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Anonym bortgivning av barn är ett fenomen som etablerat sig i många europeiska länder. Med anonym bortgivning av barn menas 
ett förfarande där en förälder, oftast modern, kan ge bort sitt barn utan att uppge sin identitet under förfarandet. Anonym födsel, det 
vill säga ett förfarande där en kvinna kan anonymt föda sitt barn på sjukhuset och lämna barnet där, är den ena huvudvarianten av 
de i avhandlingen behandlade möjligheterna till anonym bortgivning av barn. Den andra är lämnandet av ett barn i en så 
kallad ”babylucka”, med andra ord ett uppvärmt utrymme där en baby kan lämnas utan att identiteten av den som lämnar babyn 
kommer fram. Motiveringen för dessa möjligheter till anonym bortgivning av barn sägs framför allt vara att skydda barn från 
utsättande och barnadråp. 
 
I avhandlingen behandlas rättsliga problem gällande dessa möjligheter till anonym bortgivning av barn ur ett rättsjämförande 
perspektiv. I avhandlingen behandlas möjligheterna till anonym bortgivning av barn i Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Italien. 
Även rättsläget i Spanien, där anonym födsel varit tidigare möjligt men senare slopats, samt Finland, där anonym bortgivning av barn 
är ett okänt fenomen, behandlas i jämförelsen.  
 
Utgångspunkten för avhandlingen är rättsläget i Tyskland, där möjligheter till anonym bortgivning av barn funnits sedan 1999. Fastän 
utbudet av möjligheter till anonym bortgivning av barn har ökat stadigt finns ingen lagstiftning om dessa möjligheter till anonym 
bortgivning av barn. Anonym bortgivning av barn är på många sätt oförenlig med tysk rätt och bryter mot stadganden i gällande tysk 
rätt. Det mest uppenbara problemet med anonym bortgivning av barn är att barnet inte har möjlighet att få information om sina 
föräldrar. Rätten att känna sitt ursprung är enligt Europeiska människorättsdomstolens praxis en del av skyddet för privatliv enligt 
artikel 8 i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och skyddas även av artikel 7 i FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Å andra sidan motiveras möjligheterna till anonym bortgivning av barn ofta med att man med möjligheten till anonym bortgivning av 
barn strävar efter att skydda liv och hälsa av barnet, och vid anonym födsel på sjukhus även moderns liv och hälsa. Som en 
kompromisslösning till problematiken av de motsatta intressena av modern och barnet har det i Tyskland införts en möjlighet till så 
kallad förtrolig födsel, vilken innebär att kvinnan kan föda barnet på sjukhus under en pseudonym, men hennes identitet tas upp av 
ett rådgivningsställe och bevaras, så att barnet efter att ha fyllt 16 år kan be om att få reda på moderns identitet. De gamla 
möjligheterna och problemen med dem kvarstår dock även efter ikraftträdandet av den nya lagen.  
 
Anonym födsel är en långvarig tradition i Frankrike. Fastän utvecklingen har gått mot en mindre strikt anonymitet av modern, och 
fastän åtgärder för att underlätta anonymt födda barns sökande efter sina biologiska föräldrar tagits, kan ett barn inte få reda på 
identiteten av modern som fött anonymt utan hennes samtycke. Detta är fallet även i Luxemburg och Italien.   
 
I avhandlingen behandlas praxis av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter gällande rätten att känna sitt ursprung samt 
praxis gällande specifikt anonym födsel. Dessutom tas upp ställningstaganden av FN:s barnrättskommitté gällande anonym 
bortgivning av barn. 
 
I avhandlingen framförs att det borde avstås från sådana förfaranden där ett barn kan ges bort fullständigt anonymt. Ifall detta inte 
kan ske framförs i avhandlingen att anonym födsel är att föredra över användningen av babyluckor, eftersom anonym bortgivning av 
barn genom användningen av en ”babylucka” ingriper i barnets rätt att känna sitt ursprung utan den skydd för kvinnans och barnets 
liv och hälsa som utgörs av att kvinnan får medicinsk hjälp vid förlossningen. I avhandlingen framförs som det mest önskvärda 
alternativet ett sådant förfarande där kvinnan kan hållas anonym gentemot sjukhuset, men där hennes identitet tas upp och bevaras 
så att barnet kan få information om sitt ursprung, i likhet med det tyska alternativet förtrolig födsel. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Övergivna babyn är ett tema som väcker mycket intresse i samhället och i medierna. Ett relativt färskt 

inhemskt exempel är den övergivna babyn som hittades på en bänk vid en radhuslägenhet i Salo i 

oktober 2013. Pojken hittades inlindad i en filt och var i gott skick och oskadd. 1 Mamman till barnet 

var enligt polisen en under 20-årig kvinna som hållit sin graviditet hemlig och fött barnet utan hjälp 

av hälsovårdspersonal. Babyn placerades i en fosterfamilj. 2 I Finland hittas övergivna barn sällan. 3 

 

Några dramatiska fall av utsättande av babyn vid millenniumskiftet väckte mycket uppmärksamhet i 

tyska medier. 4 Bland annat detta ledde till att man försökte hitta sätt att hindra barnadråp och utsätt-

ning av babyn, och för detta syfte skapades olika sätt för kvinnor att anonymt och tryggt kunna över-

giva barn. 5 Dessa alternativ, vilka i tysk rättslitteratur kallas anonym bortgivning av barn (die ano-

nyme Kindesabgabe), är anonym födsel (anonyme Geburt), lämnande av en baby i en så-kallad ”ba-

bylucka” (Babyklappe) och anonymt överlämnande av en baby åt en person (die anonyme Abgabe an 

einer Person). 6 

 

De första nutida möjligheterna till anonym bortgivning av barn skapades mellan 1999 och 2000. I 

augusti 1999 grundade en katolsk kvinnoorganisation i Amberg i Bayern det så kallade Moses-pro-

jektet, som erbjöd möjligheter till anonymt överlämnande av babyn åt person och senare även anonym 

födsel. 7 Den första babyluckan i Tyskland öppnades i Hamburg av föreningen SterniPark e.V i april 

2000. 8 Eftersom antalet babyluckor och andra möjligheter till anonym bortgivning av babyn inte 

registreras heltäckande någonstans, är det inte helt klart hur mycket sådana det finns i Tyskland i 

nuläget. Beroende på källan uppskattas mängden babyluckor vara mellan 60 och 130. 9 Mängden in-

rättningar som erbjuder anonym uppskattas vara mellan 80 och 100. 10 Mängden möjligheter till ano-

nymt överlämnande av en baby åt en person uppskattas vara ett tio-tjugotal. 11 

                                                 
1Passi 16.10.2013. 
2Hufvudstadsbladet 18.10.2013. 
3Turun Sanomat 21.10.2013; Toivonen 18.10.2013 
4Scheiwe 2004 s. 692. 
5 Dellert 2009 s. 15; Scheiwe 2004 s. 692 
6;Dellert 2009 s. 14; Deutscher Ethikrat s. 8-9; Rupp m.fl. 2007 s. 15-16; Wiesner-Berg 2009 s. 7-9. 
7Rupp m.fl. 2007 s. 15. 
8Rupp m.fl. 2007 s. 15. 
9 Coutinho & Krell 2011 s. 84; Rupp m.fl. 2007 s. 6; SterniPark e.V:s lista på babyluckor mars 2009.  
10 Coutinho & Krell 2011 s. 84; Rupp m.fl. 2007 s. 6. 
11 Coutinho & Krell 2011 s. 84. 
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Dessa möjligheter till anonym bortgivning av barn är ingalunda problemfria i Tyskland. Redan från 

början av sin nutida existens i Tyskland litet över tio år sedan väckte de mycket diskussion och åsikter 

både för och emot. Fastän de som erbjuder möjligheter till anonym födsel eller upprätthåller baby-

luckor påstår att dessa är lagliga12, anser många andra att dessa arrangemang är etiskt och juridiskt 

problematiska, eller rent utsagt oförenliga med tysk gällande rätt. 13 De nuvarande möjligheterna till 

anonym bortgivning av barn strider oförnekligen mot existerande lagstiftning på många rättsområden, 

bl.a. mot familjerättsliga, straffrättsliga och personrättsliga stadganden samt mot grundläggande rät-

tigheter av olika parter i fråga. 14 

 

Ett centralt problem är att anonymt födda och i babyluckor lagda barn inte har någon möjlighet att få 

reda på sitt ursprung. Barnets rätt att känna sitt ursprung hör enligt den tyska författningsdomstolens 

praxis till den så kallade allmänna personlighetsrätten som härleds ur tyska grundlagens artikel 2 

första moment och artikel 1 första moment. 15 Å andra sidan har möjligheterna till anonym bortgiv-

ning av barn som mål att skydda liv och hälsa av både kvinnan och barnet, både genom att, som i 

fallet av babyluckor och anonym överlämnande åt en person, ge ett tryggt alternativ till övergivanden 

av babyn på farliga platser och genom att, som vid anonym födsel, erbjuda kvinnan en möjlighet att 

få rådgivning och medicinsk hjälp före och under förlossningen. Om rätten till liv stadgas i tyska 

grundlagen artikel 2 andra momentet. 16 

 

Under de över tio åren som babyluckorna och möjligheter till anonym födsel funnits i Tyskland har 

det i flera omgångar gjorts försök på att skapa lagstiftning som skulle reglera babyluckor och anonym 

födsel. 17  Dessa har dock inte lett till lagstiftningsåtgärder. Ett förslag om en ny lag om så kallad 

förtrolig födsel (vertrauliche Geburt) gjordes av partierna CDU/CSU och FDP i mars 2013 18 och ett 

lagförslag med samma innehåll framfördes av regeringen i april 201319. Efter behandling godkändes 

lagförslaget i parlamentet (Bundestag) och i förbundsrådet (Bundesrat) och lagen trädde i kraft 

1.5.2014. 20 Den förtroliga födseln innebär en möjlighet för en kvinna att kunna föda på ett sjukhus 

utan att behöva avslöja sin identitet på sjukhuset. Kvinnans identitet kommer dock att tas upp av 

                                                 
12Se till exempel SterniPark e.V:s nätsida http://www.sternipark.de/index.php?id=7 besökt 29.10.2013 och 

http://www.sternipark.de/index.php?id=51 besökt 12.12.2013 samt Moses-Projektets nätsida http://www.moses-

projekt.de/html/rechtsgrundlagen.html besökt 12.12.2013. 
13Se Dellert 2009 s. 19; Hepting 2001 s. 1574-1575; Katzenmeier 2005 s. 1139; Scheiwe 2001 s.371. 
14Se kapitel 3 om rättsliga problem i samband med anonym bortgivning av barn. 
15Se kapitel 3.4.2. 
16 Se kapitel 3.4.3. 
17Deutscher Ethikrat s. 55-59. 
18Deutscher Bundestag Drucksache 17/12814 19.3.2013 
19Deutscher Bundestag Drucksache 17/13062 15.4.2013 
20Gesetz zum Ausbau der Hilfen der Schwangeren und zur Regelung der vertraulichen Geburt 28.8.2013 Artikel 13. 

http://www.sternipark.de/index.php?id=7
http://www.sternipark.de/index.php?id=51
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rådgivningsstället och förvaras så att barnet då det fyllt sexton år kan få reda på sin moders identitet. 

21 Syftet med den nya lagen är att förbättra den nuvarande situationen genom att skapa ett mera täck-

ande och känt hjälpsystem för kvinnor där kvinnan genom personlig rådgivning bättre får hjälp till 

sin nödställda situation än vid lämnande av babyn i en babylucka. Dessutom är syftet att balansera 

intressena av de olika delaktiga och skapa en möjlighet för barnet att få reda på sin mors identitet, 

vilket avsevärt förbättrar barnets ställning jämfört med nuläget vid anonym födsel eller användningen 

av babyluckor. 22 

 

De nuvarande anonyma födseln och babyluckorna kommer trots det nya alternativet till förtrolig föd-

sel finnas kvar 23, vilket har väckt både kritik och förståelse. Kritiker har påpekat att detta tillintetgör 

den nya lagens syfte, då det vid sidan om en legal möjlighet kommer att kvarstå de juridiskt proble-

matiska alternativen. 24 Å andra sidan tycker andra att de gamla alternativen skall hållas kvar så att 

så många kvinnor som möjligt kan nås och hjälpas. 25 

 

Olika möjligheter till anonym bortgivning av barn finns också i andra länder i Europa, bland annat i 

Frankrike, Luxemburg och Italien. 26 Internationella organ har tagit ställning till dessa möjligheter 

bland annat med tanke på barnets rätt att få kunskap om sitt ursprung å ena sidan och barnets och 

moderns rätt till liv och hälsa å andra sidan. Europeiska människorättsdomstolen har behandlat frågan 

i fallen Odièvre mot Frankrike och Godelli mot Italien. 27 FN:s barnkommitté har gällande flera län-

der tagit ställning till olika former av anonym bortgivning av barn. 28 Ämnet är alltså aktuellt förutom 

i Tyskland också runtom i Europa. 

 

 

1.2 Frågeställningar och begränsning 
 

De centrala frågeställningarna i mitt arbete kan sammanfattas i följande punkter 

 

1. Hur förhåller sig de nuvarande möjligheterna till anonym bortgivning av barn, det vill säga 

anonym födsel, lämnandet av babyn i babyluckor och anonymt överlämnande av en baby åt 

                                                 
21 Se kapitel 2.5.3. 
22Deutscher Bundestag 17/12814 19.3.2013 s. 1-2. 
23Deutscher Bundestag 17/12814 19.3.2013 s. 2.  
24Se till exempel terre des hommes 2013 s. 4. 
25Så till exempel Syster Daniela i dokumentären Siliminnäkijä YLE TV2 18.10.2013 vid 21.25-22.00 minuter. 
26 Se kapitel 4. 
27 Se kapitel 5.1.2. 
28 Se kapitel 5.2.3. 
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en person, till gällande rätt i Tyskland med tanke på person-, familje- och straffrättsliga 

aspekter samt grundläggande och mänskliga rättigheter för de olika personerna ämnet berör?  

2. Hur kommer det nya alternativet med förtrolig födsel att förbättra situationen och är regle-

ringen lyckad? 

3. Hurdan är situationen i andra europeiska länder gällande liknande möjligheter till anonym 

bortgivning av barn?  

4. Hur har olika internationella organ bedömt möjligheten till anonym bortgivning av barn i olika 

länder och hur förhåller sig det tyska systemet, det nya och gamla, till dessa ställningstaganden? 

 

I denna avhandling kommer jag att behandla anonym bortgivning av barn i Europa. De länder jag 

behandlar är Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Italien. Rättsläget i Spanien, där anonym födsel 

varit tidigare möjligt men senare slopats, samt Finland, där anonym bortgivning av barn är ett okänt 

fenomen, behandlas i jämförelsen. Alla europeiska länder där anonym bortgivning av barn är möjligt 

behandlas inte utan syftet är att behandla de länders situation som är intressantast samt ge en allmän 

bild om de rättsliga problemen gällande anonym bortgivning av barn. Möjligheterna till anonym bort-

givning av barn i länder utanför Europa behandlas inte i denna avhandling. 

 

1.3 Metoder 
 

I detta arbete kommer jag för det första att fördjupa mig i rättsliga frågor kring anonym bortgivning 

av barn i Tyskland. Fokus är därmed i det tyska rättssystemet och medlen som används är tysk lag, 

rättspraxis samt tysk rättslitteratur. Mitt mål är att framföra hur de nuvarande möjligheterna till ano-

nym bortgivning av barn förehåller sig till det tyska rättssystemet. Därför kunde man kalla metoden 

som används rättsdogmatik, det vill säga tolkning och systematisering av gällande rätt. 29  

 

Visserligen måste det erkännas att som en finsk juriststuderande är min kännedom av den tyska rätts-

kulturen inte lika utförlig som en tysk juridikstuderandes skulle vara. Jaakko Husa beskriver skillna-

den mellan rättsdogmatik och rättsjämförelse med att en vid rättsdogmatisk nationell rätt har forska-

ren ett inre perspektiv, medan vid rättsjämförelse är det oundvikligt frågan om ett yttre perspektiv. 30 

Detta gäller också mitt perspektiv till den tyska rätten. Man kunde säga att jag behandlar ämnet ur ett 

europeiskt eller internationellt perspektiv, eftersom en viktig del av mitt arbete baserar sig på Euro-

peiska människorättskonventionen och FN:s barnkonvention, och ställningstaganden av Europeiska 

människorättsdomstolen och FN:s barnkommitté, samt den internationella diskussionen över dessa.  

                                                 
29 Hirvonen 2011 s. 22. 
30 Husa 2013 s. 90. 
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I detta arbete tar jag också upp situationen gällande anonym bortgivning av barn i Frankrike, Luxem-

burg, Italien, Spanien och Finland. I denna del av arbetet är metoden rättsjämförelse, det vill säga 

sökande av likheter och skillnader mellan systemen i de olika länderna och förklaring av vad skillna-

derna beror på. 31 Möjligheterna till anonym bortgivning av barn har uppstått på olika sätt i olika 

länder och har olika rättsliga bakgrunder. I jämförelsen behandlas bakgrunden till dessa skillnader.  

 

1.4 Uppbyggnad av arbetet 
 

 

Jag kommer att börja i med att i kapitel 2 förklara centrala begrepp och tillvägagångssätt i samband 

med anonym bortgivning av barn i Tyskland. I kapitel 3 kommer jag att beskriva problematiska 

aspekter i samband med anonym bortgivning av barn med tanke på gällande tysk rätt.  Personrättsliga, 

familjerättsliga och straffrättsliga aspekter behandlas först. Därefter behandlas anonym bortgivning 

av barn och grundläggande rättigheter. Därefter behandlas övriga problem med anonym bortgivning 

av barn. Eftersom detta arbete kommer att behandla både de existerande möjligheterna till anonym 

bortgivning av barn och den nya möjligheten till förtrolig födsel, kommer jag att då jag behandlar de 

olika relevanta rättsliga aspekterna först att ta upp problematiska aspekter med avseende på de gamla 

alternativen och sedan redogöra för hur situationen ser ut för det nya alternativet förtrolig födsel. 

 

Efter behandlingen av de rättsliga aspekterna i Tyskland kommer jag att i kapitel 4 behandla olika 

sätt av anonym bortgivning av barn i andra länder och jämföra dessa system med det tyska systemet. 

Därefter kommer jag att i kapitel 5 behandla mänskliga rättigheter och internationella organs ställ-

ningstaganden till olika former av anonym bortgivning av barn. Först behandlas Europeiska männi-

skorättskonventionen och människorättsdomstolens praxis och sedan FN:s barnkonvention och barn-

kommitténs ställningstaganden. Därefter kommer jag att analysera den internationella debatten gäl-

lande dessa och hur dessa påverkat systemen med anonym bortgivning av barn i olika länder. Till sist 

följer en sammanfattning av de relevanta problemen och slutsatser i kapitel 6. 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Husa 2013 s. 25. 
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2. Funktionssätt av anonym födsel, babyluckor, anonymt 

överlämnande åt en person och förtrolig födsel i Tyskland 

 

2.1 Anonym födsel 
 

 

Vid anonym födsel föder en kvinna sitt barn under uppsyn av läkare i ett sjukhus eller på en annan 

inrättning. 32 Inga personuppgifter av kvinnan tas upp. 33 Hur den anonyma födseln fungerar beror på 

inrättningen som ordnar anonyma födseln och kontakterna mellan kliniker, läkare och rådgivnings-

ställen. 34 Kvinnan kan bli vägledd till ett sjukhus för anonym födsel via ett rådgivningsställe, men 

anonym födsel kan ske också utan medverkan av ett rådgivningsställe. 35 Efter födseln kan kvinnan 

få vidare vård på sjukhuset, men kvinnor vars födsel inte inneburit några medicinska problem avläg-

snar sig ofta från sjukhuset inom ett par timmar.36 Kvinnan kan lämna barnet kvar i sjukhuset eller 

inrättningen där barnet fötts. 37 Kvinnan kan lämna efter sig information som senare skall ges åt bar-

net, till exempel medicinsk information eller ett brev åt barnet. 38 

 

 

2.2 Babyluckor 

 
En babylucka finns ofta i samband med ett sjukhus, ett kloster eller en hjälporganisation. 39 Eftersom 

babyluckor inte är på något sätt reglerade av lagstiftning, finns naturligtvis inga bestämmelser om hur 

babyluckan tekniskt skall vara byggd eller var den kan finnas. 40 Ofta är det är frågan om en uppvärmd 

babysäng som kan nås utifrån genom en lucka eller ett fönster. 41 Då en baby läggs in i luckan går ett 

alarm till personalen i inrättningen som upprätthåller babyluckan, dock med ett litet dröjsmål så att 

den som lämnat babyn hinner avlägsna sig. 42 För att undvika att det i luckan lagda barnet kunde föras 

bort av en tredje person, kan luckan inte öppnas på nytt efter att den stängts. 43 Vid vissa babyluckor 

finns en övervakningskamera som filmar insidan av babyluckan, dock så att inte personen som lägger 

                                                 
32Katzenmeier 2005 s. 1134, Rupp m.fl. 2007 s. 15..  
33Coutinho & Krell s. 25; Katzenmeier 2005 s. 1134. 
34Coutinho & Krell 2011 s. 25. 
35Coutinho & Krell 2011 s. 25; Rupp m.fl. 2007 s. 15. 
36Coutinho & Krell 2011 s. 25. 
37Dellert 2009 s. 14; Katzenmeier 2005 s. 1134; Rupp m.fl. 2007 s. 15. 
38Coutinho & Krell 2011 s. 25. 
39Se SternPark e.V:s lista på Babyluckor, mars 2009. I listan finns uppräknade alla babyluckor i Tyskland i mars 2009 

och av vem babyluckan upprätthålls. Många luckor finns i samband med sjukhus, medan vissa ordnas av föreningar, 

såsom till exempel SterniPark e.V:s babyluckor. Nära München upprätthåller Kloster St. Gabriel en babylucka. 
40Coutinho & Krell 2011 s. 26. 
41Coutinho & Krell 2011 s.26; Dellert 2009 s. 14. 
42Coutinho & Krell 2011 s. 26; Dellert 2009 s. 14; Rupp m.fl. 2007 s.16. 
43Coutinho & Krell 2011 s. 25. 
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babyn i luckan syns, bland annat för bevisskäl för fall då en baby som lagts i en lucka är död. 44 

Informationsbroschyrer på olika språk finns ofta tillgängliga vid babyluckor. 45 Dessutom kan olika 

identifikationsmetoder finnas tillgängliga, till exempel redskap för att ta fot- eller handavtryck av 

barnet eller andra identifikationstecken för att underlätta senare identifiering av babyn. 46 

 

 

2.3 Anonymt överlämnande av ett barn åt en person 
 

Denna variant av anonym bortgivning av barn presenteras här kort eftersom den nämns ofta i littera-

turen i samband med anonym födsel och babyluckor, men eftersom detta sätt är den minst etablerade 

och förekommande47, kommer fokuseringen i detta arbete då det gäller de existerande formerna av 

anonym bortgivande av barn att vara på anonym födsel och babyluckor. Anonymt överlämnande av 

barn åt en person innebär en personlig kontakt vid överlämningstidpunkten. Kvinnan som vill ge bort 

sitt barn tar kontakt till en medarbetare i en hjälporganisation och bestämmer en tid- och träffpunkt, 

dit kvinnan hämtar babyn och överlåter den personligen åt medarbetaren. Detta kan vara vid en viss 

anstalt eller på en annan plats. 48 

 

2.4 Möjligheten att få tillbaka barnet 
 

Det finns inga fastställda regler för situationen där modern vill ha tillbaka det anonymt bortgivna 

barnet. Ofta nämns åtta veckor som en tidsperiod under vilken modern kan få tillbaka barnet. 49 Denna 

tidsfrist sammanfaller med den tid som måste ha gått från barnets födsel innan modern kan ge sitt 

samtycke till adoption enligt § 1747 BGB fjärde momentet. Också förfaringssätten för att säkerställa 

att kvinnan som vill ha tillbaka barnet är den biologiska modern skiljer sig. DNA-test krävs på vissa 

ställen, medan det för andra räcker med uppvisandet av ett identifikationstecken som fåtts vid läm-

nandet av barnet i babyluckan eller vid den anonyma födseln, en beskrivning av omständigheterna 

vid lämnandet av barnet i babyluckan eller identifiering av en yrkesperson som varit närvarande vid 

födseln. Också kombinationer av dessa förekommer. 50 Identifierandet av den biologiska modern sker 

                                                 
44Wiesner-Berg 2009 s. 8. 
45Coutinho & Krell 2011 s. 26; Wiesner-Berg 2009 s. 8. 
46Babyluckan vid Vivantes-sjukhuset i Berlin använder sig av ett informationspapper, där det som identifikationstecken 

finns namnet på en viss blomma. Se Yle TV2 Silminnäkijä 18.10.2013 vid 5.55-6.10 minuter. Se även Coutinho & 

Krell 2011 s. 25; Wiesner-Berg 2009 s. 8. 
47Coutinho & Krell 2011 s. 27. 
48Coutinho & Krell 2011 s. 27. 
49 Coutinho & Krell 2011 s. 187 och 192; Deutscher Ethikrat 2009 s. 21. 
50 Coutinho & Krell 2011 s. 190-191 och 193-194 
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med andra ord på många olika sätt. I vissa fall prövas kvinnans förmåga att ta hand om barnet innan 

kvinnan kan få tillbaka barnet, men detta sker inte alltid. 51 

 

 

2.5 Förtrolig födsel 
 

2.5.1 Tillvägagångssättet 

 

Lagen om uppbyggnaden av hjälp för gravida och regleringen av förtrolig födsel (Gesetz zum Ausbau 

der Hilfen der Schwangeren und zur Regelung der vertraulichen Geburt) inför stadgandena om för-

farandet vid förtrolig födsel i den så kallade graviditetskonfliktslagen (Schwangerschaftskonfliktge-

setz). 52 Lagen, och därmed de nya bestämmelserna, trädde i kraft 1.5.2014. 53 Tillvägagångsättet vid 

en förtrolig födsel stadgas om i paragraferna § 25-28 i graviditetskonfliktslagen. En kvinna som vid 

ett rådgivningstillfälle framfört att hon inte vill uppge sin identitet men vill ge bort sitt barn skall 

enligt 25 § 1 momentet upplysas om möjligheten till förtrolig födsel, som innebär en födsel vid vilken 

kvinnans identitet inte tas upp av födselanstalten utan tas istället enligt 26 § 2 momentet upp av råd-

givningsstället för uppgörandet av ett härkomstintyg. Informationen som enligt 26 § 2 momentet skall 

tas upp av rådgivningsstället är kvinnans namn, födelsedatum och adress, och kvinnans identitet be-

kräftas med hjälp av ett lämpligt identitetsbevis. Kvinnan skall före beslutet om förtrolig födsel enligt 

25 § 2 momentet upplysas om tillvägagångsättet vid förtrolig födsel och de rättsliga följderna därav, 

om barnets rättigheter och vikten av kännedomen om eget ursprung, om faderns rättigheter, om det 

vanliga tillvägagångssättet vid adoption, om hur kvinnan kan göra sina rättigheter mot barnet gällande 

genom att avstå från sin anonymitet och om barnets rätt vid 16 års ålder att få kännedom om moderns 

identitet. 

 

Då kvinnan besluter sig för förtrolig födsel skall hon enligt 26 § 1 momentet välja en pseudonym, det 

vill säga ett för- och ett efternamn som hon använder under den förtroliga födseln, och ett eller flera 

förnamn för barnet. Rådgivningsstället framställer det ovan nämnda härkomstintyget. Intyget skall 

enligt 26 § 3 momentet förseglas så att det inte går att omärkbart öppna omslaget, och på omslaget 

skall stå att det handlar om ett härkomstintyg, kvinnans pseudonym, barnets födelseort och -tid, namn 

och adress av inrättningen eller personen som ger assistans vid födseln och rådgivningsställets adress. 

Då kvinnan skall föda anmäler rådgivningsstället enligt 25 § 4 momentet till den av kvinnan valda 

                                                 
51 Coutinho & Krell 2011 s. 191 och 194. 
52Gesetz zum Ausbau der Hilfen der Schwangeren und zur Regelung der vertraulichen Geburt 28.8.2013 artikel 7. 
53 Gesetz zum Ausbau der Hilfen der Schwangeren und zur Regelung der vertraulichen Geburt 28.8.2013 artikel 10. 
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inrättningen eller personen som skall ge assistans vid födseln att en förtrolig födsel skall ske och 

anmäler samtidigt kvinnans pseudonym och de förnamn som kvinnan valt åt barnet. Rådgivningsstäl-

let skall enligt 26 § 5 momentet även göra en anmälan till barnmyndigheterna (Jugendamt) där det 

framgår kvinnans pseudonym, den uppskattade födelsetiden och namnet av inrättningen eller perso-

nen som ger assistans vid födseln. Ledaren för inrättningen eller den vid födseln assisterande perso-

nen skall enligt 26 § 6 momentet omedelbart efter födseln meddela rådgivningsstället om barnets 

födelseort och -tid.  Befolkningsregistermyndigheten (Standesamt) skall enligt 26 § 7 momentet med-

dela åt familjemyndigheten (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftlice Aufgaben) barnets be-

styrkta namn tillsammans med moderns pseudonym. Meddelanden från kvinnan skall enligt 26 § 8 

momentet bli vidarebefordrade från förmedlingsstället åt adoptionsförmedlingsstället, där de blir en 

del av adoptionsförmedlingshandlingarna, eller då det är frågan om icke-adopterade barn, blir med-

delandena vidarebefordrade till familjemyndigheten (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftlice 

Aufgaben). Då rådgivningsstället fått veta om födseln av barnet, skickar de härkomstintyget med om-

slag till familjemyndigheten för säker förvaring (graviditetskonfliktlagen 27 § 1 momentet). Familje-

myndigheten antecknar namnet av barnet som befolkningsregistermyndigheterna meddelat på omsla-

get av barnets härkomstintyg (graviditetskonfliktlagen 27 § 2 momentet). 

 

2.5.2 Möjligheten att få tillbaka barnet 

 

Modern till ett förtroligt fött barn kan få tillbaka sitt barn fram till att adoptionsbeslutet har gjorts, om 

hon ger de upplysningar som är behövliga för barnets födelseattest, med andra ord ger upp sin ano-

nymitet, förutsatt att barnets bästa inte blir äventyrat. 54 Eftersom adoptionsbeslutet föregås av en 

adoptionsvårdstid på ungefär ett år har modern enligt motiveringarna för lagen om förtrolig födsel 

tillräcklig tid att förverkliga tillbakatagandet av barnet om hon så önskar. I motiveringarna hänvisas 

i detta sammanhang också till rådgivningen modern kan få före och efter födseln som skydd mot inte 

tillräckligt genomtänkt uppgivande av barnet. 55 

 

2.5.3 Barnets rätt till att få information om sin härkomst 

 

Då ett genom förtrolig födsel fött barn fyllt 16 år har det enligt 31 § 1 momentet rätt att få granska 

och få kopia av sitt härkomstintyg hos familjemyndigheten (Bundesamt für Familie und zivilgesell-

schaftlice Aufgaben). Modern kan dock enligt 31 § 2 momentet motsätta sig detta från och med barnet 

                                                 
54Deutscher Bundestag 17/12814 s. 10 
55Deutscher Bundestag 17/12814 s. 10. 
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fyllt 15 år genom att anmäla till ett rådgivningsställe om viktiga intressen som talar emot avslöjandet. 

Rådgivningsstället skall erbjuda hjälp åt kvinnan och överväga olika möjliga åtgärder för att avvärja 

de möjliga farorna i samband med att hennes identitet kan tas reda på av barnet. Rådgivningsstället 

skall enligt 31 § 2 momentet också informera modern om att barnet kan få sin rätt att granska här-

komstintyget gällande i domstol fastän modern motsatt sig. 

 

Om kvinnan vill hålla fast vid sitt motstånd skall hon enligt 31 § 3 momentet utse en representant 

som i eget namn representerar henne vid ett möjligt domstolsförfarande och meddela denna till råd-

givningsstället. Denna representant får inte avslöja moderns identitet utan hennes tillstånd. Modern 

ansvarar för att representanten är beredd att ta emot uppgiften och kan bli nådd av domstolen. Råd-

givningsstället skall utan dröjsmål informera familjemyndigheten om moderns motstånd och uppge 

representantens uppgifter (graviditetskonfliktslagen 31 § 3 momentet). Då kvinnan motsatt sig in-

synsrätten och nämnt en representant för möjligt domstolsförfarande, måste familjemyndigheten 

vägra barnets rätt till insyn av härkomstintyget, tills ett domstolsförfarande i saken avslutats och fått 

rättskraft (graviditetskonfliktlagen 31 § 4 momentet). 

 

Då insynsrätten blivit vägrat ett barn kan familjedomstolen, inom vars domkrets barnet har sin vanliga 

vistelseort, göra ett beslut om insynsrätten på ansökan av barnet. Domstolen skall undersöka om kvin-

nans intresse att hemlighålla sin identitet på grund av fara mot liv, hälsa, personlig frihet eller annat 

skyddat intresse överväger barnets rätt att få kunskap om sitt ursprung (32 § 1 momentet i gravidi-

tetskonfliktlagen). De delaktiga i ärendet är enligt 32 § 3 momentet barnet, familjemyndigheten och 

moderns representant. Modern kan höras personligen i saken i de andra delaktigas frånvaro. De andra 

delaktiga skall underrättas om hörandets resultat så att moderns anonymitet bevaras. Förfarandet är 

kostnadsfritt (graviditetskonfliktlagen 32 § 3 momentet). Om barnets ansökan blir förkastad har bar-

net enligt 32 § 5 momentet en rätt att göra en nya ansökan tidigast tre år från att beslutet vunnit laga 

kraft. 
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3. Rättsliga aspekter gällande anonym bortgivning av barn i Tyskland 

 

3.1 Personrättsliga aspekter 
 

Enligt den tyska civilståndslagen (Personenstandsgesetz, hädanefter PStG) § 18 måste födseln av ett 

barn registreras till den ansvariga befolkningsregistersmyndigheten (Standesamt) inom en vecka från 

födseln. Anmälan av ett barns födsel är av stor betydelse eftersom den dokumenterar barnets famil-

jeförhållanden och ger myndigheterna vetskap om barnets existens, vilket är förutsättningen för att 

dessa kan utöva sina uppgifter gentemot barnet. 56 Om inte myndigheterna känner till barnets existens 

kan de inte utöva sin ”väktarplikt” mot barnet. 57  

 

Anmälningspliktiga är enligt § 19 PStG för det första båda föräldrarna, då de är berättigade till vård-

nad. I andra hand, ifall föräldrarna är förhindrade att göra anmälan, är enligt § 19 PStG varje person 

som var närvarande vid födseln förpliktad att göra en anmälan om födseln. Ifall barnet föds på ett 

sjukhus eller annan inrättning, är föreståndaren för inrättningen förpliktad enligt § 20 PStG till att 

göra anmälan om födseln. Föräldrarna är då barnet föds på sjukhus berättigade att göra anmälan och 

förpliktade att ge upplysningar som den anmälningspliktiga inrättningen inte kan göra (§ 20 PStG). 

Till de uppgifter som skall ges i samband med anmälan hör enligt § 21 PStG 1 momentet punkt 1-4 

barnets namn, exakt födelsetid, barnets kön, och föräldrarnas namn. 

 

Med andra ord är modern som fött ett barn på annat ställe än på ett sjukhus eller en inrättning anmäl-

ningspliktig enligt § 19 PStG. 58 Därmed bryter en kvinna som lämnar sin baby i en babylucka eller 

överlämnar den anonymt åt en person mot sin anmälningsplikt enligt § 19 PStG. 59 Vid en födsel på 

sjukhus eller inrättning har, som ovan förklarats, föräldrarna ingen anmälningsplikt men nog en upp-

lysningsplikt för sådana uppgifter som inrättningen inte kan ge. Man kan därmed säga att vid anonym 

födsel på ett sjukhus eller liknande inrättning bryter modern inte mot någon anmälningsplikt, men 

hon har en upplysningsplikt för uppgifter som föreståndaren för sjukhuset eller inrättningen inte kan 

ge, vilken dock inte kan göras gällande då moderns identitet inte är känd. 

 

                                                 
56Deutscher Ethikrat 2009 s. 36; Kingreen 2009 s. 89; Wiesner-Berg 2009 s.144. 
57Deutscher Ethikrat 2009 s. 36 
58 Wiesner-Berg 2009 s. 156 och 168.  
59 Förutsatt att hon inte gjort någon anmälan, vilket man kan anta att är fallet.  
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Vid anonym födsel på sjukhus eller annan inrättning är föreståndaren för sjukhuset eller inrättningen, 

som ovan nämnts, förpliktade att göra anmälan om barnets födsel. Eftersom föräldrarna har upplys-

ningsplikt över sådan information som föreståndaren inte har kunskap om, bryter inte föreståndaren 

mot civilståndlagen om föreståndaren gör en anmälan med den information som finns till hands. 60 

Enligt § 24 PStG skall den som hittar ett nyfött barn senast följande dag anmäla hittandet av barnet 

till kommunalmyndigheten (Gemeindebehörde). Detta anses på flera håll gälla för babyn som blir 

lämnade i babyluckor. 61 Med andra ord skall upprätthållaren av en babylucka anmäla ett i babyluckan 

hittat barn senast nästa dag åt kommunalmyndigheten.  

 

Enligt § 70 i PStG kan en person eller inrättning med anmälningsplikt som uppsåtligen eller av oakt-

samhet underlåter att göra anmälan enligt § 18 eller § 24 tilldömas en administrativ sanktion. För att 

säkerställa en pliktenlig anmälan eller upplysning kan befolkningsregistersmyndigheten utsätta vite 

enligt § 69 PStG. 62 Även straffrättsliga följder är möjliga. 63 

 

I litteraturen tas ofta upp att en av de mest problematiska aspekterna med de nuvarande möjligheterna 

till anonym bortgivning av barn är att det kan passera många veckor eller till och med månader efter 

födseln av barnet innan upprätthållaren av en babylucka eller inrättningen som erbjuder anonym föd-

sel gör anmälan om födseln eller hittandet av babyn, ofta för att ge kvinnan tid att fundera på sitt 

beslut att ta tillbaka barnet. 64 I studien om anonym bortgivning av barn som utfördes för Deutsches 

Jugendinstitut undersöktes hur snabbt olika myndigheter kontaktas vid samband med anonym födsel 

och lämnandet av barn i en babylucka. Av de 30 inrättningar som svarade på frågan om hur snabbt 

befolkningsregistersmyndigheterna blir informerade om den anonyma födseln av ett barn, gjorde tre 

inrättningar anmälan genast efter födseln och 27 inrättningar gjorde anmälan en till sju dagar efter 

födseln. 65 För 25 upprätthållare av babyluckor var resultatet att fem upprätthållare gjorde anmälan åt 

befolkningsregistermyndigheten genast, 19 en till sju dagar efter hittandet av babyn och en mellan 

åtta dagar och fyra veckor senare. 66 Dessa uppgifter kunde tolkas så att vid anonym födsel uppfyller 

sjukhusen rätt bra sin anmälningsplikt. Vid babyluckor kan situationen ses vara sämre, då ett hittebarn 

enligt § 24 PStG borde anmälas senast följande dag. 

 

                                                 
60 Kingreen 2009 s. 90. 
61 Elbel 2007 s. 57; Kingreen 2009 s. 90; Wiesner-Berg 2009 s. 153-154. Avvikande åsikt dock Dellert 2009 s. 22-23. 
62 Deutscher Etikrat 2009 s. 38. 
63 Se därtill kapitel 3.3.1 om civilståndsförfalskning.  
64Deutscher Etikrat 2009 s. 38-39; Wiesner-Berg 2009 s. 170-171. 
65Coutinho & Krell 2010 s. 175-176. 
66Coutinho & Krell 2010 s. 173. 
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 I varje fall kan det konstateras att de nuvarande möjligheterna till anonym bortgivning av barn allt 

som allt är problematiska i förhållande till regleringen i civilståndslagen. Vid lämnande av barnet i 

en babylucka eller överlämnande av barnet åt en person bryter modern mot sin anmälningsplikt. Även 

upprätthållare av babyluckor, erbjudare av anonym födsel och erbjudare av anonymt överlämnande 

åt en person bryter, enligt undersökningen som nämnts ovan och åsikterna i rättslitteraturen, ofta 

åtminstone i någon utsträckning mot sin anmälningsplikt. Även om de som erbjuder möjligheter till 

anonym bortgivning av barn uppfyller sin anmälningsplikt kan det anses att ett av syftena med an-

mälningsplikten, det vill säga skapandet av en juridisk koppling mellan barnet och barnets familj, inte 

uppfylls eftersom uppgifter om familjen kan på grund av anonymiteten inte anmälas.  

 

I och med den nya lagen om förtrolig födsel tillfogades till 10 § PStG ett fjärde moment, där det 

stadgas att föräldrarnas upplysningsplikt inte föreligger vid en förtrolig födsel. Den nya lagen ändrade 

§ 21 PStG så att vid en förtrolig födsel hör till uppgifterna som skall ges i samband med anmälan 

barnets namn, den exakta födelsetiden och barnets kön. 67 Föräldrarnas namn krävs alltså inte. För 

förtrolig födsel gäller alltså inte samma oförenlighet med civilståndslagen som för de gamla formerna 

av anonym bortgivning av barn. Då det gäller den förtroliga födseln, uppfylls också skyddsaspekten 

som nämnts ovan, eftersom barnets födsel genast skall meddelas och myndigheterna därmed har vet-

skap om barnets existens. Man kan alltså anse att ur personrättslig synpunkt är den förtroliga födseln 

absolut ett bättre alternativ än de nuvarande alternativen till anonym bortgivning av barn. 

 

 

3.2 Civilrättsliga aspekter 
 

3.2.1 Moderskap 

 

Enligt § 1591 BGB är modern till ett barn kvinnan som fött barnet. Denna paragraf, som uttrycker 

den från romersk rätt härstammande principen mater semper certa est, blev tillsatt till BGB vid en 

lagändring i 1997 för att reglera konfliktsituationer då den födande kvinnan och den genetiska modern 

inte är samma person. 68 I litteraturen har det diskuterats om hur detta stadgande förhåller sig till 

möjligheterna till anonymt bortgivning av barn. Utgångspunkten är att den anonymt födande kvinnan 

eller kvinnan som lämnar sitt barn i en babylucka eller överlåter sitt barn anonymt åt en person är 

enligt tysk lag mor till barnet, fastän hennes identitet är okänd. 69 Moderskapet är i kraft ända tills en 

                                                 
67 Gesetz zum Ausbau der Hilfen der Schwangeren und zur Regelung der vertraulichen Geburt 28.8.2013 artikel 3. 
68Dellert 2009 s. 64-65. 
69Så bland andra Dellert 2009 s. 64-66; Katzenmeier 2005 s. 1136; Wiesner-Berg 2009 s. 82-83 
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adoption sker, genom vilken barnets tidigare släktskapsförhållanden enligt § 1755 BGB 1 momentet 

upphör att gälla. 70 I praktiken blir dock ett anonymt fött barn föräldralöst tills det slutligen adopterat 

eftersom moderns identitet är okänd. 71 Det sker med andra ord vid anonym bortgivning av barn en 

faktisk tillintetgörelse av släktskapsförhållandet mellan mor och barn, fastän det rättsliga förhållandet 

inte påverkas. 72  För en del barn, som Stephanie Wiesner-Berg påpekar, kan det till och med hända 

att inga adoptivföräldrar hittas, vilket skulle leda till att barnets släktskapsförhållanden aldrig blir 

fastställda. 73 

 

I litteraturen diskuterades särskilt i början av 2000-talet, då anonym bortgivning av barn var ett nytt 

fenomen i Tyskland, huruvida man skulle kunna i Tyskland införa en liknande möjlighet som det 

funnits i den franska rättstraditionen för en kvinna att kunna avstå från sitt moderskap. 74 Johannes 

Heyers och Kirsten Scheiwe argumenterar båda att en civilrättslig institutionalisering av anonym föd-

sel, med andra ord enligt Scheiwe en födsel där modern inte automatiskt genom födseln blir mor till 

barnet, skulle kräva en möjlighet för kvinnan frånträda sitt moderskap. 75 Reinhard Hepting hävdar 

att för de familjerättsliga konsekvenserna av en legalisering av anonym födsel finns det två möjlig-

heter: antingen borde det finnas en möjlighet för kvinnan att avstå från sitt moderskap på samma sätt 

som i Frankrike eller så håller man fast vid att den födande kvinnan är mor till barnet, fastän modern 

förblir obekant. 76 I diskussionen om möjligheten för en kvinna att vid anonym födsel att frånträda 

sitt moderskap ansågs dock denna konstruktion i betydande mån bryta mot tysk grundprinciper i frå-

gan om moderskap. 77 

 

I lagen som inför förtroliga födseln finns inga ändringar till moderskapsregleringen i § 1591. 78 Vid 

förtrolig födsel kommer som det ovan konstaterats kvinnans identitet att vara känd av rådgivnings-

stället och förvaras förseglat hos familjemyndigheten. 79 Situationen kan med andra ord anses vara 

litet bättre än vid de nuvarande möjligheterna till anonym bortgivning av barn, eftersom modern inte 

är helt okänd och onåbar. 

 

                                                 
70Katzenmeier 2005 s. 1136; 
71Wiesner-Berg 2009 s. 83. 
72Elbel 2007 s. 87. 
73Wiesner-Berg 2009 s. 84. 
74I Frankrike kan en kvinna enligt Code Civil artikel 326 under födseln i ett sjukhus be att födseln och hennes identitet 

hålls hemligt. Detta är det så kallade ”Accouchement sous X”.  Då blir kvinnan inte märkt som mor till barnet i dess 

födelseattest. Mera om det franska systemet om anonym födsel i kapitel 4.1. 
75Heyers 2003 s. 48; Scheiwe 2001 s. 371. 
76Hepting 2001 s. 1576. 
77Hepting 2001 s. 1576; Heyers 2003 s. 48; Scheiwe 2001 s. 371. 
78Se ”Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt” 28.8.2013 
79Se kapitel 2.5. 
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3.2.2 Adoption 

 

De nuvarande formerna av anonym bortgivning av barn strider på många sätt mot de tyska stadgan-

dena om adoption. Enligt § 1747 BGB första momentet krävs för adoption båda föräldrarnas sam-

tycke. Samtycket kan ges först när barnet är åtta veckor gammalt (§ 1747 BGB 2 mom.). Samtycket 

skall ges i en familjedomstol och bestyrkas notariellt (§ 1750 BGB 1 mom.). Detta innebär att den 

som ger samtycket skall av en neutral person bli upplyst om betydelsen av samtycket för att undvika 

förhastade beslut. 80 Detta är viktigt eftersom samtycket är enligt § 1750 BGB 2 momentet oåterkal-

leligt.  Samtyckesförklaringen kan enligt § 1750 BGB 3 momentet inte ges genom en representant, 

det vill säga samtycke måste ges personligen. 

  

I litteraturen har det inte ansetts möjligt att se själva uppgivandet av barnet som en konkludent sam-

tyckesförklaring på grund av kravet på notariellt bestyrkt samtyckesförklaring gentemot familjedom-

stolen i § 1750 BGB första momentet. 81 Förutom att formkravet inte uppfylls kan man, som Stephane 

Wiesner-Berg påpekar, då det gäller babyluckor och överlämnande av ett barn åt en person inte vara 

säker på att den som lägger babyn i luckan eller överlämnar den åt en person i verkligheten är en 

person som kan ge samtycke åt adoption, det vill säga mor eller far av barnet. 82 Dessutom strider 

tanken av ett konkludent samtycke i samband med anonym bortgivning av barn mot tidsfristen på åtta 

veckor efter barnets födsel, efter vilket samtycket tidigast enligt § 1747 BGB andra momentet tidigast 

kan ges. 83  

 

Samtycket av föräldrarna behövs vid vissa specialfall inte. Enligt § 1747 BGB fjärde momentet är 

samtycket av en förälder inte nödvändigt ifall denna permanent är oförmögen att uttrycka sitt sam-

tycke eller då förälderns vistelseort är varaktigt okänd. I litteraturen har det anförts att detta stadgande 

kunde användas analogt vid fall av anonym bortgivning av barn, eftersom samma som gäller för 

okänd vistelseort torde också gälla för okänd identitet. 84 Denna uppfattning stöds också av att som 

ett exempel på användningssituationen för 1747 § 4 mom. har redan i stadgandets motiveringar 

nämnts hittebarn och andra situationer där namnet på ena föräldern eller båda föräldrarna är obekant. 

85 Förälderns vistelseort anses enligt litteraturen vara varaktigt okänd om förälderns vistelseort trots 

utredningsförsök i sex månader inte kan utredas. 86 

                                                 
80 Frank 2007 § 1750 stycke 9 Notarielle Beurkundung. 
81Elbel 2007 s. 93; Dellert 2009 s. 102; Wiesner-Berg 2009 s. 121. 
82Wiesner-Berg 2009 s. 121. 
83Elbel 2007 s. 93; Wiesner-Berg 2009 s. 121. 
84Hepting 2001 s. 1574; Heyers 2003 s. 50. 
85Frank 2007 § 1747 stycke 48 Unbekannter Aufenthalt . 
86Frank 2007 § 1747 stycke 48 Unbekannter Aufenthalt. 
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I och med lagen om regleringen av förtrolig födsel kommer till § 1747 BGB 4 mom. att tillsättas ett 

stadgande enligt vilken vistelseorten av modern till ett förtroligt fött barn är okänd tills hon till famil-

jedomstolen ger för födelseattesten behövlig information. I motiveringarna till lagen nämns att i och 

med detta stadgande skall det tas i beaktande att vid en förtrolig födsel verkar utredningsåtgärder från 

början utsiktslösa, eftersom lämpliga tillvägagångssätt för hitta föräldrarna inte finns. 87 Denna moti-

vering kunde tolkas så att meningen med detta stadgande är att göra utredningstiden på sex månader 

onödig, eftersom dessa med hög sannolikhet vid en förtrolig födsel inte leder någonstans. För förtrolig 

födsel verkar rättsläget ur denna synpunkt klarare än för de nuvarande möjligheterna till anonym 

bortgivning av barn. Oklart förblir dock fortfarande hur § 1747 BGB 4 mom. förhåller sig i framtiden 

till de gamla möjligheterna till anonym bortgivning av barn, eftersom lagen om förtrolig födsel inte 

har stadganden om dessa. Dock påpekar Thorsten Kingreen att det inte heller vid de nuvarande alter-

nativen till anonym bortgivning av barn hålls fast vid de tidsfrister som nämnts ovan, eftersom det på 

grund av anonymiteten betraktas oförnuftigt. 88 

 

 

 

3.3 Straffrättsliga aspekter 
 

3.3.1 Civilståndsförfalskning enligt § 169 StGB 

 

Enligt § 169 StGB 1 mom. skall den som förklarar sitt barn vara någon annans eller till en myndighet 

som för ett befolkningsregister eller fastställer civilståndsuppgifter anger falska uppgifter eller hem-

lighåller uppgifter dömas till böter eller fängelse upp till två år. Den relevanta delen av stadgandet för 

anonym bortgivning av barn är den tredje varianten, det vill säga hemlighållandet av uppgifter. 89 

Med civilstånd menas i detta stadgande familjerättsliga förhållanden av en levande eller död person. 

90 Rättsobjektet som skyddas med stadgandet är det såväl allmänna som privata intresset av fastställ-

barhet av civilståndsuppgifter och därigenom andra familjerättsliga förhållanden. 91 Med hemlighål-

landet av uppgifter menas skapandet av ett tillstånd där framkommandet av de riktiga uppgifterna om 

                                                 
87”Durch den neu eingefügten Satz 2 soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass bei einer vertraulichen Geburt 

mangels geeigneter Ansätze zum Auffinden der Eltern des Kindes Nachforschungsmaßnahmen von vornherein 

aussichtslos erscheinen.” Se BT 17/12814 s. 16. 
88Kingreen 2009 s. 91. 
89 Dellert 2009 s. 37; Elbel 2007 s. 59; Lenckner 2006 s. 1481; Wiesner-Berg 2009 s. 177-178. 
90Kindhäuser 2006 s. 585; Lenckner 2006 s. 1481. 
91Kindhäuser 2006 s. 585; Lenckner 2006 s. 1480. 
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civilstånd och familjerättsliga förhållanden blir förhindrat eller väsentligt svårare. 92 Hemlighållandet 

kan ske genom underlåtande om garantställning föreligger. 93 Garantställning föreligger enligt § 13 

StGB om personen i fråga har en rättslig skyldighet att förhindra att en följd inträffar, och underlåtel-

sen för förverkligandet av det lagstadgade rekvisitet motsvarar ett positivt handlande. 94 

 

Att rekvisitet för civilståndsförfalskning kan uppfyllas vid de olika formerna av anonymt bortgivning 

av barn är en ofta förekommande åsikt i litteraturen, medan hur detta sker förstås i litteraturen delvis 

på olika sätt. Nils Dellert hävdar att modern kan misstänkas95 för civilståndsförfalskning vid anonymt 

bortgivning av barn i alla dess former, det vill säga vid anonym födsel, lämnande i babylucka och 

anonymt överlämnande åt en person. 96 Dock hävdar Dellert också att modern kan hemlighålla bar-

nets uppgifter på det sätt som menas i § 169 StGB såvitt som hon är förpliktad att anmäla födseln. 97 

Som det ovan i kapitlet om personrättsliga aspekter redan nämnts är förpliktad att anmäla födseln en 

vårdnadsberättigad förälder eller, då föräldrarna är förhindrade att göra anmälan, en annan person 

som varit närvarande vid födseln eller fått vetskap om den (§ 19 PStG). Då födseln sker på ett sjukhus 

eller annan inrättning är enligt § 20 PStG en representant för sjukhuset eller inrättningen anmälning-

pliktig. Modern är alltså inte förpliktad att göra en anmälan då barnet fötts på sjukhus, men är för-

pliktad att ge de uppgifter som inrättningen inte kan ge (§ 20 PStG).  

 

Daniel Elbel anser att rekvisitet för civilståndsförfalskning uppfylls gällande modern till barnet vid 

både anonym födsel och lämnandet av babyn i en babylucka, eftersom moderns anmälningsplikt be-

står för de uppgifter som bara hon kan ge. 98 Däremot hävdar Stephanie Wiesner-Berg att modern till 

barnet gör sig skyldig till civilståndsförfalskning vid lämnandet av babyn i en babylucka och vid 

anonymt överlämnande av ett barn åt en person. 99 Däremot vid anonym födsel som sker på ett sjuk-

hus eller annan anstalt är enligt § 20 PStG en representant för anstalten förpliktad till anmälan, vilket 

                                                 
92Lenckner 2006 s. 1481. 
93 Lenckner 2006 s. 1481. 
94 § 13 låter som följande:”Wer es unterläßt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, 

ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, daß der Erfolg nicht eintritt, und 

wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht.” 
95Dellert behandlar de straffrättsliga aspekterna till anonym bortgivning av barn med att undersöka om personerna i 

fråga kunde misstänkas för brottet så att åtalsmyndigheterna skulle hamna inleda utredning av brottet. Han motiverar 

detta med att den faktiska straffbarheten alltid bestäms i strafförfarande och att det därför är meningsfullare att 

undersöka om handlandet vid anonym bortgivning av barn är sådant som kan väcka misstanke för ett brott. 
96Dellert 2009 s. 35-36. 
97Dellert 2009 s. 38. 
98 Elbel 2007 s. 65. I Elbels verk behandlas den gamla civilståndslagen, enligt vilken anmälningsförpliktad om ett barns 

födsel var i första hand fadern, i andra hand läkaren, som tredje barnmorskan, som fjärde någon annan av 

sjukhuspersonalen och till sist modern. Elbel anser dock att då de primärt förpliktade inte har kunskap om de fakta som 

ska anmälas, som det ofta är vid de olika formerna av anonym bortgivning av barn, skulle det vara mot 

civilståndslagens syfte att modern blir helt befriad från anmälningsplikten. Se Elbel 2007 s. 50-51. 
99 Wiesner-Berg 2009 s. 179-180. 
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enligt Wiesner-Berg leder till att modern inte har garantställning, och därmed uppfylls inte rekvisiten 

för civilståndsförfalskning. 100  Det finns med andra ord meningsskiljaktigheter i litteraturen om 

huruvida rekvisitet för civilståndsförfalskning uppfylls för de nuvarande formerna av anonym bort-

givning av barn. Man kunde, till skillnad från Wiesner-Berg, hävda att eftersom modern enligt § 20 

PStG har upplysningsplikt över sådan information som föreståndaren för inrättningen inte i sin an-

mälan kan ge, föreligger garantställning för modern ändå.  

 

I och med den nya lagen om förtrolig födsel tillfogas till § 10 PstG, som det redan nämnts ovan i 

samband med personrättsliga frågor, ett stadgande om att föräldrarnas upplysningsplikt inte föreligger 

vid en förtrolig födsel. Därmed kan man anse det vara klart att garantställning inte föreligger och 

ingen straffbart beteende föreligger vid förtrolig födsel. 

 

 

3.3.2 Underlåtande av underhållsplikt enligt § 170 StGB 

 

Enligt 170 § StGB skall den som undandrar sig från en lagstadgad underhållsplikt så att den under-

hållsberättigades tillräckliga underhåll blir äventyrat, eller skulle utan hjälp av en annan person bli 

äventyrat, bli bestraffad med böter eller fängelse upp till tre år. I litteraturen anses att brottsbeskriv-

ningen för underlåtande av underhållsplikt enligt § 170 StGB kan uppfyllas då kvinnan lämnar sitt 

barn på sjukhuset efter en anonym födsel utan att ha gett sina personuppgifter eller lämnar barnet i en 

babylucka. 101 Underhållsplikten av modern bestäms i § 1601 och § 1602 BGB och upphör enligt § 

1755 BGB 1 mom. först då adoption av barnet fastställts. Eftersom moderns identitet är okänt kan 

inte barnets anspråk på underhåll genomföras och blir därigenom tillintetgjord. 102 Rekvisiten för un-

derlåtande av underhållsplikt anses därmed på många håll i litteraturen uppfyllas vid anonym bort-

givning av barn. 103 

 

 

 

 

                                                 
100 Wiesner-Berg 2009 s. 242-243. 
101Dellert 2009 s. 38-39; Elbel 2007 s. 67, 72. 
102Elbel 2007 s. 68 
103 Elbel 2007 s. 67-72; Neuheuser 2005 s. 738-739; 
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3.3.3 Utsättande enligt § 221 StGB 

 

Enligt 221 § 1 mom. StGB skall den som försätter en person i hjälplöst tillstånd eller lämnar någon 

som är i hans vård eller som han är förpliktad att bistå i ett hjälplöst tillstånd så denne utsätts för 

livsfara eller fara för svårt men för hälsan dömas till fängelse i minst tre månader men högst fem år. 

Vid alla former av anonym bortgivning av barn lämnas barnet vid en inrättning eller hos en person 

som sköter om barnet, och därmed föreligger ingen fara för liv eller hälsa. Rekvisiten för utsättande 

uppfylls inte. 104 Det samma måste därmed naturligtvis också gälla förtrolig födsel.  

 

3.3.4 Möjligt straffrättsligt ansvar för de personer som erbjuder möjligheter för anonym bortgivning 

av barn 

 

Huruvida personer som erbjuder möjligheter för anonym bortgivning av barn eller hjälper vid anonym 

bortgivning kan anses uppfylla en straffbar handling är en omstridd fråga. Daniel Elbel hävdar att 

straffbar anstiftan enligt § 26 StGB eller medhjälp enligt § 27 StGB till civilståndsförfalskning (§ 169 

StGB) inte föreligger eftersom de som erbjuder möjligheter till anonym bortgivning av barn saknar 

uppsåt, eftersom målet är att skydda barnet, inte att undanhålla modern från sin underhållsplikt. 105 

Att personer som erbjuder möjligheter till anonym bortgivning av barn skulle göra sig skyldiga till 

medhjälp eller anstiftan till underlåtande av underhållsplikt (§ 170 StGB) anser Elbel vara möjligt 

bara i sådana undantagsfall där dessa personer i ett konkret fall har uppmanat till anonym bortgivning 

av barn. 106 

 

Stephan Neuheuser anser att upprätthållare av babyluckor gör sig inte skyldiga till anstiftan eller 

medhjälp till civilståndsförfalskning eller underlåtande av underhållsplikt ifall ingen kontakt mellan 

personalen och modern funnits innan babyn blivit lagd i luckan. Om kontakt mellan personalen och 

modern däremot funnits före barnet blivit lämnad i luckan anser Neuheuser att anstiftan till civil-

ståndsförfalskning och underlåtande av underhållsplikt kan föreligga ifall kontakten mellan modern 

och personalen lett till moderns beslut att lämna barnet i babyluckan. Enligt Neuheuser kan personer 

som upprätthåller en babylucka själv göra sig skyldiga till civilståndsförfalskning ifall dessa personer 

underlåter sin anmälningsplikt enligt civilståndslagen. 107 

 

                                                 
104 Dellert 2009 s. 36-37; Elbel 2007 s. 78-79; Neuheuser 2005 s. 739; Wiesner-Berg 2009 s. 174-175 och s. 241-242. 
105 Elbel 2007 s. 82. 
106 Elbel 2007 s. 82-83. 
107 Neuheuser 2005 s. 739-740.  
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3.3.5 Möjliga rättfärdigande grunder 

 

I litteraturen har det diskuterats huruvida det vid anonym bortgivning av barn föreligger rättfärdi-

gande egrunder på grund av syftet med den anonyma bortgivningen, det vill säga skyddandet av liv 

och hälsa av modern och barnet. Man kunde hävda att modern handlar i nödtillstånd som är en rätt-

färdigande grund enligt § 34 StGB. I litteraturen har denna synpunkt dock på många håll avvisats. 

Enligt Daniel Elbel föreligger vid civilståndförfalskning enligt § 169 StGB inte nödtillstånd eftersom 

vid den tidpunkten då kvinnan använder sig av möjligheten till anonym födsel eller då hon lämnar 

babyn i en babylucka finns inte mera någon fara för liv och hälsa på grund av födsel utan medicinsk 

hjälp eller fara för utsättande av barnet eller barnadråp, eftersom faran utesluts då barnet omhändertas 

av personalen efter en anonym födsel eller efter att babyn lämnats i en babylucka. 108 Även för un-

derlåtande av underhållsplikt enligt § 170 StGB anser han att nödtillstånd inte kan föreligga eftersom 

uppfyllandet av brottet och farosituationen inte sammanträffar. 109  Dessutom ställer Elbel frågan 

huruvida rättfärdigande nödtillstånd kan föreligga då faran och nödtillståndhandlingen utgår från 

samma person, det vill säga modern. 110 

 

På liknande sätt som Elbel tvivlar Stephanie Wiesner-Berg att rättfärdigande nödtillstånd är tillämp-

bart vid anonym bortgivning av barn, eftersom faran för barnets liv och hälsa utgår från modern som 

också är den som utför nödtillståndshandlingen, och som kunde avvärja faran också genom att inte 

utsätta barnet för fara för liv och hälsa. Därmed föreligger enligt Wiesner-Berg inte rättfärdigande 

nödtillstånd vid anonym bortgivning av barn. 111 Werner Beulke hävdar dock att rättfärdigande nöd-

tillstånd kan vara för handen vid lämnandet av en baby i en babylucka, eftersom skyddet för liv och 

hälsa legitimerar uppoffrandet av rätten att känna till sina personuppgifter. 112 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
108 Elbel 2007 s. 66. 
109 Elbel 2007 s. 72. 
110 Elbel 2007 s. 72. 
111 Wiesner-Berg 2009 s. 194-196 och 244. 
112 Beulke 2008 s. 621. 
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3.4 Grundläggande rättigheter i samband med anonym bortgivning av barn i Tyskland 
 

3.4.1 Inledande iakttagelser och kapitlets struktur 

 

I de föregående kapitlen har de person-, familje- och straffrättsliga problemen gällande de existerande 

formerna av anonym bortgivning av barn behandlats, och därtill har den nya möjligheten till förtrolig 

födsel analyserats utgående från dessa rättsområden. I detta kapitel skall det betraktas hur möjlighet-

erna till anonym bortgivning av barn samt alternativet förtrolig födsel förhåller sig till grundläggande 

rättigheter. Först behandlas de berörda grundläggande rättigheterna. Sedan sker en avvägning mellan 

dessa och samtidigt behandlas huruvida en legalisering av anonym bortgivning av barn kunde vara 

möjlig. Till sist behandlas den nya möjligheten till förtrolig födsel och hur den förhåller sig till grund-

läggande rättigheterna av de olika parterna. 

  

3.4.2 Den allmänna personlighetsrätten och rätten att känna sitt ursprung 

 

Rätten att känna sitt ursprung har av tyska författningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht) ansetts 

höra till den allmänna personlighetsrätten (allgemeine Persönlichkeitsrecht). Den allmänna person-

lighetsrätten är en speciell grundläggande rättighet som härleds ur tyska grundlagens (Grundgesetz, 

hädanefter GG) 2 artikelns 1 moment, det vill säga rätten för var och en att fritt utveckla sin person-

lighet, med inflytande av 1 artikelns 1 moment, det vill säga människovärdets okränkbarhet. 113 Den 

allmänna personlighetsrätten är en speciell grundläggande rättighet vid sidan av de andra grundläg-

gande rättigheterna, som skyddar ett autonomt område där den enskilde kan utveckla och värna sin 

identitet. 114  

 

Författningsdomstolen har i ett beslut 1989 ansett att rätten att känna sitt ursprung hör till den all-

männa personlighetsrätten eftersom den är en viktig del av förståelsen av den egna identiteten och 

dess utveckling. Författningsdomstolen har dock påpekat att rätten att känna sitt ursprung gäller bara 

som skydd mot hemlighållandet av tillgänglig information, och skapar ingen rätt till skaffande av 

information om en persons ursprung. Författningsdomstolen har även framhållit att det finns fall där 

det inte är möjligt att ta reda på en persons ursprung, och att då måste identitetsbildandet ske utan 

denna information. 115 Thorsten Kingreen kommenterar detta i kontexten av anonym bortgivning av 

                                                 
113 Jarass 2006A s. 65. 
114 Bundesverfassungsgericht 1 BvL 17/87 31.1.1989. Se även Jarass 2006A s. 66. 
115 Bundesverfassungsgericht 1 BvL 17/87 31.1.1989. 
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barn med att denna av författningsdomstolen framförda begränsning kunde ses som ett argument för 

att anonym födsel inte bryter mot skyddet av rätten att känna sitt ursprung, men kontrar detta argu-

ment själv med att hävda att det är själva möjligheten till anonym födsel som gör att informationen 

om föräldrarnas identitet, som barnet i normalfall skulle kunna reda ut, inte är tillgängligt. 116 Författ-

ningsdomstolen har även i senare domar bekräftat att rätten att känna sitt ursprung hör till den all-

männa personlighetsrätten.117 

 

Författningsdomstolen har också fastställt att till den allmänna personlighetsrätten hör förutom ett 

barns rätt att känna sitt ursprung också en mans rätt att veta om ett barn är hans avkomling. 118 Faderns 

intressen är med andra ord också relevanta då det gäller anonym bortgivning av barn. Enligt Daniel 

Elbel är denna rätt av mindre vikt än vissa andra rättigheter som påverkas av anonym bortgivning av 

barn, men skall ändå tas i beaktande i avvägandet mellan de olika berörda intressena. 119 

 

Den allmänna personlighetsrätten kan även användas för att argumentera för anonym bortgivning av 

barn i och med moderns allmänna personlighetsrätt. I detta sammanhang tas i diskussionen ofta upp 

frågan om abort, och det ställs frågan varför avbrytande av graviditet, vilket ingriper i fostrets rätt till 

liv, är med hänvisning till kvinnans allmänna personlighetsrätt accepterat emedan anonym födsel inte 

skulle vara det. 120 I Frankrike, där anonym födsel funnits länge, är frågan om abort ett av de ofta 

förekommande argumenten för kvarhållandet av anonym födsel, antingen som ett sätt att förebygga 

aborter eller som ett komplement till möjligheten av abort. 121 Dock kan man fråga sig om man ens 

kan jämföra dessa två fenomen. Vid abort är det frågan om ett foster som inte har en självständig 

existens utan modern. Fastän skyddet av rätten till liv också gäller fostret, och i ökande mängd i och 

med fortskridandet av graviditeten, är fostret alltid en del av kvinnan och dess rättigheter därmed från 

början begränsade i förhållande till moderns rättigheter. 122 Då barnet fötts är den dock inte mera en 

del av kvinnan och därför kan man argumentera att moderns rättigheter inte mera har samma begrän-

sande inverkan som då det är frågan om ett foster.  

 

 

 

                                                 
116 Kingreen 2009 s. 93. På samma sätt argumenterar Deutscher Ethikrat 2009 s. 61; Elbel 2007 s. 116-118. 
117 Bundesverfassungsgericht 1 BvR 1299/89 samt 1 BvL 6/90 26.4.1994 och 1 BvR 409/90 6.5.1997. 
118 Bundesverfassungsgericht 1 BvR 421/05 13.2.2007. 
119 Elbel 2007 s. 162. 
120 Hepting 2002 s. 1578; Mittenzwei 2002 s. 452.  
121 Lefaucheur 2004 s. 329 och 331.  
122 Jarass 2006 s. 78. 
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3.4.3 Rätten till liv och fysisk integritet 

 

I artikel 2 andra momentet GG stadgas om var och ens rätt till liv och fysisk integritet. I dessa rättig-

heter får enligt artikel 2 andra momentet ingripas endast på grund av lag. 123 Intresset som skyddas är 

den biologiska och fysiska existensen och hälsa i biologiskt och fysiologiskt avseende. 124 Det främsta 

argumentet för existensen av möjligheterna till anonym bortgivning av barn är att förhindra utsättande 

av barn och barnadråp, det vill säga skydda barnets liv och hälsa, samt vid anonym födsel även att 

skydda kvinnans liv och hälsa genom att hon kan föda under medicinsk uppsyn. 125 Rätten till liv och 

fysisk integritet används med andra ord framför allt som ett argument för möjligheterna till anonym 

bortgivning av barn i och med att dessa finns till för att skydda liv och hälsa av barn, men också som 

ett argument speciellt för anonym födsel i och med att denna möjlighet kan anses skydda liv och hälsa 

av modern, till skillnad från användningen av babyluckor och anonymt överlämnande av barnet åt en 

person. I litteraturen framställs också möjligheten att använda rätten till fysisk och psykisk integritet 

som ett argument mot möjligheterna till anonym bortgivning av barn i och med de skadliga följderna 

för barnets psykiska välmående som ovisshet om ens ursprung kan medföra. 126 Dessa aspekter be-

handlas mer utgående nedan vid övervägandet mellan de olika rättigheterna.  

 

 

3.4.4 Skyddet av familj 

 

I artikel 6 GG 2 momentet stadgas att skötsel och uppfostran av barn är både föräldrarnas rätt och 

deras plikt, samt att de i denna uppgift står under uppsyn av staten. Detta stadgande har av den tyska 

författningsdomstolen i fallet 1 BvR 1620/04 förklarats utgöra en rätt för barnet att bli skött och upp-

fostrad av sina föräldrar. I fallet handlade om huruvida en förälders plikt till umgänge med sitt barn 

kan genomföras med hjälp av tvångsmedel i ett fall där föräldern vägrar umgänge med barnet. För-

fattningsdomstolen framhöll att personlig kontakt till föräldrarna är en viktig del av bildandet av bar-

nets personlighet och starkt förknippat med skyddet av utvecklingen av personlighet som uppkommer 

ur artikel 2 GG 1 momentet i samband med artikel 1 GG 1 momentet. 127 Thorsten Kingreen hävdar 

                                                 
123 Detta stadgande möjliggör lagar, där dödandet av människor tillåts under visa förutsättningar, till exempel då polisen 

dödar som sista utväg för att skydda tredje parter. Detterbeck 2012 s. 84.  
124 Detterbeck 2012 s.84. 
125 I studien utförd för Deutsches Jugendinstitut framförs att förhindrandet av utsättande av barn och barnadråp var de 

främsta orsakerna till upprättandet av både babyluckor och införandet av möjligheterna till anonym födsel, och för 

erbjudarna av anonym födsel var därtill skyddandet av moderns och barnets hälsa en viktig orsak till införandet av 

möjligheten till anonym födsel. Se Coutinho & Krell 2011 s. 94-95.  
126 Deutscher Ethikrat 2009 s. 62. 
127 Bundesverfassungsgericht, 1 BvR 1620/04, 1.4.2008, stycke 72. 
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att beslutet visar att författningsdomstolen betonat att utgångspunkten är att barnets intresse till att ha 

ett förhållande med sin förälder överväger förälderns önskan att inte ha kontakt med barnet, och att 

detta är ett viktigt poäng också gällande anonym bortgivning av barn eftersom den leder till att barnet 

inte kan skötas och uppfostras av sina föräldrar, vilket barnet dock som utgångspunkt skulle ha rätt 

till.128 

 

 

3.4.5  Anonym bortgivning av barn och grundläggande rättigheter – är en legalisering möjlig? 

 

I och med att möjligheten till förtrolig födsel introduceras uppstår en lagstadgad möjlighet för kvinnor 

att föda på ett diskret sätt och med anonymitet gentemot sjukhuset där kvinnan föder barnet, samtidigt 

som barnet har en möjlighet att få information om moderns identitet då barnet fyllt 16 år. Eftersom 

möjligheterna till de existerande formerna av anonym bortgivning av barn hålls kvar, åtminstone tills 

evalueringen av lagen sker, försvinner inte frågan om möjligheten att legalisera dessa, något som 

diskuterats mycket om i litteraturen och i samband med de tidigare försöken att få lagstiftning gäl-

lande anonym bortgivning av barn. Fastän det också föreslagits att de existerande formerna till ano-

nym bortgivning av barn kunde existera som ultima ratio-alternativ också utan reglering på lagnivå,129 

kan man med goda grunder se det som mycket problematiskt att förfaranden, där barn separeras från 

sina biologiska föräldrar och där de på grund av förfarandets anonymitet blir utan information om sitt 

ursprung, fungerar utan basis i lagstiftning. 130 Lagstiftning där grundläggande rättigheter ingrips i, 

vilket lagstiftning om anonym bortgivning av barn är, måste uppfylla kravet av proportionalitet, vilket 

i tysk rätt härleds ur rättsstatsprincipen i artikel 20 GG. 131 Till proportionalitetsprincipen hör tre del-

områden; lämplighet, nödvändighet och skälighet. Dessutom måste inskränkningen ha ett legitimt 

mål. 132  

 

Vad gäller målets legitimitet kan man anse att skydd för liv och hälsa utan vidare är ett legitimt mål, 

med tanke på statens uppgift att skydda liv. En annan fråga är huruvida man kan anse att kvinnans 

intresse till anonymitet härstammande från kvinnans allmänna personlighetsrätt enligt artikel 1 GG 1 

momentet i samband med artikel 2 GG 1 momentet kunde ses som ett legitimt mål, i enlighet med 

vad som framförts i den feministiska debatten om anonym födsel i Frankrike. 133 Thorsten Kingreen 

                                                 
128 Kingreen 2009 s. 94. 
129 Se minoritetsåsikten i tyska etikrådets utlåtande Deutscher Ethikrat 2009 s. 98. 
130 Wiesner-Berg 2009 s. 2-3. 
131 Jarass 2006B s. 474. 
132 Jarass 2006B s. 475. 
133 Se nedan i kapitel 4.1.4 gällande Frankrike. 
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hävdar att kvinnans intresse till anonymitet inte räcker till legitimera ingreppet till barnets rätt att 

känna sitt ursprung, utan för att det vid anonym bortgivning av barn skall vara frågan om ett legitimt 

mål måste anonymiteten tjäna ett annat mål, det vill säga barnets liv och hälsa.134 Med tanke på detta 

gäller den följande avvägningen uttryckligen rätten till och hälsa gentemot de övriga rättspositionerna 

som anonym bortgivning av barn ingriper i.  

 

Det första prövningsstadiet, det vill säga lämplighetsprövningen, gäller om medlet man använder för 

att uppnå det eftersträvade målet är sådant som kan främja uppnåendet av målet. 135 Här är alltså 

frågan om man med möjligheterna till anonym bortgivning av barn kan nå det eftersträvade målet, 

det vill säga skydd för liv och hälsa av barnet och modern. Detta är en omstridd fråga i litteraturen 

och på grund av den anonyma bortgivningens natur svår att besvara. Å ena sidan påstår anhängare 

och de som erbjuder möjligheterna till anonym bortgivning av barn behövs för att hjälpa kvinnor i 

nödsituation som annars kunde riskera liv och hälsa av barnet och sig själv. 136 Vissa författare går till 

och med så långt som att hävda att det är mycket sannolikt att en avsevärd andel av de anonymt födda 

skulle utan möjligheterna till anonym bortgivning av barn ha aborterats eller dödats efter födseln. 137 

 

Å andra sidan argumenteras att inga bevis på att möjligheten till anonym bortgivning av barn i verk-

ligheten skulle ha minskat antalet barnadråp eller utsättande av barn. I en undersökning om barnadråp 

utförd för Deutsches Jugendinstitut hävdas att kvinnor som begått barnadråp haft som gemensam 

nämnare att de förträngt sin graviditet, och att kvinnorna inte varit i sådant tillstånd att de skulle ha 

kunnat utnyttja existensen av babyluckor eller möjligheten till anonym födsel. 138 Även andra förfat-

tare kommer med liknande argument. 139 Frågan är svår att besvara också på grund av att det är omöj-

ligt att veta vad en kvinna skulle ha gjort om inte möjligheten till anonym födsel eller till att lämna 

barnet i en babylucka skulle ha funnits. Det är naturligtvis möjligt att vissa av barnen som föds ano-

nymt skulle ha kunnat bli utsatta eller till och med dödade, fastän man kunde tänka sig detta vara 

väldigt osannolikt med tanke på vad som nämnts ovan om undersökningarna gällande kvinnor som 

begått barnadråp.  Som det konstateras i det tyska etikrådets ställningstagande till anonym bortgivning 

av barn kan denna möjlighet dock inte uteslutas. 140 

                                                 
134 Kingreen 2009 s. 97-98. 
135 Jarass 2006B s. 476; Detterbeck s. 74. 
136 Se till exempel pressmeddelandet av SterniPark 3.4.2012 

http://www.sternipark.de/fileadmin/content/PDF_Upload/PR/12-04-

03_SterniPark_Pressemitteilung_Anonyme_Geburt.pdf, besökt 28.3 och 5.5.2014, samt pressmeddelandet 5.4.2012 

http://www.sternipark.de/fileadmin/content/PDF_Upload/PR/12-04-

05_SterniPark_Presseerklaerung_12_Jahre_Babyklappe.pdf, besökt 28.3 och 5.5.2014. 
137 Hepting 2001 s. 1577. 
138 Höynck m.fl. 2011 s. 63. 
139 Herpich-Behrens 2007; Rohde 2007 s. 134. 
140 Deutscher Ethikrat 2009 s. 67. 

http://www.sternipark.de/fileadmin/content/PDF_Upload/PR/12-04-05_SterniPark_Presseerklaerung_12_Jahre_Babyklappe.pdf
http://www.sternipark.de/fileadmin/content/PDF_Upload/PR/12-04-05_SterniPark_Presseerklaerung_12_Jahre_Babyklappe.pdf
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Nästa steg i proportionalitetsprövningen gäller nödvändigheten av anonym bortgivning av barn, det 

vill säga det får inte finnas ett mildare, men lika effektivt sätt att nå det eftersträvade målet. I tyska 

etikrådets ställningstagande lyfts som alternativ till anonym bortgivning av barn samt som argument 

mot nödvändigheten av anonym bortgivning av barn möjligheterna till rådgivning och understöd som 

erbjuds till gravida kvinnor i nödsituationer enligt graviditetskonfliktslagen. Dessutom hänvisas till 

möjligheten till en spärrmarkering i befolkningsregistret enligt § 64 PStG som ett alternativ till ano-

nymiteten. 141  

 

I litteraturen har det i samband med denna prövning särskilts på de olika formerna av anonym bort-

givning av barn. Thorsten Kingreen hävdar att i samband med nödvändighetsprövningen att legali-

seringen av babyluckor skulle vara grundlagsstridigt, eftersom dessa inte uppfyller kravet på nödvän-

dighet med tanke på anonym födsel, den andra formen av anonym bortgivning av barn. Kingreen 

lägger fram flera motiveringerar för detta påstående. För det första får modern vid användning av en 

babylucka till skillnad från anonym födsel ingen medicinsk hjälp vid födseln. För det andra kan det 

inte fastställas vem det är som lämnar barnet i luckan, och därmed är det enligt Kingreen möjligt att 

ett barn blir lämnat i en babylucka mot moderns vilja. Därtill finns vid användningen av babylucka 

ingen personlig kontakt till den som ger bort barnet, vilket enligt Kingreen leder till att rådgivning 

om möjligheterna att ge upp sin anonymitet och om andra delaktigas rättigheter är svårare, samt att 

tröskeln till att ge bort sitt barn är lägre än vid anonym födsel, där personlig kontakt till modern finns. 

142 Anonym födsel har på andra håll också setts som ett bättre alternativ till babyluckor. 143 

 

I och med införandet av förtrolig födsel kan man argumentera att den förtroliga födseln utgör ett 

alternativ som gör att de gamla möjligheterna till anonym bortgivning av barn, även anonym födsel, 

inte mera kan anses uppfylla kravet på nödvändighet. Åtminstone ingriper de mindre i barnets grund-

läggande rättigheter i och med att barnet har en möjlighet till att få information om sitt ursprung då 

barnet fyllt 16 år. Även moderns liv och hälsa skyddas effektivare än vid användningen av babyluckor 

eller anonymt överlämnande av barnet åt en person, eftersom kvinnan får medicinsk hjälp vid födseln. 

Den egentliga frågan är om förtrolig födsel är ett lika effektivt sätt att skydda barnets liv och hälsa 

som de existerande formerna av anonym bortgivning av barn. Föreningen SterniPark, som grundat de 

första babyluckorna, hävdar att förtrolig födsel inte är ett alternativ för kvinnor i nödsituationer som 

                                                 
141 Deutscher Ethikrat 2009 s. 68.   
142 Kingreen 2009 s. 100.  
143 Daniel Elbel hävdar att babyluckor uttryckligen borde förbjudas medan ett uttryckligt förbud mot anonym födsel inte 

är nödvändigt eller ens ändamålsenligt med tanke på att anonym födslar alltid förekommer i någon mån i samband med 

medicinskt assisterade födslar och kan inte helt förhindras. Elbel 2007 s. 358-362. 
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hemlighållit sin graviditet. Enligt SternPark är det viktigaste ett enkelt och obyråkratiskt sätt att få 

hjälp. 144 Liknande åsikter har framförts i litteraturen. 145 Förfarandet vid förtrolig födsel är onekligen 

byråkratiskt. I utskottsbehandlingen av lagförslaget framfördes liknande åsikter av olika sakkunniga 

om att kvinnor eventuellt ändå väljer någon av de existerande formerna i stället för den förtroliga 

födseln på grund av alla formaliteter som hör till den. 146 Hur bra det nya alternativet fungerar kan 

man, som det även framförts i utskottsbehandlingen, kan man avgöra först efter att lagen varit i kraft 

i tillräckligt lång tid. 147 Evalueringen, som enligt lagen sker tre år efter lagens ikraftträdande, har en 

viktig roll i detta sammanhang. 

 

Det tredje prövningsstadiet gäller huruvida ingreppet i en grundläggande rättighet är i rätt proportion 

till vikten och betydelsen av den grundläggande rättigheten. I debatten om anonym bortgivning av 

barn är ett ofta förekommande argument att barnet måste leva för att kunna inneha rätten till att känna 

sitt ursprung, och eftersom möjligheten till anonym bortgivning av barn räddar liv eller kan åt-

minstone potentiellt rädda liv, argumenterar anhängarna av möjligheterna till anonym bortgivning av 

barn att rätten till liv är den övervägande rättigheten och rättfärdigar därmed anonym bortgivning av 

barn. 148 Kritikerna argumenterar däremot att rätten till liv inte har någon absolut företräde och får 

enligt i artikel 2 GG 3 momentet ingripas i med lag, vilket innebär att rätten till liv kan vara föremål 

för avvägning. 149 

 

Ett vanligt argument att redan en möjlighet att anonym bortgivning av barn räddar ens ett barns liv 

räcker som motivering till kvarhållandet av möjligheterna till anonym bortgivning av barn. 150 I juri-

disk litteratur har detta argument dock på många håll kritiserats. Kritikerna hävdar att enbart den 

abstrakta möjligheten till att ett barn räddas av möjligheterna till anonym bortgivning av barn inte är 

ett tillräckligt skäl för begränsandet av de grundläggande rättigheterna av andra barn, som inte varit 

livsfara. 151 Kritikerna poängterar även att åtgärder som är avsedda att skydda liv och hälsa som sam-

tidigt ingriper i andra grundläggande rättigheter måste vara skäliga och proportionella, och därmed 

kan inte skyddet för liv genomföras till varje pris. 152 Thorsten Kingreen framför i detta sammanhang 

som ett exempel organtransplantation och hur valet gällande givandet av organ till transplantation 

                                                 
144 SterniPark 13.3.2013 s. 1 

http://www.sternipark.de/fileadmin/PM_SterniPark_13_03_13_Gesetzentwurf_zum_Ausbau_der_Hilfen_fuer_Schwan

gere_und_zur_Regelung_der_vertraulichen_Geburt.pdf Besökt 25.2 och 20.4.2014 
145 Dellert 2009 s. 188. 
146 Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Wortprotokoll 96. Sitzung Nr. 17/96 s. 18. 
147 Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Wortprotokoll 96. Sitzung Nr. 17/96 s. 17 och 43. 
148 Beulke 2008 s. 620-621; Eidam 2012; Heyers 2003 s. 46-47; Mittenzwei 2002 s. 452; Rupp m.fl. 2007 s. 10. 
149 Elbel 2007 s. 348; Kingreen 2009 s. 101-102. 
150 Eidam 2012  
151 Benda 2003 s. 537; Elbel 2007 s. 353; Kingreen 2009 s. 103.  
152 Elbel 2007 s. 353-354; Kingreen 2009 s. 101-102. 

http://www.sternipark.de/fileadmin/PM_SterniPark_13_03_13_Gesetzentwurf_zum_Ausbau_der_Hilfen_fuer_Schwangere_und_zur_Regelung_der_vertraulichen_Geburt.pdf
http://www.sternipark.de/fileadmin/PM_SterniPark_13_03_13_Gesetzentwurf_zum_Ausbau_der_Hilfen_fuer_Schwangere_und_zur_Regelung_der_vertraulichen_Geburt.pdf
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ligger under människans självbestämmanderätt, även om genomförandet av organtransplantation i 

varje fall där det är möjligt skulle förhindra att människor dör i väntan på ett nytt organ. 153 På samma 

sätt kan man anse gällande frågan om anonym bortgivning av barn att med tanke på den information 

som finns om ineffektiviteten av anonym bortgivning av barn som ett medel för att hindra barnadråp 

och utsättande av barn att kravet på skälighet inte uppfylls.  

 

Som slutresultat kan man konstatera att det inte verkar som att en legalisering av de existerande möj-

ligheterna till anonym bortgivning av barn skulle vara möjligt med tanke på proportionalitetskravet 

som krävs för lagar som ingriper i grundläggande rättigheter. Argument av förespråkarna av anonym 

bortgivning av barn, bland annat att redan de potentiella räddandet av ett barn räcker för att motivera 

anonym bortgivning av barn och de ingrepp i de berörda parternas grundläggande rättigheter som det 

medför, är i min åsikt inte juridiskt lika övertygande som de argument som lagts fram av kritiker. 

Framför allt kan man ta upp osäkerheten om hur lämpligt och effektivt medel anonym bortgivning av 

barn är för att hindra utsättande av barn och barnadråp samt den bristande skälighetsprövningen som 

orsaker till varför anonym bortgivning av barn inte kan legaliseras i Tyskland. Detta är inte överras-

kande med tanke på de flera misslyckade försöken att legalisera anonym födsel i Tyskland. 

 

3.4.6 Förtrolig födsel ur synvinkeln av grundläggande rättigheter 

 

Den nya möjligheten till förtrolig födsel kan man anse vara en förbättring ur synvinkeln av grundläg-

gande rättigheter. Barnets intresse till att känna sitt ursprung tas i beaktande i den nya lagen då barnets 

rätt att få veta sin moders identitet då barnet fyllt 16 år görs till utgångspunkt i förfarandet. Även 

moderns intresse till hemlighållandet av sin identitet tas i beaktan i och med att modern kan be om 

att hennes identitet inte avslöjas till barnet. Ifall barnet motsätter detta gör ett obundet organ, famil-

jedomstolen, en avvägning mellan barnets intresse att få veta moderns identitet och moderns intressen 

med tanke på de skäl hon har för att be om hemlighållandet. 154 Också moderns liv och hälsa skyddas 

i och med att födseln sker under medicinsk uppsyn, vilket inte är fallet då babyn lämnas i en babylucka 

eller överlämnas åt en person. Frågan om effektiviteten av alternativet förtrolig födsel, som det redan 

sagts ovan, är den stora frågan. Evalueringen, som sker 3 år efter ikraftträdandet av lagen, är viktig 

för att få svar på denna fråga.  

 

 

                                                 
153 Kingreen 2009 s. 101-102. 
154 Se kapitel 2.5 för noggrannare beskrivning av förfarandet vid förtrolig födsel. 
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3.5 Övriga problem med anonym bortgivning av barn 
 

3.5.1 Bristfällig information och icke-registrering 

 

Det exakta antalet möjligheter för anonym bortgivning av barn är inte exakt fastställt, eftersom dessa 

inte registreras någonstans. Olika källor anger olika antal. Enligt resultaten av en studie utförd av 

Joelle Coutinho och Claudia Krell fanns det in Tyskland under tiden december 2009 till maj 2010 

mellan 60 och 72 babyluckor, 77 möjligheter till anonym födsel och mellan 11 och 22 möjligheter till 

anonym överlämnande av barn åt en person. 155 Eftersom resultaten baserade på förfrågningar åt för 

de första barnmyndigheterna (Jugendamt) och för det andra åt upprätthållare av de olika möjlighet-

erna till anonym bortgivning av barn, varierade resultaten. Dessa resultat visar en mindre mängd av 

möjligheter än det uppskattats i många andra källor, t.ex. i jämförelse med uppgifterna i tyska ung-

domsinstitutets databas, där antalet babyluckor uppskattas vara 90, antalet möjligheter till anonym 

födsel 104 och antalet möjligheter till anonymt överlämnande åt en person 26 stycken. 156 Eftersom 

svarsprocenten för förfrågningen var 79 % kunde inte en total mängd fastställas, men enligt Coutinho 

och Krell ligger det faktiska antalet någonstans mellan de av barnmyndigheterna meddelade antalet 

och antalet i ungdomsinstitutets databas. 157 

 

Den totala mängden barn som fötts anonymt, lagts i en babylucka eller överlämnats åt en person fram 

till maj 2010 var enligt resultaten i studien 973 stycken, av vilka 652 hade fötts anonymt, 278 lämnats 

i en babylucka och 43 överlämnats åt en person. 158 Den anonyma bortgivningen av barn gäller alltså 

ungefär 100 barn per år. Coutinho och Krell framhäver dock att det är svårt att få exakt information 

om mängden barn som den anonyma bortgivningen gäller på grund av att det inte finns någon central 

registrering av barnen som blivit anonymt bortgivna och för att dokumenteringen på många håll är 

bristfällig. 159 I studien framgick dessutom det att för 21,6 % av barnen som blivit lagda i en baby-

lucka och för 23 % av barn som blivit anonymt födda hade inrättningen som erbjöd anonym födsel 

eller upprätthöll en babylucka inga uppgifter om barnens öde, det vill säga huruvida de blivit adopte-

rade eller tillbakatagna av sina föräldrar. 

 

 

                                                 
155Coutinho & Krell 2011 s. 84. 
156Se jämförande tabell I Coutiho & Krell 2011 s. 84.   
157Coutinho & Krell 2011 s. 84-85. 
158Coutinho & Krell 2011 s. 11-12. 
159Coutinho & Krell 2011 s. 12. 
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Att de nuvarande möjligheterna inte finns registrerade någonstans kan anses vara ett problem. Då det 

är frågan om så pass skyddslösa individer som babyn som föds anonymt eller lämnas i babylucka 

borde kontrollen över babyluckor och inrättningar där anonym födsel genomförs vara noggrannare. 

Den nya möjligheten till förtrolig födsel är en stor förbättring i detta hänseende. Barnets existens 

registreras genast efter födseln och dess existens kommer att vara känt för staten genast efter födseln. 

 

 

3.5.2 Missbruk 

 

Med tanke på naturen av möjligheterna till anonym bortgivning av barn finns naturligtvis alltid en 

risk att dessa blir missbrukade. Detta kan anses gälla särskilt för babyluckan, där ingen kontakt finns 

mellan den som lägger barnet i luckan och personalen. I det tyska ungdomsinstitutets undersökning 

framgick att fastän största delen, 73,1 % av barnen som blivit lagda i en babylucka, var nyfödda, det 

vill säga under 24 timmar gamla, var detta inte fallet för alla i luckor lagda barn. Vissa i luckor lagda 

barn var flera dagar eller veckor gamla. I studien framgick tio fall där det i en babylucka lagts barn 

som var över fyra veckor gamla. 160 I ett fall, där det var frågan om en vårdnadstvist, hade ett 20 

månader gammalt barn blivit lagd i en babylucka av sin far. 161 I studien rapporterades också två fall 

där en död baby blivit lagd i en babylucka. 162 

 

Tyska etikrådet framförde i sitt ställningstagande till anonym bortgivning av barn att en risk med 

babyluckor är att de kan användas för att enkelt bli av med handikappade barn. Dessa hittar enligt 

ställningstagandet dessutom inte alltid adoptivföräldrar och blir därigenom ”föräldralösa barn av sta-

ten”. 163 Anhängare av babyluckor hävdar igen att ingen kvinna kan enkelt avstå från sitt barn. 164  

 

På vissa håll har det även påståtts att möjligheterna till anonym bortgivning av barn kunde användas 

för barnhandel. Olika scenarier där barnhandel kunde förekomma i samband med anonym födsel och 

babyluckor har framförts av Bernd Wacker,som är ordförande av terre des hommes, en organisation 

för barnets rättigheter som motsatt sig anonym födsel och barnluckor i flera repriser. Ett möjligt sce-

nario skulle enligt Wacker vara barnhandel utfört av personalen av en babylucka, vilket möjliggörs 

av att ett i en babylucka lagt barn inte är registrerad någonstans och därmed icke-existerande för staten 

                                                 
160Coutinho & Krell 2011 s. 198. 
161Coutinho & Krell 2011 s. 202. 
162Coutinho & Krell 2011 s. 200. 
163Deutscher Ethikrat 2009 s. 79-80. 
164Se Yle TV2 Silminnäkijä 18.10.2013 vid 19.10-19.20 minuter. 
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och totalt skyddslöst mot intressena av de som tar emot babyn. Wacker för också fram att en icke-

uteslutbar möjlighet är handel av identifikationstecken med vilka barnet kan fås tillbaka. Han hänvisar 

till vissa babyluckor, där kvinnan som säger sig vara modern kan utan DNA-test med att visa vissa 

identifikationstecken, som ett av babyn taget fotavtryck, kan få tillbaka babyn. 165 Att det vid olika 

babyluckor finns olika krav på bevis för att få babyn tillbaka kan utan vidare ses som en brist i det 

nuvarande läget. Sannolikheten för att en annan person än den faktiska modern till barnet skulle kunna 

övertyga personalen av en babylucka om att det varit hon som lagt barnet i luckan är, som Wacker 

också konstaterar, troligen hemskt liten, men kan ändå inte uteslutas. Denna sorts risker kunde mins-

kas med att införa gemensamma förfaringssätt hos alla som uppehåller babyluckor gällande registre-

ring av i babyluckan lämnande barn och bevisen som krävs för att tillbaka barnet, med andra ord 

DNA-test.  

 

Överlag skulle införandet av standarder och gemensamma förfaringssätt minska på fara för missbruk 

av babyluckor. Vissa minimistandarder och förfaringssätt har fastställts bland annat av Deutsches 

Institut für Jugendhilfe und Familienrecht. Till dessa minimistandarder hör anmälandet av ett i baby-

luckan lämnat barn till myndigheterna senast följande dag, plikten att ge information som finns om 

barnets föräldrar samt utgångspunkten att personer som finansiellt stött upprätthållandet av en baby-

lucka inte kan bli fastställda som adoptivföräldrar för barnet förutom i undantagsfall. 166 Tillämpandet 

av dessa, eller andra liknande, standarder och förfaringssätt bland alla upprätthållare av babyluckor 

skulle vara viktigt för minskandet av missbruk och för att göra förfaringssätten enhetligare. 

 

 

 

3.6 Sammanfattning och slutsatser om det tyska systemet 
 

Som en sammanfattning av det ovanbehandlade tyska systemet med anonymt bortgivande av barn 

och de olika möjligheterna kan konstateras att de gamla möjligheterna till anonymt bortgivande av 

barn, det vill säga anonym födsel, babyluckor och anonymt överlämnande av ett barn åt en person är 

problematiska och på många sätt oförenliga med tysk rätt. För det första strider dessa mot stadgandena 

i civilståndslagen om registrering av ett barns födsel. För det andra kan det på en mera allmän nivå 

anses att ett system med anonym födsel strider mot den tyska uppfattningen om moderskap, eftersom 

mater semper certa est-principen är inskriven i § 1591 BGB, och en möjlighet till att avstå från sitt 

                                                 
165Wacker 2007 s. 87–92. 
166Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. 2013 s. 3-15.  
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moderskap inte kan anses vara förenligt med den tyska rättsuppfattningen. Anonym bortgivning stri-

der också mot stadgandena gällande adoption, eftersom en personligen given och notariellt bestyrkt 

samtyckeförklaring krävs enligt § 1750 BGB.  För det tredje kan anonym bortgivning av barn anses 

uppfylla vissa brottsbeskrivningar, nämligen civilståndsförfalskning enligt § 169 StGB och underlå-

tande av underhållsplikt enligt § 170 StGB.  

 

Dessutom kan ett barn vars mor använt sig av möjligheterna till anonymt bortgivande av barn inte få 

information om sitt ursprung på samma sätt som ett barn som adopterats utan att modern varit anonym. 

Detta strider mot barnets rätt att känna sitt ursprung, vilket i tysk rätt ingår i den allmänna personlig-

hetsrätten enligt 2 art. GG 1 momentet i samband med 1 art. GG 1 momentet. Fastän målet är att 

skydda liv och hälsa av barnet samt vid anonym födsel också moderns liv och hälsa, är ingreppet i 

barnets och faderns rättigheter genom anonym bortgivning av barnet inte proportionellt till det efter-

strävade intresset att skydda liv. I detta sammanhang kan det hänvisas till de undersökningar som 

tyder på att möjligheterna till anonym bortgivning av barn inte hindrar utsättande av barn och bar-

nadråp. 167 

 

Problematiskt med anonym bortgivning av barn är även att enheter som erbjuder möjligheter till ano-

nymt bortgivande av barn inte registreras någonstans och att det därigenom inte finns någon exakt 

information om till exempel antalet av dessa möjligheter. Den anonyma bortgivningen av barn kan 

sägas vara i en slags cirkel. Å ena sidan kan man argumentera att det borde finnas lagstiftning eller 

åtminstone någon slags kontroll över dessa alternativ med tanke på möjligheterna för missbruk av 

dessa möjligheter. Å andra sidan tycks det vara väldigt svårt, eller kanske till och med omöjligt, att 

skapa sådan lagstiftning som skulle reglera dessa existerande möjligheter till anonym bortgivning av 

barn, eftersom dessa på många punkter är oförenliga med tysk lagstiftning.  

 

Det nya alternativet med förtrolig födsel kan åtminstone ur juridisk synvinkel ses som en förbättring, 

Den bjuder ett lagstadgat alternativ till de existerande möjligheterna och i lagen om förtrolig födsel 

har man på många sätt löst de juridiska problem som gäller för de gamla formerna av anonymt bort-

givande av barn. Framför allt erbjuder förtrolig födsel en kompromisslösning till ett centralt problem 

som gäller anonymt bortgivande av barn, det vill säga en möjlighet för barnet vid sexton års ålder att 

få information om sin biologiska mor, men samtidigt också en möjlighet för modern att be om att 

hennes identitet tillsvidare, för tre år i taget, hålls hemligt, då goda grunder till hemlighållandet före-

ligger.   

                                                 
167 Se fotnoterna 137 och 138. 
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Hur bra det nya alternativet fungerar kan man, som det även framförts i utskottsbehandlingen168, 

avgöra först efter att lagen varit i kraft i tillräckligt lång tid. Som ovan redan nämnts har evalueringen 

av lagen om förtrolig födsel en viktig roll i detta sammanhang, då man också behandlar fortsättningen 

av de gamla formerna av anonymt bortgivande av barn. Åt vilket håll de olika formerna av anonymt 

övergivande av barn utvecklas, återstår att se.  

 

Min personliga synpunkt är att de gamla möjligheterna till att anonymt ge bort sitt barn i Tyskland, 

det vill säga anonym födsel, lämnandet av barn i babyluckor och anonymt överlämnande av barnet åt 

en person, borde slopas. Denna synpunkt motiverar jag framför allt med att ett parallellt system av 

ett lagligt alternativ och flera olagliga alternativ inte i min åsikt är ändamålsenligt. Då det finns ett 

alternativ där både moderns intresse till skydd i formen av att kunna föda sitt barn på sjukhus utan att 

där hamna ge sitt namn och barnets intresse till att ha möjlighet att känna sitt ursprung tas i beaktande, 

är det inte förnuftigt att vid sidan om ha andra alternativ där modern kan förbli helt anonym. Det 

parallella utbudet kan göra att kvinnor i nödsituationer väljer det ”lättare” alternativet, det vill säga 

de helt anonyma möjligheterna. Det viktigaste vore dock att utveckla olika rådgivnings- och stödåt-

gärder för utsatta kvinnor, så att det inte skulle finnas ett behov för en kvinna att på ett anonymt eller 

förtroligt sätt avstå från sitt barn. Det är de bakomliggande orsakerna till övergivande av barn och 

barnadråp som främst borde åtgärdas. 

 

Ifall möjligheterna till anonym bortgivning av barn blir kvar borde dessa i högre grad kontrolleras 

och följa vissa minimistandarder. Kontroll från statens sida och gemensamma förfaringssätt behövs 

för att minimera missbruk av dessa möjligheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
168 Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Wortprotokoll 96. Sitzung Nr. 17/96 s. 17 och 43. 
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4. Anonym bortgivning av barn i andra länder 

 

4.1 Frankrike 
 

4.1.1 Historisk bakgrund  

 

Anonym födsel har varit länge varit möjligt i Frankrike. År 1941 gavs en förordning i och med vilken 

alla offentliga sjukhus var tvungna att ta in gravida kvinnor som önskade hemlighållande. 169 Anonym 

födsel har dock varit möjligt redan före denna tidpunkt, åtminstone sedan franska revolutionen. 170 

Runt 600 kvinnor årligen använder sig av möjligheten till att föda anonymt. 171 

 

4.1.2 Förfaringssätt  

 

Om anonym födsel stadgas i franska civillagen, Code Civil, och i Code de l'action sociale et des 

familles. I artikel 326 Code Civil stadgas att en kvinna kan under förlossningen be om att intagandet 

till sjukhuset och hennes identitet hålls hemligt. Närmare om förfarandet stadgas det om i Code de 

l'action sociale et des familles artikel L-222-6. De nuvarande stadgandena i artikel L-222-6 i Code 

de l'action sociale et des familles skapades år 2002 med en lag172, vars syfte var att förbättra barnets 

möjlighet att få information om sitt ursprung. Enligt artikel L222-6 första momentet skall en kvinna 

som ber om att hennes identitet skall hållas hemlig informeras om juridiska konsekvenserna av detta, 

och om vikten av att känna sitt ursprung. Vidare uppmanas kvinnan, om hon går med på det, att lämna 

information om sitt hälsotillstånd, faderns hälsotillstånd, barnets ursprung, omständigheterna vid bar-

nets födsel och, i slutet omslag, om sin identitet. Kvinnan skall också upplysas om att hon när som 

helst kan avstå från sin anonymitet eller lämna information om sin identitet i slutet omslag, eller 

komplettera informationen som lämnas åt barnet (Code de l'action sociale et des familles L222-6 1 

mom).  

 

Kvinnor som önskar föda behöver inte bevisa sin identitet och ingen utredning över den utförs (Code 

de l'action sociale et des familles L222-6 4 mom.). Kostnaderna för den anonyma födseln bärs enligt 

andra momentet i artikel L-222-6 Code de l'action sociale et des familles av barnskyddsmyndighet-

erna (L'aide sociale à l'enfance). Samma gäller enligt 5 momentet för kvinnor som vill ge upp sitt 

                                                 
169Lefaucheur 2004 s. 322. 
170Lefaucheur 2004 s. 319-320 
171Barèges 2010 s. 42; Lefaucheur 2004 s. 319 
172Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat 
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barn för adoption utan att be om hemlighållandet av sin identitet. 

 

Moderskap kan fastställas för en kvinna som fött anonymt genom att hennes namn förs in i födelse-

attesten inom tre arbetsdagar från födseln. Då moderskap fastställts kan kvinnan antingen hålla barnet 

eller ge barnet till socialmyndigheterna, då barnet blir myndling av staten. Kvinnan har två månader 

på sig att ändra sig. Då barnet placeras i en familj för att bli adopterad kan modern inte mera ändra 

sig. 173 Ifall en kvinna inte vill ha sitt moderskap fastställd i födelseattesten har barnet inga fastställda 

föräldrar. Kvinnan som fött barnet kan få tillbaka barnet inom två månader förutsatt att hon erkänner 

barnet först. 174 

 

I fransk rätt utgick man länge från att skapandet av ett föräldraskapsförhållande krävde att föräldrarna 

erkände barnet. I en reform av Code Civil år 2006 tillsatts artikel 311-25 enligt vilken moderskap 

uppstår då modern antecknas i barnets födelseattest. Detta gäller dock inte om modern har valt att 

föda anonymt. 175 Anonym födsel kan väljas av både en gift eller ogift kvinna. 176 Före denna lagänd-

ring måste en ogift kvinna erkänna barnet för att moderskap skulle uppstå, en regel som uppstått under 

Napoleons tid. 177 Mater semper certa est-regeln var, och är, med andra ord inte etablerad i Frankrike, 

till skillnad från Tyskland, där regeln också före införandet i § 1591 BGB utgjorde utgångspunkten 

för skapandet av moderskap. 178 Kirsten Scheiwe påpekar att detta medför att Frankrike har en natur-

lig familjerättslig ”väg” till anonym födsel, vilket i tysk rätt fattas. 179 År 1993 tillsattes i Code Civil 

ett stadgande som förbjöd undersökandet av identiteten av en kvinna som önskat att hennes identitet 

vid födseln av barnet hålls hemligt, men detta stadgande upphävdes vid reformen år 2009. 180  

 

4.1.3 Tillgång till information om ens ursprung 

 

Med den ovannämnda lagen år 2002 skapades också CNAOP (Conseil national pour l'accès aux 

origines personnelles), ett nationellt organ för att underlätta tillgång till information om sitt ursprung 

för adopterade barn att få information om sina biologiska föräldrar. Begäran måste komma från barnet 

och med andra ord kan den biologiska modern inte använda CNAOP för att söka fram sitt barn. 181 

                                                 
173 Villeneuve-Gokalp 2011 s. 133. 
174 Villeneuve-Gokalp 2011 s. 133. 
175Blauwhoff 2009 s. 178; Service-Publique.fr http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F887.xhtml besökt 29.11 
176”La mère, même mariée, peut choisir de ne pas être désignée dans l'acte de naissance et accoucher dans l'anonymat”. 

Se Service-Publique.fr http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15393.xhtml besökt 29.11. 
177Blauwhoff 2009 s. 177; Scheiwe 2004 s. 682. 
178Se kapitel 3.2.1. 
179Scheiwe 2004 s. 682. 
180 Villeneuve-Gokalp 2011 s. 133. 
181 Barèges 2010 s. 19; Blauwhoff 2009 s. 196; Villeneuve-Gokalp 2011 s. 134 och fotnot 7.   

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F887.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15393.xhtml
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Med skapandet av CNAOP ville Frankrike bland annat uppfylla sina internationella förpliktelser, 

bland annat de krav som artikel 7 i FN:s barnkonvention ställer. 182 Frankrike har också i olika sam-

manhang hävdat att i och med lagen från år 2002 och skapandet av CNAOP har Frankrike uppfyllt 

artikel 7 i FN:s barnkonvention i och med att dessa skapar en möjlighet för att upphäva hemlighål-

landet av biologiska föräldrarnas identitet, även om en absolut rättighet till detta inte finns. 183  

 

4.1.4 Motiveringar för och emot kvarhållandet av anonym födsel 

 

Nadine Lefaucheur delar in de försvarande argumenten av det franska systemet av anonym födsel i 

tre grupper. Till den första gruppen hör de som traditionella argumenten att förebygga barnadråp, 

aborter, oövervakade födslar och övergivanden av barn. Till den andra gruppen hör feminister, som 

ser anonym födsel som en del av kvinnans rätt att avvisa moderskap och som en utökning av rätten 

till abort. Till den tredje gruppen hör enligt Lefaucheur sociologer som vill framhäva sociala förhål-

landen istället för rent biologiska. 184 

 

I Frankrike ser man föräldraskap som något som man kan välja. Eva Steiner beskriver det franska 

systemet som en ”vuxen-centrerad individualistisk filosofi av rätt att välja” 185  Även om en ogift 

kvinna inte mera behöver erkänna barnet för att moderskap skall uppstå, utan införandet av moderns 

namn i barnets födelseattest räcker, kan man förstå hur denna långa tradition av att se föräldraskap 

som något man kan välja inverkar ännu på synen av moderskap, och också på hur man ser på anonym 

födsel, där det är frågan om att välja att inte bli moder.  

 

Systemet med anonyma födseln har fått stöd på författningsnivå. Det franska författningsrådet 

(Conseil constitutionnel) gav i maj 2012 ett beslut där det ansåg att artiklarna L. 147-6 och L. 222-6 

i Code de l'action sociale et des familles inte strider mot den franska grundlagen. Författningsrådet 

hänvisade i beslutet till att målet som eftersträvas med anonym födsel är att undvika övergivanden av 

barn och barnadråp och undvika att hälsan av mor och barn äventyras under graviditeten och förloss-

ningen. Vidare hänvisade författningsrådet till att den anonymt födande kvinnan uppmanas att lämna 

information åt barnet, att anonymiteten kan senare med kvinnans samtycke upphävas och att i och 

med bildandet av CNAOP har man försökt underlätta sökandet av information om ens ursprung, och 

                                                 
182 Villeneuve-Gokalp 2011 s. 135. 
183 I flera av Frankrikes rapporter till FN:s barnkommitté har det hävdats att ingen konflikt med artikel 7 torde finnas då 

artikel 7 är formulerad som en rätt som gäller så långt det är möjligt. 

Se Frankrikes rapporter till barnrättskommittén 9.10.2003 stycke 134 och 21.2.2008 stycke 223-224. 
184 Lefaucheur 2004 s. 328-334.  
185 Steiner 2003 s. 430. 
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att lagstiftaren därmed balanserat den biologiska moderns och barnets intressen. 186 Med liknande 

argument motiverade Europeiska människorättsdomstolen sitt beslut i fallet Odièvre mot Frankrike, 

där domstolen ansåg att det franska systemet av anonym födsel inte bryter mot artikel 8 i Europeiska 

människorättskonventionen. 187 

 

Bland motståndarna av anonym födsel finns föreningar för anonymt föda barn och kvinnor som fött 

anonymt. 188 Ett argument som framförs av motståndarna är att ovisshet om ens ursprung medför 

lidande och stör skapandet av barnets identitet. Motståndarna använder också berättelser om anonymt 

födda barnens febrila sökande efter sina biologiska mödrar som argument mot kvarhållandet av ano-

nym födsel. Även berättelser av kvinnor som fött anonymt om att de fått bristfällig eller felaktig 

information om konsekvenserna av anonym födsel eller blivit pressade av andra personer till anonym 

födsel har använts som argument mot kvarhållandet av anonym födsel. 189 

 

 

4.1.5 Framtiden av anonym födsel i Frankrike 

 

Anonym födsel har i litteraturen beskrivits som en långvarig tradition i fransk rätt. 190 Eva Steiner 

beskriver den vara en ”kvasi-konstitutionell rätt”, vilket enligt Steiner förklarar dels varför man i 

Frankrike inte har velat avskaffa möjligheten till anonym födsel, och dels Europeiska människorätts-

domstolens motvillighet att bedöma den vara stridig mot Europeiska människorättskonventionen. 191 

Med tiden har man dock gått från absolut anonymitet mot erkännandet av barnets rätt att känna sitt 

ursprung och uppbyggandet av bättre möjligheter för barnet att få reda på information om sitt ur-

sprung. Steg i denna process har varit lagen 2002 och bildandet av CNAOP samt upphävandet av 

förbudet att undersöka moderns identitet år 2009.  

 

I en rapport åt parlamenten utvärderade parlamentsledamoten Brigitte Barèges det franska systemet 

med anonym födsel och framförde rekommendationer till parlamentet om framtida åtgärder gällande 

anonym födsel. I rapporten rekommenderades att anonym födsel skulle avskaffas och i stället skulle 

                                                 
186 Conseil Constitutionnel Décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012 styckena 6-8. 
187 Fallet Odiévre och övrig relevant praxis av Europeiska människorättsdomstolen behandlas i kapitel 5. 
188 Lefaucheur 2004 s. 327. 
189 Lefaucheur 2004 s. 327-328. 
190 Nieminen 2005 s. 7. 
191 Steiner 2003 s. 430. 
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ett system införas, där modern skulle kunna föda hemligt. 192 Fastän detta inte betyder att lagstift-

ningen gällande anonym födsel ännu kommer att ändras kan man säga att det finns tecken på att 

anonym födsel möjligtvis kunde i framtiden avskaffas. 

 

4.2 Luxemburg 
 

 

Enligt artikel 334 i luxemburgiska civillagen (Code civil) skapas moderskap då barnet fötts utom 

äktenskap genom att modern nämns i barnets födelseattest. Enligt artikel 57 i luxemburgiska civilla-

gen (Code civil) är det inte obligatoriskt att nämna föräldrarna i födelseattesten av ett barn. Anonym 

födsel är med andra ord möjligt, men i praktiken ett sällsynt fenomen. 193 Luxembourg gjorde en 

reservation gällande anonym födsel då Luxembourg ratificerade FN:s barnkonvention. I reservat-

ionen yttras att Luxembourg inte ser artikel 7 av barnkonventionen som ett hinder till anonym födsel 

som anses vara i barnets bästa. 194 FN:s barnkommitté har i flera repriser konstaterat att anonym föd-

sel strider mot barnkonventionen och uppmanat Luxembourg att återkalla reservationen till artikel 7 

gällande anonym födsel. 195  

 

Vissa luxemburgiska organ har också rekommenderat avskaffandet av anonym födsel eller införandet 

av sätt för ett anonymt fött barn att senare få information om sitt ursprung. Den nationella etikkom-

missionen CNE (Conseil National d’Ethique) rekommenderade i ett utlåtande år 2000 att anonym 

födsel skulle kvarhållas men modifieras så att barnet, inom vissa gränser skulle kunna få information 

om sin biologiska mor och sitt ursprung. Majoriteten av medlemmarna understödde ett alternativ där 

det anonymt födda barnet som vuxen kunde i alla fall få icke-identifierande information om sitt ur-

sprung och med moderns samtycke även vissa identifierande uppgifter. 196 År 2007 rekommenderade 

den luxemburgiska förlikningsombudsmannen att regeringen vidtar åtgärder för att erbjuda möjlig-

heter för anonymt födda barn att kunna få information om sitt ursprung, samtidigt som en balans 

mellan moderns och barnets intressen säkerställs. 197 Också den luxemburgiska barnombudsmannen 

har rekommenderat en lagreform gällande anonym födsel så att alla barn har möjlighet att känna sitt 

                                                 
192 Barèges 2010 s. 57. 
193 I luxemburgiska etikrådets utlåtande om anonym födsel angavs den årliga mängden anonyma födslar åren 1985-1998 

enligt statistikcentralens uppgifter vara mellan 20 rapporterade anonyma födslar år 1985 och inga rapporterade 

anonyma födslar åren 1997 och 1998. Presidenten för etikrådet, Paul Kremer, intervjuad i luxemburgiska tidningen Le 

Quotidien, uppskattar antalet vara ett halvt dussin per år. Se Conseil National d’Ethique Avis 1/2000 s. 39 och Van Dyck 

2013, besökt 6.2 och 20.4.2014.  
194 Luxemburgs reservation till barnkonventionen punkt 4. 
195 Barnkommitténs observationer om Luxemburg år 1998 punkterna 5 och 23, år 2005 punkterna 9 och 25 och år 2013 

punkterna 10 och 11.  
196 Conseil National d’Ethique Avis 1/2000 s. 38-39, 55-57 och 65. 
197 Le Médiateur du Grand-Duché du Luxembourg Recommendation N. 23-2007 s. 4. 
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ursprung. 198 

 

Fastän reformen av anonym födsel behandlats av olika myndigheter finns i lagförslaget gällande re-

formen av fastställandet av föräldraförhållanden199 inga förslag på stadganden som skulle ge anonymt 

födda barn möjligheten att känna sitt ursprung. Det föreslås dock att i civillagens artikel 334 tas in ett 

likadant stadgande som i den franska civillagen gällande anonym födsel, nämligen att en kvinna kan 

vid födseln av sitt barn be om hemlighållandet av hennes intagande på sjukhuset och hennes identitet. 

200 I motiveringarna till lagen preciseras det att detta gäller för både gifta och ogifta kvinnor. Barn-

ombudsmannen har i ett utlåtande gällande lagförslaget tagit upp detta och rekommenderat att möj-

ligheter för barn att känna sitt ursprung skapas. 201 I utlåtandet hänvisas även till ett utlåtande av 

Conseil d’Etat gällande reformen av adoptionsstadgandena där det föreslås att ett organ, i likhet med 

den franska CNAOP, skulle inrättas för att möjliggöra att adoptivbarn kan få information om sitt 

ursprung. 202 

 

Man kan konstatera att i Luxembourg har moderns rätt till att hemlighålla sin identitet vid en anonym 

födsel ännu större företräde än i det franska systemet. Fastän frågan om barnets rätt till att känna sitt 

ursprung diskuterats av flera myndigheter och organ, har inga steg ännu tagits för att uppfylla barnets 

rätt att få information om sitt ursprung, eller att balansera moderns och barnets intresse, så som i 

Tyskland eller Frankrike.  

 

 

 

4.3 Italien 
 

 

Ett föräldraskapsförhållande bevisas enligt artikel 236 italienska civillagen (Codice civile) i en födel-

seattest som inskrivits i ett civilståndsregister (registro dello stato civile). För barn som fötts under 

ett äktenskap gäller faderskapspresumtion, det vill säga moderns äkta man är enligt artikel 231 i 

Codice civile fadern till ett barn som fötts under ett äktenskap. Ett utomäktenskapligt barn kan enligt 

artikel 250 erkännas av modern eller fadern, av båda samtidigt eller separat, även om en förälder var 

vid tidpunkten av befruktningen var gift med någon annan. Erkännandet görs enligt artikel 254 i 

                                                 
198 Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand 2013 s. 9. 
199 Projet de loi portant réforme du droit de la filiation n. 6568 25.4.2013. 
200 Projet de loi portant réforme du droit de la filiation n. 6568 25.4.2013 s. 9 och 28. 
201 Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand 2013 s. 9. 
202 Avis complementaire du Conseil d’Etat 4.6.2013 Projet de Loi N. 6172A s. 4. 
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födelseattesten, eller i annan särskild deklaration framför civilståndsregistersmyndigheten. En dekla-

ration om födelsen av ett barn skall enligt artikel 30 första momentet i presidentens förordning 

396/2000 gällande civilstånd göras av en av föräldrarna, en representant, en läkare, en barnmorska 

eller en annan person som assisterade vid födseln. Moderns vilja att inte bli nämnd skall respekteras. 

Med andra ord baserar sig skapandet av ett föräldraförhållande i Italien på inskrivandet i civilstånds-

registret och på föräldrarnas vilja att erkänna barnet, i likhet med franska systemet.  

 

Ett barn vars föräldrar inte har erkänt barnet eller för vilken inga föräldraskapsförhållanden har blivit 

fastställda i domstol skall av barndomstolen omgående förklaras adopterbart, om inte en av de biolo-

giska föräldrarna ber om att förfarandet avbryts för att kunna erkänna barnet. Förfarandet kan avbrytas 

till en tid på högst två månader (adoptionslagen 1983 11 artikeln). Ett adoptivbarn har enligt 28 arti-

keln 5 momentet i adoptionslagen efter att ha fyllt 25 år rätt att få information om sitt ursprung och 

sina biologiska föräldrar genom att ansöka om tillåtelse till detta från ungdomsdomstolen. Ett adop-

tivbarn som fyllt 18 år kan av ungdomsdomstolen ansöka om att få informationen på grund av allvar-

liga och påvisbara psykofysiska skäl. Ungdomsdomstolen skall innan givandet av tillåtelsen evaluera 

att erhållandet av informationen inte ger upphov till allvarliga störningar till sökandens psykofysiska 

välmående. Ingen tillåtelse av ungdomsdomstolen behövs enligt 28 artikeln 8 momentet för ett myn-

digt adopterat barn om adoptivföräldrarna är döda eller inte kan nås.  

 

Fram till 28 november 2013 kunde information dock inte ges åt ett adoptivbarn vars moder bett att 

inte bli nämnd på födelseattesten enligt adoptionslagen 28 artikeln 7 momentet. Som motivering för 

att ingen information om identiteten av modern kunde ges har det sagts att detta kunde leda till att 

vissa kvinnor skulle undvika att föda i trygga sjukhusförhållanden och sedan olagligt överge sina barn. 

203 Italienska författningsdomstolen (Corte costituzionale) förklarade i sin dom 278/2013 som utgavs 

22 november 2013 att 28 artikeln 7 momentet i adoptionslagen är grundlagsstridigt i den mån som 

den inte ger en möjlighet för en domare att kontakta biologiska modern, som inte velat bli nämnd i 

födelseattesten, och fråga om hon eventuellt vill ge upp sin anonymitet. Ett stadgande som författ-

ningsdomstolen förklarar vara grundlagsstridig träder enligt italienska grundlagens artikel 136 auto-

matiskt ur kraft dagen efter att domen publiceras i officiella tidningen (Gazzetta Uficiale). 204 Urkraft-

trädandet medför att inget rättsligt organ mera kan tillämpa stadgandet och har även allmän tillämp-

lighet, det vill säga gäller inte bara för fallet i fråga utan också för andra fall. 205 Författningsdomsto-

len motiverade beslutet med att hävda att det italienska systemet var för strikt i och med att moderns 

                                                 
203 Italiens rapport till FN:s barnkommitté 5.7.2010 stycke 183. 
204 I detta fall 28.11.2013. 
205 The Italian Constitutional Court 28.3.2012 s. 34. 
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val att förbli anonym inte kunde återkallas, och hänvisade därtill människorättsdomstolens beslut i 

fallet Godelli mot Italien. Domstolen hävdade också att lagstiftaren borde skapa ett system där det 

kan kontrolleras huruvida modern ännu vill förbli anonym, men där moderns rätt till anonymitet sam-

tidigt skyddas.  

 

Det italienska systemet har i och med författningsdomstolens beslut om grundlagsstridigheten av ar-

tikel 28 sjunde momentet tagit ett steg mot en mer balanserat förhållande mellan moderns intresse att 

hållas anonym och barnets intresse att få information om sitt ursprung, i och med att anonymiteten 

inte mer är så absolut den var före beslutet. Detta kan anses vara ett framsteg. Någon möjlighet att 

mot den anonyma moderns vilja få reda på information om denna finns dock inte, det vill säga i likhet 

med det franska systemet är det italienska systemet beroende av moderns vilja att ge upp sin anony-

mitet.   

 

Flera lagförslag är under behandling i italienska parlamentet gällande anonym födsel. 206 Dessa har 

som syfte att i enlighet med författningsdomstolens beslut införa en möjlighet för kvinnan att kunna 

besluta sig för att avstå från sin anonymitet i samband med ett förfarande där det adopterade barnet 

ansöker om att få information om sitt ursprung. I vissa lagförslag föreslås att det anonymt födda 

barnet skulle ha rätt i varje fall till icke-identifierande information om sitt ursprung207, eller, då den 

biologiska modern är död och då den biologiska fadern är död eller oidentifierbar, till uppgifter om 

biologiska föräldrarnas hälsotillstånd, i synnerhet till information om dödsorsak eller möjliga ärftliga 

sjukdomar208. Anhängare av den absoluta anonymiteten finns dock också. Adoptivföräldraorganisat-

ionen ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) håller fast vid denna stånd-

punkt. I ett öppet brev till olika domstolar gällande författningsdomstolens beslut hävdar ANFAA att 

behandlingen av ansökningar om att få information om biologiska modern som inte ville bli nämnd, 

inte borde börjas med innan det i lag stiftats om detta. Vidare hävdas det att möjligheten till anonym 

födsel räddat tusentals barn från övergivanden och barnadråp samt att möjligheten till att spåra upp 

dessa kvinnor skulle ha ”förkrossande” inverkan på kvinnornas och deras familjers liv. Därtill hävdas 

att för stor vikt läggs vid biologisk sanning istället för det emotionella förhållandet mellan barn och 

föräldrar, vare sig biologiska eller adopterade. 209 

 

                                                 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Cc_Checosa_2013_UK.pdf  

Besökt 30.1 och 5.5.2014. 
206 Camera dei Deputati Proposta di Legge n. 784 16.4.2013; n. 1343 10.7.2013; 1874 3.12.2013. 
207 Camera dei Deputati Proposta di Legge n. 784 16.4.2013. 
208 Camera dei Deputati Proposta di Legge n. 1874 3.12.2013. 
209 Nova Micucci 2013 s. 1-3. http://www.anfaa.it/wp-content/uploads/2014/01/ANFAA-a-AA-GG-su-sentenza-Corte-

Costituzionale.pdf Besökt 7.2 och 20.4.2014 
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I Italien finns även cirka 46 babyluckor som är kallade ”Culle per la Vita”. 210 Som det konstaterats i 

samband med behandlingen av tyska babyluckor, har barn som blivit lämnade i en babylucka ingen 

möjlighet att få någon information om sitt ursprung, ens om en möjlighet till detta senare skapas i 

Italien för anonymt födda barn. Man kan fråga sig om dessa verkligen behövs i ett land där anonym 

födsel är så pass skyddat och etablerat som i Italien. I beaktande måste också tas risken för att dessa 

missbrukas då ingen kontroll över vem som lämnat barnet i luckan finns, något som också konstate-

rats tidigare.  

 

4.4 Spanien 
 

I Spanien fanns det en möjlighet för en kvinna att inte bli nämnd i barnets födelseattest och därmed 

förbli anonym. I sitt beslut den 21 september 1999 förklarade dock den spanska Tribunal Supremo 

artikel 47.1 i civilregisterlagen och artiklarna 167 och 182 i civilregisterförordningen, som möjlig-

gjorde hemlighållandet av moderns identitet, grundlagsstridiga. Tribunal Supremo argumenterade att 

möjligheten för kvinnan att hemlighålla sitt moderskap stred mot spanska grundlagens artikel 14, som 

stadgar om likhet inför lagen, och artikel 39.2, som stadgar om skydd och jämlikhet av barn och 

kvinnor samt fritt undersökande av faderskap, eftersom då kvinnan kan förbli anonym har hon en 

möjlighet att helt undvika sina skyldigheter mot barnet medan det mot fadern kan alltid riktas förfa-

randen att fastställa faderskap. Vidare ansåg Tribunal Supremo att i och med att modern kan förbli 

anonym förlorar barnet möjligheten att känna sitt biologiska ursprung och att möjligheten för modern 

att förbli anonym inte är i enlighet med tanke på de vetenskapliga undersökningar som betonar bety-

delsen av biologiska förhållanden, så att ”man kan tala om en rätt för personer att känna sitt genetiska 

arv.” 211 I och med domen ändrades med en förordning formuläret för födelseanmälan så att modern 

inte kan märkas i födelseattesten som okänd, vilket förr var möjligt. 212 

 

I spanska civillagen civillagens (Codigo civil) artikel 180.5 stadgas om att en adopterad person som 

är myndig, eller omyndig men representerad av sina föräldrar, har rätt att få information om sitt bio-

logiska ursprung, med hjälp av barnskyddsmyndigheterna. Man kan alltså konstatera att i Spanien har 

man övergått från möjligheten för kvinnan att vara anonym till erkännandet av barnets rätt att få 

information om sitt ursprung.  

 

 

                                                 
210 Antalet räknad från grafiken på sidan http://www.culleperlavita.it/dove_sono.php?# Besökt 7.2.2014. 
211 Tribunal Supremo STS 5672/1999 21.9.1999 femte stycket (“Quinto”).  
212 García Villaluenga m.fl. 2006 s. 72.  
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4.5 Finland 
 

 

Anonym bortgivning av barn är ett främmande koncept i Finland. Enligt § 32.1 i statsrådets förord-

ning om befolkningsdatasystemet skall den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård där förloss-

ningen skett göra en anmälan om ett barn som fötts levande till befolkningsdatasystemet. Om förloss-

ningen sker någon annanstans än i en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård skall enligt § 32.2 i 

förordningen anmälan göras av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bistått vid 

födseln. Ifall barnet fötts utanför en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård utan bistånd av en 

yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, skall enligt § 32.3 i förordningen modern till barnet 

eller den i vars vård barnet är anmäla födseln till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården eller 

yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, som sedan skall anmäla födseln till befolkningsda-

tasystemet. Anmälan skall enligt § 32.4 i förordningen göras senast dagen efter förlossningen eller 

dagen efter att födseln anmälts till verksamsenheten eller yrkesutbildade personen inom hälso- och 

sjukvård. 

 

Som det framkommit ovan av mediebehandlingen av hittebarnet i Salo i oktober 2013 sker övergi-

vanden av barn mycket sällan i Finland. Inget plötsligt uppstående av möjligheter till anonym bort-

givning av barn med hjälp av stark medieuppmärksamhet i likhet med Tyskland kan anses vara att 

förväntas i den snara framtiden. En sådan reglering som i Frankrike, där en kvinna kan välja att inte 

bli registrerad som moder till sitt barn, skulle också vara främmande för finsk rätt, eftersom kvinnan 

som föder barnet anses vara barnets mor213, fastän det till skillnad från Tyskland inte finns något 

stadgande i lag om detta. Den finska rätten kan dessutom anses betona barnets rätt att känna sitt 

ursprung, eftersom en person som blivit till genom donerade könsceller eller embryon har enligt § 

23.1 i lagen om assisterad befruktning efter att fyllt 18 år rätt att få uppgifter om donatorns identitet. 

En donator av spermier kan bli fastställd som far till barnet som fötts av de donerade spermierna om 

han gett sitt samtycke (§ 16.2 lagen om assisterad befruktning). Dessutom har ett adoptivbarn som 

fyllt 12 år rätt enligt adoptionslagens § 93.3 rätt att få information om den tidigare förälderns identitet. 

Ett system som anonym bortgivning av barn där barnets rätt att känna sitt ursprung kraftigt begränsas 

skulle vara svårt förenbart med den existerande finska lagstiftningen.  

 

 

 

 

                                                 
213 Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 37/2011 s. 36.  
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4.6 Sammanfattande iakttagelser 
 

Som det framkommit i de föregående kapitlen förekommer olika former av anonymt bortgivande av 

barn i många europeiska länder. Hur man förhåller sig till dessa i allmänheten och hur dessa passar 

in i det juridiska systemet varierar i olika länder. I Tyskland där mater semper certa est-principen har 

stark historisk grund och är inskriven i lagen är det svårare, åtminstone ur juridisk synvinkel, att 

acceptera ett system där en kvinna kan anonymt välja att inte bli mor till sitt barn. Dessutom har de 

moderna möjligheterna till anonym bortgivning av barn existerat i Tyskland en relativt kort tid. I 

Frankrike igen där anonym födsel är en långvarande tradition är det naturligt att möjligheten till ano-

nym födsel inte upplevs på samma sätt problematisk. Fastän man talar mycket om den franska trad-

itionen med anonym födsel och det starka betonandet av anonym födsel om kvinnans rätt, kan man 

då man iakttar hur anonym födsel fungerar i Luxemburg och Italien konstatera att i Luxemburg är 

anonymiteten ännu starkare än i Frankrike, fastän lagförslag framförts för att ändra på detta. Samma 

gällde för Italien före författningsdomstolens beslut. 

 

I Spanien förklarades den tidigare accepterade anonyma födseln år 1999 vara grundlagsstridigt. Här 

kan man märka en skillnad till Frankrike där Conseil Constitutionnel förklarade att anonym födsel 

inte stred mot den franska grundlagen. Även i de andra länderna kan man se i olika grader en utveckl-

ing bort från anonymitet. Å andra sidan finns det länder, däribland Finland, där anonym bortgivning 

av barn är ett helt främmande koncept, och där man betonar starkt rätten att känna sitt ursprung. 
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5. Mänskliga rättigheter i frågan om anonym bortgivning av barn och 

ställningstaganden av internationella organ  

 

5.1 Europeiska människorättskonventionen  
 

5.1.1 Rätten att känna sitt ursprung enligt Europeiska människorättskonventionen och Europeiska 

människorättsdomstolens praxis 

 

I Europeiska människorättskonventionen nämns inte specifikt en rätt att känna sitt ursprung men 

denna rätt har ansetts vara en del av rätten till skyddet för privatliv i människorättsdomstolens praxis. 

I fallet Gaskin mot Storbritannien hävdade sökanden att hans rätt till skydd för privat- och familjeliv 

enligt artikel 8 av människorättskonventionen hade brutits mot då han inte kunde få insyn till doku-

ment gällande sig själv och sin vårdnad utom hemmet. Människorättsdomstolen konstaterade i fallet 

att ”personer i sökandes ställning har ett av konventionen skyddat viktigt intresse att få information 

som behövs för att kunna känna till och förstå sin barndom och tidiga utveckling.”  214 Domstolen 

konstaterade även att intressena av en individ som söker information om sitt privat- och familjeliv 

skall tryggas då insyn till informationen vägras på grund av att författaren till dokumenten inte är 

nåbar eller vägrar ge samtycke, i vilket fall proportionalitetsprincipen kräver ett självständigt organ 

borde göra beslutet om sökanden ges insyn till dokumenten. 215 Domstolen ansåg att det i fallet brutits 

mot artikel 8 av människorättskonventionen.  

 

I Mikulic mot Kroatien var sökanden ett utomäktenskapligt fött barn som hävdade att hennes rätt 

enligt artikel 8 hade kränkts då de kroatiska domstolen inte hade kunnat effektivt behandla hennes 

faderskapstalan, vilket hade lett henne till osäkerhet om sin identitet. Människorättsdomstolen ansåg 

att personer i sökandens ställning har ett av konventionen skyddat viktigt intresse att få behövlig 

information för att få reda på sanningen om viktiga aspekter gällande sin personliga identitet. Vidare 

ansåg domstolen att i ett system som den kroatiska, där en presumerad far inte kan bli tvingad att följa 

en order av domstolen att genomgå ett DNA-test, kräver proportionalitetsprincipen att det finns ett 

alternativt sätt att få ett faderskapsyrkande bekräftat av en självständig myndighet, vilket inte var 

                                                 
214 Gaskin mot Storbritannien 7.7.1989 stycke 49. 
215 Gaskin mot Storbritannien 7.7.1989 stycke 49. 
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fallet i Kroatien. 216 Domstolen ansåg att en kränkning mot sökandens skydd för privatliv förelåg, 

eftersom domstolarnas ineffektivitet lett till att sökanden blivit lämnad i osäkerhet om sin identitet.217 

 

I fallet Jäggi mot Schweiz var det frågan om huruvida en kränkning av artikel 8 av konventionen 

förelåg, då sökanden av en schweizisk domstol hade blivit vägrad möjligheten att genom DNA-test 

av bekräfta om en viss redan död person var hans biologiska far. Domstolen yttrade i beslutet att 

rätten till en identitet, som innehåller rätten att veta vem ens föräldrar är, är en viktig del av ens 

privatliv, vilket leder till att de olika intressena måste i sådana fall avvägas mycket noggrant. 218 Vi-

dare konstaterade domstolen att de stridande intressena i fallet var för det första sökandens intresse 

att fastställa identiteten av sin förälder, för det andra okränkbarheten av den dödes kropp och rätten 

till respekt för de döda och för det tredje det allmänna intresset av rättssäkerhet. 219 Därtill ansåg 

domstolen att sökandes intresse till att få säkerhet om sina föräldrar inte minskar med ålder, utan 

snarare tvärtom. 220 Domstolen ansåg vidare gällande okränkbarheten av den döde att DNA-test inte 

är ett särskilt inkräktande ingrepp och att det i tidigare praxis hade ansetts att DNA-test av en död 

person inte utgjort en kränkning av den dödes privatliv. 221 Därtill ansåg domstolen att rättssäkerhet 

inte kunde som sådan utgöra en orsak för att vägra sökandens rätt till att säkerställa identiteten av sin 

biologiska förälder, eftersom detta inte skulle ha någon inverkan på uppgifter i befolkningsregister. 

222 Domstolen ansåg i fallet med rösterna 6-1 att en kränkning av artikel 8 förelåg.  

 

 

5.1.2 Europeiska människorättsdomstolens praxis gällande anonym födsel 

 

Europeiska människorättsdomstolen har tagit ställning specifikt till anonym födsel i fallen Odièvre 

mot Frankrike och Godelli mot Italien. I fallet Odièvre var sökanden en kvinna, Pascal Odièvre, som 

fötts år 1965. Hennes mor hade bett att födseln skulle hemlighållas och övergivit henne. Hon hade 

sedan blivit omhändertagen och fyra år senare adopterats. 223 Hon hade av barnskyddsmyndigheterna 

år 1990 fått tag på icke-identifierande information om sin biologiska familj, bland annat beskrivning 

om modern och fadern och om familjens omständigheter då hon föddes. År 1998 ansökte sökanden 

                                                 
216 Mikulic mot Krotien 4.9.2002 stycke 64. 
217 Mikulic mot Kroatien 4.9.2002  stycke 66. 
218 Jäggi mot Schweiz 13.7.2006 stycke 37. 
219 Jäggi mot Schweiz 13.7.2006 stycke 39. 
220 Jäggi mot Schweiz 13.7.2006 stycke 40. 
221 Jäggi mot Schweiz 13.7.2006 stycke 41-42 
222 Jäggi mot Schweiz 13.7.2006 stycke 43. 
223 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 stycke 9-11. 
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hos Tribunal de Grande Instance i Paris om att offentliggörande av information gällande hennes föd-

sel och kopior på dokument i samband med den, bland annat födsel-, vigsel- och dödsattester. Hennes 

ansökan blev returnerad med en förklaring att den skulle strida mot lagstiftningen. 224 Sökanden häv-

dade att hennes rättigheter enligt artikel 8 i EMRK hade blivit kränkta i och med att hon inte kunde 

få identifierande information om sin biologiska familj och kunde därför inte få reda på sin personliga 

historia. Människorättsdomstolen ansåg att fallet skulle undersökas gällande skyddet för privatliv, 

men inte gällande skyddet för familjeliv. 225 

 

Domstolen ansåg med tio röster mot sju att ingen kränkning av artikel 8 förelåg. Domstolen begrun-

dade detta med att i fallet var det frågan om två vuxnas stridande intresse, sökandens intresse av att 

få reda på sitt ursprung och moderns intresse att kunna föda anonymt med tillräcklig medicinsk hjälp 

och därigenom skydda sin hälsa. Domstolen hävdade därtill att det i fallet också var frågan om skyd-

det för familje- och privatliv av tredje parter, det vill säga adoptivföräldrarna, biologiska fadern och 

de andra biologiska familjemedlemmarna, för vilka avslöjandet av informationen gällande födseln 

kunde medföra betydande risker. 226 Domstolen ansåg vidare att det dessutom fanns ett allmänt in-

tresse att skydda moderns och barnets hälsa och undvika aborter och övergivande av barn på annat 

sätt, och att det franska systemet strävat efter att skydda rätten till liv, vilket är ett viktigare intresse 

än rätten till att känna sitt ursprung. 227 

 

Domstolen ansåg också att staten har en prövningsmarginal, då det gäller medlen som används för att 

trygga rättigheterna i artikel 8 i förhållanden mellan individer, och att Frankrike strävar efter att finna 

en balans mellan de stridande intressena i fallet, och har därmed inte gått över sin prövningsmarginal. 

228 Domstolen lade också märke till att Frankrike genom grundandet av Le Conseil National pour 

l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) gjort det lättare att få fram information om biologiskt 

ursprung. 229 

 

Minoriteten av domarna i fallet ansåg att en kränkning av artikel 8 förelåg i fallet. Minoriteten be-

grundade denna mening med att ingen balans mellan de stridande intressena fanns, eftersom moderns 

val att vara anonym var bindande för barnet, oberoende av orsakerna till det, och därmed försumma-

des genom moderns absoluta rätt att vägra avslöjandet av hennes identitet barnets rättigheter helt. 230 

                                                 
224 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 stycke 12-14. 
225 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 stycke 28. 
226 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 stycke 44. 
227 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 stycke 45. 
228 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 stycke 46 och 49. 
229 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 stycke 49. 
230 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 gemensam avvikande mening stycke 42. 
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Minoritetsåsikten var vidare gällande det allmänna intresset att undvika olagliga aborter att inga bevis 

fanns att risken för aborter eller barnadråp skulle öka om möjligheten till anonym födsel skulle av-

skaffas. 231 Dessutom argumenterade minoriteten att rätten till att känna sitt ursprung hörde till kärnan 

av rätten till respekt för privatlivet, vilket medförde att noggrann avvägning av de olika intressena 

krävdes. 232 Vidare ansåg minoriteten att vid anonym födsel borde ett självständigt organ göra beslutet 

om huruvida information om modern ges till barnet på basis av omständigheter i fallet och genom att 

höra parterna. 233 Rollen av CNAOP ansåg minoriteten vara som ett steg framåt i erkännandet av 

rätten till att känna sitt ursprung, men eftersom moderns hade möjlighet att vägra att godkänna avslö-

jandet av sin identitet ansåg minoriteten att det inte medför en balans mellan de olika intressena. 234 

 

I fallet Godelli mot Italien var sökanden en kvinna som övergivits av sin mor efter födseln år 1943. 

Modern hade inte godkänt att bli nämnd i födelseattesten. Hon hade senare adopterats. År 1996 bad 

sökanden hos registermyndigheterna att få information om sitt ursprung och fick tag på sin födelse-

attest, där moderns namn inte var inskriven, eftersom hon inte samtyckt till att bli nämnd i födelseat-

testen. Sökanden ansökte hos domstolen i Trieste och senare i familjedomstolen i Trieste om att få sin 

födelseattest korrigerad. Familjedomstolen förkastade hennes ansökan på grund av att modern vid 

födseln inte hade samtyckt till att bli nämnd på födelseattesten, och sökanden kunde därför inte få 

information om sitt ursprung. Sökanden överklagade till en högre instans som förkastade hennes 

överklagan. 235 

 

Sökanden hävdade att hennes rättigheter enligt artikel 8 i människorättskonventionen hade kränkts 

eftersom hon inte hade kunnat få tillgång till icke-identifierande information om sin biologiska mor 

och familj, vilket skulle ha möjliggjort för henne att få en del information om sitt ursprung men också 

ha skyddat andra parternas intressen. Hon argumenterade vidare att det italienska systemet, till skill-

nad från det franska, ger företräde åt moderns intressen utan att det finns någon möjlighet för barnet 

att ansöka om att moderns identitet med moderns samtycke skulle bli avslöjad. 236 Sökanden hävdade 

också att Italien överskridit sin prövningsmarginal eftersom systemet inte tog beaktande till barnets 

intressen, eftersom barnet inte kunde få någon information om modern, vare sig om hennes identitet 

eller annan icke-identifierande information, ens med hennes senare samtycke. Därtill kunde modern 

                                                 
231 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 gemensam avvikande mening stycke 9. 
232 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 gemensam avvikande mening stycke 11. 
233 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 gemensam avvikande mening stycke 18. 
234 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 gemensam avvikande mening stycke 20. 
235 Godelli mot Italien 25.9.2012 stycke 5-14. 
236 Godelli mot Italien 25.9.2012 stycke 33.  
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hindra också tredje parters intressen från att förverkligas. 237 Människorättsdomstolen ansåg med rös-

terna 6-1 att en kränkning av artikel 8 förelåg i fallet. Enligt domstolen hade Italien överskridit sin 

prövningsmarginal eftersom det i det italienska systemet, till skillnad från den franska, inte fanns 

någon möjlighet för ett barn som inte erkänts av sina föräldrar att få icke-identifierande information 

om sitt ursprung eller ansöka om att moderns identitet avslöjas, och därmed hade en tillräcklig av-

vägning mellan de motsatta intressena inte skett. 238 

 

5.1.3 Reaktioner till domstolens praxis om anonym födsel 

 

Människorättsdomstolens beslut i Odièvre-fallet har bedömts på olika sätt i litteraturen. Beslutet har 

på många håll kritiserats. Claire Simmonds kritiserar den svaga ställningen barnets rättigheter har 

under den Europeiska människorättskonventionen och det obalanserade avvägandet mellan de olika 

intressena gällande anonym födsel i fallen Odiévre och Godelli. Simmonds hävdar att beslutet i fallet 

Godelli, som först verkar vara ett steg mot erkännandet av vikten av barnets identitet, i verkligheten 

betonar för mycket föräldrarnas rättigheter på samma sätt som beslutet i Odièvre-fallet, och framför 

därtill kritik mot att människorättsdomstolen anser anonym födsel strida mot artikel 8 endast i sina 

mest restriktiva former. 239 

 

Eva Steiner hävdar att beslutet i Odièvre-fallet var överraskande med tanke på domstolens tidigare 

praxis i fallen Gaskin mot Storbritannien och Mikulic mot Kroatien. 240 Också i den avvikande me-

ningen i Odièvre-fallet ansåg minoriteten att särskiljandet av Odièvre-fallet från fallen Gaskin och 

Mikulic inte var övertygande. Enligt minoriteten hade sökanden i Odièvre-fallet ett lika starkt eller 

till och med starkare intresse att få reda på sitt ursprung. 241  

 

Eva Steiner kritiserar beslutet i Odièvre-fallet på flera grunder. För det första anser Steiner att det 

borde ha undersökts huruvida staten hade brutit mot sin negativa skyldighet att inte ingripa i sökan-

dens rättigheter enligt artikel 8 i stället för att undersöka huruvida staten underlåtit att vidta positiva 

åtgärder för trygga sökandens rättigheter. Därmed skulle frågan ha blivit om ingripandet i rätten till 

skydd för privatlivet var i enlighet med artikel 8(2) nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att 

främja ett godtagbart intresse. 242 Steiner argumenterar vidare att om synvinkeln i fallet skulle ha varit 

                                                 
237 Godelli mot Italien 25.9.2012 stycke 39. 
238 Godelli mot Italien 25.9.2012 stycke 58. 
239 Simmonds 2013 s. 264-266. 
240 Steiner 2003 s. 425. 
241 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 gemensam avvikande mening stycke 19. 
242 Steiner 2003 s. 439.  
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huruvida ingripandet i rätten till skydd för privatlivet var nödvändigt och proportionellt till det efter-

strävade intresset skulle det ha varit möjligt att stadgandena gällande anonym födsel inte skulle ha 

ansetts uppfylla dessa krav. 243 Eftersom domstolen valde att undersöka saken ur synvinkeln av sta-

tens skyldighet att vidta positiva åtgärder för att trygga rätten till skydd för privatlivet hade enligt 

Steiner domstolen mera flexibilitet eftersom det för uppfyllandet av de positiva skyldigheterna krävs 

att tillräckliga åtgärder vidtas för att trygga skyddet för privatliv. 244 Kirsten Scheiwe har också kriti-

serat att domstolen inte tog i beaktande nödvändighetsprövningen enligt artikel 8(2). 245 

 

För det andra framför Steiner att statens prövningsmarginal betonades för mycket i beslutet. I majo-

ritetsbeslutet konstaterades att eftersom det i medlemsstaterna finns olika sätt att behandla registrering 

av födslar och uppgivande av barn, har staterna en prövningsmarginal. 246 Steiner kritiserar detta, som 

minoriteten i den avvikande meningen också gjorde,247 med att konstatera att ett system som den 

franska är jämfört med andra länder ett undantag. 248 Thérèse Callus lägger också märke till denna 

motstridighet i beslutet. 249 Steiner framför också, i enlighet med minoritetsåsikten, att eftersom rätten 

till en identitet hör till kärnområdet av rätten till skydd för privatliv, borde statens prövningsmarginal 

ha varit mera begränsat. 250  Steiner framför kritik också mot oproportionerligheten i avvägningen 

mellan å ena sidan samhällets och individernas intressen och å andra sidan mellan förälderns och 

barnets motsatta intressen, då möjligheten för ett anonymt fött barn att få reda på sitt ursprung blir 

beroende på moderns vilja.  

 

En annan punkt som väckt åsikter för och emot, även i Odiévre-fallet, är i vilken mån anonym födsel 

kan motiveras med att säga att den skyddar modern och barnets liv och hälsa, och minskar på antalet 

aborter och övergivande av barn. Frågan och argumenteringen är på många sätt den samma som be-

handlats gällande situationen i Tyskland. Enligt majoritetsåsikten i Odièvre-fallet var målet som 

Frankrike strävar efter med möjligheten till anonym födsel att skydda liv, en högre värderad rättighet 

i människorättskonventionen. I sin instämmande åsikt till beslutet i Odièvre-fallet argumenterar do-

marna Ress och Kuris till och med att personer som till varje pris söker avslöjande av moderns iden-

titet borde fråga sig huruvida de skulle ha alls blivit födda om möjligheten till anonym födsel inte 

skulle ha existerat. 251  

                                                 
243 Steiner 2003 s. 440. 
244 Steiner 2003 s. 441.  
245 Scheiwe 2004 s. 690. 
246 Odièvre mot Frankrike stycke 47. 
247 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 gemensam avvikande mening stycke 12-16. 
248 Steiner 2003 s. 441-442. 
249 Callus 2004 s. 663-664. 
250 Steiner 2003 s. 442. 
251 Odiévre mot Frankrike 13.2.2003 Concurring opinion of judge Ress joined by judge Kuris stycke 4. 
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Då det gäller argument om anonyma födselns livräddande funktion möter man alltid svårigheten med 

att empiriskt kunna bedöma argumentens validitet. På liknande sätt som framförts tidigare gällande 

den tyska situationen är det omöjligt att kunna med säkerhet säga vad en kvinna som bestämmer sig 

för att föda anonymt skulle ha gjort om möjligheten till anonym födsel inte skulle ha funnits. Det har 

argumenterats att mängden aborter inte är större i länder där anonym födsel eller andra sätt att ano-

nymt kunna ge bort sitt barn inte finns. 252 Dessutom kan man som Eva Steiner argumentera att ab-

ortfrågan, åtminstone gällande legala aborter, inte är avgörande, då människorättsdomstolen ansett i 

sin praxis att en legal abort inte kränker mot artikel 2 av konventionen. 253 En annan fråga som ställts 

i litteraturen är hur relevant argumenten om skydd för liv är i det skede då barnet redan fötts, och 

särskilt i det skede då barnet i framtiden vill få reda på information om sitt ursprung. 254 Som Richard 

J. Blauwhoff vidare konstaterar, kan man anse att det inte är proportionellt att ett barn hålls för evigt 

i ovetskap om sitt ursprung på grund av den ”dramatik” som modern kan uppleva då hennes identitet 

senare avslöjas. 255  

 

Som en sammanfattning om anonym bortgivning av barn ur synvinkeln av Europeiska människorätts-

konventionen samt ställningstagandena av Europeiska människorättsdomstolen kan man konstatera 

att rätten till att känna sitt ursprung har i flera beslut av människorättsdomstolen ansetts höra till 

skyddet av privatliv enligt artikel 8 i människorättskonventionen. I fallet Odièvre mot Frankrike be-

kräftade människorättsdomstolen att rätten att känna sitt ursprung hör till skyddet av privatliv, men 

ansåg att ingen kränkning av artikel 8 av konventionen förelåg. Fastän beslutet i fallet Odièvre gjordes 

med en knapp majoritet, tio röster mot sju, och fastän beslutet väckt kritik i litteraturen, är människo-

rättsdomstolen ståndpunkt att anonym födsel enligt det franska systemet inte strider mot artikel 8 av 

människorättskonventionen. 256  

 

Vad gäller anonym födsel i Italien har människorättsdomstolen, som det sagts ovan, i sitt beslut i 

                                                 
252 Odièvre mot Frankrike 13.2.2003 gemensam avvikande mening stycke 9. 
253 Steiner 2003 s. 445. 
254 Steiner 2003 s. 445; Blauwhoff 2009 s. 211. Steiner uttrycker denna fråga på ett uttrycksfullt sätt: ”Resort to the 

right of life argument as a justification for upholding the French system of anonymous births, apart from being a 

retrograde step, is misplaced in the sense that, even if in some way it could have been justified here, it did not solve the 

core issue raised by the applicant that, as a human being, she has had to live with the consequences of her birth mother's 

decision to remain anonymous. 
255 Blauwhoff 2009 s. 211. 
256 Människorättsdomstolens domare Dragoljub Popović sammanfattar detta på ett träffande sätt: “The Court has so far 

ruled in favour of a possibility of providing for a mother’s veto, or her right to withhold consent for her child’s access to 

data. Dicta of certain judgements which run counter to such an attitude are not convincing enough to make one 

conclude that the court’s position in Odièvre has been overruled. It remains a rule.” Se European Commission 2009 s. 

32. 
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Godelli-fallet ansett att den strider mot artikel 8 av människorättskonventionen eftersom en tillräcklig 

avvägning mellan de olika intressena inte sker i det italienska systemet där barnet inte kan få någon 

information om sitt ursprung då modern inte erkänt barnet. Det italienska systemet gällande anonym 

födsel har, som sagts i kapitel 4.3, ändrat sedan beslutet i Godelli-fallet gavs i och med att Corte 

Costituzionale i november 2013 förklarade stadgandet som förbjöd givandet av information om en 

biologisk moder som inte velat bli nämnd i födelseattesten av sitt barn grundlagsstridigt i den mån 

den förbjuder att modern kontaktas och frågas om hon vill förbli anonym. I och med detta har Italien 

tagit ett steg mot att balansera barnets och moderns intresse i och med att det hädanefter skall frågas 

huruvida den biologiska modern till ett barn vill ge upp sin identitet. 

 

De fall där människorättsdomstolen behandlat specifikt anonym födsel har som sagt gällt Frankrike 

och Italien, och besluten i dessa fall gäller för dessa länder och deras situationer. Ingenting definitivt 

kan alltså sägas om anonym bortgivning av barn i Tyskland ur synvinkeln av Europeiska människo-

rättskonventionen och Europeiska människorättsdomstolen. Eftersom anonym födsel, användning av 

babyluckor eller anonymt överlämnande av barnet åt en person som oreglerade fenomen inte har 

någon centraliserad mekanism för lämnande av icke-identifierbar information åt barnet eller möjlig-

heter för senare uppgivande av anonymitet på basis av ansökan av barnet, så som i det franska syste-

met257, kunde man anse att dessa möjligheter till anonym bortgivning av barn inte uppfyller kravet på 

lämplig balans mellan de motstridande intressena. 258 

 

Vad gäller det nya alternativet förtrolig födsel kan man däremot anse att den inte väcker några pro-

blem vad gäller Europeiska människorättskonventionen och människorättsdomstolens praxis, ef-

tersom modern ges en möjlighet att föda utan att hamna uppgesitt namn samtidigt som barnet i nor-

malfall vid sexton års ålder har rätt att få veta biologiska moderns identitet, och ifall modern på grund 

av vägande skäl motsätter sig avslöjandet kan barnet vända sig till en domstol som sedan överväger 

huruvida moderns intressen eller barnets intressen skall få företräde. Vid förtrolig födsel sker alltså 

en övervägning mellan de olika intressena även helt konkret och modern har ingen definitiv vetorätt 

så som i det franska, luxemburgiska och italienska systemen. Den förtroliga födseln kan alltså anses 

                                                 
257 Se kapitel 4.1 om anonym födsel i Frankrike. 
258 I Odièvre-fallet hänvisade människorättsdomstolen som motivering till att ingen kränkning av artikel 8 förelåg att 

Frankrike strävade efter en lämplig balans mellan de olika intressena i fråga i och med att ett anonymt fött barn har 

möjlighet att få icke-identifierande information om sitt ursprung samt att i och med grundandet av CNAOP 

underlättades sökandet efter information om ens ursprung. I Godelli-fallet motiverade människorättsdomstolen att en 

kränkning av artikel 8 förelåg med att konstatera att i det italienska systemet finns inget sätt för barnet att få sin rätt att 

känna sitt ursprung avvägd mot moderns intresse att förbli anonym, och inte heller en möjlighet att få icke-

identifierande information om sin biologiska moder eller att ansöka om att få vetskap om moderns identitet. Se Odièvre 

mot Frankrike 13.2.2003 stycke 48 och 49 samt Godelli mot Italien 25.9.2012 stycke 57-58. 
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vara ett bättre alternativ även ur synvinkeln av Europeiska människorättskonventionen och Europe-

iska människorättsdomstolens praxis.  

 

 

 

5.2 FN:s barnkonvention 
 

5.2.1 Barnkonventionen och barnkommittén   

 

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling i New York 

20 november 1989. 259 Konventionen har blivit ratificerat av 193 länder. 260 I barnkonventionens ar-

tikel 43.1 stadgas om grundandet av en barnrättskommitté som övervakar medlemsstaternas förverk-

ligande av förpliktelserna i konventionen. Medlemsstaterna skall enligt artikel 44.1 i konventionen 

rapportera om åtgärder som vidtagits för att förverkliga rättigheterna enligt konventionen. Rapporte-

ringen skall enligt artikel 44.1 ske två år från ikraftträdandet av konventionen i medlemsstaten och 

därefter var femte år. Enligt konventionens artikel 45 får kommittén ge förslag och rekommendationer 

på basis av rapporteringen. Dessa är de så kallade avslutande observationerna, vilka följer en viss 

struktur: inledning, positiva aspekter, faktorer som försvårar implementeringen av konventionen, 

grunder som väcker bekymmer samt förslag och rekommendationer. 261 

 

5.2.2 De relevanta stadgandena i barnkonventionen för anonymt bortgivning av barn 

 

De relevanta stadgandena gällande anonym bortgivning av barn är för det första artikel 7 som stadgar 

att barnet skall registreras omedelbart efter födelsen har rätt från födelsen till ett namn, rätt att för-

värva ett medborgarskap och så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli om-

vårdat av dem. Även artikel 8, där det stadgas om barnets rätt att behålla sin identitet, det vill säga 

medborgarskap, namn och släktförhållanden utan olagligt ingripande, är relevant gällande anonym 

bortgivning av barn. Eftersom rätten till liv och hälsa är ett av de viktiga argumenten i debatten om 

anonym bortgivning av barn är även artikel 6 i barnkonventionen, där det stadgas att varje barn har 

en inneboende rätt till liv och att staten skall i så stor utsträckning som möjligt trygga barnets över-

                                                 
259 Verhellen 1996 s. 7. 
260 United Nations Treaty Collection, Status of the Convention on the Rights of the child 11.12.2013. 
261 Vande Lanotte & Goedertier 1996 s. 94. 
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levnad och utveckling, av stor betydelse i frågan om anonym bortgivning av barn. Barnrättskommit-

tén har, som det framkommer närmare nedan i nästa stycke, i samband med sina observationer av 

olika länders rapporter gällande anonym bortgivning av barn även tagit upp andra stadganden i barn-

konventionen, nämligen artikel 9, där det stadgas att barn inte skall separeras från sina föräldrar mot 

deras vilja om det inte är i barnets bästa intresse och artikel 19, där det stadgas om statens plikt att 

vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barn från alla former av fysisk eller psykisk våld, skador, 

övergrepp, vanskötsel, misshandel och exploatering. 

 

5.2.3 Ställningstaganden av FN:s barnrättskommitté gällande anonym bortgivning av barn 

 

FN:s barnrättskommitté har framfört kritik åt flera stater gällande frågan om anonym födsel och ba-

byluckor. Kommittén har kritiserat det franska systemet av anonym födsel i flera repriser. Redan i 

behandlingen av Frankrikes första rapport gjorde kommittén en anmärkning över att principerna och 

stadgandena i konventionen inte återspeglas av franska lagstiftningsåtgärder då det gäller en kvinnas 

rätt att be att hennes identitet hålls hemlig vid födseln. 262 Sedermera har kommittén framfört att rätten 

i artikel 7 i barnkonventionen inte respekteras fullt av Frankrike och att moderns rätt att vägra att 

hennes identitet avslöjas för barnet inte är förenlig med konventionen. 263 Kommittén har uppmanat 

Frankrike att förverkliga barnets rätt att känna sina föräldrar och biologiska syskon, med hänvisning 

till artikel 7 i samband med principerna av icke-diskriminering i artikel 2 och barnets bästa i artikel 

3. 264 

  

Liknande ställningstaganden har kommittén gett gällande anonym födsel i Luxemburg. I sina avslu-

tande observationer för artonde sessionen i juni 1998 uttryckte kommittén bekymmer för att rättig-

heterna enligt artikel 7.1 av barnkonventionen blir förvägrade för ett barn som fötts anonymt, även 

om detta sker i barnets intresse, och uppmanade Luxemburg att vidta åtgärder för att försäkra att 

barnets rätt enligt artikel 7 att känna sina föräldrar förverkligas fullt.  265 I avslutande kommentarerna 

för trettioåttonde sessionen i mars 2005 uppmanade kommittén Luxemburg att förebygga och elimi-

nera anonyma födslar, eller vidta åtgärder för att försäkra att all information om föräldrarna registreras 

så att barnet så långt det är möjligt kan få kännedom sina föräldrar. 266 I sextiofjärde sessionen år 2013 

                                                 
262 Barnkommitténs observationer om Frankrike 1994 stycke 14. 
263 Barnkommitténs observationer om Frankrike 2004 styckena 23 och 24 och 2009 stycke 43. 
264 Barnkommitténs observationer om Frankrike 2009 stycke 44. 
265 Barnkommitténs observationer om Luxemburg 1998 styckena 11 och 29. 
266 Barnkommitténs observationer om Luxemburg 2005 stycke 29. 
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upprepade barnkommittén uppmaningarna från de föregående sessionerna och uppmanade Luxem-

burg att dessutom att behandla de orsaker som ligger i grunden till att vissa föräldrar väljer anonym 

födsel. Därtill uppmanade kommittén att i den kommande lagen som planeras för att säkerställa bar-

nets rätt att få veta om sitt ursprung ta bort behovet av moderns samtycke. 267 Kommittén har även 

uppmanat Luxembourg att återkalla sin reservation till artikel 7, där det konstateras att Luxembourg 

inte ser artikel 7 av barnkonventionen som ett hinder till anonym födsel som anses vara i barnets bästa. 

268 

 

Barnrättskommittén har tagit ställning till frågan om babyluckor gällande Litauen, Tjeckien, Öster-

rike och Tyskland. Kommittén har uppmanat staterna att vidta åtgärder för att lägga ner babyluckor 

som enligt kommittén strider mot barnkonventionens artiklar 6, 7, 8, 9 och 19. Kommittén har också 

uppmanat staterna att främja alternativ till babyluckor och behandla de grundläggande problemen 

bakom övergivande av barn, genom att befrämja familjeplanering och tillräcklig rådgivning och so-

cialt stöd för oplanerade eller riskfyllda graviditeter. 269 En möjlighet enligt kommittén skulle vara att 

som sista utväg för att förhindra övergivande av barn eller barnadråp möjliggöra anonym födsel på 

sjukhus, så att information om föräldrarna skulle på ett förtroligt sätt förvaras och barnet skulle kunna 

komma åt informationen. 270 

 

Kommitténs ståndpunkt verkar vara avvärjande, då det gäller olika former av anonym bortgivning av 

barn där slutresultatet kan vara att barnet inte kan få information om sina föräldrar. Avgörande för 

kommittén tycks vara att informationen om föräldrarna förvaras så att barnet senare har tillgång till 

det. Det franska systemet med anonym födsel, där man ur fransk synvinkel har försökt uppnå en 

kompromiss, och som majoriteten av domarna i Europeiska människorättsdomstolen i fallet Odiévre 

ansåg utgöra en tillräcklig avvägning mellan moderns och barnets intressen, kritiseras av barnrätts-

kommittén. En tydlig skillnad i sättet att avväga mellan moderns och barnets intressen, och i vikten 

av rätten till att känna sitt ursprung kan ses mellan barnrättskommittén och Europeiska människo-

rättsdomstolen. I litteraturen har det konstaterats att barnrättskommittén, till skillnad från Europeiska 

människorättsdomstolen, lägger största vikten vid barnets rättigheter. 271 

 

Det tyska systemet med förtrolig födsel som nyligen trätt i kraft verkar till skillnad från de existerande 

                                                 
267 Barnkommitténs observationer om Luxemburg 2013 stycke 29. 
268 Barnkommitténs observationer om Luxemburg år 1998 punkterna 5 och 23, år 2005 punkterna 9 och 25 och år 2013 

punkterna 10 och 11 
269 Barnkommitténs observationer om Litauen 2013 stycke 22-23, Tjeckien 2011 stycke 49-50, Tyskland 2014 stycke 

30-31 och Österrike 2012 stycke 29-30. 
270Barnkommitténs observationer om Litauen 2013 stycke 23 och om Tyskland 2014 stycke 31. 
271 Besson 2007 s. 140; Freeman & Margaria 2012 s. 176. 
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formerna av anonym bortgivning av barn vara förenligt med riktlinjerna i barnrättskommitténs ställ-

ningstaganden, eftersom information över moderns identitet kommer att förvaras och senare vara 

tillgängligt för barnet, vilket verkar vara ett krav för barnkommittén för att anse förfarandet vara 

förenligt med barnkonventionen. Fastän modern i systemet av förtrolig födsel har en möjlighet att be 

om att hennes identitet inte avslöjas åt barnet, kan man anse den förtroliga födseln uppfylla barnkom-

mitténs krav eftersom domstolen gör beslutet om det fortsatta hemlighållandet av moderns identitet, 

och beslutet är inte permanent utan görs för tre år i taget. 272 Barnkommitténs ståndpunkt kan anses 

vara ett ytterligare argument för att det inte är meningsfullt att ha parallellt förtrolig födsel, som kan 

anses vara förenlig med barnkonventionen, och de gamla alternativen det vill säga babyluckor och 

möjligheter till anonym födsel samt anonymt överlämnande åt en person, vilka enligt barnkommittén 

inte är förenliga med barnkonventionen.  

 

Barnkommitténs syn på framtiden av anonym bortgivning av barn är klart med tanke på de rekom-

mendationer barnkommittén gett. Vilken effekt barnkommitténs rekommendationer att slopa baby-

luckor och möjligheterna till anonym födsel har är en annan fråga. Traditionellt har förverkligandet 

av rättigheterna i konventionen och verkställandet av kommitténs rekommendationer berott på med-

lemsstatens vilja. 273 I och med att ett tilläggsprotokoll274 introducerat en möjlighet till individuella 

klagomål åt kommittén kan implementeringen av barnkonventionen effektiverats. Protokollet trädde 

i kraft 14.4.2014, det vill säga tre månader efter att tio stater ratificerat tilläggsprotokollet. 275 Ef-

tersom möjligheten till individuella klagomål enligt artikel 1.3 av tilläggsprotokollet endast kan göras 

gällande mot stater som ratificerat det, kan det anses att effekten av tilläggsprotokollet, åtminstone 

för tillfället, inte är hemskt stort. Dessutom är ger kommittén endast sin åsikt och möjliga rekommen-

dationer på basis av klagomålet (artikel 10.5 av tilläggsprotokollet). Man kan dock anse den nya 

mekanismen en förbättring till den tidigare situationen. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
272 § 31 och 32 Schwangerschaftskonfliktgesetz  
273 Blauwhoff 2009 s. 55. 
274 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure 
275 Children can now lodge complaints with the UN about violations of their rights 14.4.2014. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14503&LangID=E 

Besökt 18.4.2014. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14503&LangID=E
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6. Sammanfattning och slutsatser 

 

I mitt arbete hade jag som mål för det första att undersöka de rättsliga problem som är förknippade 

med möjligheterna till anonym bortgivning av barn i Tyskland samt att undersöka hur det nya alter-

nativet förtrolig födsel förbättrar situationen. Resultaten för bedömningen av det tyska systemet är 

sammanfattade i kapitel 3.6. Andra mål för mitt arbete var att undersöka fenomenet anonym bortgiv-

ning av barn i andra europeiska länder och jämföra de andra ländernas möjligheter till anonym bort-

givning av barn med det tyska systemet samt att undersöka hur internationella organ, i detta fall Euro-

peiska människorättsdomstolen och FN:s barnrättskommitté förhåller sig till anonym bortgivning av 

barn. 

 

Anonym bortgivning av barn är ett fenomen som förekommer på många håll i Europa även i denna 

dag. Som slutsats till behandlingen av anonym bortgivning av barn i Europa och de olika varianterna 

av den som finns i olika länder kan man säga att det är ett fenomen som väcker många rättsliga 

problem, både nationellt och internationellt sett. Det finns inga lätta svar då det gäller anonym bort-

givning av barn. Å ena sidan är skyddandet av liv och hälsa av både mor och barn ett acceptabelt och 

även mycket viktigt mål. Skydd för liv är det viktigaste skyddsintresset enligt flera statsförfattningar 

och internationella konventioner. Att mängden barnadråp och övergivanden av barn på gator, bänkar 

och dylika farliga platser hålls så liten som möjlig är något som säkert alla vill åstadkomma. Anonym 

bortgivning av barn verkar först som ett bra sätt att skydda framförallt barnets liv och hälsa, och vid 

anonym födsel även ett sätt att hjälpa en kvinna i nödsituation och skydda hennes liv och hälsa genom 

att erbjuda en möjlighet för henne att föda under medicinsk uppsyn.  

 

Å andra sidan finns vid vissa former av anonymt övergivande av barn ingen möjlighet för barnet att 

få information om sitt ursprung, som då barnet läggs i en babylucka eller vid en anonym födsel där 

inga uppgifter om modern samlas, så som i Luxemburg, eller så är möjligheten att få information 

begränsade på olika sätt, som vid anonym födsel i Frankrike och i Italien, där den biologiska moderns 

samtycke behövs för att barnet skall få reda på moderns identitet. Anonym bortgivning av barn kan 

även ingripa i den biologiska faderns rättigheter då modern utan faderns vetskap ge bort barnet ano-

nymt. Visserligen kan den anonyma bortgivningen ha skett i samförstånd med fadern eller fadern kan 

ha förhållit sig likgiltigt till barnet. Även om så är fallet faller kravet på faderns samtycke till bort-

givningen av barnet bort, vilket i regeln behövs vid adoption. 
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Att undvika så långt som möjligt barnadråp och övergivanden av barn är ett viktigt mål, men frågan 

som måste ställas är huruvida möjligheterna till anonymt bortgivande av barn är det lämpligaste och 

effektivaste. Proportionalitetsprincipen kräver att vid ingripande i en grundläggande eller mänsklig 

rättighet är det frågan om en nödvändig åtgärd och att det inte finns andra sätt att nå samma mål med 

åtgärder som ingriper mindre i en grundläggande eller mänsklig rättighet. Då det gäller anonymt 

bortgivande av barn kan det frågas om man kunde skydda barn på andra sätt som inte skulle ingripa 

i barnets rätt att känna sitt ursprung. En annan viktig fråga är huruvida möjligheterna till anonymt 

bortgivande av barn överhuvudtaget är lämpliga sätt för att hindra barnadråp och övergivanden av 

barn. Det är, som ovan konstaterats, inte lätt att empiriskt undersöka denna fråga, eftersom 

dunkelsiffran är så hög.  

 

Det nyligen ikraftträdda tyska systemet med förtrolig födsel är ett exempel på ett sätt som har som 

mål att hjälpa kvinnor i nöd samtidigt som barnets rätt till att känna sitt ursprung hålls kvar. Systemet 

är dock ingalunda problemfritt, såsom det konstaterats ovan vid behandlingen av det tyska systemet. 

Det är dock ett framsteg i den mån att i och med införandet av förtrolig födsel försöker man nå en så 

bra balans som möjligt mellan barnets intresse att känna sitt ursprung och moderns intresse till hem-

lighållandet av sin identitet. Ett system som den tyska varianten förtrolig födsel, där kvinnan har en 

möjlighet till att föda utan att hamna uppge sin identitet vid födseln samtidigt som kvinnans identitet 

förvaras hos myndigheterna så att barnet har senare möjlighet att få information om sitt ursprung, kan 

anses utgöra en sådan avvägning mellan de olika konkurrerande intressena som försöker förverkliga 

alla av dessa i så hög utsträckning som möjligt. Ett sådant system skulle vara förenligt med Europe-

iska människorättskonventionen och FN:s barnkonvention samt Europeiska människorättsdomsto-

lens praxis och utlåtandena av FN:s barnrättskommitté. Som det konstaterats i kapitel 5 har FN:s 

barnrättskommitté uttalat sig mycket kritiskt om sådana möjligheter till anonym bortgivning av barn 

där moderns uppgifter inte är tillgängliga till barnet och där barnet följaktligen inte kan få information 

om sitt ursprung. Europeiska människorättsdomstolen har däremot ansett det vara möjligt att kvinnan 

har en viss vetorätt gällande uppgivandet av sin identitet vid anonym bortgivning av barn så länge 

som en tillräcklig avvägning mellan de olika intressena sker. 

 

På grund av dessa skäl är jag av åsikten att målet för framtiden borde vara att ge upp de möjligheter 

som finns att helt anonymt kunna ge bort sitt barn. Ett bättre alternativ är möjligheten till en förtrolig 

födsel i samma stil som i Tyskland, där barnets rätt att känna sitt ursprung är en utgångspunkt och där 

domstolen, en opartisk myndighet, avväger mellan de konkurrerande intressena i fall där kvinnan av 

vägande skäl ber att hennes identitet inte avslöjas. En annan fråga är hur realistiskt eller sannolikt det 
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är att en sådan utveckling skulle ske. Ifall anonym bortgivning av barn inte helt kan avstås ifrån är 

jag av åsikten att anonym födsel är ett bättre alternativ än användningen av babyluckor. Då ett barn 

lämnas i en babylucka har man ingen kontroll över vem som lämnar barnet i luckan och födseln sker 

inte med medicinsk hjälp till skillnad från anonym födsel som sker på ett sjukhus. Anonym födsel 

anser jag därför vara det nästbästa alternativet efter en så kallad förtrolig födsel medan babyluckor i 

min åsikt inte kan anses vara ett hållbart sätt att försöka skydda barn, trots att avsikten med babyluckor 

är att erbjuda en möjlighet att kunna på ett tryggt sätt ge bort ett barn. 

 

Man kan fråga sig varför det upplevs att anonym bortgivning av barn överhuvudtaget behövs i dagens 

Europa. Det finns preventivmedel och därtill möjlighet till avbrytning av graviditet. Att få ett barn 

utanför ett äktenskap är inte mera skamfullt, åtminstone inte i lika hög mån som tidigare. Dessutom 

kan en förälder ge upp sitt barn för adoption utan att hemlighålla sin identitet. Ändå finns dessa möj-

ligheter till anonym bortgivning till barn med olika motiveringar, som att de behövs för att hjälpa 

kvinnor i nödsituationer, förhindra barnadråp eller utsättande av barn, eller för att hemlighållandet är 

en kvinnas rättighet. Här kan konstateras att det viktigaste är att försöka förebygga de orsaker som 

leder till att anonym bortgivning av barn. Därför borde det satsas på hjälp- och stödåtgärder för gra-

vida kvinnor. Förebyggande av nödsituationer genom rådgiving och stöd är ett bättre sätt att skydda 

kvinnor och barn än möjligheterna till anonym bortgivning av barn. 


