen i Sverige. Med 

hänvisning till NJA 2019 s. 504 konstaterar Högsta domstolen ett sådant 

beslut inte strider mot grunderna för den svenska rättsordningen.  

 

Det som är intressant i målet är att Högsta domstolen ser det som möjligt för 

den tilltänkte modern att nå framgång med en adoptionsansökan men väljer 

ändå att erkänna den utländska domen i strid med mater est-regeln. Detta 

kan ses som en ytterligare öppning för möjligheten att erkänna utländska 

föräldraskapsdomar.  
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5 Kringgåendeläran  

Som ovan framförts är grundtanken inom den internationella privaträtten att 

varje privaträttsligt förhållande bör vara underkastat lagen i den stat till 

vilken den starkaste eller mest relevanta anknytningen finns.153 Den 

internationellt privaträttsliga lagstiftningen är dock inte fullständig, utan 

lämnar ibland ett utrymme för enskilda att genom olika förfaranden uppnå 

ett resultat som är oförenligt med tanken bakom den internationellt 

privaträttsliga regleringen.154 Förfaranden som syftar till att kringgå ett visst 

lands nationella lagstiftning benämns inom den internationella privaträtten 

som fraude à la loi, som med en fri översättning från franskan betyder 

rättsbedrägeri eller lagfusk.155  

5.1 Definition 

Kärnan i kringgåendeläran är att en person genom ett missbrukande av den 

internationella privaträtten uppnå en internationellt privaträttslig fördel som 

innebär att en annan lag än den som hade tillämpats utan missbrukandet, 

tillämpas.156 Ett kringgående av den lag som egentligen borde ha tillämpats 

sker alltså genom att syftet med den internationella privaträttsliga 

regleringen förfelas.157 Syftet med förfarandet kan vara att kringgå de 

förbehåll som den materiella rätten i den egentligen tillämpliga lagen ställer 

upp med hänsyn till domstolslandets grundläggande värderingar eller att 

undgå tillämpning av internationellt tvingande regler, men det kan också 

syfta till att helt undgå ett visst lands jurisdiktion.158 I doktrinen förekommer 

det två olika typer av kringgående där en av varianterna innebär ett 

 
153 Jänterä-Jareborg (1997), s. 55; Bogdan & Hellner (2020), s 29.  
154 Eek (1962), s. 210; Bogdan & Hellner (2020), s. 98.  
155 Bogdan & Hellner (2020), s. 98. 
156 Bogdan & Hellner (2020), s. 98 ff.; James J Fawcett, ”Evasion of law and mandatory 

rules in private international law”, The Cambridge Law Journal 49.1 1990, s. 45. 
157 Michael Bogdan, ”Private International Law as Component of the Law of the Forum 

General Course on Private International Law (Volume 348)”, in Collected Courses of the 

Hague Academy of International Law, 2010, s. 197; Eek (1962), s. 210.  
158 William Tetley, International conflict of laws: common, civil, and maritime, 

International Shipping Publications, Montreal, 1994, s. 140. 
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missbrukande av lagvalsregler och den andra ett missbrukande av domsrätt- 

och erkännandereglerna.159  

5.2 Två varianter av kringgående  

5.2.1 Missbrukande av lagvalsregler  

De mest uppenbara fallen av kringgående föreligger när den 

anknytningsfaktor som lagvalet grundar sig på har ändrats eller 

manipulerats. Sådant är fallet när en person uppbringar en hemvist eller ett 

medborgarskap i ett annat land, endast för att få saken prövad enligt det 

landets lag.160 Bogdan illustrerar detta genom ett exempel där en svensk 

person, med hemvist i Sverige, vill testamentera bort sina tillgångar utan att 

vara bunden av de svenska laglottsreglerna. Personen vet att hen, i enlighet 

med EU:s arvsförordning161, får låta sin kvarlåtenskap styras av lagen i den 

stat där hen vid sin död är medborgare.162 För att undgå de svenska 

laglottsreglerna förvärvar hen ett medborgarskap i ett annat land, där den 

materiella rätten bättre uppfyller hens önskan.163 Hen har då undgått 

tillämpning av de svenska laglottsreglerna genom att manipulera den 

anknytningsfaktor som den internationellt privat- och processrättsliga regeln 

grundar lagvalet på. Ett sådant förfarande kan ses som ett missbrukande av 

den svenska lagvalsregeln samt ett kringgående av den svenska materiella 

rätten som skulle blivit tillämplig i det fall en manipulation av 

anknytningsfaktorn inte skett.164 Det är viktigt att hålla isär ovan nämnda 

förfarande ifrån så kallad simulation, där falska omständigheter, så som 

förfalskade dokument gällande hemvist eller nationalitet, åberopas för att 

 
159 Bogdan (2010a), s. 197.  
160 Bogdan & Hellner (2020), s. 97 f.; Villata (2019), s. 721.   
161 Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om 

behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och 

verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett 

europeiskt arvsintyg.   
162 Se artikel 22 & 24 EU:s arvsförordning.  
163 Bogdan & Hellner (2020), s. 97; Bogdan (2010a), s. 197.  
164 Bogdan (2010a), s. 197. 
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uppnå ett likande resultat.165 Det är då inte fråga om något kringgående i 

egentlig mening och förfarandet faller därför utanför kringgåendeläran.166  

5.2.2 Missbrukande av domsrätts- och 
erkännanderegler  

Ett annat förfarande som i doktrinen har betraktats att omfattas av 

kringgåendeläran är de fall där personer vänder sig till ett annat land, dit 

relevant anknytning saknas, för att få saken prövad i det landet.167 

Förhoppningen är sedan att avgörandet från det landet ska erkännas i det 

landet vars jurisdiktion förfarandet syftade till att undvika.168 På detta sätt 

uppnås samma resultat som om saken hade prövats i landet dit mest relevant 

anknytning föreligger.169 Ett typiskt exempel på denna typen av förfarande 

är när personer vänder sig till så kallade ”skilsmässoparadis”, länder där 

personer som endast vistats där tillfälligt, mot en relativt ringa summa, kan 

erhålla en snabb och smidig skilsmässa.170 Erkänns sedan avgörandet i deras 

hemland så har det landets materiella skilsmässoregler kringgåtts, regler 

som kanske helt hade omöjliggjort skilsmässan eller varit förenad med långa 

väntetider och stora kostnader.171 Förfarandet möjliggörs genom att 

domstolar i flera länder, i enlighet med domsrättsreglerna, finner sig 

behöriga att ta upp saken till prövning, alltså eftersom det föreligger så 

kallad positiv jurisdiktionskonflikt.172  

 

Att välja det förmånligaste processlandet benämns inom den internationella 

privaträtten som forum shopping.173 Ett val av ett särskilt forum styrs ofta av 

utsikterna av att få avgörandet erkänt och verkställt i det land där personen 

vill åberopa det, men kan också påverkas av vilken lag som blir tillämplig 

enligt forumlandets lagvalsregler. Syftet med forum shoppingen är då 

 
165 Eek (1962), s. 211; Bogdan (2010a), s. 197; Bogdan & Hellner (2020), s. 98; Bogdan & 

Maunsbach (2020), s. 51 f.  
166 Eek (1962), s. 211; Bogdan & Maunsbach (2020), s. 51 f. 
167 Bogdan & Hellner (2020), s. 98; Fawcett (1990), s. 45; Bogdan (2010a), s. 197.  
168 Bogdan (2010a), s. 197. 
169 Bogdan & Hellner (2020), s. 98. 
170 Bogdan (2010a), s. 197; Bogdan & Hellner (2020), s. 98.  
171 Bogdan (2010a), s. 198. 
172 Bogdan & Hellner (2020), s. 43.  
173 Jänterä-Jareborg (1997), s. 71; Bogdan & Hellner (2020), s. 43. 
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snarare law shopping.174 Forum shopping ses vanligtvis inte som något 

otillbörligt beteende utan tvärtom så ses det ofta, särskilt i 

förmögenhetsrättsliga mål, som ett legitimt förfarandesätt som främjar god 

processekonomi och en effektiv rättsskipning.175  

5.2.2.1 Omfattas forum shopping av 
kringgåendeläran?  

I doktrinen gällande kringgåendeläran så föreligger det olika uppfattningar 

om fall av forum shopping ska anses omfattas av läran. Tetley är av 

uppfattningen att så är fallet, eftersom en möjlig reaktion på forum shopping 

är att avgörandet vägras erkännande i hemlandet och att vissa fall av forum 

shopping därmed underförstått kan omfattas av kringgåendeläran.176 Fall av 

forum shopping där två jämlika parter har kommit överens om ett forum 

som är till fördel för båda utgör enligt Tetley inte, såvida parternas 

överenskommelse inte syftar till att kringgå tvingande lagstiftning, ett 

otillbörligt kringgående.177 Bogdan anser att forum shopping kan utgöra ett 

legitimt förfarande i de fall det föreligger en nära och naturlig anknytning 

till mer än ett land, men att förfarandet blir bedrägligt i det fall en process 

inleds i ett land till vilken tvisten helt saknar en relevant anknytning.178 

Även Siehr är av uppfattningen att fall av forum shopping kan omfattas av 

kringgåendeläran.179 

 

Pålsson är dock av en annan uppfattning. Pålsson menar att de fall där 

personer vänder sig till utlandet för att kringgå hinder mot äktenskap i den 

materiella lagstiftningen utan att ändra sitt medborgarskap eller sin hemvist, 

inte utgör ett riktigt kringgående utan snarare bör benämnas som ett ”falskt” 

sådant.180 Personerna har då i egentlig mening inte kringgått den materiella 

 
174 Jänterä-Jareborg (1997), s. 71.  
175 Jänterä-Jareborg (1997), s. 72; Bogdan & Hellner (2020), s. 43; Fawcett (1990), s. 50.   
176 Tetley (1994), s. 143.  
177 Tetley (1994), s. 143. 
178 Bogdan & Maunsbach (2020), s. 51 f.  
179 Kurt Siehr, ”Evasion of laws (fraus legis)”, Encyclopedia of Private International Law, 

Edward Elgar Publishing Limited, 2017 s. 703; Kurt Siehr, ”Fraude à la loi and European 

private international law”, Essays in Honour of Michael Bogdan, Juristförlaget, 2013, s. 

530. 
180 Lennart Pålsson, Marriage in comparative conflict of laws: substantive conditions, 

Martinus Nijhoff, The Hague, 1981, s. 158.  
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lagen i deras hemland utan har snarare agerat som om lagen i det landet 

äktenskapet ingicks i är den egentligen tillämpliga lagen. När personerna 

sedan återvänder till deras hemland så kommer äktenskapets giltighet prövas 

mot den materiella rätten som därmed behåller sin verkan. Om äktenskapet 

är att anse som ogiltigt och vägras erkännande kommer äktenskapet 

fortfarande anses giltigt i landet där det ingicks.181 Att äktenskapet vägras 

giltighet i hemlandet uppnås genom tillämpning av det landets ordinarie 

internationellt privaträttsliga regler, vilket enligt Pålsson föranleder att det 

därmed inte finns något behov av att hänvisa till kringgåendeläran i dessa 

fall.182 Pålsson framhåller dock även att dessa förfaranden ofta vinner 

framgång ändå, särskilt i de fall där äktenskapshindret i den materiella rätten 

i hemlandet inte är utgör en internationellt tvingande regel. Resultatet blir då 

att äktenskapet ändå erkänns.183  

5.3 Innehåller kringgåendeläran ett krav 
på avsiktlighet? 

Begreppet fraude à la loi som med en fri översättning från franskan betyder 

lagfusk eller rättsbedrägeri ger intrycket av att förfarandet är bedrägligt eller  

innehålla någon form av avsikt till att missbruka de internationell 

privaträttsliga reglerna och att detta i sig själv är moraliskt förkastligt.184 

Enligt Tetley innefattar kringgåendeläran ett krav på manipulationen av de 

internationellt privaträttsliga reglerna.185 Siehr ifrågasätter starkt detta 

synsätt och menar att det visst kan föreligga kringgående utan något 

bedrägligt beteende. Även om det inte föreligger någon avsikt att kringgå 

viss lagstiftning så måste exempelvis tvingande internationella regler 

upprätthållas även om parterna har agerat i god tro, utan något uppsåt till 

missbrukande. Enligt Siehr kan ett bedrägligt beteende, som en 

manipulation av en anknytningsfaktor, vara till hjälp för att upptäcka fall av 

kringgående av lag, men kringgåendet i sig behöver inte innefatta en avsikt 

 
181 Pålsson (1981), s. 159. 
182 Pålsson (1981), s. 160.   
183 Pålsson (1981), s. 160.  
184 Fawcett (1990), s. 50 f.; Siehr (2017), s. 706.  
185 Tetley (1994), s. 140 f.  
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att kringgå lagen.186 Pålsson är av en liknande uppfattning och framhåller att 

i de fall som han benämner som ”falskt” kringgående, så prövas 

äktenskapets giltighet utifrån de objektiva förutsättningarna i lagen och blir 

inte beroende av parternas avsikt vid ingåendet. Ett äktenskap som har 

ingåtts i ett land till vilket det inte föreligger någon naturlig anknytning, 

med avsikten att kringgå lagen i det landet till vilket relevant anknytning 

föreligger, ska enligt Pålsson inte anses ogiltigt endast på grund av avsikten.  

Likande ska ett äktenskap inte erkännas endast för att parterna har ingått det 

med goda avsikter, fast att det strider mot den materiella rätten i det land 

vars lag har kringgåtts.187 

 

Eek och Bogdan framhåller att en svårighet med ett krav på att det måste 

finnas ett avsiktligt krav på att kringgå lagen är att avsikten kan vara svår att 

bevisa.188 En person som ändrar sitt medborgarskap, likt exemplet med den 

svenska testatorn, kan göra det av helt andra skäl än i syfte att kringgå lagen 

även om resultatet blir detsamma.189 Att det föreligger avsikt att kringgå 

lagen kan dock, enligt Bogdan, ibland presumeras, speciellt i de fall där 

personer åker till ett annat land för att exempelvis skilja sig, utan någon 

direkt anknytning till landet. Det kan också vara svårt att bevisa vilken lag 

som förfarandet syftar till att kringgå.190 Om två makar, medborgare i en 

stat, med hemvist i en annan, åker till en tredje stat för att skilja sig, är det 

svårt att bevisa vilken av medborgar- eller boendelandets lag som makarna 

hade för avsikt att kringgå.191 Att kunna bevisa en avsikt blir enligt Bogdan 

särskilt relevant i de fall där landet vars lag har kringgåtts önskar att agera 

med motåtgärder mot kringgåendet.192 

 
186 Siehr (2017), s. 706 f.  
187 Pålsson (1981), s. 163.  
188 Eek (1962), s. 213; Bogdan (2010a), s. 205.   
189 Bogdan (2010a), s. 205.   
190 Eek (1962), s. 214.  
191 Bogdan (2010a), s. 205.   
192 Bogdan (2010a), s. 206.  
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5.4 Varför är kringgående otillbörligt?  

Det är vedertaget att kringgående av lag är en negativ företeelse.193 Men 

varför, är det resultatet som sådant eller är det syftet med förfarandet, alltså 

att det föreligger en önskan att kringgå lagen? När det gäller fall av forum 

shopping så ses det vanligtvis inte som något otillbörligt beteende utan 

snarare som något positivt, så vad är det som skiljer legitima förfaranden 

från de som inte är att anse som legitima? I doktrinen har det framförts att 

kringgående av lag kan ses som otillbörligt utan att parterna har någon 

egentlig avsikt att kringgå lag. Två argument som har framförts är att ett 

kringgående kan vara orättvist mot andra samt att det kan anses strida mot 

ett nationellt intresse i den land vars lag som kringgåtts.194  

 

Det mest uppenbara fallet när det föreligger orättvisa mot andra är när 

endast en av parterna i en tvist försöker kringgå en viss lag. Så kan vara 

fallet vid en skilsmässa, där endast en av makarna söker sig utomlands för 

att skilja sig. Den andra parten kan då hamna i ett underläge där möjligheten 

att påverka processen och följderna av den begränsas.195 Förfarandet anses 

då otillbörligt grundat på att parterna inte får samma möjligheter att påverka 

processen.196 Även i fall när båda parterna försöker kringgå lagen kan 

rättviseargumentet göras gällande, men då mot andra parter. Exempelvis så 

har kanske inte alla par möjlighet att vända sig till ett så kallat 

skilsmässoparadis för att skilja sig. Rättviseargumentet har dock ansetts ha 

bättre bäring förr då resor över landsgränser inte var lika tillgängligt som det 

idag är för de flesta personer.197 I fall där båda parterna vänder sig 

utomlands för att kringgå nationell lagstiftning bör det i stället beaktas om 

kringgåendet strider mot ett nationellt intresse i det landet vars lag 

kringgås.198 Ett land har alltid ett intresse av att dess lag inte kringgås, men 

detta intresse måste vägas mot parternas önskan att välja tillämplig lag. 

 
193 Bogdan & Hellner (2020), s. 98.   
194 Fawcett (1990), s. 51.   
195 Fawcett (1990), s. 51.   
196 Tetley (1994), s. 143.   
197 Fawcett (1990), s. 52.   
198 Fawcett (1990), s. 52.   
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Landets intresse kan endast anses väga tyngre när lagen som kringgåtts ger 

uttryck för starka social- eller ekonomisk-politiska intressen. Ju starkare 

intresse som ligger bakom desto större intresse har landet av att lagen inte 

kringgås.199 

5.5 Bör kringgående motverkas – i så fall 
hur?  

Det föreligger olika uppfattning om kringgående av lag bör motverkas och 

hur det i så fall ska göras.200 Ett tänkbart tillvägagångssätt är att helt enkelt 

tolerera missbruket och acceptera att den internationella privaträttsliga 

regleringen får användas som önskas, så länge användandet inte uppenbart 

strider mot den internationellt privaträttsliga regleringen eller mot 

internationellt tvingande regler. Detta hade dock helt tillintetgjort syftet med 

kringgåendeläran.201 Kringgåendeläran tar sikte på hur och varför den 

tillämpliga lagen valdes och syftar till att skydda genomslaget för den 

internationellt privaträttsliga regleringen och länders materiella 

lagstiftning.202 

 

Ett tillvägagångssätt som i doktrinen har ansetts som mest effektivt är att se 

till att de internationellt privaträttsliga reglerna utformas på ett sätt som gör 

att de inte går att missbrukas.203 För att förhindra manipulation av 

anknytningsfaktorer kan lagvalsreglerna utformas så att statutväxling inte är 

tillåten, så att saken alltid prövas enligt det landets lag där rättsförhållandet 

uppstod.204 

 

Ytterligare ett tillvägagångssätt som har lyfts i doktrin är att införa ett tillägg 

i de internationellt privaträttsliga reglerna om att tillämpningen av den 

aktuella regeln kan bortses ifrån i det fall ett kringgående har 

 
199 Fawcett (1990), s. 53 f.   
200 Bogdan & Hellner (2020), s. 98.  
201 Bogdan (2010a), s. 201.  
202 Bogdan (2010a), s. 201.  
203 Bogdan & Hellner (2020), s. 99; Bogdan (2010a), s. 202. 
204 Eek (1962), s. 132, 211. 
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uppmärksammats.205 Vad gäller den svenska internationella privaträtten har 

det framförts att ett sådant tillvägagångsätt bör kunna göras även utan 

uttryckligt stöd i lag.206 Det kan i så fall ske genom att vägra att erkännande 

ett utländsk avgörande, eller helt enkelt tillämpa den anknytningen som är 

att anse som mest relevant. Bedömningen utifrån vad som är en rimlig 

motåtgärd för göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, med 

beaktande av eventuella lagregler som domstolen kan vara bunden av. 

Föreligger ett kringgående, men som inte strider mot ett nationellt intresse 

eller är att anse som orättvist så borde det rimligtvis kunna prövas mot de 

vanliga internationellt privaträttsliga reglerna, alltså utan en hänvisning till 

kringgåendeläran.207  

5.6 Sammanfattande kommentarer  

Det står klart att kringgåendeläran innefattar ett missbruk av internationellt 

privaträttsliga regler som leder till att syftet med reglerna förfelas samtidigt 

som nationell lag kringgås.  

 

Gällande de två olika varianterna av kringgående kan den första varianten, 

där en manipulation sker av anknytningsfaktorer, anses utgöra kringgående i 

sin renaste form. Vid sådana förfaranden kringgås nationell lagstiftning, 

samtidigt som den internationellt privaträttsliga lagens tillämpning inte får 

det utfall den syftar till, eftersom anknytningsfaktorn som den grundar sig 

på har manipulerats. Det råder inte lika stor enighet kring om den andra 

varianten, där en viss jurisdiktion helt bortses ifrån, ska omfattas av läran. 

Även om de internationella privaträttsliga reglerna inte direkt manipuleras i 

dessa fall så blir resultatet av förfarandet ändå att ett visst lands nationella 

lagstiftning kringgås. Pålsson framhåller att dessa fall inte bör omfattas av 

läran då ett eventuellt erkännande ändå kommer prövas mot landets vars 

jurisdiktion förfarandet syftade till att undgå materiella rätt, som då behåller 

sin verkan. Som Pålsson framhåller så vinner dock dessa förfaranden ofta 

 
205 Bogdan & Hellner (2020), s. 100, Bogdan (2010a), s. 201. 
206 Bogdan & Hellner (2020), s. 100. 
207 Pålsson (1981), s. 160; Bogdan & Hellner (2020), s. 100.  
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framgång ändå, där resultatet blir att avgörandet erkänns. Eftersom 

avgörandena ofta erkänns, trots att nationell lagstiftning kringgås, bör dessa 

fall omfattas av läran. 

 

Vad som skiljer fall av otillbörligt kringgående från legitima fall av forum 

shopping får anses vara att det vid fall av otillbörligt kringgående helt 

saknas en relevant anknytning till forumlandet och att syftet med forum 

shoppingen ofta är att kringgå nationell lagstiftning som grundar sig på 

nationella intressen.  

 

Eftersom kringgåendeläran tar sikte på ett missbruk av den internationella 

privaträtten bör den endast omfatta fall där en avsikt att kringgå lag kan 

visas. Bogdan och Tetley är av uppfattningen att en avsikt måste föreligga, 

medan Siehr menar att avsikten i sig inte är ett krav för att det ska föreligga 

otillbörligt kringgående. Siehrs synsätt innebär att det endast är resultatet 

som är av betydelse för om det föreligger kringgående. Bogdans exempel 

med testatorn belyser dock att ett sådant synsätt kan ge upphov till att fall 

där det inte föreligger någon avsikt att kringgå lag omfattas av läran. 

Avsikten är dock bara av betydelse i de fall forumstaten avser att vidta 

motåtgärder mot kringgåendet. Avser forumstaten inte att vidta några 

motåtgärder så kommer kringgåendet att prövas som vanligt mot de 

internationellt privaträttsliga reglerna. Att det som Bogdan framhåller kan 

vara svårt att bevisa att det föreligger någon avsikt till kringgående, kan inte 

anses vara skäl nog för att även omfatta fall där endast resultatet blir att 

nationell lagstiftning har kringgåtts. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kringgåendeläran innefattar ett 

avsiktligt kringgående av nationell lagstiftning. Både fall där en 

manipulation av anknytningsfaktorer och fall där en jurisdiktion helt bortses 

ifrån omfattas av läran.  
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6 Kringgåendeläran i 
lagstiftning och praxis   

6.1 Kringgåendeläran i svensk rätt  

6.1.1 Svensk lagstiftning  

Den finns ingen uttrycklig hänvisning till kringgåendeläran i svensk rätt, 

men det finns flera internationellt privaträttsliga regler som är utformade 

med syftet att motverka missbrukande av internationellt privaträttsliga regler 

för att kringgå nationell lag.  

 

Förbudet mot att erkänna äktenskap som har ingåtts i strid mot svenska 

äktenskapshinder, som återfinns i 1 kap. 8 a § lagen (1904:26) om vissa 

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 

(IÄL), infördes i första hand med syftet att motverka kringgående av den 

svenska lagstiftningen.208 En möjlighet att göra undantag från förbudet 

infördes för det fall det föreligger särskilda skäl när ett vägrande av 

erkännande kan få betydande konsekvenser för parterna.209 

 

Enligt 3 kap. 7 § första stycket IÄL ska utländska beslut om 

äktenskapsskillnad erkännas i Sverige, om det med hänsyn till makes 

medborgarskap eller hemvist eller annan anknytning förelåg skälig 

anledning att talan prövades i den främmande staten. Paragrafens 

utformning syftar till att motverka den mycket vanliga formen av 

kringgående av lag där parter vänder sig till ett land dit relevant anknytning 

saknas för att erhålla en skilsmässa.210  

 

Ett exempel på lagstiftning som syftar till att motverka kringgående av 

 
208 Prop. 2017/18:288, s. 7; Prop. 2003/04:48 Åtgärder mot barnäktenskap och 

tvångsäktenskap, s. 25 f.  
209 Prop. 2017/18:288, s. 7.  
210 Prop. 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde 

till Europarådets konvention om våld mot kvinnor, s. 2.  
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utländsk lag är 1 kap. 1 § IÄL. Paragrafen syftar till att motverka att 

personer utan svensk anknytning kommer till Sverige för att gifta sig.211  

1 kap. 1 § andra stycket IÄL stadgar att om två personer, som inte är 

svenska medborgare eller har hemvist i Sverige vill ingå äktenskap så ska 

det, utöver hindersprövningen enligt svensk rätt, prövas om var och en av 

personerna har rätt att ingå äktenskapet enligt den lagen där hen är 

medborgare eller har hemvist. Finns det särskilda skäl får prövningen ske 

med tillämpning av svensk rätt även när någon av parterna inte har svensk 

anknytning.  

 

Kringgående av lag, både svensk och utländsk har påverkat utformningen av 

flera internationell privaträttsliga regler även om det inte förekommer någon 

direkt hänvisning till kringgåendeläran. Undantaget till förbudet att erkänna 

äktenskap som har ingåtts i strid mot svenska äktenskapshinder 

demonstrerar dock att kampen mot kringgående inte får tas allt för långt, 

eftersom det kan få betydande konsekvenser för parterna. Läran kan därför 

inte anses ha någon framträdande roll i svensk lagstiftning och förarbeten.  

6.1.2 Svensk rättspraxis  

I NJA 1966 s. 450 aktualiserades frågan om svensk domstols behörighet 

enligt 10 kap 3. § RB. I målet hade käranden som grund för svensk domstols 

behörighet åberopat en fordran på ersättning för rättegångskostnader, som 

uppkommit i ett tidigare avvisat mål rörande samma sak. Som stöd för att 

svensk domstol var behörig att ta upp tvisten åberopade käranden att 

svaranden, som hos käranden hade begärt utmätning av rättegångskostnader 

härrörande från det tidigare målet, därmed hade sådana tillgångar som enligt 

10 kap. 3 § RB grundar svensk domstolsbehörighet. Den första processen 

hade enligt svaranden inte förts för att skapa en domsrättsgrundande fordran 

utan i ett fullt legitimt syfte. Svaranden invände att om fordran skulle anses 

utgöra en sådan domsrättsgrundande tillgång, så har kärandens 

 
211 Mosa Sayed, Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållande rörande 

äktenskap och förmynderskap kommentaren till 1 kap. 1 §, not 2, Juno (besökt 2021-04-

01); Bogdan (2010a), s. 207 f. 
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betalningsvägran av denna fordran endast varit i syfte att tillskapa ett 

svenskt forum och att käranden därmed har handlat in fraudem legis. Högsta 

domstolen konstaterar att 10 kap. 3 § RB visserligen inte ställer upp ”någon 

uttrycklig begränsning med hänsyn till beskaffenheten av den egendom som 

är av betydelse för domstolsbehörigheten”, men att ”[e]n begränsning som 

måste anses påkallad gäller det fall att såsom behörighetsgrundande 

egendom åberopas en svaranden tillkommande fordran hos käranden på 

ersättning för rättegångskostnader, vilken fordran uppkommit när i tidigare 

rättegång väckt talan rörande samma sak avvisats eller eljest lämnats utan 

prövning. Dylik egendom bör - oavsett vilket syfte käranden haft med den 

första rättegången - icke få tagas i betraktande vid stadgandets tillämpning”. 

I målet begränsar Högsta domstolen behörigheten enligt 10 kap. 3 § RB till 

att inte innefatta sådana fodringar som uppkommit genom en tidigare 

rättegång om talan förs senare mellan samma parter avseende samma sak. 

Även om Högsta domstolen inte beaktar käranden syfte med den första 

rättegången har Högsta domstolens rimlighetsargument setts som en 

öppning för att bekämpa kringgående.212 

 

Ett likande fall är NJA 1962 s. 354. I målet gör käranden gällande att svensk 

domstol är behörig enligt 10 kap. 3 § RB eftersom svaranden har en fordran 

på käranden. Käranden invänder att svaranden avsiktligt har underlåtit att 

betala sin skuld i syfte att skapa ett svenskt forum och anser att kärandens 

försök att göra 10 kap. 3 § RB tillämplig måste anses som en så olämplig 

handling att fordran inte bör ges domsrättsgrundande verkan. Högsta 

domstolen finner att svensk domstol är behörig enligt 10 kap. 3 § RB och 

avvisar svarandens foruminvändning med motiveringen att svaranden inte 

har visat fog för sitt påstående att käranden genom otillbörlig underlåtenhet 

att betala fordran har velat tillskapa svensk domsrätt. Högsta domstolens 

avvisande med hänsyn till att svaranden inte har visat fog för sitt påstående 

kan tolkas som att det finns en viss möjlighet att bortse från fordringar som 

 
212 Bogdan & Hellner (2020), s. 100.  
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har skapats endast för att skapa svensk domstolsbehörighet och därmed 

motverka kringgående.213 

 

RH 1995:18 rörde ursprungligen en tvist gällande ett vederlag. Svaranden 

hade som ett led i förlikningsdiskussionerna översänt en summa till 

käranden med önskan att få summan återsänd om förlikningsbudet inte 

accepterades. Käranden accepterade inte budet och gjorde gällande att saken 

nu kunde prövas vid svensk domstol, vilket skulle ske om inte svaranden 

accepterade att betala en viss summa. Käranden stämde in målet vid svensk 

domstol och svaranden gjorde då gällande att talan skulle avvisas på grund 

av att domstolen saknade behörighet. Hovrätten konstaterar att kärandens 

förfarande att behålla förlikningsbudet inte kan ses på något annat sätt än 

som en åtgärd vidtagen för att möjliggöra en rättslig prövning i Sverige. 

Käranden ansågs därmed ha visat fog för sitt påstående att svaranden genom 

otillbörlig underlåtenhet att utge förlikningsbeloppet velat tillskapa svensk 

domstols behörighet. Käranden vann därmed bifall i sin foruminvändning. I 

målet bortser hovrätten från fordran eftersom hovrätten anser det visat att 

den endast grundar sig i en vilja att skapa svensk domstolsbehörighet. Vid 

tillämpningen av 10 kap. 3 § RB kan det därför anses som klarlagt att 

kringgåendeläran kan tillämpas för att bortse från en konstlad anknytning.  

 

I NJA 1956 s. 337 gjorde Högsta domstolen avsteg från en lagvalsregel. 

Högsta domstolen ansåg att omständigheterna i målet gjorde fallet så 

särpräglat att en tillämpning av ordinarie lagvalsregel hade framstått som 

övervägande formellt. Målet aktualiserar inte kringgåendeläran, men det har 

ansetts ge stöd för att ett liknande avsteg från internationellt privaträttsliga 

regler kan göras i de fall ett kringgående har uppmärksammats.214 

 

RÅ 2002 not 195 rör erkännandet av ett amerikanskt adoptionsbeslut. Två 

svenska medborgare, en med hemvist i USA och en med hemvist i Sverige 

hade genomfört en adoption i USA. Kort efter adoptionen flyttade de 

 
213 Se även RH 1987:25.    
214 Bogdan & Hellner (2020), s. 100.  
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gemensamt till Sverige, ingick ett registrerat partnerskap och begärde av 

Statens nämnd för internationella adoptioner (NIA) att adoptionen skulle 

erkännas i Sverige. NIA avslog parets begäran. Paret överklagade beslutet 

till regeringen som även den avslog parets begäran. Eftersom målet rörde ett 

utomlands meddelat beslut om adoption där en av adoptanterna varken var 

medborgare eller hade hemvist i beslutslandet när beslutet fattades blev 

beslutet inte automatiskt giltigt i Sverige. Enligt en särskild dispensregel i 3 

§ andra stycket lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden 

rörande adoption har NIA och regeringen en möjlighet att godkänna ett 

sådant beslut så det blir gällande i Sverige. Lagen är idag upphävd.  

Regeringen godkände inte adoptionsbeslutet eftersom sambor enligt då 

gällande rätt inte kunde adoptera gemensamt. Ett godkännande av 

adoptionsbeslutet skulle enligt regeringen medföra att ”man sanktionerade 

vad som i praktiken innebär ett slags kringgående av svenska 

adoptionsregler”. Även om regeringens uttalande om att man inte ville 

godkänna utländska adoptioner som utgjorde ett kringgående av svensk rätt 

tyder på att kringgåendeläran kan tillämpas i sådana fall så ger inte 

avgörandet stöd för några långtgående slutsatser om lärans ställning i svensk 

rätt. Målet aktualiserade inte något typiskt handlande som kan anses 

omfattas av kringgåendeläran, eftersom det förelåg en starkt naturlig 

anknytning till USA. Vidare hade det inte visats att parets avsikt med att 

genomföra adoptionen i USA grundade sig i vetskapen att adoptionen inte 

skulle gå att genomföra i Sverige. Regeringens avvisande grundade sig på 

en särskild dispensregel, och inte genom ett avvisande av de normalt sätt 

tillämpliga internationellt privaträttsliga reglerna. Det får därför anses oklart 

om något sådant avsteg kan göras i de fall en avsikt att kringgå lag kan 

bevisas.215 

 

I RÅ 2002 ref. 82 hade två svenska män ingått äktenskap i Kanada eftersom 

samkönat äktenskap vid den aktuella tiden inte kunde ingås i Sverige. 

Eftersom äktenskap bara kunde ingås mellan en man och en kvinna 

 
215 Michael Bogdan, ”Svensk rättspraxis: internationell privat- och processrätt 2001–2005” 

SVJT 2006, s. 609.  
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vägrades registrering av äktenskapet och behandlades i stället som ett 

registrerat partnerskap. I avgörandet hänvisar regeringsrätten till 1 kap. 8a § 

IÄL216, som delvis syftar till att motverka kringgående av de svenska 

reglerna om äktenskap.217 Parternas avsikt att kringgå de svenska reglerna 

verkar dock inte ha någon självständig betydelse för utgången i målet.218 

Vad som är av intresse i målet är att, trots hänvisningen till 1 kap. 8a § IÄL 

som syftar till att motverka kringgående så beaktas inte deras avsikt till 

förfarandet, utan saken prövades helt efter de internationellt privaträttsliga 

reglerna.  

 

NJA 1987 s. 885 rörde regeln om tillämpningen av flaggans lag på de 

arbetsrättsliga förhållandena ombord på en båt. Högsta domstolen 

konstaterar att regeln om flaggans lag även gäller vid så kallad 

bekvämlighetsflagg oavsett anledningen till registreringen. Högsta 

domstolen framhåller dock att det vid sådana fall finns större utrymme för 

att frångå grundsatsen om flaggans lag. Att avgörandet framkommer att 

vissa typer av kringgående kan ses som mer accepterade än andra, som när 

fartyg upptar bekvämlighetsflagg under länder till var de inte har någon 

naturlig anknytning för att då uppnå rättsliga fördelar.219 De rättsliga 

fördelarna består oftast i mer gynnsamma regler gällande säkerhet, personal 

och skattskyldighet.220 

 

Det går inte att dra några generella slutsatser om kringgåendelärans ställning 

i svensk rätt utifrån hur läran har tillämpats i praxis. Högsta domstolen har i 

två förmögenhetsrättsliga mål gjort gällande att konstlade fordringar kan 

föranleda en inskränkning av svensk domstolsbehörighet, men det är endast 

i ett hovrättsavgörande som så faktiskt har gjorts. Eftersom hovrättens 

avgörande står i linje med Högsta domstolens tidigare överväganden bör det 

anses som klarlagt att en sådan inskränkning kan göras. I familjerättsliga 

 
216 Referatet hänvisar felaktigt till 8 § IÄL.  
217 Se avsnitt 6.1.1.   
218 Michael Bogdan, ”EG-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- och 

processrätt 2006–2008”, SvJT 2010b, s. 37 f.  
219 Bogdan & Hellner (2020), s. 101.  
220 Tetley (1994), s. 159.  
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mål har inte någon direkt hänvisning till läran skett, även om fallen i sig har 

aktualiserat kringgående av lag. Vidare kan det konstateras att det råder en 

större acceptans för kringgående i fall som rör bekvämlighetsflagg än i fall 

som rör adoption. Anledningen till detta kan tänkas vara de intressen som 

ligger bakom den materiella lagstiftningen som kringgås.  

6.2 Kringgåendeläran och EU-rätten  

Av de EU-förordningarna som är i kraft idag, är det endast i 

arvsförordningens221 preambel som en uttrycklig hänvisning görs till 

kringgåendeläran.222 

6.2.1 Arvsförordningen  

Skäl 26 i arvsförordningens stadgar att ”ingenting i denna förordning bör 

hindra en domstol från att tillämpa bestämmelser som är utformade för att 

förhindra kringgående av lagen, såsom fraude à la loi inom internationell 

privaträtt”. Skälen i en förordning syftar till att ge en kortfattad motivering 

till förordningarnas artiklar och de innehåller inte några bestämmelser av 

normativ karaktär. De kan ändå användas för att förtydliga enskilda 

föreskrifter och leda tolkningen i en viss riktning.223 Det har framförts att 

skäl 26 bör medföra en rätt för medlemsstaterna, att vid uppenbara fall av 

kringgåenden, göra avsteg från arvsförordningens lagvalsregler. Det råder 

dock osäkerhet om detta gäller även andra EU-förordningar, med tanke på 

EU-domstolens tidigare betonande av förutsebarhet och rättssäkerhet.224  

 

Arvsförordningen lämnar en viss begränsad möjlighet till val av tillämplig 

lag.225 Enligt artikel 22 kan arvlåtaren låta rätten till sitt arv i dess helhet 

styras av lagen i den stat där personen är medborgare vid tidpunkten för sitt 

 
221 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om 

behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och 

verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett 

europeiskt arvsintyg.  
222 Villata (2019), s. 717.   
223 Michael Hellner, ”Sverige, EU och den internationella privaträtten”, SvJT 2011, s. 394.  
224 Bogdan & Hellner (2020), s. 101.   
225 Villata (2019), s. 721; Bogdan & Hellner (2020), s. 287.  
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val eller vid sin död. Även om lagvalsmöjligheten ger ett incitament till att 

förvärva ett medborgarskap i ett annat land för att därmed bättre kunna styra 

sitt arv efter egen önskan har det framförts att ett sådant förfarande ändå kan 

vara förenligt med förordningens underliggande syn på arvsplanering och 

rättssäkerhet. Det är därför osannolikt att EU-domstolen hade gått med på en 

tolkning som hade föranlett att en person straffades för att nyttja den 

möjlighet till lagval som tilldelats direkt av förordningen.226 

Kringgåendeläran bör därför endast aktualiseras när det står klart att 

personen förvärvade medborgarskapet enbart i syfte att ändra tillämplig lag 

på arvet och då särskilt i syfte att kringgå internationellt tvingande regler i 

den annars tillämpliga lagen.227  

6.2.2 Praxis från EU-domstolen  

I sin praxis har EU-domstolen utvecklat en allmän princip som syftar till att 

motverka missbruk av EU-rätten.228 Principen innebär att enskilda inte får 

missbruka eller åberopa unionsrätten i ett bedrägligt syfte.229 Eftersom det är 

en allmän princip kan den aktualiseras inom hela unionsrättens 

tillämpningsområde och har tillämpats i både fall där unionsrätten kringgås 

och i fall där unionsrätten missbrukas för att kringgå nationell 

lagstiftning.230 Särskilt fall som rör etableringsfrihet är av intresse i 

förhållande till kringgåendeläran eftersom etableringsfriheten ställer upp 

vissa begränsningar för medlemsstaterna att motverka kringgående av 

nationell lagstiftning.231 Etableringsrätten är en grundläggande frihet inom 

EU som innebär en rätt för enskilda att starta och utöva verksamhet som 

egenföretagare samt att bilda och driva företag på samma villkor som 

värdlandets egna medborgare. Rätten innefattar nyetableringar såväl som 

 
226 Villata (2019), s. 721.  
227 Villata (2019), s. 721.  
228 Bogdan & Hellner (2020), s. 101; Karsten Engsig Sørensen, ”Abuse of rights in 

Community law: a principle of substance or merely rhetoric”, Common Market Law Review 

43 2006, s. 423.  
229 Maria Fritz, ”Förbudet mot rättsmissbruk i EU-rätten: En förändrad avvägning mellan 

rättssäkerhet och rättvisa i den svenska skatterätten”, Lunds universitet, Media-Tryck, 

2020, s. 241.  
230 Fritz (2020), s. 234 f., 242; Sørensen (2006), s. 425.  
231 Bogdan & Hellner (2020), s. 101; Sørensen (2006), s. 423.  
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upprättandet av ett kontor, filial eller dotterbolag till en annan redan 

etablerad verksamhet i en annan medlemsstat.232 

 

I Ungern mot Republiken Slovakien233 har EU-domstolen utvecklat en 

definition av missbruk av EU-rätten. För att det ska kunna fastställas att det 

är fråga om missbruk så krävs det dels att vissa objektiva omständigheter 

föreligger varav det framgår att målsättningen med den berörda 

unionsbestämmelsen inte har uppnåtts, trots att de villkor som uppställs i 

unionsbestämmelserna formellt sett har uppfyllts, dels att det föreligger ett 

subjektivt element i form av en avsikt att erhålla en förmån som följer av 

unionsbestämmelserna genom att konstruera de omständigheter som krävs 

för att erhålla den.234 Definitionen har inte ansetts kunna ge någon 

vägledning i konkreta fall då den är så allmänt utformad men den anses ändå 

ge ett indirekt stöd för att missbruk av EU-rätten inte accepteras.235 Vidare 

har avgörandet ansetts ge stöd för att skäl 26 i arvsförordningen bör kunna 

tolkas så att motsvarande gäller även i fråga om andra internationellt 

privaträttsliga EU-förordningar.236 

 

I EU-domstolens avgörande van Binsbergen mot Bedrijfsvereniging voor de 

Metaalnijverheid237 (van Binsbergen) som meddelades den 3 december 1974 

prövades frågan om rättsmissbruk och kringgående av nationell lagstiftning 

för första gången.238 I målet hade en nederländsk person förvägrats att vara 

rättegångsombud i en tvist inför en nederländsk domstol. Detta eftersom 

rättegångsombudet, under processens gång, hade ändrat hemvist från 

Nederländerna till Belgien. Enligt en bestämmelse i den nederländska 

lagstiftningen var det endast personer som var etablerade i Nederländerna 

som kunde uppträda som rättegångsombud vid den aktuella domstolen. 

 
232 Derlén, Ingmansson & Lindholm (2010), s. 66. 
233 Mål C-364/10 Ungern mot Republiken Slovakien, EU:C:2012:630. 
234 Ungern mot Republiken Slovakien, p. 58.  
235 Michael Bogdan, ”Svensk och EU-domstolens rättspraxis i internationell privat- och 

processrätt 2011–2012”, SvJT 2013, s. 939.  
236 Bogdan (2013), s. 939.  
237 Mål C-22/74 van Binsbergen mot Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, 

EU:C:1974:131.  
238 Fritz (2020), s. 235; Sørensen (2006), s. 425.  



 75 

Rättegångsombudet gjorde gällande att Nederländernas hemvistkrav stred 

mot fördragets bestämmelser om fri rörlighet för tjänster. EU-domstolen 

konstaterar inledningsvis att ett särskilt krav på att den som tillhandahåller 

tjänster ska ha sin hemvist inom territoriet i den stat där tjänsten ska 

tillhandahållas kan leda till att artikel 59 FEUF239 berövas all praktisk 

betydelse. Detta eftersom artikeln syftar till att motverka inskränkningar i 

friheten att tillhandahålla tjänster för personer som inte är etablerade inom 

territoriet i den stat där tjänsten ska tillhandahållas.240 Domstolen framhåller 

dock att med hänsyn till tjänsteprestationers särskilda beskaffenhet så kan 

det inte anses oförenligt med fördraget att ställa särskilda krav på den som 

tillhandahåller tjänster om dessa krav är grundade på tillämpningen av 

sådana yrkesregler som motiveras av allmänintresse, såsom regler om 

organisation, kvalifikation, yrkesetik, och omfattar alla som är etablerade 

inom den stats territorium där tjänsten tillhandahålls, om personen i fråga 

skulle undslippa dessa regler genom att vara etablerad i en annan 

medlemsstat.241 Vidare konstaterar domstolen att man inte kan förvägra en 

medlemsstat att anta bestämmelser som syftar till att förhindra att friheten 

att tillhandahålla tjänster utnyttjas av en person som tillhandahåller tjänster 

och vars verksamhet helt eller huvudsakligen är riktad mot den 

ifrågavarande statens territorium, i syfte att undslippa de yrkesregler som 

skulle vara tillämpliga för honom om han var etablerad inom den statens 

territorium.242 Vad gäller personer som biträder vid rättskipningen 

konstaterar domstolen att kravet på en fast yrkesmässig etablering inom 

bestämda domstolars verksamhetsområde inte anses vara oförenligt med 

fördraget, om detta krav objektivt sett är nödvändigt för att säkerställa 

iakttagandet av de yrkesregler som särskilt har samband med rättskipningen 

och respekten för yrkesetiken. Så är inte fallet om tillhandahållandet av 

vissa tjänster i en medlemsstat inte är underkastat någon form av 

kvalifikation eller yrkesregleringen och om kravet på fast hemvist är 

fastställt genom hänvisning till statens territorium. I fråga om 

 
239 Nuvarande artikel 56 FEUF.  
240 van Binsbergen, p. 11.  
241 van Binsbergen, p. 12.  
242 van Binsbergen, p. 13.  
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förvärvsverksamhet som således är helt oreglerad i en medlemsstat utgör 

kravet på hemvist inom denna stats territorium en inskränkning som strider 

mot fördraget, om rättskipningens goda funktion kan tillgodoses genom 

mindre inskränkande åtgärder.243 Eftersom frågan om rättegångsombud var 

oreglerad i Nederländerna stred nederländsk rätt mot fördragets reglering för 

fri rörlighet av tjänster. Avgörandet har ansetts öppna upp för 

medlemsstaterna att kunna se till att deras lagstiftning inte kringgås till följd 

av fördragsbestämmelserna i de fall andra viktiga samhällsintressen står på 

spel.244 

 

I Centros Ltd mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen245 (Centros) som 

meddelades den 9 mars 1999 aktualiseras missbruk av EU-rätten i 

förhållande till etableringsfriheten. I målet hade ett danskt par, boendes i 

Danmark, registrerat sitt företag i England för att undvika tillämpningen av 

de företagskrav som ställdes upp enligt dansk lag. När paret ansökte om att 

registrera en filial i Danmark vägrades registreringen av de danska 

myndigheterna med motiveringen att paret egentligen avsåg att upprätta ett 

huvuddriftställe i Danmark och att förfarandet därmed syftade till att 

kringgå de danska reglerna. EU-domstolen konstaterade att om en 

medlemsstats medborgare väljer att bilda bolag i det land som hen anser ha 

de förmånligaste bolagsrättsliga reglerna så utgör det inte ett missbruk av 

EU-rätten utan är en led i utövandet av den etableringsfrihet som följer 

genom fördraget.246 Trots att det i målet stod klart att syftet med förfarandet 

var att undvika dansk lags tillämpning så fastställde EU-domstolen att en 

medlemsstat inte får vägra registrering av ett bolag som har bildats i 

överensstämmelse med lagstiftningen i en annan medlemsstat, även om det 

har bildats i den medlemsstaten i syfte att kringgå lagstiftningen i en annan 

medlemsstat där bolaget vill utöva sin verksamhet.247  Vidare betonade EU-

domstolen att bekämpandet av bedrägligt beteende aldrig kan läggas till 

 
243 van Binsbergen, p. 14–15.  
244 Fritz (2020), s. 236; Sørensen (2006), s. 426.  
245 Mål C-212/97 Centros Ltd mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, EU:C:1999:126.  
246 Centros, p. 27.  
247 Centros, p. 30, 38.  
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grund för att neka registrering av en filial till ett bolag som har sitt säte i en 

annan medlemsstat.248 I Centros lyfte EU-domstolen ett perspektiv som inte 

framkom i van Binsbergen, nämligen att det ligger i fördragets syfte att 

medlemsstaternas rättssystem konkurrerar med varandra. I detta ligger en 

frihet för enskilda att välja det rättssystem som bäst passar deras 

verksamhet. Med ett sådant perspektiv blir det svårt att påstå att något 

missbruk av unionsbestämmelserna har skett.249 

 

I EU-domstolens dom i Überseering BV mot Nordic Construction Company 

Baumanagement GmbH (NCC)250 (Überseering), meddelad den 5 november 

2002, avvisades det i Nederländerna registrerade bolaget Überseerings talan 

av tyska domstolar eftersom bolaget, med hänsyn till tysk rätt, inte ansågs 

erhålla rättskapacitet så som ett tyskt bolag. Enligt de tyska 

kollisionsreglerna är det bolagets faktiska säte och inte dess registrering som 

är avgörande för lagvalet. Eftersom bolaget, trots sin registrering i 

Nederländerna, hade sitt faktiska säte i Tyskland prövades bolagets 

rättskapacitet och partshabilitet enligt tysk rätt.251 EU-domstolen 

konstaterade inledningsvis att en medlemsstats underlåtenhet att erkänna 

rättskapaciteten hos ett bolag som har bildats i överensstämmelse med 

rättsordningen i en annan medlemsstat i princip innebär en otillåten 

begränsning av etableringsfriheten.252 Vad gäller frågan om begränsningen 

av etableringsfriheten är motiverad gjorde Tyskland bland annat gällande, 

för det fall EU-domstolen finner att den så kallade sätesprincipen utgör en 

begränsning av etableringsfriheten, att de tyska internationella privaträttsliga 

reglerna syftar till att åstadkomma rättssäkerhet och borgenärsskydd och att 

en begränsning av etableringsfriheten därmed är motiverad med hänsyn till 

allmänintresset.253 EU-domstolen konstaterar att det inte kan uteslutas att 

tvingande hänsyn till allmänintresset, exempelvis avseende skydd av 

 
248 Centros, p. 38–39.   
249 Fritz (2020), s. 237.  
250 Mål C-208/00 Überseering BV mot Nordic Construction Company Baumanagement 

GmbH (NCC), EU:C:2002:632. 
251 Michael Bogdan, ”Rätt att välja bland nationella bolagsformer inom EU”, Ny Juridik nr 

1 2004, s. 12 f.  
252 Überseering, p. 82.  
253 Überseering, p. 84, 87.  
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borgenärers intresse, under vissa omständigheter kan motivera 

begränsningar av etableringsfriheten men att en sådan hänsyn inte kan 

motivera att ett bolag som bildats i en annan medlemsstat, där det har sitt 

säte enligt bolagsordningen, inte tillerkänns rättskapacitet och därmed inte 

heller partsbehörighet.254 Tysklands invändning med hänvisning till sina 

internationella privaträttsliga regler vann därmed inte framgång i målet. 

Någon möjlighet för en medlemsstat att med hänvisning till 

kringgåendeläran bortse från en konstlad anknytning till en annan 

medlemsstat kan inte ansetts föreligga, eftersom etableringsfriheten ges 

företräde framför landets internationella privaträttsliga regler.255 

 

Även i Cadbury Schweppes pie & Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot 

Commissioners of Inland Revenue256 (Cadbury Schweppes), meddelad 12 

september 2006, som rörde val av förmånligaste skattelagstiftning 

aktualiserades etableringsfriheten. I målet hade Cadbury Schweppes-

gruppen med säte i Storbritannien, i Irland bildat två dotterbolag endast för 

att kunna dra nytta av det mer gynnsamma skattesystemet där. Enligt 

Storbritannien hade bolagen bildats endast för att kringgå Storbritanniens 

CFC-regler (Controlled Foreign Company rules) som syftar till att hindra 

skatteundandragande till följd av att företag på ett konstlat sätt överför 

vinster från den medlemsstat där det har sin etablering till ett dotterbolag i 

en annan medlemsstat med lägre beskattningsnivå.257 Cadbury Schweppes 

gjorde gällande att Storbritanniens skatteregler stred mot 

etableringsfriheten.258 Den nationella domstolen hänsköt målet till EU-

domstolen med frågan om Cadbury Schweppes missbrukat 

etableringsfriheten.259 EU-domstolen konstaterar inledningsvis att 

medborgarna i en medlemsstat inte får utnyttja de möjligheter som instiftas 

genom fördraget för att på ett otillbörligt sätt försöka kringgå den nationella 

 
254 Überseering, p. 92–93.  
255 Bogdan (2004), s. 12.  
256 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes pie & Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot 

Commissioners of Inland Revenue, EU:C:2006:544.  
257 Fritz (2020), s. 237; Cadbury Schweppes, p. 5–12.  
258 Fritz (2020), s. 237; Cadbury Schweppes, p. 21.  
259 Fritz (2020), s. 237; Cadbury Schweppes, p. 23.  
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lagstiftningen. Inte heller har de rätt att åberopa bestämmelser i 

gemenskapsrätten när det är fråga om missbruk eller bedrägeri.260 Dock kan 

en inskränkning av etableringsfriheten inte motiveras av behovet av att 

bekämpa missbruk annat än om den särskilt tjänar ändamålet att hindra 

beteenden som består i att rent konstlade upplägg som skapas i syfte att 

undvika skatt som normalt ska betalas på vinst från verksamhet som bedrivs 

inom det nationella territoriet.261 Konstaterandet av om det föreligger ett 

rent konstlat upplägg förutsätter, förutom ett subjektivt element i form av en 

avsikt att uppnå en skattemässig fördel, att det av de objektiva 

omständigheterna framgår att det ändamål som eftersträvas med 

etableringsfriheten inte har uppnåtts trots att kraven i gemenskapsrätten 

formellt sätt har iakttagits.262 EU-domstolens slutsats skiljer sig från den i 

Centros. Avgörandet har ansetts klargöra att principen om rättsmissbruk 

gäller vid kringgående av nationella bestämmelser till följd av missbruk av 

fördragsbestämmelser.263 

6.2.3 Sammanfattande kommentarer  

Utifrån den uttryckliga hänvisningen till kringgåendeläran i 

arvsförordningens preambel och utifrån utvecklingen i praxis av principen 

av missbruk av EU-rätten kan det konstateras att även om 

etableringsfriheten är en grundläggande frihet inom EU kan det vid ett 

uppenbart missbruk av EU-rättsliga bestämmelser finnas en viss möjlighet 

för medlemsstaterna att hänvisa till kringgåendeläran, i vart fall om den 

nationella lagstiftningen som har kringgåtts grundar sig på tungt vägande 

nationella intressen. EU-rätten kan anses stärka kringgåendelärans ställning 

i svensk rätt, då det finns stöd i EU-rätten att en hänvisning till läran är 

möjlig när nationell lag har kringgåtts.  

 
260 Cadbury Schweppes, p. 35.  
261 Cadbury Schweppes, p. 55.  
262 Cadbury Schweppes, p. 64.  
263 Fritz (2020), s. 238.  
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7 Analys och slutsats  

7.1 Inledning  

Även om Sveriges inställning till surrogatmoderskap är negativ och den 

svenska regleringen kring assisterad befruktning och fastställande av 

föräldraskap syftar till att motverka att svenska personer vänder sig till 

utlandet för att använda sig av en surrogatmoder så ökar ändå förekomsten 

av sådana arrangemang. Syftet med detta kapitel är att analysera vilken 

funktion kringgåendeläran kan fylla för att motverka att svenska personer 

kringgår svensk lagstiftning genom att genomgå ett surrogatarrangemang i 

utlandet. En förutsättning för att en hänvisning till kringgåendeläran vid 

surrogatarrangemang i utlandet ska vara möjlig är att förfarandena kan anses 

omfattas av läran. För att ett förfarande ska anses omfattas av läran måste ett 

otillbörligt kringgående av svensk lag ha gjorts genom ett avsiktligt 

missbrukande av den internationellt privaträttsliga regleringen.  

 

Hur en hänvisning till kringgåendeläran förhåller sig till rätten till privat- 

och familjeliv som följer av artikel 8 i Europakonventionen kommer också 

att diskuteras. Slutligen kommer även två alternativa lösningar till hur 

Sverige kan motverka förekomsten av surrogatmoderskap att belysas och 

diskuteras.  

 

I svensk rätt har en hänvisning till läran skett i ett fåtal avgöranden för att 

förhindra att svensk lagstiftning kringgås. Kringgående av lag kan i svensk 

rätt motverkas genom att den internationella privaträttsliga regleringen 

utformas på ett sätt som gör att den inte går att missbrukas. Om regleringen 

ändå missbrukas ger praxis stöd för att en hänvisning till kringgåendeläran 

kan möjliggöra ett avsteg från den aktuella internationellt privaträttsliga 

regleringen, genom att exempelvis tillämpa den egentliga 

anknytningsfaktorn. Är det uppenbart att en person upptagit hemvist i ett 

annat land, endast i syfte att undvika tillämpningen av det landets lag dit 
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relevant anknytning föreligger, så kan en hänvisning till kringgåendeläran 

möjliggöra ett bortseende från den nya, upptagna hemvisten.  

7.2 Kringåendeläran vid 
surrogatarrangemang i utlandet 

7.2.1 Lärans tillämplighet  

Kringgåendeläran förutsätter ett missbrukande av internationellt 

privaträttsliga regler. Eftersom surrogatmoderskap inte är tillåtet i Sverige 

vänder sig svenska personer som vill genomföra ett sådant arrangemang till 

surrogatvänliga länder, där metoden är tillåten och där de tilltänkta 

föräldrarna kan fastställas som barnets rättsliga föräldrar. De tilltänka 

föräldrarnas förhoppning är sedan att den utländska fastställelsen av 

föräldraskapet ska kunna erkännas i Sverige. Förfarandet bör därför anses 

utgöra den varianten av kringgående som utgör ett missbruk av domsrätt- 

och erkännandereglerna, alltså de fall där ett viss lands jurisdiktion helt 

bortses ifrån. En jämförelse kan göras med de så kallade ”skilsmässofallen”, 

där par vänder sig till utlandet för att snabbt och enkelt genomgå en 

skilsmässa som kanske inte hade varit möjlig enligt hemlandets materiella 

lagstiftning med förhoppningen att skilsmässan därefter skall erkännas i 

Sverige. 

 

Som tidigare har redogjorts för har två argument framförts om varför 

kringgående av lag är att anse som otillbörligt, nämligen om det är orättvist 

mot någon annan eller om det strider mot ett nationellt intresse i det land 

vars lag kringgås. Fallen med surrogatmoderskap är att anse som otillbörliga 

utifrån båda argumenten. Gällande om förfarandet är orättvist mot någon 

annan så är surrogatmoderskap förenat med stora kostnader och kan därför 

anses orättvist mot de som inte har de ekonomiska förutsättningarna att 

genomföra ett surrogatmoderskap i utlandet. Vidare är det att anse som 

otillbörligt eftersom det strider mot ett svenskt intresse. Sverige har ända 

sedan surrogatmoderskap behandlades för första gången i en statlig 

utredning varit av uppfattningen att surrogatmoderskap bör motverkas, då 
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metoden anses strida mot kvinnors självbestämmanderätt och mot 

människovärdesprincipen. Parternas avsikt att kringgå nationell lagstiftning 

är vid surrogatmoderskap tydlig eftersom det genomförs i utlandet för att 

kringgå de svenska reglerna som syftar till att motverka förekomsten av 

surrogatarrangemang.    

7.2.2 Kringgående av lag  

För att kringgående ska föreligga måste de tilltänkta föräldrarna lyckas i sitt 

uppsåt att få deras rättsliga föräldraskap fastställt till barnet i det land vars 

lagstiftning förfarandet syftade till att kringgå. I följande avsnitt kommer det 

analyseras i vilken utsträckning de tilltänkta föräldrarna kringgår svensk 

lagstiftning vid ett surrogatmoderskap i utlandet.  

7.2.2.1 Den tilltänkta modern  

Rättsligt moderskap i svensk rätt grundar sig på mater est-regeln. Regeln har 

ansetts som internationellt tvingande och syftar till att motverka att 

surrogatmoderskap genomförs i Sverige. Fastställande av moderskap för en 

tilltänkt moder efter ett surrogatmoderskap i utlandet kan göras på två sätt. 

Är den tilltänkte modern gift eller samboende med en man som har fått sitt 

rättsliga faderskap fastställt kan den tilltänkte modern adoptera barnet 

genom en så kallad närståendeadoption. Högsta domstolens avgöranden i 

NJA 2019 s. 504 och NJA 2019 s. 969 har även öppnat upp för en viss 

möjlighet för en tilltänkt moder att få sitt moderskap fastställt genom 

erkännandet av ett utländsk avgörande som fastställt hennes moderskap till 

barnet.  

 

Som framkommer av NJA 2006 s. 505 är det en förutsättning vid en 

närståendeadoption att samtycke från den andra föräldern föreligger vid den 

tidpunkt som adoptionsansökningen prövas. I målet lyckades inte den 

tilltänkte modern bli fastställd som rättslig förälder till barnet. Det finns 

därför inte något behov av en hänvisning till kringgåendeläran vid sådana 

fall, eftersom reglerna om fastställande av rättsligt föräldraskap lyckas 

motverka att ett sådant arrangemang får det genomslag som den tilltänkte 

modern önskade, nämligen att fastställas som rättslig förälder till barnet.  
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Det har dock framförts att utgången i målet visar att reglerna om 

fastställande av föräldraskap inte bör användas i syfte att motverka 

surrogatarrangemang, eftersom de inte i tillräcklig utsträckning tillgodoser 

det tillkomna barnets intressen. I målet bedömdes intresset av att motverka 

surrogatarrangemang och att upprätthålla de svenska adoptionsreglernas 

genomslag väga tyngre än att barnet fick fastställt en rättslig relationen till 

den tilltänkta modern som hade en genetisk koppling till barnet och som 

ville utöva det faktiska föräldraskapet. Med anledning av den senaste tidens 

utveckling i praxis är det troligt att utfallet i målet, om det prövades idag, 

blivit att det utländska avgörandet erkändes i Sverige.  

 

Genom NJA 2019 s. 504 utökades möjligheterna för tilltänkta mödrar att få 

sitt rättsliga moderskap fastställt till ett barn som tillkommit genom ett 

surrogatarrangemang i utlandet. Erkännandet av det utländska avgörandet 

skedde i strid med mater est-regeln, vilket innebär att regeln inte längre är 

att anse som internationellt tvingande. I målet lyckades den tilltänkte 

modern med sitt uppsåt att få sitt föräldraskap fastställt till barnet i Sverige, 

kringgåendeläran är därför tillämplig. 

 

NJA 2019 s. 969 utökades ytterligare möjligheterna för tilltänkta mödrar att 

få sitt föräldraskap fastställt. I målet fanns det ingen genetisk koppling 

mellan den tilltänkte modern och barnet och trots att det fanns en eventuell 

möjlighet för den tilltänkta modern att nå framgång med sin 

adoptionsansökan så erkändes det utländska avgörandet. Anledningen till 

Högsta domstolens resonemang grundar sig troligtvis i Europadomstolens 

rådgivande yttrande, där det framkommer att ett fastställande av moderskap 

kan ske genom adoption, om denna process enligt nationella regler kan ske 

skyndsamt och effektivt. Även i detta fall är kringgåendeläran tillämplig. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en tilltänkt moder, oavsett 

genetisk koppling till barnet, har relativt goda möjligheter att få sitt rättsliga 

föräldraskap fastställt till ett barn som tillkommit genom ett 

surrogatmoderskap i utlandet. Detta innebär att svensk lagstiftning, som 
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grundar sig på en regel som har ansetts som internationellt tvingande, 

kringgås.  

7.2.2.2 Den tilltänkte fadern  

Eftersom det rättsliga faderskapet i svensk rätt grundar sig på den genetiska 

kopplingen till barnet har en tilltänkt fader med en genetisk koppling till 

barnet goda möjligheter att få föräldraskapet erkänt i Sverige. Är 

surrogatmodern gift ska hennes make enligt faderskapspresumtionen anses 

som barnets fader, om det följer av lagen i den stat där barnet fick hemvist. 

Barn tillkomna genom ett surrogatmoderskap anses som regel ha sin 

hemvist i födelselandet. Eftersom barnets födelseland är surrogatvänligt 

kommer troligtvis den tilltänka fadern fastställas som barnet rättsliga 

förälder i det landet. Är så inte fallet kan faderskapspresumtionen brytas 

genom att det visats att den tilltänkte fadern har en genetisk koppling till 

barnet. Genom lagändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2019, som 

utökar socialnämnders behörighet, utökades möjligheten för en tilltänkt 

fader att fastställa sitt rättsliga föräldraskap ytterligare.  

 

Föreligger inte någon faderskapspresumtion kan en talan om fastställelse av 

faderskap enligt 4 § IFL tas upp av svensk domstol om den tilltänkte fadern 

har sin hemvist i Sverige. Vid en sådan prövning är det enligt 5 § IFL lagen 

i den stat där barnet fick sin hemvist när målet avgörs i första instans som 

ska tillämpas. Eftersom barnet som regel får hemvist i sitt surrogatvänliga 

födelseland, är det troligtvis den tilltänkta fadern som är att anses som 

barnets förälder, oavsett en genetisk koppling till barnet.  

 

Vad gäller erkännande av utländska faderskapsavgöranden är 

utgångspunkten att de ska erkännas i Sverige. Vad gäller en tilltänkt fader 

som inte har någon genetisk koppling till barnet så får det av hovrättspraxis 

anses klarlagt att ett utländskt avgörande som fastställer en tilltänkt fader 

som inte har någon genetisk koppling till barnet kan erkännas i Sverige.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en tilltänkt fader, oavsett 

genetisk koppling till barnet, har goda möjligheter att få sitt föräldraskap till 
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barnet gällande i Sverige och på så sätt kringgå den svenska lagstiftningen 

som syftar till att motverka förekomsten av surrogatarrangemang. 

Kringgåendeläran blir därför tillämplig. 

7.2.3 Hur ska kringgående vid 
surrogatarrangemang motverkas?  

Det råder enighet i doktrin att det bästa sättet att motverka kringgående av 

lag är att utforma de internationellt privaträttsliga reglerna så att de inte går 

att missbruka. Idag motverkas förekomsten av surrogatmoderskap i svensk 

rätt genom utformningen av regleringen kring assisterad befruktning och 

fastställandet av rättsligt föräldraskap. Som har framkommit är den 

nuvarande ordningen inte effektiv, eftersom både den tilltänkte modern och 

fadern många gånger lyckas i sitt uppsåt att kringgå den svenska 

lagstiftningen och få sina föräldraskap fastställda till barnet i Sverige.  

 

Ett tänkbart tillvägagångssätt för att motverka kringgående av svensk 

lagstiftning vid surrogatmoderskap är att genom en hänvisning till 

kringgåendeläran göra ett avsteg från de tillämpliga internationellt 

privaträttsliga reglerna. Att ett avsteg från de egentligen tillämpliga 

internationellt privaträttsliga regler kan göras får stöd av praxis, där Högsta 

domstolen gjort liknande avsteg från tillämpningen av en lagvalsregel. I 

praktiken hade tillvägagångssättet inneburit en vägran att erkänna ett 

utländsk avgörande som fastställer de tilltänkta föräldrarnas rättsliga 

föräldraskap till ett barn som tillkommit genom ett surrogatarrangemang i 

utlandet. På så sätt hade även de fall som inte kan motverkas genom 

regleringen om fastställande av föräldraskap kunnat motverkas. En 

hänvisning till kringgåendeläran förutsätter dock att förfarandet inte står i 

strid med rätten till privat- och familjeliv som följer av artikel 8 i 

Europakonventionen. 
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7.3 Kringgåendeläran i förhållande till 
Europakonventionen 

Rätten till privat- och familjeliv som följer av artikel 8 i 

Europakonventionen begränsar möjligheterna att genom en hänvisning till 

kringgåendeläran motverka förekomsten av surrogatmoderskap i Sverige.  

 

Har någon av de tilltänkta föräldrarna en genetisk koppling till barnet så 

följer det av Europadomstolens praxis att ett erkännande av en redan 

etablerad förälder-barnrelation strider mot barnets rätt till privatliv. Att ett 

utländsk avgörande om moderskap erkändes i strid med master est-regeln i 

NJA 2019 s. 504 och NJA 2019 s. 969 är en följd av Sveriges åtaganden 

enligt Europakonventionen. Ett vägrande av erkännande av ett sådant 

avgörande med hänvisning till kringgåendeläran hade sannolikt också varit i 

strid med Europakonventionen och hade därmed blivit utan verkan.  

 

Att vägra att erkänna ett utländska avgörande med hänvisning till 

kringgåendeläran kan alltså endast göras i de fall det inte står i strid med 

rätten till privat- och familjeliv som följer av Europakonventionen.  

I Europadomstolens praxis har rätten till privat- och familjeliv ansetts 

omfatta både en genuin önskan hos de tilltänkta föräldrarna att bli föräldrar 

samt familjerelationer som potentiellt hade kunnat utvecklas. Med tanke på 

artikelns omfattande tillämpningsområde är det troligtvis endast i ett antal 

begränsade fall som artikeln inte aktualiseras och en hänvisning till 

kringgåendeläran kan göras utan att strida mot Sveriges åtaganden enligt 

Europakonventionen. 
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7.4 Alternativa lösningar   

7.4.1 Utökade möjligheter att göra utländska 
föräldraskap gällande i Sverige   

Som en följd av Högsta domstolens avgörande i NJA 2019 s. 504 och de 

rättsliga problem som avgörandet belyste tillsattes en utredning i syfte att 

utöka möjligheten att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige. 

Samtidigt kvarstår Sveriges inställning att surrogatmoderskap ska 

motverkas. En utökad möjlighet att göra utländska föräldraskap gällande i 

Sverige kommer bättre att tillgodose det tillkomna barnets intresse. Det 

kommer dock ytterligare utöka möjligheten för svenska personer att lyckas i 

sitt uppsåt att få sitt rättsliga föräldraskap gällande i Sverige efter ett 

surrogatarrangemang i utlandet, vilket i sin tur riskerar leda till att 

förekomsten av surrogatarrangemang ökar.  

7.4.2 Haagkonferensen för internationell 
privaträtt  

Haagkonferensen för internationell privaträtt är en mellanstatlig 

organisation som arbetar för att gradvis utveckla en enhetlig internationell 

privaträtt.264 Sverige deltog för första gången i Haagkonferensens arbete år 

1894 och har sedan dess ratificerat flera av Haagkonferensens 

konventioner.265 

 

Inom Haagkonferensen pågår sedan år 2016 ”The Parentage / Surrogacy 

Project” där en särskild expertgrupp har fått i uppdrag att studera 

internationellt privaträttsliga frågor som påträffas i samband med 

fastställande av rättsligt föräldraskap, med särskild fokus på 

surrogatarrangemang.266 Expertgruppen har fått i uppdrag att ta fram förslag 

till en konvention om erkännande av utländska avgöranden om föräldraskap 

 
264 Hans van Loon, ”The Hague Conference – its origins, organization and achievements”, 

SVJT, 2019, s. 296.  
265 Jänterä-Jareborg (1997), s. 98; Eek (1962), s. 34; Karlgren (1945), s. 35.   
266 Hague Conference on Private International Law, ”The Parentage / Surrogacy Project”, 

<www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy> (hämtad 2021-05-

20). 
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tillsammans med ett särskilt protokoll om erkännande av utländska 

föräldraskap som grundar sig i ett surrogatarrangemang.267 Protokollet ska 

syfta till att stärka skyddet för surrogatmödrar och barn i de länder där 

surrogatmoderskap är tillåtet. Expertgruppens utgångspunkt är att införa 

vissa minimumstandarder, där ett utländsk erkännande om föräldraskap ska 

kunna erkännas om dessa minimumstandarder har följts i landet där 

surrogatarrangemanget genomfördes.268  

 

Även om Haagkonferensens arbete leder till en konvention med tillhörande 

protokoll som reglerar fastställandet av utländska föräldraskapsdomar så 

kommer Sveriges eventuella tillträde till konventionen inte leda till att 

förekomsten av surrogatarrangemang i Sverige minskar. Ett tillträde till en 

eventuell konvention kommer troligtvis leda till att Sverige åtar sig att 

erkänna utländska föräldraskapsavgöranden som grundar sig i ett 

surrogatarrangemang. Fördelen är dock att surrogatarrangemangen då är 

bättre reglerade, genom de minimumstandarder som ställs upp för att skydda 

surrogatmodern och det tillkomna barnet. Eftersom Haagkonferensens 

arbete med konventionen är långt ifrån färdigt går det dock inte att dra några 

långtgående slutsatser om vad en sådan konvention hade inneburit för 

Sverige.  

7.5 Avslutande reflektioner  

Avslutningsvis kan det konstateras att kringgåendeläran kan fylla en särskild 

funktion för att motverka att personer med hemvist i Sverige kringgår den 

svenska regleringen gällande assisterad befruktning och fastställande av 

rättsligt föräldraskap, detta dock endast i de, troligtvis begränsande, antal 

fall där en hänvisning till läran inte strider mot rätten till privat- och 

familjeliv som följer av Europakonventionen.  

 
267 Hellner (2019), s. 445; Hague Conference on Private International Law, ”The Parentage 

/ Surrogacy Project”, <www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy> 

(hämtad 2021-05-20). 
268 Hellner (2019), s. 446.  
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Eftersom gränsöverskridande surrogatarrangemang möjliggörs genom olika 

länders olika uppfattning och reglering kring surrogatmoderskap kommer 

det bli svårt att motverka förekomsten av sådana arrangemang genom 

nationell lagstiftning. Så länge andra länder tillåter surrogatmoderskap 

kommer möjligheten för svenska personer att vända sig till dessa länder att 

kvarstå. För att bäst tillgodose de tillkomna barnets intressen går den 

svenska utvecklingen mot ett mer tillåtande sätt att erkänna utländska 

föräldraskapsavgöranden, något som ökar möjligheten för svenskar att 

genomföra surrogatmoderskap i utlandet. Det kan konstateras att det blir 

svårt att i svensk rätt upprätthålla ett förbud mot surrogatmoderskap, även 

med en hänvisning till kringgåendeläran.  

 

Som det ser ut nu så är en lösning likt Haagkonferensens arbete mot ett 

internationellt instrument som reglerar surrogatmoderskap den lösning som 

bäst tillgodoser både Sveriges, surrogatmoderns och det tillkomna barnets 

intressen. Ett instrument innehållandes vissa minimumstandarder kan 

garantera att i alla fall vissa av de intressen som Sveriges motverkande av 

surrogatmoderskap syftar till att skydda kan beaktas och få genomslag.  
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