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SAKEN 

Adoption 

_____________ 

 

Efter genomgång av handlingarna i ärendet antecknas följande.  

 

Anders Olsson har ansökt om att få adoptera Ida Ljungs son Mio, 080904-0793, i 

syfte att fostra honom som sin egen son tillsammans med Ida Ljung. Som grund för 

ansökan har han i huvudsak anfört följande. Ida Ljung fick sonen Mio genom 

insemination från en anonym donator år 2008. Han blev tillfrågad om han kunde vara 

en viktig person i Mios liv och han har sedan Mio var nio månader gammal varit en 

aktiv del av Mios liv och fungerar nu som Mios far. Ida Ljung och han har aldrig haft 

en parrelation. De är vänner, familj och föräldrapartners. År 2011 beslutade Ida Ljung 

och han att genom hemmainsemination skaffa ytterligare ett gemensamt barn och den 

16 juli 2012 föddes Lovi, som de har gemensam vårdnad om. Ida Ljung och han ser sig 

idag som likvärdiga föräldrar för båda barnen och de önskar att Mio genom adoption 

ska få samma rättigheter gentemot honom som Mio har mot Ida Ljung.  
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Mio saknar idag rättsliga band till honom. Han är inte biologisk far till Mio men är på 

alla plan som en far för denne. Han är även far till Mios syster Lovi. För det fall han 

och Ida Ljung skulle hamna i konflikt eller om Ida Ljung skulle avlida har Mio idag 

inga rättigheter mot honom. Inte heller har Mio någon rätt till umgänge med honom för 

det fall att Ida Ljung skulle vägra Mio att träffa honom. Dessa rättigheter skulle kunna 

tillgodoses genom att han tillåts att adoptera Mio.  

 

Artikel 8 i Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (härefter ”Europakonventionen”) omfattar bl.a. rätt 

till skydd för familjeliv och ställer krav på aktiva åtgärder från myndigheter för att 

tillgodose konventionens rättigheter, däribland att ge möjlighet till adoption. 

Europadomstolen har i flera fall framhållit att artikeln innefattar en rätt för barn och 

föräldrar att få åtgärder vidtagna för att kunna få umgänge, samt en skyldighet för 

staterna att vidta sådana åtgärder. Enligt artikel 14 i Europakonventionen ska dessa 

rättigheter säkerställas utan åtskillnad grundad på kön, ras, hudfärg, språk, religion, 

politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till 

nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Med ”börd” omfattas 

bl.a. att barn födda utom äktenskap inte får behandlas sämre än barn födda inom 

äktenskap. Detta innebär att Europakonventionen säkerställer rätten till skydd för 

familjeliv i artikel 8 utan åtskillnad mellan barn med gifta eller ogifta föräldrar, om de 

objektiva omständigheterna i övrigt är likartade. Mios situation är att jämföra med den 

då en ensamstående mor gifter sig och ansöker om gemensam adoption tillsammans 

med sin nyblivne make. Ett avslag av den här adoptionsansökan skulle innebära att 

Mio, Ida Ljung och han diskrimineras p.g.a. börd.  

 

Vidare har Sverige antagit FN:s konvention om barns rättigheter (härefter 

”Barnkonventionen”) som i artiklarna 3 och 21 framhäver att barnets bästa ska beaktas 

särskilt vid adoption. Enligt artikel 9 ska staten se till att barn inte särskiljs från sina 

föräldrar och enligt artikel 2 ska dessa rättigheter tillkomma barn utan diskriminering.  
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Att neka honom rätten att adoptera Mio kan inte under några omständigheter vara en 

konventionsenlig tolkning av barnets bästa. Tingsrätten bör därför enligt 11 kap. 14 § 

regeringsformen underlåta att tillämpa kravet på äktenskap vid gemensam adoption.  

 

Ingen ersättning har getts eller utlovats för adoptionen.  

 

Ida Ljung har samtyckt till adoptionen förutsatt att hennes rättsliga status till Mio som 

förälder och vårdnadshavare inte förändras.  

 

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har tillstyrkt adoptionen och uppgett att adoptionen 

verkar vara till fördel för Mio.  

 

Tingsrätten meddelar följande 

 

SLUTLIGA BESLUT 

 

Slut 

 

Anders Olssons ansökan avslås. 

 

Skäl 

 

Är det möjligt enligt den svenska adoptionslagstiftningen att både Ida Ljung och 

Anders Olsson får rättslig status som Mios föräldrar? 

 

Enligt svensk adoptionslagstiftning får en make med den andre makens samtycke 

adoptera dennes barn. Någon liknande rätt finns inte för sambos eller för andra 

partners. Lagen förbjuder inte explicit att en sambo/partner med den andre 

sambons/partnerns samtycke adopterar dennes barn. En ovillkorlig följd av ett sådant 

bifall i domstol blir dock att den andre sambon/partnern förlorar sitt föräldraskap till 

barnet. 
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I alla typer av beslut i domstol som rör barn ska hänsyn tas till barnets bästa. I det här 

ärendet är Anders Olsson och Ida Ljung överens om att det bästa för Mio är att även 

Anders Olsson blir Mios förälder i rättsligt hänseende. Även socialnämnden har 

uppgett att en adoption verkar vara till Mios fördel. Det saknas alltså helt skäl att tro att 

det inte vore till Mios bästa att också Anders Olssons föräldraskap skulle ges en 

rättslig status. Eftersom den svenska lagstiftningen inte ger utrymme för en sådan 

lösning och då Ida Ljung har villkorat sitt samtycke till adoptionen saknar dock 

tingsrätten möjlighet att med stöd av föräldrabalken bifalla ansökan. 

 

Tingsrätten har då att pröva om de rättigheter som följer av Europakonventionen, som 

gäller som lag i Sverige, innebär att ansökan ändå ska bifallas. Tingsrätten har också 

att pröva om Sveriges åtagande enligt Barnkonventionen kan få någon betydelse för 

utfallet i ärendet. 

 

Strider den svenska adoptionslagstiftningen mot Europakonventionen? 

 

Vid prövningen av om den svenska adoptionslagstiftningen strider mot 

Europakonventionen anser tingsrätten att både Mios och Anders Olssons rättigheter 

enligt artikel 8 och artikel 14 i Europakonventionen ska tas i beaktande.  

 

Även om Europakonventionen i större utsträckning än svensk lagstiftning ger utrymme 

för skydd av föräldrars rättigheter (”parental rights”) garanterar konventionen inte 

rätten i sig att adoptera (Fretté v. France, no. 36515/97, den 26 februari 2002). Ett 

flertal av de adoptionsmål som har prövats i Europadomstolen har rört frågan huruvida 

skillnader mellan heterosexuellas och homosexuellas möjligheter att adoptera har varit 

förenliga med Europakonventionen. Frågan var bl.a. uppe till prövning i 

storkammarmålet X and Others v. Austria (no. 19010/07, den 19 februari 2013). Målet 

gällde två kvinnor som levde i en etablerad homosexuell relation där den ena kvinnan 

hade ansökt om att få adoptera den andra kvinnans son utan att detta skulle påverka 

den andra kvinnans rättsliga status som förälder av barnet (”second-parent adoption”). 
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Europadomstolen fann att de österrikiska domstolarna hade brutit mot artiklarna 8 och 

14 i Europakonventionen genom att inte ge kvinnorna möjlighet att adoptera och att 

båda kvarstå som föräldrar till sonen då den nationella lagstiftningen möjliggjorde 

sådan adoption för ogifta heterosexuella par. Europadomstolen fann dock att det inte 

hade skett någon kränkning av artiklarna 8 och 14 i Europakonventionen när 

kvinnornas situation jämfördes med gifta pars möjligheter till sådan adoption och 

betonade att det av äktenskapet följer vissa rättsliga konsekvenser, som ger 

äktenskapet en särställning i förhållande till andra samlevnadsformer. 

Europadomstolen hade inför domen genomfört en komparativ studie av ett stort antal 

medlemsstaters adoptionslagstiftning och funnit att en majoritet av dessa 

medlemsstater begränsade rätten till denna typ av adoption (second-parent adoption) 

till makar. När det gäller barnperspektivet finns det inget som tyder på att 

Europadomstolen inte tagit detta i beaktande i dess bedömning eftersom det barn som 

önskade få bli adopterat även han var sökande i målet. Europadomstolen hänvisade 

också till Barnkonventionen i domen. 

 

Svensk adoptionslagstiftning är könsneutral vilket innebär att samma regler gäller för 

heterosexuella och homosexuella makar/sambos/partners. Europadomstolens slutsatser 

i X and Others v. Austria talar för att den svenska adoptionslagstiftningen inte strider 

mot artiklarna 8 och 14 i Europakonventionen. 

 

Kan Sveriges åtagande enligt Barnkonventionen påverka utfallet i ärendet?  

 

Till skillnad från Europakonventionen gäller inte Barnkonventionen som lag i Sverige. 

Sveriges åtagande innebär dock att den svenska lagstiftningen ska leva upp till 

Barnkonventionens krav. Frågan om domstolarna ska kunna tillämpa 

Barnkonventionen i det enskilda fallet har utifrån vad tingsrätten har förstått inte något 

tydligt svar. Högsta domstolen prövade nyligen ett mål som gällde ett utmätningsbeslut 

av en fastighet där även barn bodde. Högsta domstolen fastslog att domstolen ska 

beakta Europakonventionens artikel 8 vid den intresseavvägning mellan sökandens och 

gäldenärens olika intressen som följer av utsökningsbalken. Högsta domstolen fann 
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även att det hänsynstagande till barnets bästa som följer av Barnkonventionen då ska 

ha betydelse (beslut meddelat den 27 december 2913, mål nr Ö 2656-13). En möjlig 

slutsats av beslutet är att Högsta domstolen anser att Barnkonventionen ska kunna ge 

viss vägledning vid tolkning av svensk lagstiftning. Den slutsatsen ger dock enligt 

tingsrättens mening inte något utrymme för att underkänna svensk lag med stöd av 

Barnkonventionen. 

 

Vad blir följden av detta? 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att allt tyder på att ett bifall av Anders 

Olssons ansökan om adoption av Mio, med en möjlighet att låta Ida Ljung ha kvar sin 

rättsliga status som förälder till Mio, skulle vara till Mios bästa. Tingsrätten anser sig 

dock sakna möjlighet att med gällande lagstiftning fatta ett sådant beslut. Anders 

Olssons ansökan måste därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 406) 

Överklagande ställs till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten senast den 30 maj 2014. 

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva ärendet. 

_____________ 

 

Som ovan,  

 

 

Maria Sundqvist 

Protokollet uppvisat/ 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – BESLUT I TVISTEMÅL OCH ÄRENDE 
(prövningstillstånd krävs) 
 

Den som vill överklaga tingsrättens beslut ska 
göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas 
eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet 
prövas av den hovrätt som finns angiven i slu-
tet av beslutet. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från beslutets datum. Sista 
dagen för överklagande finns angiven på sista 
sidan i beslutet. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras att prövningstillstånd 
meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd 
om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd med-
delas går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
tingsrättens avgörande fast. Det är därför vik-
tigt att det klart och tydligt framgår av överkla-
gandet till hovrätten varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. det beslut som överklagas med angiv- 
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för beslutet,  

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens beslut som 
klaganden vill få till stånd, 

4. grunderna (skälen) för överklagandet, 

5. de omständigheter som åberopas till 
stöd för att prövningstillstånd ska 
meddelas, samt 

6. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av beslutet. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit.
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