SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07
Rotel 0713

BESLUT
2014-10-07
Stockholm

06952-14

SÖKANDE
l. Skatteverket
Folkbokföringssektionen Stockholm
106 61 Stockholm
Företrätt av processföraren Ulla Rydermark, samma adress
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1. Per Brännström, 710419-0017
2. Jim Nyberg, 740818-0516
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3. Bronwyn McSorley
4. William McSorley IV
båda med adress:
4 Morning Står Court Lincoln
Rhode Island 02865
USA
SAKEN
Erkännande av utländsk dom om faderskap

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE
Hovrätten förklarar att den av Family Court, State of Rhode Island, Providence, USA,
den 21 maj 2014 meddelade domen i mål nr PMS-14-000011 mellan å ena sidan Per
Brännström och Jim Nyberg och å andra sidan Bronwyn McSorley och William
McSorley IV, se bilaga A, gäller i Sverige såvitt angår frågan om fastställande av
faderskap.
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BAKGRUND
Lilly Brännström-Nyberg föddes i State of Rhode Island, USA, den 18 maj 2014 av
Bronwyn McSorley genom surrogatmoderskap. Ett embryo av spermier från Per
Brännström och ägg från en donator planterades efter provrörsbefruktning i Bronwyn
McSorleys livmoder. Födelsen föregicks av ett avtal mellan Bronwyn McSorley,
dennes make William McSorley IV och Per Brännström samt dennes make Jim
Nyberg. Genom avtalet skulle Bronwyn McSorley få viss ersättning av Per Brännström
och Jim Nyberg för att agera som surrogatmoder för dem.
Genom en dom av Family Court i State of Rhode Island den 21 maj 2014 har Per
Brännström förklarats vara Lilly Brännström-Nybergs legala och biologiska far och
Jim Nyberg hennes legala far. Lilly Brännström-Nybergs amerikanska födelseattest har
genom domen ändrats på så sätt att Per Brännström och Jim Nyberg antecknats som
föräldrar i stället för Bronwyn McSorley och William McSorley IV.
Per Brännström och Jim Nyberg har därefter anmält till Skatteverket att Lilly
Brännström-Nyberg har flyttat till Sverige.
YRKANDEN I HOVRÄTTEN
Skatteverket har med stöd av 9 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
begärt att hovrätten ska pröva om den amerikanska domen gäller i Sverige för den ene
fadern eller för båda fäderna.
Per Brännström, Jim Nyberg, Bronwyn McSorley och William McSorley IV har alla
beretts tillfälle att yttra sig.
HOVRÄTTENS SKÄL
Enligt 7 § första stycket lagen om internationella faderskapsfrågor gäller ett avgörande
av en utländsk domstol som innebär att ett faderskap fastställts eller hävts och som
vunnit laga kraft i Sverige, om det med hänsyn till en parts hemvist eller
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medborgarskap eller annan anknytning fanns skälig anledning att talan prövades i den
främmande staten. Det utländska avgörandet ska dock inte gälla om det föreligger
någon omständighet som nämns i andra stycket samma lagrum. Någon sådan
omständighet finns inte i detta fall.
Enligt 12 § samma lag ska bl.a. ett utländskt avgörande inte gälla här i landet, om det
skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att
erkänna avgörandet. Enligt lagens förarbeten bör den möjligheten kunna övervägas
främst i de fall där det står klart att domen inte stämmer överens med den biologiska
sanningen eller där det åtminstone råder grundade tvivel om den saken, men även då
bör det bara i undantagsfall komma i fråga att vägra erkännande av sådana skäl (se
SOU 1983:25 s. 143). Även i praxis har detta så kallade ordre public-förbehåll
tillämpats restriktivt (se NJA 1999 s. 181). Det kan alltså konstateras att den
omständigheten att faderskapsreglerna i den utländska lag som tillämpats verkar
främmande eller otillfredsställande från svensk synpunkt inte behöver betyda att
domen måste antas vara oacceptabel från svensk synpunkt.
Sverige saknar uttryckliga lagregler om surrogatmoderskap men frågan utreds för
närvarande (se dir. 2013:70). Förekomsten av surrogatmoderskap av såväl altruistisk
som av kommersiell natur kan därför inte sägas vara förenlig med svensk lagstiftning.
Med hänsyn till att lagstiftaren avsett att ordre public-regeln ska tillämpas restriktivt är
den bakomliggande omständigheten att Lilly Brännström-Nyberg tillkommit genom
surrogatmoderskap i sig inte tillräcklig för att den påföljande faderskapsdomen ska
anses vara uppenbart oförenlig med den svenska rättsordningen. Inte heller vad som
upplysts om arrangemanget kring surrogatmoderskapet leder till någon annan slutsats.
Att erkänna Per Brännströms faderskap är dessutom väl förenligt med svensk rätt
eftersom hans spermier har använts vid provrörsbefruktningen. När det gäller Jim
Nyberg ska noteras att svenska adoptionsregler möjliggör för en make att adoptera den
andre makens barn. De svenska reglerna om faderskap omfattar också vissa situationer
där en man kan anses var ett barns far trots att det inte överensstämmer med den
biologiska sanningen, se t.ex. l kap. 8 § föräldrabalken. Mot bakgrund av detta
kommer hovrätten till slutsatsen att det inte heller finns några hinder mot att erkänna
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domen såvitt avser Jim Nyberg trots att han inte är biologisk far till Lilly BrännströmNyberg.
En ytterligare omständighet hovrätten måste beakta är att Lilly Brännström-Nyberg för
närvarande står utan rättsliga föräldrar i Sverige. Domstolar och myndigheter har bl.a.
genom artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter och även genom nationella
bestämmelser i föräldrabalken att sätta barnets bästa i främsta rummet vid beslut som
rör barnet. Det bästa för Lilly Brännström-Nyberg måste enligt hovrättens mening vara
att hennes tilltänkta föräldrar Per Brännström och Jim Nyberg även i Sverige får status
som rättsliga föräldrar.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan och då det inte heller i övrigt föreligger några
hinder däremot, förklarar hovrätten att den amerikanska domen gäller i Sverige.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2014- II -c>4

I avgörandet har deltagit hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen
Cecilia Bergman och hovrättsrådet Agneta Munther, referent.
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PER ÅKE ANDREAS BRÄNNSTRÖM,
JM ROGER NYBERG,
, , ,... c
/TYi-iT.T'T'T/-YK-n-'-nn\

(PETITIONERS).

infe. till Svea hovrätt

REGiSTRATORSKONTORET

2ött -07- 1 7
FAMILY COUKT
DOCKETNO. \

VS.

BRONWYN McSORLEY and
WILLIAM McSORLEY IV
(RESPONDENTS)
JUDGMENT AND ORDER
Upon consideration of the consented to complaint, affidavits of all the parties and
of Dr. Michael Doyle, M.D., and the parties having agreed to judgment, it is hereby
ordered and adjudged that:
1.

Jim Roger Nyberg is a legal father of a single female child delivered by
Bronwyn McSorley on May 18. 2014, ät Women & Infants Hospital, and snäll
betreated as same by any hospital or medical professional located in the State
of Rhode Island making decisions conceming the children.

2.

Per AJce Andreas Brännström is a legal and biological father of the female
child delivered by Bronwyn McSorley on May 18, 2014, ät Women & Infants
Hospital, and shall be treated as same by any hospital or medical professional
located in the State of Rhode Island making decisions conceming the children.

3.

That Per Åke Andreas Brännström and Jim Roger Nyberg shall have the right
to visit with said child during her stay ät Women & Infants Hospital, and shall
have the excmsive right to make any and all medical decisions conceming the
child's general welfare, incmding but not limited to all medical care and
treatment

4.

That Women & Infants Hospital shall allow the Petitioners, Per Åke Andreas
Brännström and Jim Roger Nyberg to cany the child out of said hospital upon
discharge.

5.

The birth record and certificate for the child shall reflect true and accurate
information as to the child's parentage consistent -with this order:

5.

That the Division of Vital Records, Rhode Island Department of He;
amendthe originalBirthrscprd.fäfjpg&äajldc£n^stenVwiththe fo^lowing
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The birth certificate of Lilly Astrid Anna Victoria Brännström- Nyberg shall
be amended as follows:

*

Remove Bronwyn Lee McSorley as mother listed on the birth certificate of
Lilly Astrid Anna Victoria Brännström-Nyberg, date of birth May 18,2014,
bom ät Women & Infants Hospital, Providence, RI.
Remove William Joseph McSorley as father listed on the birth certificate of
Lilly Astrid Anna Victoria Brännström- Nyberg, date of birth May 18, 2014,
ät Women & Infants Hospital, Providence, RI
Lilly Astrid Anna Victoria Brännström-Nyberg name will be changed to
and the parents will be listed as follows:
Parent: Per Åke Andreas Brännström, April 19, 1971, Overjarna, Sweden
Parent: Jim Roger Nyberg, August 18, 1974, Hogalid, Sweden

PARENT' S RESIDENCE: Torsgatan l, SE- 1 1 123 Stockholm, Sweden
All papers, pleadings, orders and other documents filed in the instant case in support of
the Petitioners' petition for declaration of Parentage and the original birth record for each
child shall be sealed and impounded and not disseminated or issued to anybody unless by
order of this Court or by another Court of competent jurisdiction.
SO ORDERED.
ENTERED
DATE:

DATE:

Presented By:

Mikael B.vGrant, Esq #3864
255 Main Street
Pawtucket, RI 02860
401-219-0400
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