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GÖTEBORGS TINGSRÄTT 
 

DOM 
2021-02-05 
Meddelad i  
Göteborg 

Mål nr 
T 12193-20 
  
 

 

Dok.Id 2190263     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
 
404 83 Göteborg 

Ullevigatan 15 031-701 10 00  
 

måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: avdelning1tgg@dom.se 

www.goteborgstingsratt.domstol.se 
 

 
PARTER 
 
Kärande 
1. Sekretess KA, se Partsbilaga sekretess 
2. Sekretess KB, se Partsbilaga sekretess 
3. Sekretess KC, se Partsbilaga sekretess  
 
Ställföreträdare för 1-3: Anna Lekander 
Familjerättsbyrån 
Olof Palmes Plats 1 
413 04 Göteborg 
  
Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Martin Landin 
Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB 
Postgatan 28 
411 06 Göteborg 
 
Svarande 
1. Amanda Pape Gonzalez, 19900309-0629 
2. Michael Skråmo, 19851102-4971 
  
God man för 1 och 2: Advokat Pia Lönn 
Advokatfirman Pia Lönn 
Västra Hamngatan 6  
411 17 Göteborg 
  
______________________ 
 
DOMSLUT 

1. Tingsrätten fastställer att Amanda Pape Gonzales, 19900309-0629, är mor och 

Michael Skråmo, 19851102-4971, är far till Sekretess KA, Sekretess KB och Sekretess 

KB. 

 

2. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen för Martin Landins arbete 

som rättshjälpsbiträde till 74 355 kr, vara 45 244 för arbete, 2 610 kr för tidsspillan, 

11 630 kr för utlägg och 14 871 kr för mervärdesskatt. 

 

3. Tingsrätten tillerkänner Pia Lönn ersättning för arbete som god man med 28 200 kr 

varav 19 950 kr för arbete, 2610 kr för tidsspillan och 5 640 kr för mervärdesskatt. 
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YRKANDEN MM  

Sekretess KA, Sekretess KB och Sekretess KC:s (fortsättningsvis kärandena) har yrkat 

att tingsrätten ska förklara att Amanda Pape Gonzales är mor till dem samt att Michael 

Skråmo är far till dem.  

 

Eftersom det inte gått att säkerställa var Amanda Pape Gonzales och Michael Skråmo 

(svarandena) befinner sig har tingsrätten förordnat god man för dem som för deras 

räkning angett att talan varken kan medges eller bestridas.  

 

GRUNDER  

Grunden för kärandenas yrkanden är att Amanda Pape Gonzales har fött kärandena och 

således är mor till dem. Det är genom genetisk utredning klarlagt att Michael Skråmo 

och Amanda Pape Gonzales är föräldrar till kärandena.  

 

Beträffande faderskap görs det i andra hand gällande att Amanda Pape Gonzales under 

och i anslutning till respektive konceptionstid inte haft samlag med någon annan än 

Michael Skråmo. Med utgångspunkt i att barnens födelsevikter var 

normala/genomsnittliga, 3 500 g, kan konceptionstiderna beräknas enligt följande: 

- För Sekretess KA, vars korrekta födelsedatum är den 17 april 2015, kan 

konceptionstiden beräknas till mellan den 1 juli och den 25 augusti 2014.  

- För Sekretess KB, vars korrekta födelsedatum är den 11 augusti 2016, kan 

konceptionstiden beräknas till mellan den 25 oktober och den 21 december 2015.  

- För Sekretess KC, vars korrekta födelsedatum är 12 februari 2018, kan 

konceptionstiden beräknas till mellan den 28 april och den 24 juni 2017.  

 

Grunden för svarandenas inställning är att det inte varit möjligt att få kontakt med 

Amanda Pape Gonzales eller Michael Skråmo och att det därför inte är möjligt att ange 

hur de ser på kärandenas talan.  
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SAKOMSTÄNDIGHETER 

 

Kärandena har till stöd för sin talan angett följande omständigheter. Amanda Pape 

Gonzales och Michael Skråmo träffades i Göteborg och inledde ett förhållande i slutet 

av år 2009. Kort tid därefter gifte de sig enligt muslimsk sed och flyttade ihop. Parets 

första barn, syskon 1, föddes den 6 mars 2011 och faderskapet fastställdes genom 

Michael Skråmos faderskapsbekräftelse. Den 11 juni 2012 föddes deras andra 

gemensamma barn, syskon 2, utomlands. Amanda Pape Gonzales har registrerats som 

moder men faderskapet för detta barn registrerades inte. Den 8 november 2013 föddes 

tvillingarna syskon 3 och syskon 4 och faderskapet fastställdes genom 

faderskapsbekräftelse. I september 2014 flyttade familjen till Syrien för att ansluta sig 

till IS. Under vistelsen utomlands föddes ytterligare barn, de tre kärandena i målet.  

 

Amanda Pape Gonzales och Michael Skråmo hade under den aktuella tiden löpande 

kontakt med släktingar hemma i Sverige, särskilt med Patricio Galvez, som är far till 

Amanda Pape Gonzales och med Bente Falkby som är mot till Michael Skråmo 

Kontakterna bestod av både röstsamtal och textmeddelanden. I sina kontakter berättade 

Amanda Pape Gonzales och Michael Skråmo om samtliga graviditeter och om barnen 

som föddes. Det finns både bilder och videoklipp på de nyfödda barnen. Det finns 

inget utrymme för att någon annan än Amanda Pape Gonzales har fött barnen. Särskilt 

med hänsyn till det sätt familjen levde finns det heller ingen möjlighet att någon annan 

än Michael Skråmo är far till barnen. 

 

Under 2018 var familjen på ständig flykt under svåra förhållanden och den sista 

kontakten med Amanda Pape Gonzales var i december 2018. Hon befaras ha 

omkommit strax därefter och Michael Skråmo några månader senare. Efter att under en 

period ha vistats i flyktingläger hämtades kärandena hem till Sverige på Patricio 

Galvez initiativ. De befann sig då på olika ställen i kurdkontrollerat område. Att de sju 

barnen är de barn som Amanda Gonzales fött och som Michael Skråmo är far till är 

säkerställt genom dels identifiering på plats och dels genom de genetiska 

undersökningar som påvisar mycket stor sannolikhet för släktskap.  
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Det förhållandet att moderskap och faderskap inte är fastställt är problematiskt för 

kärandena eftersom det är oklart vem som har vårdnaden om dem. Eftersom det saknas 

dokumentation som kan utgöra underlag för registrering av moderskap hos 

Skatteverket måste detta fastställas genom dom. Eftersom Michael Skråmo inte går att 

nå måste även faderskapet fastställas genom dom.  

 

Svarandena har till stöd för sin talan uppgett att det är mycket sannolikt att kärandena 

är syskon med de övriga barnen och att de är släkt med Patricio Galvez och Bente 

Falkby. Detta talar med styrka för att Amanda Pape Gonzales och Michael Skråmo är 

föräldrar till kärandena. Det måste dock beaktas att det finns en liten risk för förväxling 

eftersom det finns uppgifter om att två andra kvinnor tagit hand om kärandena och att 

det var de som överlämnade barnen till kurderna. Barnen har också, i samband med att 

de hämtades till Sverige av Patricio Galvez, påträffats på olika platser.   

 

UTREDNINGEN 

Kärandena har åberopat vittnesförhör med Malin Farnebäck, Senior Scientist på det 

laboratorium som utfört de genetiska testerna samt med Patricio Galvez och Bente 

Falkeby. De har dessutom åberopat DNA-analyser, fotografier, textmeddelanden och 

videoklipp som bevisning.  

 

Vad vittnena uppgett anges i tingsrättens domskäl i den mån det haft betydelse för 

tingsrättens ställningstagande.  

 

DOMSKÄL 

Frågan i målet gäller fastställande av såväl moderskap som faderskap för kärandena. 

De är alla tre födda utomlands och det saknas uppgifter i svenska register om vem som 

är deras föräldrar. Det finns inte heller någon annan dokumentation som kan användas 

för att registrera föräldraskap.  
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Reglerna om fastställande av faderskap finns i 3 kap. 1 § föräldrabalken men någon 

motsvarande bestämmelse om fastställande av moderskap finns inte. Rättslig status 

som mor följer istället av den oskrivna principen om ”mater semper certs est” (det är 

alltid säkert vem som är mor). Principen innebär att det alltid är den kvinna som föder 

barnet som ska presumeras vara barnets rättsliga mor (prop. 2001/02:89 s. 57). I praxis 

har det emellertid konstaterats att föräldrabalken inte är uttömmande utan att det vid 

sidan av de bestämmelser som finns där om fastställande av föräldraskap också är 

möjligt att fastställa föräldraskap i sådana fall som dessa bestämmelser inte syftar till 

att reglera. I NJA 1949 s. 144 fastställdes exempelvis föräldraskapet till två barn som 

hade förväxlats i nära anslutning till födelsen, och i NJA 2007 s. 684 fördes en 

fastställelsetalan om hävande av moderskap. En sådan talan förs enligt de allmänna 

processuella reglerna i 13 kap. 2 § rättegångsbalken, vilket bl.a. förutsätter att ovisshet 

råder om rättsförhållandet och att denna ovisshet leder till förfång för käranden. I 

förevarande fall får det enligt tingsrättens mening anses leda barnen till förfång att 

oklarhet föreligger om vem som är behörig att utöva vårdnad om dem. 

 

Inledningsvis konstaterar tingsrätten att den uppkomna situationen där tre barn i 

Sverige saknar registrering om såväl moderskap som faderskap och där det helt saknas 

dokumentation kring deras födelse är mycket ovanlig. De tre barnen som är kärande i 

målet har hämtats till Sverige av Patricio Galvez från krigshärjade områden i 

mellanöstern. Några genetiska undersökningar har inte varit möjliga att utföra 

beträffande Amanda Pape Gonzales och Michael Skråmo eftersom det är oklart var de 

befinner sig och mycket talar för att de är avlidna. De genetiska undersökningar som 

har gjorts i målet har istället utgått från de fyra barn där moderskap och faderskap är 

registrerat. Genom dessa tester har alla sju barn jämförts med varandra för att bedöma 

hur sannolikt det är att de är hel- eller halvsyskon. Vidare har kompletterande tester 

gjorts för att påvisa sannolikheten för att Bente Falkeby är farmor och Patricio Galvez 

morfar till barnen. Av vittnesförhöret med Malin Farnebäck har det framgått att tester 

av detta slag med säkerhet kan utesluta att vissa relationer men att man i detta fall bara 

kan få en sannolikhetsbedömning. Eftersom det i detta fall finns sju barn vars DNA har 

analyserats genom korsjämförelser kan man konstatera att hela barnaskaran med 
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mycket hög grad av sannolikhet är syskon. Utfallet visar också att de med största 

sannolikt är helsyskon och alltså har samma föräldrar. De kompletterande testerna som 

gjorts avseende Patricio Galvez och Bente Falkeby påvisar också med mycket hög 

grad av sannolikhet att de är släkt på det sätt som påstås med samtliga sju barn.  

 

Vad gäller moderskapet konstaterar tingsrätten att meddelanden, bilder och 

videoklipp som skickats från Amanda Pape Gonzales till Patricio Galvez och Bente 

Falkeby angående respektive graviditet och barnens födelse samt andra 

textmeddelanden som handlar om barnen, med styrka talar för att hon fött de tre 

kärandena. Både Patricio Galvez och Bente Falkeby har i sina vittnesförhör uppgett att 

de hade regelbunden kontakt med Amanda Pape Gonzales respektive Michael Skråmo 

fram till sommaren 2018 och att ingen av dem känner någon tvekan när det gäller att 

Amanda Pape Gonzales var mor till de tre barnen. Redan dessa omständigheter talar 

med betydande styrka för att Amanda Pape Gonzales är mor till kärandena. Till dett 

kommer resultaten av de genetiska undersökningar som genomförts och som med 

mycket hög grad av sannolikhet visar att de tre kärandena har samma föräldrar som de 

fyra barn som Amanda Pape Gonzales ostridigt är mor till. Med hänsyn till samtliga 

omständigheter anser tingsrätten att det är utrett att Amanda Pape Gonzales har fött de 

tre barn som är kärande i målet. 

 

När det gäller faderskapet konstaterar tingsrätten att varken Amanda Pape Gonzales 

eller Michael Skråmo har kunnat höras om huruvida de har haft samlag under 

konceptionstiden för de tre barnen. De meddelanden om graviditeter och födslar som 

skickats från såväl Michael Skråmo som Amanda Pape Gonzales till Patricio Galvez 

och Bente Falkeby visar dock med betydande styrka att det var deras uppfattning att 

Michael Skråmo var far till barnen som fötts. För frågan om det är sannolikt att de tre 

barnen har avlats av Michael Skråmo har det enligt tingsrätten betydelse vad som är 

känt om hur paret levde. De var, enligt samstämmiga uppgifter från Patricio Galvez 

och Bente Falkeby, gifta enligt muslimsk sed och Amanda Pape Gonzales iakttog 

strängt de regler som gällde för kvinnor. Det innebar bl.a. att hon inte visade sig utan 

slöja, heltäckande kläder och handskar för andra män än sina närmaste släktingar och 
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att hon överhuvudtaget inte kunde umgås med andra män. Patricio Galvez har uppgett 

att han pratade mycket med sin dotter och vet att hon älskade Michael Skråmo. Det var 

inte så att denne tvingade henne att ansluta sig till honom i Syrien, utan hon hade en så 

stark övertygelse att hon åkte med fyra små barn till ett land i krig. Patricio Galvez har 

vidare uppgett att han pratade mycket med henne om den mycket extrema tolkning av 

islam som de levde efter och att han därför anser att det är uteslutet att hon skulle ha 

haft samlag med någon annan. För män var det visserligen annorlunda och det fanns ett 

rykte om att ytterligare en fru skulle förmedlas till Michael Skråmo men det var enligt 

vad Amanda Pape Gonzales berättade för Patricio Galvez en bluff och inget som var 

aktuellt. Dessa omständigheter talar med styrka för att det är med Michael Skråmo, och 

enbart med honom, som Amanda Pape Gonzales haft samlag under konceptionstiden 

Till detta kommer resultaten av de genetiska undersökningarna i målet som med 

mycket hög grad av sannolikhet talar för att de tre kärandena är helsyskon med de barn 

som ostridigt har Michael Skråmo som far. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att 

det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att de tre kärandena har avlats 

av Michael Skråmo och att han därför är deras far.  

 

Vad slutligen gäller frågan om de tre kärandena kan ha förväxlats på något sätt i 

samband med att de hämtades hem gör tingsrätten följande bedömning. Patricio 

Galvez har uppgett att han fick besked om att Amanda Pape Gonzales hade omkommit 

i början av 2019 och att han då började arbeta för att få hem hennes barn till Sverige. 

Några månader senare kom uppgifter om att även Michael Skråmo hade gått bort och 

att två kvinnor hade tagit sig ut från IS-kontrollerat område och överlämnat barnen till 

kurderna. Han lyckades lokalisera barnen som fanns på olika ställen. Patricio Galvez 

har vidare uppgett att han kände igen de sex äldsta barnen från bilder han fått 

kontinuerligt från sin dotter. Den yngste som var drygt ett år hittade han på ett sjukhus 

där denne var inskriven med det namn han fått av sina föräldrar. Han var mycket illa 

däran och vägde bara drygt ett kilo. Honom kände Patricio Galvez därför inte igen men 

barnet reagerade när han talade svenska med honom och pratade om hans syskon. 

Även Bente Falkeby har uppgett att hon kände igen barnen från de bilder som hennes 

son Michael Skråmo skickade till henne regelbundet.  
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Tingsrätten anser vid en sammantagen bedömning att omständigheterna i målet är 

sådana att det får anses utrett att Amanda Pape Gonzales är mor och Michael Skråmo 

är far till kärandena. Moderskap och faderskapet för käranden ska därför fastställas i 

enlighet med detta.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-02) 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 26 februari 2021. 

Överklagandet ges in till tingsrätten men ska vara adresserat till Hovrätten för Västra 

Sverige. 

 

 

Märit Bergendahl  
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Hur man överklagar 
Dom i tvistemål, tingsrätt TR-02 
_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya 
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför 
du inte lagt fram bevisen tidigare. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att motparten ska 
komma personligen vid en huvudförhand-
ling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

