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Avhandlingen undersöker om faderskapslagens (11/2015) 67 § uppfyller de krav som Europeiska människorättsdomstolens 
rättspraxis uppställer på utomäktenskapliga barns jämlika rätt till arvsställning i sin biologiska fars släktgren, särskilt såsom den 
framträder i de centrala avgörandena Marckx mot Belgien, Mazurek mot Frankrike, Brauer mot Tyskland, Fabris mot Frankrike, 
Mitzinger mot Tyskland samt Wolter och Sarfert mot Tyskland. Samtidigt betraktas lagrummet som en yttring av de grundläggande 
och mänskliga rättigheternas relevans på familje- och kvarlåtenskapsrättens område. Metoden är rättsdogmatisk och begagnar 
Juha Karhus begrepp situationskänslighet, med vilket avses en särskild juridisk teknik som utgår från det enskilda fallets 
individuella särdrag och sammanhang för att gestalta de tillämpliga normerna. Arbetets disposition framskrider från gestaltning av 
sammanhanget till konkret tolkningsrekommendation. I avsnitt 2 presenteras rättshistorisk bakgrund till arvsrätt samt det relevanta 
inhemska och internationella normmaterialet. Faderskapstalan är en betonat personlig rätt som framhäver respekt för barnets och 
faderns vilja. Legal arvsrätt har av historiska skäl varit nära anknuten biologiskt släktskap, som tidigare styrktes med social 
tillhörighet i form av äktenskapet. Femårsfataljen i införandelagens (701/1975) 7 § 2 mom. stiftades för att förmildra de retroaktiva 
konsekvenserna av positiv faderskapstalan i lagen om faderskap (700/1975). Avsikten var att reglera arvsrätten, men samtidigt 
inskränktes barnets rätt att känna till sitt ursprung. Innehållet i de för avhandlingsämnet relevanta grundläggande rättigheterna GL 
6 §, 10 §, 15 § och 21 § influeras av innehållet i motsvarande konventionsrättigheter, artiklarna 8, 14, P1-1 och P12-1. 
Tillämpningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i faderskapsfrågor föranleder en avvägning mellan faderskapets 
personrättsliga och förmögenhetsrättsliga sida. Beredningen av FadL 67 § producerade en debatt om vad rättssäkerhet utkräver 
av utomäktenskapliga barn retroaktiva rätt att väcka faderskapstalan och synliggjorde polariserade förhållningssätt till de 
grundläggande och mänskliga rättigheternas tillämpning på ett familjeförmögenhetsrättsligt problem. Slutresultatet blev en 
komplicerad norm som åtskiljer faderskapet och arvsrätten. Avsnitt 3 redogör för inhemsk rättspraxis. Trolovningsbarnstalan under 
femårsfataljens gång tydde tidigt på fataljens jämlikhetsproblem och påminner om dagens FadL 67 §-problematik. De inhemska 
avgörandena påverkades så småningom av europeisk rättspraxis, i synnerhet då Finland 6.7.2010 prickades för den orubbliga 
tillämpningen av femårsfataljen. Tillämpningen i HD 2003:107 var uttalat legalistisk, medan den i HD 2012:11 visade en utveckling 
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 1 

1. Inledning 
“To do a great right, do a little wrong”	
Shakespeare: Merchant of Venice (1590-talet) scen 4.1. versrad 213	
	

1.1. Ämne och forskningsuppgift 
Faderskapslagens (11/2015) 67 § två första moment lyder:  	

Ett barn som fötts utom äktenskapet före den 1 oktober 1976 har inte på grundval av 
faderskap som fastställts i domstol arvsrätt efter en arvlåtare på faderns sida om arvlåtaren 
har avlidit före den 31 januari 2012. Trots den första meningen i detta moment har barnet 
dock rätt till arv om arvlåtarens egendom med stöd av 5 kap. 1 § i ärvdabalken (40/1965) 
har tillfallit staten eller om förlusten av arvsrätten ska betraktas som oskälig med hänsyn till 
likabehandling av syskon som fötts utom äktenskapet eller till något annat motsvarande, av 
käranden oberoende särskilt vägande skäl. En sådan rätt till arv ska göras gällande senast 
inom den tid som föreskrivs i 16 kap. 1 § i ärvdabalken. 	
	
Vad som föreskrivs i den första och andra meningen i 1 mom., ska dock inte tillämpas om 
faderskapet har fastställts inom den tid som sägs i 7 § 2 mom. i lagen angående införande 
av lagen om faderskap eller om barnet hade en far den 30 september 1976, men 
faderskapet efter det har upphävts eller den dom som gäller faderskapet har återbrutits och 
en annan mans faderskap därefter fastställts. 	

Denna avhandling undersöker om faderskapslagens (11/2015, FadL) 67 § 

uppfyller de krav som Europeiska människorättsdomstolens 1  tolkningspraxis 

uppställer på utomäktenskapliga barns jämlika rätt till arvsställning i sin biologiska 

fars släktgren. Genom att redogöra för lagrummets normativa bakgrund, relevant 

inhemsk rättspraxis och slutligen Europadomstolens tolkning av Europarådets 

konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 2  eftersträvas en helhetsbild av rättsläget till grund för en 

tolkningsrekommendation av FadL 67 §. 	

I ett tidigare historiskt skede betraktades utomäktenskapliga barns särbehandling 

som en naturlig del av samhällsordningen. Mot denna bakgrund synliggör 

utredningen den inhemska och europeiska rätten en utveckling mot att allt färre 

åtgärder som diskriminerar utomäktenskapliga barn anses tillåtna. I 

Europakonventionens sammanhang tog denna utveckling sig i uttryck redan i 

milstolpsavgörandet Marckx mot Belgien.3  I 2000-talets inledningskede styrkte 

																																																								
1 Hädanefter Europadomstolen eller EMRD.	
2 Hädanefter Europakonventionen eller EMRK.	
3 Marckx mot Belgien (6833/74), dom 13.6.1979.	2 Hädanefter Europakonventionen eller EMRK.	
3 Marckx mot Belgien (6833/74), dom 13.6.1979.	
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Mazurek mot Frankrike 4  att  utomäktenskapliga barn bör behandlas lika i 

arvsrätten. Det gångna årtiondet har producerat avgörandena Brauer mot 

Tyskland,5 Fabris mot Frankrike,6 Mitzinger mot Tyskland7 samt Wolter och Sarfert 

mot Tyskland, 8  som vidare styrker denna princip. Nedan belyses hur dessa 

avgöranden är av centrala betydelse för att utvärdera FadL 67 §. 	

Även om frågeställningen berör en till antalet antagligen relativt begränsad grupp 

individer i det finländska samhället är den värdefull ur ett rättsvetenskapligt 

perspektiv. Problematiken anknyter även till de grundläggande och mänskliga 

rättigheternas relevans på familje- och kvarlåtenskapsrättens område och mer 

allmänt deras förhållande till civilrätten. 9  Flera rättslärda har ansett att detta 

förhållande är problematiskt och att det existerar en konflikt mellan de 

grundläggande och mänskliga rättigheterna och civilrättens allmänna läror.  FadL 

67 § förkroppsligar både familjerättens personrättsliga och förmögenhetsrättsliga 

sida. Lagrummet utgör även en ypperlig prisma genom vilken denna konflikt kan 

belysas. 	

1.2. Frågeställningar och avgränsningar   
Den inledande forskningsfrågan har varit att undersöka om faderskapslagens 67 § 

håller måttet gällande de moderna kraven inom grundläggande och mänskliga 

rättigheter, framförallt Europadomstolens tolkningspraxis10. I och med att arbetet 

framskred utvidgades dock frågeställningen. De grundläggande och mänskliga 

rättigheterna är ingalunda stagnanta eller avskurna från den samhälleliga 

verklighet de tillämpas på — tvärtom sker ständiga utvecklingar och 

uppdateringar. De krav som dessa rättigheter ställer på rättsordningen skiljer sig 

																																																								
4 Mazurek mot Frankrike (34406/97), dom 1.2.2000.	
5 Brauer mot Tyskland (3545/04), dom 28.5.2009.	
6 Fabris mot Frankrike (16574/08), dom 7.2.2013.	
7 Mitzinger mot Tyskland (29762/10), dom 9.2.2017.	
8 Wolter och Sarfert mot Tyskland (59752/13, 66277/13), dom 23.3.2017.	
9 Se Aarnio — Kangas 2016 s. 34.	
10  Jag har valt att utav möjliga för Finland bindande internationella förpliktelser 
fokusera på Europakonventionen eftersom dess inflytande i praktiken är störst och 
dess avgöranden bindande för medlemsstaterna (jfr bl.a. Lehtimaja 1988 s. 583; 
Heinonen — Lavapuro 2012 s.7). FadL 67 § har sin upprinnelse i konventionsrätten 
och fyra för Finland fällande domar (se nedan avsnitt 4.2). Andra internationella 
överenskommelser, såsom barnkonventionen, är dock också högrelevanta för frågan 
om utomäktenskapliga barns ställning.	
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från en tid till en annan. 11  Det är möjligt att en utforskning av ett lagrums 

grundlagsenlighet idag inte vore särskilt nyttigt på lång sikt, men en 

välargumenterad tolkning av grundläggande och och mänskliga rättigheter kan 

förutse utvecklingsbehov och förebygga framtida grundrättighetsproblem.12 	

Således begrundas även följande spörsmål: vad avslöjar debatten kring 

faderskapslagens 67 § om den finska civilrättens, i synnerhet familje- och 

kvarlåtenskapsrättens, mottaglighet för grundläggande och mänskliga rättigheter? 

Vilken normhierarkisk ställning har de grundläggande och mänskliga 

rättigheterna? 	

Flera intressanta frågeställningar faller av nödvändighet utanför arbetets 

omfattning. Denna uppsats tar inte ställning till de rättsverkningar som ett fastställt 

faderskap kan leda till, om arvlåtaren på faderns sida redan har avlidit och ett 

dödsbo uppstått och möjligen redan skiftats, dvs. den reella process och jämkning 

av återbäringsansvar som det stiftas om i ärvdabalkens 23a kap.13 Arbetet har en 

viss rättshistorisk dimension, men mer ingående frågeställningar kring historien 

om utomäktenskapliga barns arvsrättsliga ställning i Finland och Norden uteblir.14 

En genomgripande jämförelse med övrig nordisk lagstiftning uteblir. 15  Frågor 

gällande den internationella privaträtten behandlas inte. Möjligen finns det vissa 

(relativt konservativa) kulturella och ideologiska krafter som påverkar 

faderskapslagstiftningen än idag. En sådan undersökning lämnas dock utanför 

arbetets omfattning.16 Detta arbete behandlar inte problematiken kring rättsligt 

																																																								
11 Se Kangas 1998 och 2001 samt Litmala 2003 och Lødrup 1975. Singer (2000 s. 35) 
anmärker också på hur ändringar i samhället ställer nya krav på tillämpningen av den 
familjerättsliga lagstiftningen.	
12 Jfr Scheinin 2004.	
13 Se härom Juuti 2016. Jfr även NJA 1997 s. 645, där Sveriges HD konstaterade att 
en arvtagare inte behövde återbetala sin arvsandel fast faderskapet till arvlåtaren blev 
upphävt. Se även Lødrup — Agell — Singer 2003 s. 182-183.	
14 För en mer ingående redogörelse över familjerättens historiska utveckling se bl.a. 
Nieminen 2013 s. 51-112 och Friedman 1990, 2004 och 2011. Det hade varit 
intressant att studera förarbetena till lagen om faderskap (700/1975) och lagen om 
införande av faderskapslagen (701/1975), samt annat textmaterial som producerades 
i samhället under den tidigare hälften av 1970-talet i syfte att analysera just vilka 
politiska och ideologiska skäl låg till grund för den införandelagens 7 § 2 mom. samt 
om det vore möjligt att påstå att man redan då borde ha förutsett problemet. På 
grund av utrymmesbrist lämnas denna intressanta rättshistoriska fråga dock utanför 
arbetet.	
15  Se dock Lødrup — Agell — Singer (2003 s. 27-209) för en jämförelse av 
föräldralagstiftningen i de fem nordiska länderna.	
16 Jfr dock Kangas 1993 s. 717.	
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moderskap, eller föräldraskap när förälderns kön ändrat eller på annat sätt är 

oklart. En mer ingående framställning av den rättsmedicinsk bevisningens metodik 

och pålitlighet uteblir. Frågor som omfattar assisterad befruktning behandlas inte. 

Erkännande eller upphävande av faderskap behandlas inte skilt, utan som bifrågor 

till huvudfrågan. Frågan om normgranskning, som regelbundet flammar upp i 

Norden, behandlas endast där den tangerar den huvudsakliga frågeställningen.17 

Den intressanta frågan kring skadestånd för kränkningar av grundläggande och 

mänskliga rättigheter utvecklas inte, eftersom frågan kan tänkas utgöra ett 

självständigt arbete.18 	

En del frågeställningar får nöja sig med en mer anspråkslös biroll. Detta är en 

medveten brist, som föranleds av arbetets begränsade omfattning. 

Frågeställningen fokuserar på utomäktenskapliga barns jämlika rätt till arv, medan 

egendomsskyddet och rättssäkerhetspositionen tillägnas mindre utrymme. Detta 

medför en viss skevhet 19 , men utgör även en naturlig utgångspunkt för 

vidareutveckling av avhandlingens ämne. 	

1.3. Metodval  
Metoden är rättsdogmatisk.	

Femårsfataljen utgör en av de mer sällsynta juridiska fenomen där en 

grundrättighet hamnat i direkt konflikt med vanlig lag.20 Även FadL 67 § har ett 

spänningsfyllt förhållande till de grundläggande och mänskliga rättigheterna. 

Samtidigt anknyter lagrummets kvarlåtenskapsrättsliga dimension till den allmänna 

																																																								
17 Det är inte här meningen att avgöra frågan om normkontroll borde ske endast i 
riksdagen eller också vid domstol, och om Finland i så fall behöver en 
grundlagsdomstol.	
18 Dock redogörs koncist för skälig gottgörelse enligt EMRK art. 41.	
19  Ursprungligen verkade lagstiftaren i den mån angelägen om att tillgodose 
rättssäkerhetskravet att det tyckets mig mindre viktigt att reflektera kring det på 
djupet. Mot slutet av arbetet verkade det dock allt relevantare att ställa frågan vilken 
uppfattning av rättssäkerhet som reflekteras i lagförarbetena, och om det fanns 
alternativa uppfattningar till denna.  Den aktuella frågeställningen motiveras dock 
med att den motsvarar Europadomstolens angreppssätt av en rättighetskollision (se 
Scheinin 2012 s. 131). Frågan om rättssäkerhet bemöts kort i avsnitt 5.1. Inget 
hinder föreligger heller för att rättssäkerhet skulle upptas och genomföras i senare 
reflektioner kring ämnet. Den intressantaste vidareutvecklingen av arbetets 
frågeställning vore i själva verket att forska i rättssäkerhetsbegreppet.	
20 Se Karhu 2000 s. 192.	
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förmögenhetsrätten. 21  Detta medför en motsättning mellan det för 

förmögenhetsrätten kännetecknande rättssäkerhetskravet å ena sidan och kravet 

på jämlik behandling å andra sidan. I detta arbetes problematik är det väsentligen 

dessa två värderingar som spänner sig mot varandra. Istället för det för 

familjerätten paradigmatiska problemorienterade perspektivet har jag således valt 

att begagna mig av Juha Karhus (t. Pöyhönens)22 teori i Uusi varallisuusoikeus 

(2000)23 och däri specifikt begreppet situationskänslighet. Begreppet syftar på en 

särskild juridisk teknik som tar hänsyn till enskilda falls individuella särdrag och 

sammanhang, samtidigt som fallets juridiskt typiska särdrag beaktas ur både 

grundrättighetsjuridikens och förmögenhetsrättens perspektiv.24 Karhu har själv 

uppgett att tekniken bäst tillämpas på sk. krokiga fall.25 	

Karhu framhåller att det moderna samhället producerar och stiftar en mångfald 

normer och rättsregler. Eftersom normmaterialet är så omfattande, ökar 

sannolikheten att gällande normer hamnar i kollision med varandra.26 Situationer 

uppstår vari det är oklart vilken norm som ska tillämpas och ha företräde framom 

andra. 27  På spaning efter den tillämpliga normen framkallas flera alternativa 

argument som talar för eller emot olika lösningsalternativ. Den situationskänsliga 

metoden går ut på att betrakta dessa argument i sitt sammanhang och väga dem 

mot varann. Genom att bedöma argumenten sitautionskänsligt finner man den 

																																																								
21 Se bl.a. Saarenpää (2004 s. 614), som analyserar kvarlåtenskapsrättens anknytning 
till den allmänna förmögenhetsrätten.	
22 Juha Karhu publicerade verket under sitt tidigare namn Juha Pöyhönen, men i detta 
arbete hänvisar jag till honom som Karhu för att undvika förväxling och förenkla 
hänvisningarna till hans senare artiklar.	
23 Fritt översatt, “En ny förmögenhetsrätt” eller “Den nya förmögenhetsrätten”. Karhu 
2000.	
24  Karhu kallar detta för presumtiv kontextualism: “Normien muodollisesta 
pätevyydestä seuraavaa velvoittavuutta ei tule asettaa ratkaisuharkinnan 
lähtökohdaksi, vaan soveltuvat normit on etsittävä ja määritettävä sen mukaan, mikä 
soveltamisessa havaitaan asianmukaiseksi (Natur der Sache). Toisaalta 
puhtaammasta tapauskohtaisuudesta presumtiivisen kontekstualismin erottaa se, että 
jokainen tapaus on silti pyrittävä ratkaisemaan pitämällä silmällä sen juridisesti 
tyypillisiä piirteitä” (2000 s. 199).	
25 Karhu 2012b s. 328; Aarnio 1989 s. 158. Niemi (1995 s. 241) har poängterat att 
rättfärdighetsargument typiskt aktualiseras på civilrättens område i sk. krokiga fall, 
hard cases.	
26 Jfr även Aarnio 1989 s. 27.	
27 I dylika fall är öppna normer och rättsprinciper mer flexibla än slutna rättsregler: 
“Periaatepohjainen ja yleiseen oppiin pohjautuva normisto joustaa tilannekohtaisesti 
sujuvammin kuin lainsäännöksiksi tarkennettu normisto”. Samtidigt står det klart för 
Karhu att lag i första hand skapas parlamentariskt genom lagstiftning (2000 s. 188-
189; se även s. 198).	
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mest övertygande argumenteringskedjan. Situationskänslighet är alltså inte någon 

metod för att hitta “den enda rätta lösningen”, utan en metod för att välja mellan 

olika juridiska möjligheter. Allra effektivast vore det att först framkalla en 

helhetsbild och därav härleda de tillämpliga normerna. Karhu menar att 

argumenteringen på så sätt blir mer effektiv och sammanhållen.28 Det är denna 

åskådning som motiverar avhandlingens disposition: från helhetsbild till olika 

argumentationskedjor och valet mellan sinsemellan konkurrerande normer. 	

Målet i Karhus teori är att omsystematisera förmögenhetsrätten och dess allmänna 

läror 29  utgående från  grundrättighetssystemet. Detta kallar Karhu för 

förmögenhetsrättens grundrättighetsbejakande systematisering. 30 

Förmögenhetsrättens justifikationsgrund bör uppdateras 31 : istället för enbart 

personlig frihet och privatautonomi 32  ska rättsområdet berättigas av hela 

grundrättighetssystemet. Endast en sådan nysystematisering kan leda till de 

grundläggande rättigheternas genombrott i förmögenhetsrätten.33 Utvecklingen av 

det förmögenhetsrättsliga tänkandet kan dock hämmas av en omåttlig trohet till 

abstraktionsprincipen, tanken om juridiska relationer som löst sig från sin 

ekonomiska ursprungsgrund, som hänger ihop med det “traditionella systemets” 
																																																								
28  “Argumentaatioteorian tarjoama oikeudellinen vastavoima normitulvan 
aikaansaamalle argumenttipaljoudelle on oikeudellinen tilannetaju” (Karhu 2000 s. 
191).	
29 Karhu 2000 s. IX. Jfr Kaisto (2002 s. 184-185), som menar att den traditionella 
begreppsapparaten nog lämpar sig väl för uppgiften och att problemet egentligen 
ligger i avsaknaden av definitionsmässiga lösningar (“määritelmälliset ratkaisut).	
30  Fin. “varallisuusoikeusnormiston perusoikeusmyönteinen systematisointi” (Karhu 
2000 s. IX). I Uusi varallisuusoikeus begrundar Karhu inte särskilt skillnaden mellan 
de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Denna skillnad tycks inte vara central 
för hans teori. I senare skrifter (2003) tycks dock de mänskliga rättigheterna få en 
ställning vid sida av grundrättigheterna.	
31  Rättsnormers berättigande är enligt Karhu ständigt i behov av uppdatering: 
“[O]ikeusnormien perusta (justifikaatio) on jatkuvasti pidettävä ajan tasalla 
todellisuudessa tapahtuvien muutosten, tai paremminkin tärkeinä pidettyjen 
muutostendenssien, valossa.” Karhu 2000 s. 20. Detta kan jämföras med 
Europadomstolens living instrumet-lära: samhällets värdeutveckling påverkar så 
småningom tolkningen av konventionsartiklarna.	
32 Under slutet av 1800-talet uppkom även förmögenhetsrättens kraftiga betoning på 
frihet som värdering. För att marknadsekonomin ska fungera förutsätts en fri och 
ostörd omsättning, vilket å sin sida förutsätter att ekonomiska aktörer (rättssubjekt) 
kan inneha (subjektiva) rättigheter som lagen vid behov ger skydd åt mot 
utomstående. Rättssubjekt bör således ha privatautonomi, en skyddad frihetssfär. Här 
får friheten sitt uttryck framför allt inom den ekonomiska verksamheten: någon (ett 
rättssubjekt) har ett anspråk med ett visst innehåll (ett rättsobjekt), vilket får sitt 
uttryck i ett rättsförhållande, t.ex. ett köp eller ett skadeståndsanspråk (Karhu 2000 s. 
XII-XIII).	
33 Karhu 2000 s. XIV.	
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självtillräcklighet och slutenhet.34. I sin striktaste form innebär principen en absolut 

separation mellan juridikens regelverk och de fakta som specifika juridiska 

rättigheter grundar sig på.35  En full tillämpning av abstraktionsprincipen leder 

således till en extremt formell tillämpning av lagen.36	

Den allmänna förmögenhetsrätten består av sakrättens, avtalsrättens och 

skadeståndsrättens normverk.37  För att lösa ett praktiskt förmögenhetsrättsligt 

problem krävs att problemet betraktas ur hela förmögenhetsrättens perspektiv: en 

fråga är sällan endast sakrättslig, avtalsrättslig eller skadeståndsrättslig, och att se 

problemet endast ur ett rättsområdes synvinkel riskerar att leda till en snedvriden 

lösning. Därför behövs ett genomgripande perspektiv utgående från alla tre 

områden: allmänna läror som kombinerar de tre normområdena. De 

grundläggande rättigheterna utgör en förenande brygga rättsområden emellan.38 

Detta skiljer åt det nya “situationskänsliga”39 systemet från det Karhu kallar för 

																																																								
34 Karhu 2000 s. 43. Det traditionella systemet kan bjuda på lösningar till rättsliga 
problem utan att hänvisa till någon verklighet utanför dess begreppsapparat, vilket 
har gjort den användbar i praktiken men kan också utgöra en brist, eftersom även 
uppenbart felaktiga beslut kan godtas så länge de harmonierar med det rådande 
förmögenhetsrättsliga resonemanget.  Karhu 2000 s. 40, 43.	
35 Enligt Karhu (2000 s. 44) har inte de nordiska samhällena, till skillnad från den 
tyska BGB, tillämpat en strikt abstraktionsprincip. Sajama (2012 s. 180) tolkar Karhus 
teori så att abstraktionsprincipen i finsk rätt om någonstans finns i rättens 
djupstruktur, inte i den gällande rättsordningen. I allmänhet anser han dock att 
abstraktionsprincipen är en onödigt komplicerad förklaringsmodell och helt enkelt inte 
finns i finsk rätt (s.198-199).	
36 Se Karhu 2000 s. 41. Abstraktionsprincipen och dess roll kunde med fördel även 
tillämpas på en analys av ärvdabalkens (40/1965) 23 a kap om omskifte och 
skyldighet att återbära egendom. Jfr Karhu 2000 s. 46-49, där Karhu analyserar 
skillnader i förhållningssätt till återbäring av obehörig vinst i tysk och nordisk rätt. Jfr 
även avsnitt 5.1.	
37 Karhu reflekterar inte över vederlagsfria överlåtelser som arv och gåva, möjligtvis 
eftersom familjerätten och kvarlåtenskapsrätten inte ingår i förmögenhetsrätten, utan 
utgör tillsammans med den underkategorier till civilrätten, eller den allmänna 
privaträtten (se Karhu 2000 s. 9). Detta till trots är det svårt att inte inberäkna arv 
och gåva i vad som krävs för en fungerande marknadsekonomi, som förutsätter 
fungerande regler om hur ägande- och andra rättigheter övergår från ett rättssubjekt 
till ett annat. FadL 67 § är i grunden en förmögenhetsrättslig norm: den siktar på att 
reglera så entydigt som möjligt förmögenhetsrättsliga förhållanden enskilda 
rättssubjekt emellan.	
38 Karhu 2012a s. 117. Hakalehto-Wainio (2013 s. 75) anser att Karhus teori av denna 
orsak lämpar sig särskilt väl till systematisering av barnets rättsliga ställning.	
39  Fin. “tilanneherkkyys”. Karhu 2000 s. XIII. Kaisto (2002 s. 181) menar att 
situationskänslighet i praktiken innebär ett mer strukturerat sätt att argumentera med 
reella argument och lagstiftarens allmänna syften.	
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förmögenhetsrättens “traditionella system”,40 som grundar sig på begrepp och 

kategoriserande klassificeringar.41 	

Vid lagskipning leder situationskänslighet till en betoning på rättsprinciper i stället 

för kategoriserande begrepp. Situationskänslig lagskipning handlar inte heller om 

att hitta “den enda riktiga” lösningen. Den är ett redskap för att välja den bästa 

lösningen till ett juridiskt problem. Det är frågan om en sorts balansgång mellan 

flexibilitet och formenlighet vid lagskipning.42 Tillämpningen blir mångsidigare, men 

kan medföra en risk att avgörandena blir oförutsebara och sinsemellan ojämlika. 

Eftersom grundrättigheterna utgör förmögenhetsrättens justifikationsgrund och 

olika rättigheter kan hamna i kollision med varandra,43 är detta en potentiellt 

destabiliserande tendens i rätten. Karhu menar att detta kan förebyggas genom en 

konstant förbindelse till grundrättighetssystemet. 44  Enligt Karhu innebär 

situationskänslighet i lagskipningen större, inte mindre förutsebarhet och 

rättssäkerhet, i och med att man genom att gestalta det juridiska problemets hela 

sammanhang bättre beaktar alla dess olika aspekter.  	

Dock kan det situationskänsliga angreppssättet inte helt botas av sin öppenhet.45 

Tydligen anser Karhu inte att avvägning rättigheter emellan i lagskipning i form av 

sk. prövningsnormer 46  är ett allvarligt hot mot rättssäkerheten och 

förutsebarheten.47	

																																																								
40 Fin. “perinteinen järjestelmä” (Karhu 2000 s. XIII).	
41 I fråga om femårsfataljen och FadL 67 § har detta inneburit ett motvilligt avstående 
från en entydig, sluten rättsregel till fördel för en öppnare prövningsnorm och 
godkännandet av “främmande” normmaterial (grundläggande och mänskliga 
rättigheter) inom familjeförmögenhetsrätten.	
42  “Tilannetajun merkitys oikeudessa pohjautuu näkemykseen siitä, miten tiukat 
puitteet tiedon varassa määrittyvä tyypillisyys asettaa tahtoon perustuvalle 
joustavuudelle. Toisaalta normeista poikkeamaan oikeuttava joustavuus on vaatimus, 
joka ajankohtaistuu siksi, että jotain yhteisöllistä hyvää ei muutoin pystytä oikeuden 
asettamien rajojen takia tarpeellisena pidetyssä määrin toteuttamaan” (Karhu 2000 s. 
200).	
43 Se bl.a. Scheinin 2012.	
44 Karhu 2000 s. 191.	
45 Karhu 2000 s. 194.	
46 För definition se Aarnio 1989 s. 77.	
47 Jfr avsnitt 5.1.	
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Karhus teori har sina kritiker bland civilrättens rättslärda.48 Detta arbete är inte ett 

ställningstagande för eller emot det valda teorin, utan snarare ett experiment: 

begreppet situationskänslighet prövas på den uppställda problematiken för att se 

vilka resultat som följer. Sedan granskas och utvärderas dessa resultat. Som en 

rättsdogmatisk studie kan denna sorts metod anklagas för att vara säregen och 

något ansvarslös. Förhoppningsvis leder den dock till intressanta resultat. Kanske 

avslöjar den något om hur användbar Karhus teori är. 	

1.4. Material 
Denna uppsats vilar huvudsakligen på det rättsliga material som ligger till grund för 

faderskapslagens 67 § och den rättsvetenskapliga diskussion som förts kring 

problemet, samt den rättspraxis som format och tillämpat lagrummet. 	

På de grundläggande och mänskliga rättigheternas område har rättspraxis och 

doktrin en betonad betydelse. En central del av det studerade materialet utgörs 

därför av inhemsk och europeisk rättspraxis49. De mest centrala HD-domarna, 

som återfanns i högsta domstolens arkiv, har studerats i arkiverad form, som 

“juridiskt råmaterial”.50 I fråga om övriga inhemska domar, nordiska domar och 

Europadomstolens domar har jag dock varit tvungen att helt använda mig av 

elektroniska källor (bl.a. HUDOC-databasen) och årsböcker, alltså framställningar 

av ursprungsmaterialet. 	

Gällande doktrinen har jag bekantat mig i synnerhet med den inhemska och 

nordiska debatten, liksom även tolkningen av Europadomstolens rättspraxis kring 

äu-barns ställning och arvsrätt. Detta är även en avgränsningsfråga: det material 

som existerar om Europakonventionen och Europadomstolens praxis är helt enkelt 

för vid och mångsidig för att inkluderas i sin helhet. Ur rättsdogmatisk synpunkt 

betonas vad just inhemska och nordiska rättsvetare har uttalat sig om hur 

Europadomstolens tolkningar påverkar inhemsk lagstiftning. 	

																																																								
48 Se bl.a. Aarnio 2002; Helin 2012; Paasto 2001, 2004. Nuotio (2002 s. 17) har 
kritiserat tanken om att de grundläggande rättigheterna kunde utgöra ett nytt 
fundament för rätten.	
49 Med europeisk rättspraxis avses här Europadomstolens avgöranden.	
50 Saarenpää 1981 s. 339.	
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1.5. Definitioner och centrala begrepp 
Arbetets begreppsapparat hänför sig till både statsförfattningsrätten och 

familjerätten. 	

Med grundläggande friheter och rättigheter — eller “grundrättigheter” — avses de 

särskilt vägande individuella rättigheter som stadgas om i Finlands grundlag och 

som tillhör envar oberoende av grupptillhörighet. 51  Med mänskliga rättigheter 

avses för Finland bindande folkrättsliga normer som finns kodifierade i 

internationella fördrag, 52  såsom europeiska människorättskonventionen och 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter.53 Då grundläggande eller 

mänskliga rättigheter i enskilda fall hamnar i motsättning till varandra använder jag 

begreppet kollision eller rättighetskollision.54 	

Med dualism eller dualistisk synsätt omtalas här framförallt doktrinen att 

internationella förpliktelser träder ikraft inomstatligt i den form som den ratificeras, 

t.ex. som vanlig lag eller förordning. 	

I detta arbete avses med rättsligt eller juridiskt föräldraskap den på lag baserade 

rättsliga anknytningen mellan barn och förälder. 55  Med barn avses inte 

minderårighet56 i sig utan den ställning som en person på basis av sitt släktskap 

har till sin förälder57: personer med biologisk och/eller juridisk anknytning till en 

förälder, oavsett barnets ålder.58 	

																																																								
51 Hallberg 2011 s. 29.	
52 Hallberg 2011 s. 35.	
53 Hädanefter barnkonventionen.	
54 Scheinin (2012 s. 137-138) anser inte att egentliga grundrättighetskonflikter, dvs. 
situationer i vilka grundrättigheter in abstracto hamnar i konflikt, uppstår i vår 
rättsordning. Däremot kan det bli aktuellt att in concreto väga motsatta parters olika 
rättigheter mot varandra.	
55  Jfr Singer 2000 s. 42. I Finland regleras rättsligt föräldraskap förutom i 
faderskapslagen (11/2015) även lagen om assisterad befruktning (1237/2006) och 
adoptionslagen (22/2012).	
56 I denna uppsats används ordet minderårig i stället för underårig. Det första används 
i finsk lagstiftning och det andra i svensk.	
57 Se Rautiala 1978 s. 15.	
58 De personer som berörs av rättsläget innan 1.10.1976 är oundvikligen mer än fyrtio 
år fyllda. Med barn avses alternativt en person som inte har fyllt 18 år (se 
barnkonventionens art. 1 samt bl.a. Singer 2012 s. 18.)	
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Rättsligt föräldraskap kan basera sig direkt på lag eller ske genom olika 

förfaranden, främst erkännande,59 dom eller adoption. Denna uppsats tar sikte på 

ett barns rätt till rättsligt faderskap genom dom, dvs. rätt att väcka faderskapstalan 

vid domstol i fall där den biologiska fadern är ovillig eller oförmögen att erkänna 

faderskapet och talerätten tidigare har begränsats av femårsfataljen. Med 

fastställande av faderskap eller faderskapsfastställelse hänvisas främst till detta 

förfarande, även om begreppet också avser erkännanden av faderskap. 	

Till ett rättsligt föräldraskap anknyts vissa rättsverkningar,60 varav arvsrätten är 

den som centralt behandlas i detta arbete. Med arvsrätt (eng. “intestate 

succession”) avses ett barns ställning som arvinge i Finlands legala arvsordning i 

den rättsliga förälderns släkt samt barnets ställning som bröstarvinge i direkt 

nedstigande led från den rättsliga föräldern.61	

Biologiskt föräldraskap62 innebär i allmänhet en biologisk och genetisk anknytning 

mellan barn och förälder och ligger även i Finland vanligen till grund för rättsligt 

föräldraskap.63 Det genetiska faderskapet anknyter dock inte alltid till det rättsliga 

faderskapet, t.ex. om faderskapet till ett utom äktenskap fött barn inte är fastställt 

eller om barnets avlats genom befruktningsbehandlingar och mannen (donatorn) 

inte har gett sitt samtycke till juridiskt föräldraskap. I detta arbete avser jag med 

																																																								
59 I svensk rätt används sedan 1990-talet termen “faderskapsbekräftelse” i stället för 
erkännande. I Finland har man inte ansett det nödvändigt att frångå termen 
“erkännande”, även om den kan anses ha en viss värderande ton. Möjligtvis hänger 
detta samman med att “fastställelse” och “bekräftelse” båda översätts med samma 
ord, “vahvistaminen”.	
60  Singer (2000 s. 44) uppräknar vårdnadsansvar, underhållsskyldighet, 
förmynderskap och arvsrätt till de viktigaste rättsverkningarna.	
61  Se även Agell — Malmström 2007 s. 403. I svensk rätt används begreppet 
successionsrätt i stället för kvarlåtenskapsrätt (Saldeen 2006 s. 11).	
62 Med socialt föräldraskap anses åter den som tar hand om barnet i det dagliga livet i 
roll av förälder (Singer 2000 s. 43). En social förälder är vanligen den som är ett 
minderårigt barns underhållsskyldiga vårdnadshavare och intressebevakare, även om 
en eller flera av dessa roller kan saknas. Denna uppsats tar inte i större utsträckning 
fram frågan om socialt föräldraskap, eftersom dess frågeställning främst berör det 
rättsliga föräldraskapets rättsverkningar, specifikt arvsrätten. Det är dock värt att 
notera att gällande FadL 67 § har ibland framförts att arvsrätten ur moralisk synpunkt 
borde anknytas till det sociala föräldraskapet, eller att en avsaknad av socialt 
föräldraskap talar mot en på rättsligt föräldraskap baserad arvsrätt, vilket kan anses 
hänga ihop med synen att arvsrättens funktion är att bevara egendom i familjen. 
(Singer 2000 s. 57). Se även Singer 2012 s. 57-58.	
63 Singer (2000 s. 42-43) gör oss uppmärksamma på skillnaden mellan biologiskt 
föräldraskap och genetiskt föräldraskap. En moder som fött ett barn efter äggdonation 
kan sägas vara biologisk mor till barnet, men inte genetisk mor. En man kan endast 
vara genetisk förälder till ett barn.	
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termen biologisk far den man som har avlat barnet och gett barnet sina genetiska 

arvsanlag. 	

Innan ikraftträdandet av lagen om faderskap (700/1975) 1 oktober 1976 var ett 

barns rättsliga föräldraskap beroende av åtskillnaden mellan barn födda i och 

utom äktenskap. Barn födda i äktenskap och barn vars fäder hade erkänt sitt 

faderskap hade en legitimerad ställning som bl.a. bröstarvingar till sina bägge 

föräldrar.64 Barn som inte hade denna ställning kallades barn utom äktenskap. 

Dessa hade inte arvsrätt efter sina biologiska fäder (och i ett tidigare historiskt 

skede inte heller modern 65 ), men fadern kunde i flera fall förpliktas betala 

underhåll till barnet.66 Sverige frångick benämningen barn i och utom äktenskap år 

1976. Istället används begreppen barn fött av gift respektive ogift mor.67 I Finland 

begagnas dock fortfarande de mer konservativa benämningarna, varför de även 

används i detta arbete: barn i och utom äktenskap samt erkännande av faderskap 

istället för det mindre skuldbeläggande begreppet faderskapsbekräftelse. 	

För att texten ska löpa smidigare har jag valt att kalla införandelagens (701/1975) 

7 § 2 mom. för femårsfataljen.68 Den nya faderskapslagens (11/2015) 67 § har jag 

däremot kallat ante diem-fataljen.69	

1.6. Struktur och anmärkningar 
Arbetets uppbyggnad är följande. 	

I avsnitt 2 presenteras det relevanta nationella och internationella norminnehållet 

samt rättshistorisk bakgrund till faderskaps och arvsrätt. Jag redogör för 

faderskapslagens 67 § uppkomst, dess ursprungliga formulering i justitieministeriet 

och dess behandling och utformning i riksdagen under hösten 2014.  	

I avsnitten 3 och 4 presenteras utvecklingen av inhemsk och internationell 

rättspraxis från och med 1979 till dagens datum. Utveckligen i inhemsk rättspraxis 

																																																								
64 Dessa reglerades i lagen om barn av äktenskaplig börd (409/1957), som upphävdes 
i och med lagen om faderskap år 1975. Jfr Singer 2000 s. 125-126.	
65 I Sverige har det till och med varit möjligt för mödrarna att föda anonymt. Se 
Svenson 1996 s. 85.	
66 Distinktionen mellan barn i och utom äktenskap kan spåras till den kristna kyrkans 
syn på äktenskapets ställning i samhället (se Singer 2000 s. 57-58).	
67 Singer 2000 s. 126. I Norge frångick man benämningen år 1981 och i Danmark år 
2001 (Lødrup — Agell — Singer 2003 s. 27).	
68 Se avsnitt 2.2.3.	
69 Se avsnitt 2.3.3.	
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reflekterar nationell lagstiftning. Europadomstolens tolkning av rätt till kännedom 

om sitt ursprung, jämlik rätt till arv efter biologiska föräldrar och rätt till skydd av 

egendom och rättssäkerhet presenteras och analyseras.  	

Utgående från diskussionen i avsnitten 2, 3 och 4 försöker jag i avsnitt 5 besvara 

frågan om FadL 67 § grundlags- och konventionsenlighet samt karaktärisera 

lagrummet ur ett bredare rättsdogmatiskt perspektiv. Slutligen erbjuds även en 

tolkningsrekommendation av lagrummet. 	

Citat på originalspråken finska och engelska har jag valt att inte översätta på 

grund av utrymmesbrist. Läsaren förväntas kunna dessa språk. Europadomstolens 

domar vars ursprungsspråk är franska citeras i engelsk översättning eller återges 

på svenska. Där jag har bedömt det relevant återges även den franska 

ursprungstexten. Citat på övriga språk översätts också. 	

Lagändringar och rättspraxis har beaktats fram till slutet av april 2018.  	
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2. Bakgrund och normer gällande faderskap och 
arvsrätt  

Såsom sådan uppställde den Romerska rätten den aflidnes vilja, hvilken, ifall den ej blivit 
uttryckeligen förklarad (genom testamente), presumerades hafva sin bestämning i 
blodskärleken, den der antogs vara starkare i mon af blodsförvandtskapens närhet… 	
– Robert Lagus: Om oäkta barns rättsförhållande till familjen (1858), s. 81-82	

2.1. Faderskapstalan och historiskt sammanhang 
2.1.1. Faderskapstalan 

Faderskapslagens (11/2015) 3 § 2 mom stadgar att den som har avlat  barnet är 

far till barnet.70 Bestämmelsen avser barn utom äktenskapet. I andra fall gäller 

faderskapspresumtionen i lagens 2 §. Faderskap till barn som fötts utom 

äktenskap fastställs idag övervägande genom erkännandeförfarandet 71 . 

Faderskapstalan som rättsmedel blir nödvändigt endast om den biologiske fadern 

är ovillig att erkänna sitt faderskap eller medverka i faderskapsförfarandet. 

Faderskapstalan har i Finland varit möjlig från och med 1 oktober 1976. Innan 

denna tidpunkt kunde inte faderskap fastställas mot den biologiska faderns vilja. 	

Bestämmelserna om fastställande av faderskap siktar i första hand på att rättsligt 

faderskap ska överensstämma med genetiskt faderskap,72 såvida detta inte är 

oförenligt med det minderåriga barnets intressen.73 Det rättsliga föräldraskapet 

kan i vissa fall separeras från föräldraskapets andra komponenter — såsom 

vårdnad, intressebevakning och underhåll — men arvsrätten, som följer av den 

																																																								
70 Vid assisterad befruktning baserar sig faderskapet på antingen mannens genetiska 
släktskap eller hans samtycke, då en annan mans spermier har använts för att avla 
barnet. Denna uppsats omfattar dock inte assisterad befruktning.	
71 I Sverige ändrades benämningen “erkännande” till “bekräftelse” år 1990, för att det 
senare uttrycket är mer neutralt än den första (Saldeen 2005 s. 16, 45). Enligt 
Saldeen ansågs det att många fäder hade svårt att förstå samt upplevde det som 
kränkande att de skulle behöva “erkänna” faderskapet. I Finland begagnas uttrycket 
fortfarande i lagstiftning och praxis.	
72 Se Helin 2016 s. 187. Faderskap kan enligt vissa förutsättningar även upphävas 
(lagens 7 kap.), om det med hjälp av en rättsgenetisk faderskapsundersökning eller 
annars har klarlagts att det inte finns ett genetiskt samband mellan barnet och 
mannen, eller om mannen inte har gett sitt samtycke till assisterad befruktning (39 
§). Se även Lødrup — Agell— Singer 2003 s. 100.	
73 Genetiskt faderskap kan saknas i rättsliga föräldraförhållanden vid adoption, när 
barnet har avlats genom assisterad befruktning, eller när faderskapspresumtionen 
eller erkänt faderskap inte överensstämmer med biologisk sanning. Se bl.a. Lødrup — 
Agell — Singer 2003 s. 131.	
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legala arvsordningen i ärvdabalkens 2 kap, kan separeras endast genom 

adoption. 	

Rättegång om fastställande av faderskap regleras i faderskapslagens (11/2015) 6 

kap. Faderskapstalan är en ultima ratio i förhållande till övriga rättsmedel.74 

Talerätt i positiv faderskapstalan ankommer barnet utan tidsbegränsningar och 

den biologiska fadern under de villkor som stadgas i 29 § 2 mom. samt 30 §.75 En 

biologisk far kan bland annat inte väcka positiv faderskapstalan om barnet har dött 

(30 §).76 Ett barn kan väcka talan även efter att fadern har avlidit, men om barnet 

har dött kommer dennes rättsinnehavare inte i dennes ställe och kan inte väcka 

någon självständig talan.77 Barnbarn kan alltså inte väcka talan mot en farfar eller 

morfar. Talan om upphävande av faderskap kan väckas av barnet, modern eller 

den man vars faderskap fastställts på basis av äktenskap eller magistratens beslut 

(41-42§§). Talan om upphävande och fastställande av faderskap kan förmodligen 

inte väckas i samma process, utan det gällande faderskapet måste upphävas 

innan ett nytt faderskap fastställs.78	

Faderskapstalan är således en högst personlig rätt, som ankommer fadern och 

barnet, men inte nödvändigtvis dessas anhöriga eller rättsinnehavare.79 Detta 

framhävs konsekvent i rättspraxis. Talerätten verkar vara anknuten till 

faderskapstalans personrättsliga intresse, medan dess ekonomiska sida — 

arvsrätten — inte allena kan ligga till grund för talerätten. 80  Faderskapets 

förmögenhetsrättsliga konsekvenser är dock obestridliga. En ändring i arvlåtarens 

faderskap innebär i praktiken alltid en ändring i dödsboets delägarförhållanden.81 

																																																								
74 Helin 2016 s. 148.	
75 Helin 2016 s. 152-153.	
76 Helin 2016 s. 153. Bestämmelsen innebär i praktiken att fadern rätt till arv efter sitt 
biologiska barn inte är obegränsat.	
77 Helin 2016 s. 154.	
78 Se Helin 2016 s. 147.	
79 Se Helin 2016 s. 155. En biologisk fader till ett barn fött i äktenskap har dock 
fortfarande mycket begränsad talerätt (FadL 42.2 §). Jfr Bull 2000.	
80 Kangas 2013 s. 305. I fallet HD 2011:56 (p. 15) fastställde högsta domstolen att en 
universaltestamentstagare inte hade rätt att fullfölja arvlåtarens negativa 
faderskapstalan, eftersom dennes intresse i saken var endast ekonomiskt. Däremot 
bestämde högsta domstolen i fallet HD 2002:16 att den avlidne mannens 
rättsinnehavare hade rätt att väcka negativ faderskapstalan, då mannen inte under 
sin levnadstid gått förlustig denna rätt. Se även Helsingfors HovR 23.8.2013 2235, där 
negativ faderskapstalan förvägrades på basis av faderskapslagens (700/1975) 37 §. 
Detta var i linje med förarbetena (HE 90/1974 vp. s. 32).	
81 Kangas 2013 s. 305.	
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Således är talerätten nära anknuten till arvsrätten.82 Högsta domstolens slutsatser 

visar en respekt för barnets och faderns personliga val gällande deras 

förhållandes rättsliga natur: en utomstående person kan inte i efterhand påtvinga 

dessa en relation som ingendera under sin levnadstid uppenbarligen önskade.83 	

Domstolen skaffar ex officio den behövliga utredningen (37 §), i praktiken en 

rättsgenetisk faderskapsundersökning som regleras i en skild lag (L 378/2005). 

Om den instämda mannen lever eller om tidigare existerande vävnadsprov finns 

tillgängliga, kan mannen inte lagligen vägra ge bevisning (lagens 12 §). Domstolen 

kan vid behov utfärda en interimistisk förordning om att prover på en avliden ska 

säkras innan begravning.84 Om provet ska tas av mannens släktingar, krävs dock 

dessas samtycke (lagens 6-7 §).85 Om mannen är begraven och ingen tidigare 

biologisk bevisning existerar, ger ordalydelsen i lagens 5 § för handen att 

gravfriden inte för provtagningens ändamål kan störas utan de anhörigas 

																																																								
82 Jfr Singer (2000 s. 510-511), som anser att det i svensk rätt är möjligt att i flera fall 
behandla faderskapsfrågan prejudiciellt med stöd av allmänna rättsprinciper, även i 
frånvaro av uttryckliga bestämmelser. Se det svenska fallet RH 1997:85. Jfr även NJA 
1975 s. 655, där en testamentstagare nekades talerätt i ogiltigförklarande av 
faderskapserkännande, samt NJA 1988 s. 525, där den efterlevande makan nekades 
dylik talerätt. Så sent som 2012 beslutade Sveriges HD att avslå en ansökan om 
resning, då arvlåtaren inte själv hade väckt negativ faderskapstalan under sin livstid 
(beslut 24.5.2012 i målet Ö 4727-11). Om nordisk rätt se Lødrup — Agell — Singer 
2003 s. 186-189, 209.	
83 I fallet HD 2015:92  konstaterade högsta domstolen att frågan om faderskap inte 
kunde avgöras prejudiciellt i en talan som gällde fastställande av arvingeställning. 
Kärande ansåg sig vara biologisk halvsyster till arvlåtaren, sin adoptivbror. Hon 
menade att de hade en gemensam biologisk far, som adopterat sonen in i familjen 
enligt reglerna för svag adoption. Eftersom sonen, som var född år 1955, inte efter 
1.10.1981 hade rätt att väcka faderskapstalan, och eftersom varken far eller son 
under sin levnadstid visat intresse till faderskapsfastställelse eller till att omvandla 
adoptionsförhållandet till stark adoption, kunde inte heller kärande anses ha en bättre 
rätt till faderskapstalan. Se domens p. 14 och p. 23. Kärande i fallet HD 2015:92 
uttryckte sig känslomässigt starkt i sina utlåtanden. Hennes utsagor tydde på att hon 
upplevde att det fanns ett starkt samband mellan ärendets personrättsliga sida — 
faderskapet — och arvsrätten. Även om detta saknar juridisk betydelse, är det 
värdefullt att lägga märke till att lekmannens rättviseuppfattning kan skilja sig 
markant från lagens. Av utlåtandena att bedöma synes det klart att hon upplevde det 
som orättvist att arvsrätten inte skulle följa av den faktiska familjeförbindelsen, som 
styrktes av en biologisk sanning.	
84 Helin 2016 s. 179-181.	
85 I förarbetena framfördes bl.a. att barnets rätt att känna sitt ursprung inte kan anses 
viktigare än mannens släktingars behov av stabilitet i etablerade familjeförhållanden. 
OM 2001 s. 18. Se HD 1999:50. Kangas (1999) poängterar att prejudikatet leder till 
att utredningen av juridiskt föräldraskap inte är lika vitt som de möjligheter som 
vetenskapen bjuder på.	
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samtycke.86 Detta måste anses gälla även de barn som får talerätt först i och med 

den nya faderskapslagens ikraftträdande 1.1.2016, även om de inte tidigare under 

mannens levnadstid har haft möjlighet att väcka faderskapstalan. Det kan således 

finnas bevisningsmässiga hinder till att ett faderskap fastställs, om den presumtiva 

mannen har avlidit och begravts och de anhöriga vägrar medverkan. 

Faderskapsmål är indispositiva mål, i vilka parterna enligt huvudregeln svarar för 

sina egna rättegångskostnader87, vilket kan ha inverkan för om enskilda väljer att 

väcka talan mot fader eller barn. 	

Den rättsgenetiska faderskapsundersökningen genomförs idag övervägande 

genom DNA-analys88, som blev tillgänglig på 1990-talet89. DNA-analys anses vara 

ett för ändamålet ytterst pålitlig metod för att utreda biologisk sanning — i 

praktiken kan samtliga felaktigt utpekade män uteslutas. 90  Även innan DNA-

analys, vid stiftandet av den tidigare faderskapslagen (700/1975), kunde man dock 

genomföra medicinska blodgrupps- och serumgruppsundersökningar, vars resultat 

uttrycktes med sk. faderskapsindex.91 Genom dessa undersökningar kunde en 

viss grad av felaktigt utpekade män uteslutas som genetiska fäder till ett barn.92 

På grund av den medicinska undersökningens bristande beviskraft intog dock det 

så kallade samlagsrekvisitet i den tidigare faderskapslagen en central ställning: 

det förutsattes att man pålitligt kunde visa att mannen hade haft samlag med 

																																																								
86 Förarbetena ger inte heller anledning till en annan uppfattning. RP 56/2004 rd. s. 
16-17. Tanken att gravar kunde öppnas för att skaffa bevisning har även kritiserats av 
Kangas (2001 s. 316). Jfr dock Helsingfors hovrätt 1.2.2018 112, där hovrätten 
tillämpade GL 106 § på lagens 5 § och avgjorde att kärande hade rätt att trots 
gravfrid öppna graven på den man som han trodde var hans far. Hovrätten stödde sig 
väsentligen på EMRD-fallet Jäggi mot Schweitz och utförde en intresseavvägning 
kärande och den avlidnes anhöriga emellan till kärandes fördel. Se även Singer 2006 
s. 717-718.	
87 Helin 2016 s. 198.	
88 Helin 2016 s. 169-171. Jfr Saldeen 2005 s. 49.	
89 DNA-undersökningens betydelse förutspåddes i Finland redan vid 1990-talets skifte. 
Se Aho — Ehnholm — Lahti — Palotie 1990 s. 551.	
90 Saldeen 2005 s. 59; 1996 s. 108. Se även Helin 2016 s. 171-176. OM 2001 s. 12-
14. Se även Friedman (2004 s. 134) om DNA-analysens konsekvenser på rättsligt och 
socialt föräldraskap. Ibland ställs frågan om tidigare via dom fastställda faderskap 
borde kunna upphävas med anledning av ny DNA-bevisning (Lødrup — Agell — Singer 
2003 s. 31).	
91 Se Saldeen 2005 s. 59-65 och Mikkola 1972 s. 85. Se även Rautiala 1978 s. 25-33, 
Saldeen 1980, Aho — Leino 1977, Aho — Raekallio 1976 samt Westling 1969 för 
exempel på faderskapsutredningsmetodiken mot slutet av 1970-talet.	
92  Upptill 92 % av felaktigt utpekade män kunde uteslutas genom medicinska 
utredningsmetoder som var tillgängliga i mitten av 1970-talet. OM 2001 s. 12.	
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modern under konceptionstiden (L (700/1975) 3 §). 93  I den gällande 

faderskapslagstiftningen (L 11/2015) finns inte längre kravet på bevisning att 

samlag skett mellan de genetiska föräldrarna (3 §). Detta torde välkomnas, 

eftersom frågor gällande intima förhållanden kan kännas inkräktande på båda 

parternas privatliv. Då denna fråga numera de facto saknar bevisningsvärde i de 

allra flesta fall,94 är det vanligen onödigt att den ställs över huvud taget. 	

2.1.2. Faderskap och arvsrätt  

I finsk rätt följer arvsrätt av rättsligt föräldraskap enligt ÄB 1:1 även om 

föräldraförhållandet fastställs efter förälderns död. Krav på arvsrätt måste dock 

enligt ÄB 16:1 framställas inom tio år från arvlåtarens död. Då faderskapet 

fastställs blir barnet delägare i sin fars dödsbo med alla de till delägarskapet 

anknutna rättigheterna och förpliktelserna.95	

Biologiskt släktskap har av historiska skäl haft en nära anknytning till barnets 

arvsrätt i den legala arvsordningen. Det har varit viktigt för just arvsrätten att det 

fastställda faderskapet motsvarar den biologiska sanningen.96 Redan år 1922 fick 

barn utom äktenskap arvsrätt efter sin moder och dennes släkt. Dessutom kunde 

en motvillig fader förpliktas att betala underhåll till ett utom äktenskap fött barn.97 

Då räckte det att man visade att samlag skett under konceptionstiden98 och att 

barnet kunde ha avlats som en följd. Bevisningen för underhåll till barn behövde 

alltså ingalunda vara vattentät. Arvsrätt efter fadern kunde dock inte följa utan att 
																																																								
93 Rautiala 1978 s. 21-25; JM 37/2011 s. 23. Samlagsrekvisitet kan i enstaka fall 
fortfarande spela en roll, om flera män utpekas som är genetiskt mycket nära varann 
eller prover inte kan tas på den instämda mannen (Helin 2016 s. 171-172). Jfr även 
NJA 1998 s. 184, där Sveriges HD bekräftade faderskapet utan att samlag visats, då 
den rättsgenetiska bevisningen talade för faderskapet.	
94 Jfr dock bl.a. Lødrup — Agell — Singer 2003 s. 101. Om faderskandidaten är död 
eller försvunnen, eller om de konkurrerande faderskandidaterna är enäggstvillingar, är 
det möjligt att samlagsrekvisitet fortfarande har bevisningsvärde.	
95 Helin 2016 s. 238-240. Helin anser att barnets deltagande i dödsboets förvaltning 
börjar ex tunc, dvs. från att föräldraskapet fastställs. I annat fall skulle detta leda till 
omåttlig osäkerhet gällande dödsboets tidigare åtgärders giltighet. I allmänhet måste 
Helin anses ha rätt. Dock kan det i princip uppstå en situation där dödsbodelägarna, 
medvetna om att en ny arvinge snart får delägarställning, avtalar om att sälja 
dödsboegendom till underpris till någon av delägarnas anhöriga. Då kan man 
ifrågasätta om en sådan handling bör skyddas.	
96 Se Saldeen 2005 s. 57; Singer 2000 s. 491. Singer behandlar svensk rätt, som i 
detta avseende dock avsevärt överensstämmer med finsk rätt. Se även Ojala 2001 s. 
20.	
97 Lagen om barn utom äktenskap (173/1922) upphävdes 1.10.1976 i och med lagen 
om faderskap (700/1975).	
98 Det sk. samlagsrekvisitet.	
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mannen ifråga erkände sitt faderskap. Detta var ett medvetet val av lagstiftaren: 

man ansåg att den bevisning som kunde ligga till grund för underhållsskyldigheten 

inte i sig kunde vara tillräcklig för att bevisa blodband.99 Arvsrätten har således 

ansetts vara något djupare och väsentligare än bara underhåll: arvsrätt försatte 

potentiellt barnet i samma samhälleliga ställning som fadern — naturligtvis främst 

då det fanns egendom att överlåta i arv.100 Klami argumenterar att år 1734 års 

ärvdabalk menade att reglera framför allt succession av jordegendom.101 Om arvet 

främst består av släktgods, finns det ett intresse av att skydda denna från 

utomstående. Barn utom äktenskap utgjorde ett undantag till den omständigheten 

att biologiskt släktskap vanligen var förknippat med social samhörighet.102	

Arvsrätten grundar sig inte alltid på blodband. T.ex. den efterlevande makens 

arvsrätt i avsaknad av bröstarvingar är ett uttryck av att även social och ekonomisk 

tillhörighet kan ligga till grund för arvsrätten.103 Dock visar t.ex. avsaknaden av 

sambomakars arvsrätt att arvsrätten fortfarande väsentligen grundar sig på 

fastställd familjerättslig status.104 Även idag är det inte biologiskt släktskap i sig 

som ger arvsrätt enligt ÄB 2 kap., utan fastställd familjerättslig status, som kan 

uppkomma också genom t.ex. adoption. Detta ger en större flexibilitet i fall där det 

rättsliga föräldraskapet särskiljs från det biologiska (adoption) eller grundar sig på 

en social verklighet som man inte vill rubba (faderskapspresumtion som inte 

motsvarar biologisk verklighet). I ett tidigare historiskt skede där biologiskt 

släktskap i juridiskt hänseende bekräftades genom familjerättsligt status som var 

anknutet till äktenskap, kunde man peka på att biologiskt släktskap och social och 

																																																								
99 “Perintöoikeuden myöntämistä makaajan jälkeen, joka ei ole tunnustanut lasta, 
pitäisi edellyttää mahdollisimman varmaa isyyden toteamista. Sitävastoin täytyy 
elatusvelvollisuus käytännöllisistä syistä voida määrätä verrattain vähäisenkin 
näytöksen perusteella.” HE 30/1920 vp. s. 2. Jfr OM 1/1972 s. 2. Se även Singer 2000 
s. 492, 498; 2012 s. 24.	
100 Kangas 1984 s. 1055, 1063-1064. Om det finska laglottssystemet se Kangas 2004 
s. 575-576. Laglottssystemets föregångare skyddade bl.a. jordegendomens bevarande 
i samma släkt och således dess ekonomiska stabilitet framför allt på landet.	
101 Klami 1981 s. 126-127.	
102 Saldeen 2006 s. 18.	
103 Singer 2000 s. 512, 517. Jfr även Mikkola 1972 s. 72.	
104 Se Kangas 1984 s. 1073. Jfr även Kangas 2001.	
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ekonomisk tillhörighet naturligen låg varandra nära, åtminstone då arvet tillföll 

medlemmar i kärnfamiljen.105 	

Stiftandet av lagen om barn utom äktenskap (173/1922, upphävd) väckte frågan 

om blodband skulle ligga till grund för arvsrätten trots avsaknad av ekonomisk och 

social tillhörighet.106 I sitt utlåtande till riksdagen år 1918 uttalade kyrkomötet att 

trots att blodbandet normalt skulle ligga till grund för arvsrätten, motsvarade en 

arvsrätt för icke-erkända, utom äktenskap födda barn inte det faktiska sociala 

föräldraskapet och på det sättet inkräktade på den äkta familjens område och 

rättigheter. 107  Viljan att exkludera barn utom äktenskap från den legala 

arvsordningen och tanken att arv ska hållas inom familjen kan spåras även längre 

bak i tiden. Kyrkan hade tidigt ett intresse av att begränsa utomäktenskapliga 

barns arvsrätt, grundat på läran om äktenskap som sakrament.108 Idén om att en 

fars utomäktenskapliga barns arvsrätt inkräktar på den legitima familjens 

																																																								
105  Jfr Gottberg (2006 passim), som kritiserar de arvsrättsliga reglerna för svag 
adoption som otidsenliga och obekanta för gemene arvtagare. Det är inte alltid som 
ett på blodband baserat arvssystem framstår som det mest logiska.	
106 Lagen utgjorde den tidigaste kännbara förbättringen av utomäktenskapliga barns 
ställning. Se Korpiola 2001 s. 514; Kolehmainen 2014 s. 66. Jfr Nygren 1994 s. 456.	
107  “Yleensä tosin käsitetään veriheimolaisuus olevan perintöoikeuden perusteena. 
Perintöoikeus tarkoittaa kuitenkin asettaa perijän samaan yhteiskunnalliseen 
asemaan, missä perinnönantaja on. Aihetta tähän on lähinnä silloin, kun heidän 
välillään vallitsee rakkaus ja keskinäinen ymmärtämys. […] Aviottomat lapset, joita isä 
ei ole tunnustanut omikseen, asuvat tavallisesti äidin luona eivätkä ole missään 
yhteydessä isänsä kanssa.” HE 30/1920 vp. s. 13. Se även Korpiola 2001 s. 516 Jfr 
Lagus (1858 s. 87-90), som i sin doktorsavhandling redogör för hur arvsrätten i tysk 
rätt kom att indikera samhällelig status. I de strängaste lagarna skulle oäkta barn helt 
uteslutas från arvsrätten, som så nära som möjligt skulle följa endast av äkta börd. I 
ett senare skede slog denna uppfattning rot även i skandinaviska rättsordningar (s. 
97-110). Lagus identifierar tre orsaker till att arvsrättens sammankoppling med äkta 
börd: kyrkans lära om äktenskapets helgedom (s. 111, 122-123), romerska rättens 
inflytande (s. 123) och feodalsamhällets ekonomiska struktur och intressen (s. 123-
125). Feodala härskares intressen gynnades av att familjeegendom inte kunde 
bortärvas av oäkta barn och släktingar. I andra sammanhang — där dylika intressen 
saknades — kunde äkta börd tillmätas mindre vikt. I USA existerade under en längre 
tid sk. “common-law”-äktenskap, som innebar att äktenskap presumerades på basis 
av samlevnad Friedman (2004 s. 17-24). “Common law”-äktenskap var vanliga tills de 
ur politisk synpunkt blev en praktisk olägenhet (s. 45-55).	
108 Singer 2000 s. 494-495, Korpiola 2001 s. 514. Kyrkan påverkade framför allt år 
1734 års lag gällande den legala arvsordningen. Hiidensalo (1981 s. 550) påpekar att 
det juridiska äktenskapet i Norden existerat först sedan slutet av 1700-talet. 
Trolovningen ansågs som det viktigaste skedet i ingående av äktenskap, varför även 
trolovningsbarn fick en lika ställning med barn av äkta börd. Se Sjögren 1922 för en 
rättshistorisk not i trolovning. Se även Bååth 1996; Singer 2012 s. 22.	
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privatområde ekades även i förarbetena till Sveriges barnlagar 1917 109  och 

begrundades i förarbetena till den finska faderskapslagen på 1970-talet.110 	

I Sverige reflekterade man under 1900-talets gång över strävan efter jämlikhet 

mellan barn födda i och utom äktenskap.111 Det var framför allt de ekonomiska 

frågorna — underhåll och arvsrätt — som diskuterades, även om full likställighet 

under en längre tid inte ansågs vara ett ändamålsenligt mål. Idealet var att arvsrätt 

skulle följa av blodsband, men bevisningen därav ansågs på så vis osäker att man 

inte kunde basera en arvsrätt på den. Det största hindret för förnyande av reglerna 

gällande fastställande av rättsligt faderskap låg i hur man utom tvivel skulle påvisa 

det biologiska släktskapet.112 Det var först år 1969 som utom äktenskap födda 

barn i Sverige jämställdes med barn i äktenskap i arvsrättsligt hänseense113. Det 

relativa antalet utom äktenskap födda barn och samlevnad utan äktenskap var inte 

längre någon anomali.114 I övriga Norden hade reformen skett avsevärt tidigare, år 

1915 i Norge115 och år 1937 i Danmark.116 Mot denna bakgrund var den finska 

reformen relativt sen, även om, såsom fallet Marckx mot Belgien 117  visar, i 

europeiskt sammanhang kanske ingen ovanlighet.	

2.1.3. Femårsfataljen  
Innan 1 oktober 1976, då lagen om faderskap (700/1975) samt dess införandelag 

(701/1975) trädde i kraft, var barnets familjerättsliga status på faderns sida i 

Finland i praktiken beroende av faderns vilja och val att erkänna ett barn utom 

äktenskap. 118  Införandelagens 4 § stadgade att lagen om faderskap enligt 

huvudregeln skulle tillämpas även på barn som fötts innan lagens ikraftträdande. 

Detta motiverades med jämlikhet mellan barn födda utom äktenskap före och efter 

																																																								
109 Singer 2000 s. 497-498. I Sverige kunde positiv faderskapstalan väckas fr.o.m. 
1917, men ett fastställt faderskap medförde inte arvsrätt förrän 1970 (Saldeen 2004 
s. 127).	
110 OM 1/972 s. 2.	
111 Se Edling 1916 och 1918 samt Westring 1917 för en tidig redogörelse för det 
utomäktenskapliga barnets ställning. Se Saldeen 2004 s. 130.	
112  Singer 2000 s. 66-70. Se Nygren 1994 för en rättshistorisk redogörelse av 
utomäktenskapliga barns arvsrätt i Sverige.	
113  Agell — Saldeen 1991 s. 10. Samtidigt ansåg man att det krävdes starkare 
bevisning för faderskapstalan (s. 30). Se även Saldeen 1997 s 740.	
114 Agell 1975 s. 539-540; Agell — Saldeen 1991 s. 15-16.	
115 Se Endresen 1956 s. 456; Lødrup — Agell — Singer 2003 s. 28.	
116 Singer 2000 s. 70. Se även SOU 1965:17 s. 27-30 samt Lødrup 2003 s. 58.	
117 Se nedan avsnitt 4.2.1.	
118 Se bl.a. Mikkola 1973 s. 34.	
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lagens ikraftträdande. 119  Enligt lagens 7 § hade barnet och dennes lagliga 

företrädare rätt att föra talan om fastställande av faderskap enligt faderskapslagen, 

vilket ett betydande antal personer även utnyttjade.120 En sådan talan skulle enligt 

2 mom. väckas inom fem år från det lagen om faderskap trätt i kraft, dvs senast 

1.10.1981.121 Talan kunde dock inte väckas om mannen hade avlidit. Jag har valt 

att kalla denna fatalj för femårsfataljen. 	

Femårsfataljen var en kompromisslösning. Lagstiftaren ville jämställa barn födda 

utom äktenskap med så kallade barn av äktenskaplig börd. Samtidigt ville man 

inte kränka biologiska fäders berättigade förväntningar gällande vem deras arv 

skulle tillfalla efter deras frånfälle. Utomäktenskapliga barns rätt att väcka talan 

utgjorde en hotbild mot etablerade rättsförhållanden: en kanske redan länge sedan 

född vuxen person skulle genom faderskapstalan kunna göra intrång i 

familjeförhållanden som denne inte tidigare hade haft något att göra med. Man 

ville skapa rättssäkerhet och stabilitet genom en entydig tidsfrist. 	

Ett barn som var under femton år gammalt var enligt femårsfataljen helt beroende 

av sin vårdnadshavares, vanligen moderns, beslut att utreda faderskapet. 

Barnatillsyningsman hade inte rätt att föra talan utan särskilt befullmäktigande av 

barnets vårdnadshavare, vanligen modern.122 Modern hade rätt att motsätta sig 

faderskapsutredningen. 123  Således kunde inga under femtonåriga barn som 

föddes före lagens ikraftträdande göra ett självständigt beslut gällande 

faderskapstalan under femårsfataljens lopp. Även femton år fyllda barn kunde i 

praktiken hindras att väcka talan om barnet helt enkelt inte kände till sin påstådda 

fars identitet.124 I många fall var ett barn som kände till den underhållsskyldiga 

mannen i den uppfattning att faderskapet redan tidigare rättsligen fastställts.125 

DNA-tekniken blev tillgänglig först på 1990-talet, vilket i vissa fall innebar att 

pålitlig bevisning inte fanns att tillgå innan under femårsfataljen, men nog 
																																																								
119 OM 1/1972 s. 82-83.	
120 OM 2001 s. 5.	
121 Begränsningen till fem år motiveras inte ingående i förarbetena. HE 90/1974 vp. s. 
36. Jfr JM 56/2013 s. 28. I ett tidigare lagberedningsskede ämnade man att fataljen 
skulle vara så kort som tre år. OM 1/1972 s. 11-12.	
122 Rautiala 1978 s.134.	
123 Rautiala 1978 s. 91-92.	
124  Jfr HD 2012:11, HD 2014:13 samt Grönmark mot Finland (17038/04), dom 
6.7.2010 och Röman mot Finland (13072/05), dom 29.1.2013.	
125  Denna poäng lyfts fram av advokat Markku Fredman i hans utlåtande till 
grundlagsutskottet 2.10.2014. Jfr fallen Laakso mot Finland samt HD 2014:14.	
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senare.126 Barn vars biologiska fäder avlidit innan 1.10.1976 hade oavsett ålder 

ingen som helst möjlighet att väcka faderskapstalan ens enligt de nya reglerna, 

vilket ledde till flera talan om trolovningsbarn enligt redan upphävda rättsregler.127 	

I grund och botten handlade femårsfataljen om arvsrätt. Underhållsskyldighet 

kunde ju fastställas redan under den tidigare lagen.128 Av faderskapstalan krävdes 

därför strängare bevisning.129 Syftet med femårsfataljen var att män relativt snabbt 

skulle få klarhet i om utom äktenskap födda barn skulle kräva 

faderskapsfastställelse, det vill säga om dessa skulle komma i 

bröstarvingeställning i förhållande till dem. Senast 1.10.1981 kunde biologiska 

fäder till barn som fötts innan 1.10.1976 förvänta sig att inga nya anspråk skulle 

framställas — vare sig på faderskap, underhåll eller arvsrätt. För flera barn 

omöjliggjorde dock femårsfataljen utredandet av den personliga identiteten. 	

I lagstiftningsskedet sågs femårsfataljen som en relativt normal lagstiftningsåtgärd 

som förmildrade konsekvenserna av den nya lagens retroaktiva verkan ur fäders 

synpunkt. Kanske ansågs den även vara oumbärlig ur just den synvinkeln. I 

förarbetena till den nya faderskapslagen lyfts detta fram som den centrala 

poängen: det ansågs viktigt för män att med säkerhet känna till sina arvingar.130 

Barns jämlika rätt till arv väckte inte liknande passioner, kanske eftersom deras 

ställning i vilket fall som helst skulle förbättras. 	

I Sverige, där barn utom äktenskap fick lika möjlighet till faderskapstalan och 

arvsrätt genom lagen 1969:621 131 , valde lagstiftaren en annorlunda 

övergångsbestämmelse. Frågan om utomäktenskapliga barns arvsrätt hade 

diskuterats redan i flera decennier. 132  Enligt övergångsbestämmelsen i lagen 

gällde för barn utom äktenskap födda innan denna nya lags ikraftträdande 

1.1.1970 att dessa barn infogades i sina fäders legala arvsordningar endast under 

																																																								
126 Se Backlund mot Finland.	
127 Helin (1981 s. 705) fäste tidigt uppmärksamhet vid detta i samband med fallet HD 
1979 II 89.	
128 Savolainen (1976 s. 292-301) analyserade vid tidpunkten för lagens ikraftträdande 
olika problemkonstellationer som kunde uppstå med anledning av femårsfataljen, bl.a. 
gällande trolovningsbarns ställning. Se t.ex. Aho — Leino 1977 s. 7.	
129 Halila 1976 s. 361-362.	
130 RP 91/2014 rd. s. 16.	
131 Se bl.a. Saldeen 2005 s. 13. Den nya lagen tillämpades även på mål som var 
anhängiga vid lagens ikraftträdande (Höglund 1978 s. 27).	
132 SOU 1965:17 s. 11.	
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förutsättning att annan dödsbodelägare, boutredningsman eller den som sitter i 

boet inom tre månader eller senast vid bouppteckningen fått kännedom om 

arvingen eller anteckning om barnet före arvfallet gjorts i personakt eller 

registrerats i folkbokföringen för arvlåtaren eller annan från vilken arvingen 

härleder sin arvsrätt. Den svenska övergångsbestämmelser skyddar arvtagaren 

goda tro,133 vilket kan sägas harmoniera med förmögenhetsrättens allmänna läror. 

Denna övergångsbestämmelse skiljer sig markant från den i Finland valda 

femårsfataljen: svenska innan 1.1.1970 utom äktenskap födda barn behövde inte 

väcka ny faderskapstalan eller reagera på någon dylik tidsfrist inom vilken deras 

arvsrättsliga anspråk skulle preskriberas. Däremot måste de aktivt göra sin rätt 

gällande senast vid arvlåtarens frånfälle. 	

Att under äldre förhållanden fastställda faderskap i Sverige fick arvsrättsliga 

konsekvenser medförde att övriga rättsinnehavare senare hade behov av att 

väcka negativ faderskapstalan, om faderskapet inte motsvarade den biologiska 

sanningen. 134  Faderskapserkännande skedde under det tidigare rättsläget 

betydande mindre formellt än senare. Mannen kunde erkänna faderskapet till en 

präst, som gjorde en anteckning i kyrkoböckerna.135 Å andra sidan hade barn 

utom äktenskap behov av att på basis av ny bevisning få ett tidigare avslaget 

faderskap fastställt. 136  Barnet skulle dessutom vara känt för dödsbodelägare, 

boutredningsman eller den som besitter boet — t.ex. efterarvingar hörde inte till 

denna krets.137 	

Svenska mål gällande utomäktenskapliga barns arvsrätt vid Europadomstolen är 

få till antalet. Främst kan nämnas fallet Dahlström och Håkansson mot Sverige 

(beslut) från 1995, där de klagande, som fötts utom äktenskap, yrkade att de 

fråntagits sin arvsrätt efter sin farbror i strid mot bl.a. artikel 8 och P1-1 med artikel 
																																																								
133  Kangas (2013 s. 309) bedömer att god tro möjligtvis kunde skyddas om 
arvsställning ändras utan att någon av arvtagarna kunnat förutspå ändringen.	
134 Saldeen 2004 s. 143-145; Höglund 2006. Se bl.a. NJA 1997 C 70. Jfr HD:s beslut 
24.5.2012 i målet 4727-11, där arvlåtarens två bröstarvingar nekades rätt att väcka 
negativ faderskapstalan mot sitt halvsyskon, även om den genetiska bevisningen 
talade mot faderskapet. I Sverige har dock en avliden mans rättsinnehavare i vissa fall 
rätt att väcka talan om hävande av faderskap (FB 3:1.2, se Singer 2006 s. 709).	
135 Se RH 1997:85. Under lagreformen 1969 ansåg den svenska lagstiftaren till och 
med att en viss mängd osanna faderskap i arvsförhållanden av nödvändighet måste 
tolereras (Saldeen 2004 s. 144).	
136 NJA 1999 s. 598.	
137 I NJA 1984 s. 263 fastställde högsta domstolen att arvsrätt inte förelåg om endast 
en efterarvinge kände till det utomäktenskapliga barnet.	
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14. Europarådets kommission konstaterade att klagomålet introducerats utanför 

sexmånadersfristen och avvisade det som otillåtligt. Intressant nog har den 

svenska övergångsbestämmelsens konventionsenlighet i Sverige prövats på 

hovrättsnivå.138 Rätten fann att övergångsbestämmelsen inte stred mot artikel 8 

eller 14 i konventionen eller artikel P1-1. På grund av de bristfälliga 

anteckningarna i folkbokföringen innan år 1968 hade avsaknaden av 

övergångsbestämmelsen nämligen omåttligt belastat arvlåtarens övriga 

rättsinnehavare. 	

2.2. Grundläggande och mänskliga rättigheter i faderskapsfrågor  
2.2.1. Grundläggande rättigheter, faderskap och arvsrätt 

Med grundläggande rättigheter avses de särskilt vägande individuella rättigheter 

som stadgas om i Finlands grundlag och som tillhör envar oberoende av 

grupptillhörighet.139 Grundlagen och dess grundrättigheter har en formellt upphöjd 

status framom vanlig lag. 140  Det existerar dock ingen inbördes hierarki olika 

grundrättigheter emellan.141 Många av grundlagens grundrättigheter tenderar att 

aktualiseras på barn- och föräldrarättens område.142 De grundrättigheter som i 

faderskaps- och arvsfrågor kan anses särskilt relevanta är grundlagens 6 § 

(jämlikhet), 10 § (privatlivet), 15 § (egendomsskydd) och 21 § (rättsskydd). 	

Enligt GL 6 § får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av bland 

annat ålder och ursprung. Denna rättighet motsvarar innehållsmässigt helt eller 

delvis flera av de internationella förpliktelser som Finland har förbundit sig till (se 

avsnitt 2.2.3.), i synnerhet diskrimineringsförbuden i EMRK art. 14 samt det tolfte 

tilläggsprotokollets artikel 1 (generellt diskrimineringsförbud, P12-1). På grund av 

sin exakta ordalydelse har GL 6 § under 2000-talet ofta vunnit direkttillämpning vid 

lagskipningen.143 Jämlikhetskravet anknyter särskilt till likabehandling av barn i 

och utom äktenskap.144 	

																																																								
138 Hovrätt över Skåne och Blekinge, dom 8.2.2007, mål T 160-06.	
139 Hallberg 2011 s. 29; Karapuu 2011 s. 63-64; Viljanen V-P 2011 s. 89.	
140 Hallberg 2011 s. 30.	
141 Scheinin 2012 s. 135-137.	
142 T.ex. religions- och samvetsfrihet i GL 11 § och kulturella rättigheter i GL 16 §.	
143 Anttila 2013 s. 99.	
144 Jfr HD 2003:107.	
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Rätten att känna till sitt ursprung härleds ur rätten till privatlivet i GL 10 §145, som 

tryggar vars och ens privatliv, heder och hemfrid. Innehållsmässigt motsvarar GL 

10 § samma rättighet i EMRK art. 8.146 Att GL 10 § är tillämpas på barnets rätt att 

känna till sitt ursprung bekräftades i HD 2012:11. Att samma händelseförlopp kan 

betraktas genom flera olika rättigheter synliggörs bl.a. av att man i HD 2003:107 

undersökte GL 6 § tillämplighet med stöd av GL 106 §. 	

Också rättssäkerhet kan undersökas med hänvisning till flera olika rättigheter.147 

GL 21 § stadgar om rättsskydd, vilket bör anses inkludera principen om 

rättssäkerhet. I Europakonventionens systematik anses rättssäkerhet vara en 

allmän rättsprincip.148 Egendomsskyddet i GL 15 §, som av tradition har haft en 

stark ställning i Finland 149 , kan dock anses vara grundrättigheten med den 

starkaste kopplingen till privatautonomi, som måste anses förutsätta rättssäkerhet. 

Egendomsskydd åtnjöt länge en särposition i förhållande till övriga 

grundrättigheter.150Ordalydelsen, att vars och ens egendom är tryggad, påminner 

även om EMRK:s motsvarande rättighet i P1-1 och ger vid handen att även GL 15 

§ anknyter till rättssäkerhetsbegreppet. På grund av denna anknytning är det 

motiverat att undersöka dem samtidigt. 	

Ordalydelsen i grundlagens grundrättigheter berör inte specifikt arvsrättsliga 

situationer, utan en sådan slutsats kan endast nås genom domstolstolkning. 

Eftersom art. P1-1 dock omfattar arvsrättsliga sammanhang är det möjligt att ex 

analogia argumentera för att även GL 15 § kan tillämpas på en arvsrättslig 

frågeställning. Prejudikat av en tillämpning av GL 15 § eller GL 21 § på 

arvsrättsliga förhållanden saknas dock. Eftersom GL 15 § potentiellt anknyter till 

såväl rättssäkerhet som arvsrätt är det möjligt att en avvägning mellan jämlik rätt 

till arvsställning och rättssäkerhet skulle behandlas under samma grundrättighet 

vid nationell domstol. 	

																																																								
145 RP 91/2014 rd. s. 16.	
146 Angående EMRD:s tolkningspraxis, se avsnitt 3.1 nedan.	
147 Karhu (2012 s. 118-119) gör oss uppmärksamma på Länsinevas (2002 s. 29-30) 
slutsats att privatautonomi består av en grupp olika grundrättigheter, såsom rätten till 
personlig frihet (GL 7.1 §), rätten till privatlivet (GL 10 §) och näringsfrihet och rätt till 
arbete.	
148 Se avsnitt 4.4. nedan.	
149 Hallberg 2011 s. 50; Jyränki 1978 s. 74; Länsineva 1995 s. 351. Länsineva (s. 352-
353) menar dock att egendomsskyddet i Finland betraktats ensidigt och abstrakt.	
150 Länsineva 1995 s. 351.	
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De inhemska rättigheterna motsvarar inte direkt Europakonventionens 

bestämmelser, även om de till sitt innehåll ofta är likalydande. Här har 

grundläggande rättigheter speglats mot konventionsrättigheter. Syftet är att belysa 

deras innehållsmässiga förhållande till Europakonventionen. I enlighet med 

Finlands internationella förpliktelser har Finland en skyldighet att troget tillgodose 

konventionstryggade rättigheter. Ett sätt att tillgodose dessa är att harmonisering 

mellan grundläggande och konventionsrättigheter.151 	

2.2.2. Finlands internationella förpliktelser i faderskapsfrågor  

Dagens rättsliv präglas av överstatliga normers och rättspraxis inflytande även på 

det nationella planet.152 I Finlands dualistiska folkrättsliga statsförfattning gör man 

skillnad mellan grundläggande rättigheter, som är kodifierade i grundlagen, och 

mänskliga rättigheter, som ingår i internationella fördrag som Finland har förbundit 

sig till.153 Detta till trots har internationella mänskliga rättigheter en stor inverkan på 

grundläggande rättigheters tolkningsinnehåll.154 	

Finland anslöt sig till Europakonventionen år 1989 och ratificerade den 10.5.1990, 

betydligt senare än de övriga nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark, 

som varit delaktiga i konventionen sedan 1950 som ursprungliga 

medlemsstater.155 Europakonventionen är i kraft i Finland som vanlig lag (FördrS 

18-19/1990), alltså lagtekniskt inte överordnad Finlands grundlag. På grund av 

den med enskild klagorätt156 utrustade folkrättsliga övervakningsmekanism som 

Europadomstolen utgör kom just Europakonventionen att spela en avgörande roll 

för finländska faderskapsfrågors internationella bedömning. 	

																																																								
151 Jfr majoritetsargumentationen i HD 2012:11.	
152 Koskelo 2012bs. 312; Karhu 2003 s. 794.	
153 Se Husa 2011 s. 170; Karapuu 2011 s. 67.	
154 Husa 2011 s. 171.	
155  Europarådet bildades år 1949. Den av Människorättsdeklarationen inspirerade 
Europakonventionen undertecknades 4.11.1950 och trädde i kraft 3.9.1953 (Danelius 
2012 s. 17). Samtliga nordiska länder dröjde dock årtionden förrän de antog 
konventionen i sina nationella rättsordningar, Norge och Danmark fram till 1989 och 
Sverige så sent som till 1995 (se Jensen 1992 s. 4-7).	
156 De enskilda klagomålen (art. 34) utgör den övervägande största delen klagomål till 
Europadomstolen, emedan de mellanstatliga målen har varit ytterst få till antalet 
(Danelius 2012 s. 23). Folkrättsligt sett är det ovanligt att enskilda individer har denna 
klagorätt (se Danelius 1997 s. 203). Mängden enskilda klagomål hämmas dock av de 
utförliga upptagningskriterierna i art. 35 och möjligheten till avskrivning av mål (art. 
37).	
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Finlands mest betydande enskilda internationella förpliktelse på barnrättens 

område är de Förenta Nationernas Konvention om barnets rättigheter från år 

1989, som Finland varit medlem i från början.157 Europadomstolens avgöranden 

har på barnrättens område i betydande mån influerats av barnkonventionen, även 

om Europakonventionen i sig inte stadgar om barnets rättigheter.158 Finland är 

däremot inte medlem i Europarådets 1975 års konvention om utomäktenskapliga 

barns rättsställning.159	

Den ursprungliga Europakonventionens materiella rättigheter återfinns i artiklarna 

2-14. Konventionen har därtill sjutton tilläggsprotokoll, som sammantaget skyddar 

fjorton nya materiella rättigheter. De för detta arbete relevanta rättigheterna är 

Konventionens artikel 8 (rätten till privatliv, familjeliv, hem och korrespondens) och 

artikel 14 (förbud mot diskriminering, med avseende på rättigheterna i 

konventionen) samt det första tilläggsprotokollets artikel 1 (äganderätt, P1-1) och 

det tolfte tilläggsprotokollets artikel 1 (generellt förbud mot diskriminering, P12-1). 

Finland har skrivit under och ratificerat både det första och det tolfte 

tilläggsprotokollet, som trädde i kraft i 1.4.2005. Konventionsrättigheternas innehåll 

är i högsta grad beroende av Europadomstolens tolkningspraxis, som presenteras 

nedan i avsnitt 4.  	

2.2.3. Tillämpning av grundläggande och mänskliga rättigheter på 
familjerättens område  

De grundläggande och mänskliga rättigheterna tillämpas framför allt i 

lagstiftningsprocessen160, där de drar gränser för lagstiftningen161, men i och med 

																																																								
157  Finland skrev under konventionen 20.11.1989 och ratificerade den 20.6.1991. 
Barnkonventionen föregicks av Förenta Nationernas förklaring om barnets rättigheter 
1959.	
158 Kilkelly 2004 s. 361.	
159  Denna konvention fick ett anspråkslöst understöd bland medlemsstaterna och 
saknar i praktiken betydelse i folkrätt, även om den hänvisats till i Europadomstolens 
rättspraxis. Finland var naturligtvis inte medlem i Europakonventionen förrän år 1990, 
men har inte heller senare ingått denna konvention. Konventionen är dock ett tecken 
på att man åtminstone i ett visst historiskt skede ansett att just utom äktenskap födda 
barn är i behov av folkrättsligt skydd.	
160 Viljanen V-P 2011 s. 119.	
161 Kumpula — Nuutila 1998 s. 241. Enligt Helin (2012 s. 19-22) kan tillämpning av de 
grundläggande och mänskliga rättigheterna i lagstiftningsskedet ha en sållningsverkan 
(karsintavaikutus) eller optimeringsverkan (optimointivaikutus). Sållningsverkan 
innebär enligt Helin att man utav olika möjliga alternativ utesluter sådana som är 
uppenbart grundrättighetsvidriga. Som mer kontroversiell betraktar han synen enligt 
vilken lagstiftaren har en skyldighet att optimera de grundläggande rättigheternas 
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stiftandet av GL 106 § i den nya grundlagen (731/1999) kan de även tillämpas vid 

domstol.162 GL 106 § stadgar om möjligheten att vid domstol åsidosätta en vanlig 

lag som uppenbarligen strider mot grundlagen.163 GL 106 § innebär dock ingen 

allmän normkontroll vid domstol, utan den grundlagsvidriga lagen lämnas utan 

tillämpning i det enskilda fallet.164 Före en vanlig lag undanröjs på dessa grunder 

bör möjligheterna till grundrättighetsbejakande tolkning uttömmas. 165 

Grundrättigheter kan också tillämpas direkt.166 De grundläggande rättigheternas 

tillämpning vid domstol är central för Karhus teori om situationskänslighet. Man 

kan till och med säga att GL 106 § skapar utrymme för hans teori, eftersom det 

tidigare var förbjudet att undersöka en lags grundlagsenlighet vid domstol.167 	

De grundläggande och mänskliga rättigheterna har traditionellt tillämpats på 

vertikala rättsrelationer, dvs. förhållandet mellan den privata individer och offentlig 

makt.168 Tillämpning av dessa rättigheter på civilrättens område innebär att de blir 

gällande i horisontalrelationer, dvs. privata rättssubjekt emellan.169 Fredman och 

Koskelo har framfört att de grundläggande och mänskliga rättigheterna utgör ett 

rättsområde som horisontalt genomsyrar alla de övriga rättsområdena. 170 

Länsineva har påpekat att de grundläggande och mänskliga rättigheterna binder 

och bör beaktas i alla sådana handlingar privata emellan som på ett eller annat 

																																																																																																																																																																								
verkan t.ex. genom att välja det lagstiftningsalternativ som bäst förverkligar 
grundrättigheter (urvalsverkan, valintavaikutus). Optimering av grundrättigheter kan 
även innebära att grundrättigheterna tillåts inverka på innehållet i lagstiftningen redan 
innan dess grundlagsenlighet utvärderas. Helins begreppsbildning är ingalunda 
vattentät. Bl.a. påpekar Kolehmainen (2013 s. 99) att gränsdragningen mellan 
sållningsverkan och optimeringsverkan är otydlig.	
162 Ojanen (2005 s. 1218) menar dock att domstolarna tenderar att tolka EMRD:s 
rättspraxis för att fastställa minimiskyddets nivå, inte för att t.ex. söka 
tolkningsinflytande.	
163 Lavapuro 2013 s. 479, Viljanen V-P 2011 s. 128.	
164 Anttila 2013 s. 100.	
165 Karhu 2012a s. 117; Länsineva 2011 s. 456-457; Anttila 2013 s. 100, Sandvik 
2005 s. 90. Den grundlagsenliga tolkningen är primär i förhållande till åsidosättande 
av riksdagslag. Anttila (2013 s. 96-97) menar att det på motsvarande sätt finns en 
förpliktelse till människorättsvänlig tolkning, vars rättsgrund ligger i GL 22 §. Denna 
förpliktelse gäller även i tillämpliga fall horisontalrelationer.	
166 Viljanen V-P 2011 s. 128.	
167 Dock hävdar Karhu (2003 s. 804) att tillämpligheten av GL 106 § inte är att anse 
som en förutsättning för att de grundläggande och mänskliga rättigheterna blir 
tillämpliga.	
168 Länsineva 2011 s. 456.	
169 Kolehmainen 2014 s. 98; Länsineva 2011 s. 456-457. Tillsvidare har en sådan 
tillämpning varit relativt sällsynt, men trenden är att tillämpningen ökar (ibid. s. 457-
458).	
170 Fredman 2011 s. 489; Koskelo 2012a s. 101.	



 30 

sätt innebär betydande risker för att grundläggande rättigheter äventyras eller inte 

fullbordas.171 Tillämpning av grundläggande rättigheter inom privaträtten är inte 

längre oerhört.172 Tvärtom har det under 2000-talet forskats i förmögenhetsrättens 

förhållande till de grundläggande rättigheterna.173 	

Nieminen framhåller att den nationella rättsordningen numera är så sammanflätad 

med internationella människorättsnormer att dessa inte heller på familjerättens 

område kan antas stå sär från varandra174. Ett område där den grundläggande och 

mänskliga rättigheterna blivit tillämpliga är just faderskaps- och arvsfrågor i och 

med kravet på jämlik behandling av barn i och utom äktenskap.175 Länsineva har 

påpekat att faderskapsfrågor utgör ett särskilt grundrättighetskänsligt område.176 

Det utomäktenskapliga barnets jämlika rätt till arv kan således sägas utgöra en 

naturlig tangeringspunkt mellan familjeförmögenhetsrätt och de grundläggande 

och mänskliga rättigheterna.177 Det är i själva verket nödvändigt att undersöka 

problematiken kring FadL 67 § genom de grundläggande och mänskliga 

rättigheterna.	

FadL 67 § ställer mot varandra förmögenhetsrättens kanske viktigaste rättsprincip, 

rättssäkerhet, och rätten till jämlik behandling. Lagrummet handlar om en 

rättighetskollision där dessa två rättigheter privata emellan står i motsättning till 

varandra. En utvidgning av den ena rättigheten är en inskränkning av den 

																																																								
171 Länsineva 2011 s. 459.	
172 Länsineva 2011 s. 465.	
173 Länsineva (2002 s. 29): “Perustuslain perusoikeusluvussa on siis kokonaisuutena 
ottaen lukuisia kiinnekohtia sellaisiin siviilioikeuden kannalta keskeisiin taustaideoihin 
kuin yksityisautonomiaan sekä oikeudellisen ja tosiasiallisen yhdenvertaisuuden 
ajatuksiin.”	
174  Nieminen 2013 s. 10-11. “Kaikista ongelmista huolimatta kansainvälistyminen 
näkyy koko ajan enenevässä määrin myös perheoikeudessa. Ei voida enää ajatella, 
että olisi erikseen toisaalta kansallinen, perinteinen perheoikeus ja toisaalta 
kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja EU:n oikeus, jotka molemmat vain hyvin 
niukasti sivuavat kansallista oikeusjärjestystä. Nuo kolme oikeusjärjestystä ovat jo 
monin tavoin kietoutuneet yhteen.” (2013 s. 16).	
175 Jfr Kolehmainen (2014 s. 98), som anser likadant om barn som fötts genom 
assisterad befruktning.	
176 Länsineva 2011 s. 465.	
177 Nieminen (2013 s. 10) anser att de grundläggande och mänskliga rättigheterna helt 
naturligt har en plats inom familjerätten, men att utvecklingen har gått sakta framåt: 
“[P]erheoikeus ei ole Suomessa tähän mennessä valtiosääntöistynyt samaan tapaan 
kuin monet muut oikeudenalat (rikosoikeus, hallinto-oikeus, ympäristöoikeus jne.) 
ovat tehneet jo vuosia sitten.”	
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andra.178 Denna kollision har begrundats ingående av Europadomstolen, medan 

den i inhemskt sammanhang endast berörts i en handfull prejudikat. 	

2.3. Faderskapslagens 67 § 
2.3.1. Beredningen vid justitieministeriet 2012-2014 
År 2011, i sviterna av EMRD-fallen Grönmark mot Finland179 och Backlund mot 

Finland180, utvärderades behovet av en revidering av faderskapslagstiftningen181. 

Nästa år gav fallet HD 2012:11 vidare anledning att konstatera att 

faderskapslagstiftningen och femårsfataljen var i behov av revision. 182 

Justitieministeriet tillsatte en arbetsgrupp med professor Markku Helin i spetsen för 

att bereda faderskapslagstiftningens reform. Den 12 november 2013 framförde 

arbetsgruppen ett förslag till den nya lagens innehåll. Regeringens proposition 

91/2014 rd. gavs till riksdagen 25 juni 2014 och behandlades i plenum 2 

september 2014. 	

I propositionen föreslogs att samtliga utom äktenskap födda barn skulle få rätt att 

väcka faderskapstalan vid domstol. Att stifta om en entydig norm ansågs vara att 

föredra framom en öppen norm som skulle förplikta domstolar att överväga i varje 

enskilt fall om talan kunde väckas eller inte.183  Alla personer utan juridisk far 

skulle enligt propositionen få samma rätt att väcka faderskapstalan.184 Detta skulle 

tillförsäkra var och ens rätt till kännedom om sitt ursprung i enlighet med EMRK 

art. 8 och barnkonventionens art. 7. 	

Däremot skulle arvsrätten på basis av ett fastställt faderskap för dessa barn 

begränsas: arvsrätt skulle inte föreligga, om den instämde mannen hade avlidit 

innan talans anhängiggörande. 185  Detta motiverades med att arvsrätten vid 

tidpunkten för döden var etablerad och skapade berättigade förväntningar för den 

																																																								
178 Se Scheinin 2012 s. 131.	
179 Grönmark mot Finland (17038/04) dom 6.7.2010.	
180 Backlund mot Finland (36498/05) dom 6.7.2010.	
181 JM 37/2011 och OM 6/2012.	
182 Kangas (2013 s. 310) har ansett, liksom minoriteten i HD 2012:11, att frågan om 
faderskap, arvsrätt och omskifte bör åtgärdas genom lagstiftning, istället för 
prejudikat.	
183 RP 91/2014 rd. s. 21.	
184 JM 56/2013 s. 70.	
185 RP 91/2014 rd. s. 1.	
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existerande arvskretsen. 186  Viljan att särskilja arvsrätten från det juridiska 

faderskapet i vissa fall fanns redan i detta tidiga beredningsskede vid 

justitieministeriet 187 , och verkar vara inspirerad av de skiljaktiga 

minoritetsutlåtandena i domen HD 2012:11.188	

Den arvsrätt som enligt gällande lag följer av fastställt faderskap väckte 

orosmoment hos lagberedningen vid justitieministeriet. Om dessa innan 1 oktober 

1976 födda barn trots femårsfataljen nu skulle få rätt att väcka positiv 

faderskapstalan, inkräktade detta enligt arbetsgruppens mening på faderns och 

dennes släkts berättigade förväntningar. Det skulle uppkomma 

“överraskningsarvingar” som kanske gjorde om intet arvlåtarens vilja och 

kvarlåtenskapliga åtgärder. I insamlade utlåtanden utforskade man frågan om när 

barnets intresse inte var tillräckligt starkt för att denne borde ha talerätt i 

faderskapstalan. Kunde lagstiftaren på förhand lämpligen förutse och slå fast alla 

de situationer i vilka barnets intresse understeg faderns rättssäkerhetsintresse? Å 

andra sidan väcktes frågan om arvtagares intressen i laga kraft vunna arvskiften 

— dessa måste ju kunna få lita på att ett arvskifte som genomförts enligt gällande 

lag skulle bestå.189 För att maximera rättssäkerheten kom arbetsgruppen fram till 

en lösning att begränsa den arvsrätt som följer av ett fastställt rättsligt faderskap i 

dessa fall.	

Arbetsgruppen ansåg det vara genomgående problematiskt att de auktoritativa 

tolkningarna av Europakonventionen tycktes förutsätta att man stiftar en öppen 

norm som möjliggör domstolsavvägningar mellan rättigheter och intressen, medan 

man ur lagstiftningssynpunkt ville nå möjligast entydiga och förutsebara lagrum:190 	

Ajatus, että tuomioistuin joutuisi yksittäistapauksissa punnitsemaan 
oikeusvarmuusintressiä ja lapsen intressiä toisiinsa vasten, vaikuttaa ongelmalliselta. 
Oikeusvarmuus heikentyy merkittävästi jo siitä, että kanneoikeus palautetaan lakiin sen 
jälkeen, kun se on jo 30 vuoden ajan ollut vanhentunut. Ei voida sanoa, paljonko 
oikeusvarmuus heikkenee lisää sen vuoksi, että tuomioistuin uutta säännöstä soveltaen 

																																																								
186  Att barn födda utom äktenskap 1 oktober 1976 eller senare kunde väcka 
faderskapstalan även efter faderns död med full arvsrättsverkan verkar inte ha 
påverkat argumenteringen i propositionen.	
187 JM 37/2011 s. 35.	
188 Lavapuro 2014. Se nedan avsnitt 3.1.2.2.	
189 Den omständighet diskuterades inte att det även enligt gällande lag kunde uppstå 
situationer där arvskiften måste återgå i fall där nya krav framställdes inom 
tioårsfataljen i ÄB 16:1. Sådana krav kunde komma från åsidosatta testamentstagare 
eller barn födda 1.10.1976 eller senare vars faderskap inte var fastställt.	
190 Jfr t.ex. justitieombudsmannens utlåtande (JM 7/2014 s. 40).	
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tutkii isyyden yksittäistapauksessa. Näiden vaikeuksien vuoksi näyttäisi perustellulta, ettei 
mainittujen intressien punnintaa jätettäisi vapaasti suoritettavaksi, vaan laissa lueteltaisiin 
ne tilanteet, joissa lapsen intressi nostaa kanne määräajan umpeuduttua on niin suuri, että 
yleisen oikeusvarmuuden heikentyminen sen seurauksena on hyväksyttävissä.191	
EIT:n soveltamia kriteerejä ei ole helppoa siirtää lainsäädäntöön. Ne ovat kasuistisia ja 
näyttävät muuttuvan tapaus tapaukselta. EIT:n käytännöstä on pelkistettävissä lähinnä 
vain se ohje, että jos oikeutta isyyskanteen nostamiseen halutaan lailla rajoittaa, 
lainsäädännön tulee jättää runsaasti tilaa yksittäistapaukselliselle punninnalle. 
Lainsäädännön tavoitteiden kannalta kasuistinen ja väljä sääntely ei useinkaan ole 
optimaalista. Yksittäistapaukselliseen punnintaan perustuvan lainsäädännön avulla 
voidaan kenties turvata ratkaisun kohtuullisuutta, jos ratkaisija on taitava ja asia ajetaan 
kummankin osapuolen toimesta niin hyvin, että kaikki asiaan vaikuttavat seikat tulevat 
esille. Yksittäistapauksellisen kohtuullisuuden tavoitteen vastapainona on kuitenkin 
otettava huomioon myös oikeusvarmuuteen ja ihmisten yhdenvertaisuuteen liittyvät 
näkökohdat, jotka puoltavat sitä, että lainsäädännön tulisi olla selkeää. Lopputuloksen 
ennakoitavuus on tärkeää myös riitaisuuksien hillitsemistavoitteen kannalta. Demokratian 
kannalta on lisäksi parempi, että asia ratkaistaan lainsäädännöllä kuin että kaikki 
harkintavalta jätetään lain soveltajalle.192 	

Tanken att rättsäkerhetsintresset förutsätter slutna istället för öppna normer kan 

sägas vara en utformning av vad Karhu skulle kalla för det “traditionella systemet”, 

som bygger på begrepp och klassificeringar. Rättssäkerheten maximeras när 

rättssystemet normer utgör klara och tydliga spelregler. Ett sådant system är dock 

inte särskilt “situationskänsligt” eftersom dess perspektiv på det juridiska 

problemet är för snävt. 	

Även värderingarna spelade in. Motiveringarna i promemorian förarbetena ekar 

kyrkomötets motiveringar i dess utlåtande år 1918193, då frågan om arvsrätt efter 

faderns släkt för barn utom äktenskap uppkom i samband med stiftandet av lagen 

om barn utom äktenskap. En underliggande värdering tycks vara att skydda den 

legitima familjens förväntningar och behålla egendomen inom den äkta familjen:	

Sen jälkeen, kun kanneaika umpeutui vuonna 1981, mies on voinut luottaa siihen, ettei 
isyyslain voimaantuloa aikaisempien tapahtumien perusteella tulla esittämään perintöä 
koskevia vaatimuksia, joihin tulisi varautua esimerkiksi lahjoituksin tai laatimalla 
testamentti. Se, että mies on luottanut lainsäädäntöön, ansaitsee suojaa. Suojan tarve on 
erityisen merkittävä tapauksissa, joissa mies tai miehen sukulainen, jonka lapsi perisi, jos 
isyys vahvistetaan, on kuollut tai menettänyt kykynsä testamentin tekemiseen ennen 
isyyskanteen nostamista. Täyden perintöoikeuden antaminen lapselle ei useimmiten 
vastaisi miehen tarkoituksia, sillä kysymys on lapsesta, jota mies ei ole tunnustanut, vaikka 
olisi voinut tehdä niin. 194	

Om en man inte har erkänt ett barn, borde detta enligt arbetsgruppen tas som ett 

indicium att han inte heller ville göra det och inte önskade ge denne arvsrätt efter 

																																																								
191 JM 37/2011 s. 35.	
192 JM 56/2013 s. 30.	
193 JM 37/2011 s. 34-35.	
194 JM 37/2011 s. 35. Se även JM 56/2013 s. 63. Jfr RP 90/2014 rd. s. 21-22.	
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sig.195 Möjligtvis motsvarar detta en stor del av de konkreta fallen. Men varje fall är 

unikt, och det är inte sannolikt att man på förhand, på lagstiftningsnivå, kan 

konstruera en enskild arvlåtares vilja som passar in på alla dessa fall. Istället kan 

man argumentera att avvägningen hör hemma vid domstol, som kan höra och 

beakta bevisning individuellt. Detta var dock något som arbetsgruppen ställde sig 

emot. 	

Arbetsgruppen föreslog år 2013 att arvsrätten helt skulle kapas om arvlåtaren var 

död, och i andra fall begränsas till laglotten.196  Detta hade oumbärligt lett till 

ojämlikhet mellan icke-erkända barn födda utom äktenskap innan 1 oktober 1976 

och andra barn: en man hade kunnat välja sin arvinge genom att erkänna ett barn 

men inte ett annat. Det hade också varit svårt att motivera begränsningen till 

endast laglott i fall där arv tillfallit staten. Hade en man som lämnat efter sig varken 

testamente eller laga arvingar menat att arvet i sin helhet helst skulle tillfalla 

staten?	

I regeringens proposition konstateras att Europadomstolens domar inte behandlar 

frågan om faderskap och arvsrätt, utan endast frågan om rätt till 

faderskapsfastställelse.197  Detta stämmer gällande de domar som specifikt är 

dömande för Finland, men inte Europadomstolens praxis överlag. 198  I 

propositionen nämns också domen HD 2012:11 ställningstaganden gällande 

faderskapsfastställelsens rättsverkningar. Dessa ställningstaganden var dock 

skiljaktiga meningar av de tre justitieråd som hamnade i minoriteten när saken 

behandlades i plenum. Om ställningstagandena — framför allt president Koskelos 

— de facto märkbart påverkade lagstiftaren kan man fråga sig om inte FadL 67 § 

medelbart är ett exempel på domarlag, “judge-made law”. Det är oklart hur 

framträdande roll arvsrättsfrågan hade fått utan minoritetsutlåtandena i HD 

2012:11. 	

Eftersom regeringspropositionen föreslog att restriktionen i arvsrätt även skulle 

gälla de som under den föregående lagen (700/1975) framgångsrikt hade väckt 

																																																								
195 Det är också möjligt att mannen har varit helt ovetande om sitt biologiska barn och 
de facto gärna hade haft kontakt med denne.	
196 JM 56/2013 s. 71, 124.	
197 RP 91/2014 rd. s. 16.	
198 Se nedan avsnitt 4.	
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talan trots femårsfataljen199, innebar FadL 67 § att vissa arvsrätter och möjligen 

redan skiftade dödsbon möjligen skulle återgå. Den nya utformningen av FadL 67 

§ är möjligen även striktare än den som föreslogs av regeringen, eftersom 

arvsrätten i fall där talan väckts innan 31 januari 2012 men också innan 

arvlåtarens död raderas, vilket inte hade varit fallet enligt det föreslagna 

lagrummet. Båda alternativen präglas dock av den svåra konsten att diskriminera 

— godtycklighet lurar bakom varje hörn. Detta är synligt i regeringspropositionens 

motivering: 	

För att de barn som är födda utom äktenskapet före den 1 oktober 1976 ska behandlas så 
likvärdigt som möjligt, måste samma principer tillämpas på alla mål som avgjorts före 
denna paragrafs ikraftträdande som på de mål som avgjorts efter denna paragrafs 
ikraftträdande. Detta kan innebära att ett arvskifte som eventuellt redan förrättats måste 
återgå och förrättas på nytt. Även om ställningen för de arvingar som redan fått sin 
arvsandel vid arvskiftet är förenad med synpunkter på rättssäkerhet och egendomsskydd, 
leder likabehandlingsaspekterna tillsammans med tillämpningen av 
proportionalitetsprincipen till den nu föreslagna lösningen när man avväger divergerande 
synpunkter.200 	

En cyniker kunde kanske konstatera att de utom äktenskap födda barnens rätt till 

rättssäkerhet och egendomsskydd väger föga jämfört med övriga arvingars. För 

att de som diskrimineras på basis av den nya lagen inte ska känna sig kränkta, 

förutsättes att de som innan lagens ikraftträdande undgått diskriminering nu 

diskrimineras för att lika ska diskrimineras lika. Det är svårt att påstå att detta 

resonemang har någonting över huvud taget att göra med jämlik behandling, och 

ännu mindre att göra med respekt för rättssäkerheten. Tvärtom tycks det leda till 

ännu ett sätt att diskriminera mot utomäktenskapliga barn.  	

2.3.2. Riksdagsbehandling hösten 2014  

I hösten 2014 riksdagsbehandling genomgick faderskapslagens 67 § ändringar. 

Lagrummet debatterades ingående framförallt i grundlagsutskottet, 201  vars 

varierande sakkunnigutlåtanden påvisade ett splittrat förhållningssätt till 

grundläggande och mänskliga rättigheter. Grundlagsutskottets betänkande — och 

de därtill förknippade sakkunnigutlåtandena — fick en avgörande betydelse för de 

																																																								
199 RP 91/2014 rd. s. 64.	
200 RP 91/2014 rd. s. 66.	
201 Grundlagsutskottet är att betrakta som rikets mest betydande, men inte ofelbar 
statsförfattningsrättsliga institution (Lavapuro 2010b s. 13-14). Kvaliteten och 
användbarheten av dess argumentering har dock kritiserats (Heinonen — Lavapuro 
2012 s. 23). Grundlagsutskottet beaktar övervägande Europadomstolens praxis, men 
även t.ex. den tyska grundlagsdomstolens praxis kan ha betydelse även om den inte 
framkommer i argumentationen (Sasi 2012 s. 64).	
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ändringar som gjordes i det föreslagna lagrummet. Lagutskottet bestämde sig för 

en lösning som uppfyllde grundlagsutskottets minimikrav, men inte mer: den 31 

januari 2012 skulle bli en skiljelinje för avskärande av arvsrätten för barn utom 

äktenskap födda innan 1 oktober 1976 202 . Denna regels absoluta natur 

förmildrades dock genom vissa stadganden om undantag. 	

Grundlagsutskottet drog slutsatsen att även om det inte enligt EMRD finns 

godtagbara grunder att diskriminera mot barn utom äktenskap i arvsrättsliga 

situationer, finns ändå en viss prövningsmarginal när det gäller att på 

rättssäkerhetsgrunder förmildra retroaktiv verkan av ny lagstiftning.203 Utskottet var 

enigt om att den så kallade tioårsfataljen i ÄB 16:1 var tillämplig även på de utom 

äktenskap födda barn som nu åter skulle få rätt att väcka faderskapstalan, vilket 

även understöds i rättslitteratur.204 Om talan väcktes senare än tio år efter faderns 

frånfälle, skulle arv inte föreligga.205 Denna slutsats måste anses riktigt: det vore 

svårt att motivera att en arvtagare inte skulle få lita på tioårsfataljen, som i alla 

andra fall utgör en absolut preskriptionstid för förverkligande av arvsrätt. 	

Grundlagsutskottet vände sig sedan till det vägande skäl som kunde anses 

motivera en ytterligare begränsning av arvsrätten. Motiveringen var att skydda de 

berättigade förväntningar som anknyts till egendomsskyddet. 206  Domen HD 

2012:11 inflytande på lagberedningen207 var betydande. Efter domen hade ett 

avsevärt antal faderskapstalan väckts på basis av femårsfataljens 

grundlagsstridighet. Detta ledde till slutsatsen att domens datum kunde utgöra en 

sorts minimigräns för avskärandet av arvsrätten: arvsrätten fick inte begränsas i 

																																																								
202 Begränsningen ansågs nödvändig med hänsyn till arvlåtarens och dennes arvingars 
behov av rättssäkerhet (LaVM 16/2014 vp s. 8-9). Detta innebär enligt att varken 
Grönmark, Backlund, Röman eller Laakso enligt huvudregeln kan få arvsrätt efter sin 
far.	
203 GrUU 46/2014 rd. s. 5.	
204 Kangas 2013 s. 308. På motsvarande sätt påverkas mer än tio år gamla arvskiften 
inte heller av upphävandet av faderskap (s. 309). Det är således i princip möjligt att 
samma person får arv efter två eller flera män, om dessa har avlidit med mer än tio 
års mellanrum.	
205 GrUU 46/2014 rd. s. 10. Prof. Urpo Kangas framför tanken i sitt utlåtande (s.1-2).	
206 GrUU 46/2014 rd. s. 9. Denna motivering kan liknas vid rättssäkerhetskravet i GL 
21 § och EMRK P1-1.	
207 JM 56/2013 s. 63.	



 37 

fall där arvlåtaren avlidit efter 31 januari 2012.208 Efter detta datum fanns nämligen 

inte sådana berättigade förväntningar som borde skyddas, eftersom fallet fastslog 

att femårsfataljen inte längre tillämpades absolut.209 Dessutom rekommenderade 

grundlagsutskottet att begränsningen i arvsrätten skulle förmildras. 

Begränsningarna i de föreslagna 2 och 3 momenten ansågs i sin helhet vara 

grundlagsvidriga. Utlåtandet var inte enhälligt, utan två riksdagsledamoter 

uttryckte sin skiljaktiga mening och ansåg att regeringens proposition kunde ha 

antagits som sådan. 	

Debatten i grundlagsutskottet visar hur svår avvägningen mellan två 

grundrättigheter in abstracto är, och hur svårt det är att stifta en norm som ska 

reflektera de alla varierande situationer som kan uppkomma till följd av 

upphävandet av femårsfataljen och de arvsrättsliga konsekvenser som följer 

därpå. Grundlagsutskottet hörde nio sakkunniga rättslärda. Av dessa kan ca 

hälften sägas ha varit för den föreslagna begränsningen av arvsrätten och andra 

hälften emot. Detta talar för att det i dylika situationer är bättre att stifta om en 

öppen norm, som vid domstolen kan avgöras situationskänsligt. 	

Prof. Markku Helin, som även lett arbetsgruppen bakom JM 56/2013, 

argumenterade mest hängivet för att regeringens proposition skulle godkännas. 

Hans utlåtande präglas av en stark betoning på faderns och dennes övriga 

arvingars rättssäkerhet och berättigade förväntningar. Begränsningarna i 

arvsrätten och rätten till laglott hade just detta syfte för ögonen. De föreslagna 

begränsningarna leder dock oundvikligen till konsekvensproblem: för att 

diskriminera barn utom äktenskap måste alla barn utom äktenskap diskrimineras, 

också de vars arvsrättsliga ställning baserar sig på femårsfataljens åsidosättande. 

Helins syn på rätten kan liknas vid det som Karhu kallar för det “traditionella 

systemet”: det är tydligt att han argumenterar allena ur rättssäkerhetsperspektivet, 

vilket kan påstås snedvrida avvägningen i hans argumentering. Problemet är 

																																																								
208 GrUU 46/2012 rd. s. 10: “Ennakkopäätöksen antamisen ajankohta muodostaa tässä 
tapauksessa perustuslakivaliokunnan mielestä ehdottoman rajan vanhentumissäännön 
lyhentämiselle.” Se även LaUB 16/2014 rd. s. 8, 12.	
209 I princip hade det varit möjligt att välja datumet 6.7.2010, då fallen Grönmark och 
Backlund mot Finland avgjordes vid Europadomstolen. Jfr den tyska lagstiftarens val 
att på liknande vis välja domen Brauer mot Tysklands datum som utgångspunkt (se 
avsnitt 3.2.3).	
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abstrakta antaganden gällande arvlåtarens vilja:210 även om arvlåtaren säkerligen i 

flera fall avsiktligt har underlåtit att erkänna sitt barn för att utesluta denne ur 

arvskretsen, är det inte sannolikt att detta gäller precis alla fall, i synnerhet inte fall 

där fadern över huvud taget inte har känt till sitt barn. 	

Prof. Urpo Kangas kritiserade lagförslaget utgående från dess konsekvenser för 

civilrätten. Han lyfter fram det problematiska i att etablera två skilda arvsrättsliga 

system, som behandlar bland annat syskon och halvsyskon sinsemellan olika.211 

Enligt Kangas vore det mest konsekventa alternativet att försätta alla bröstarvingar 

i samma ställning inför lagen. Att behandla arvingar olika på basis av 

födelsedatum är enligt Kangas både ojämlikt och problematiskt ur 

kvarlåtenskapsrättens synpunkt. Kangas kritiserar även tanken om att den vid 

dödstidpunkten etablerade delägarkretsens berättigade förväntningar ska 

skyddas: de skyddas ju inte i fråga om testamenten som uppdagas inom 

tioårsfataljen, eller bröstarvingar födda efter 1.10.1976 som först efter arvlåtarens 

frånfälle väcker faderskapstalan. Därför är det svårt att motivera varför 

förväntningar ska skyddas just i fråga om barn som fötts innan 1.10.1976.212 

Kangas föreslår att problematiken gällande “nya arvingar” löses genom att skilt 

stifta om omskifte och skyldighet att återbära egendom,213 vilket även gjordes i 

form av ÄB 23a kap.214 	

Advokat Markku Fredmans angreppssätt är pragmatiskt och tydligen format utifrån 

hans praktiska erfarenhet av rättsvården. Han närmar sig problemet genom att 

definiera de huvudsakliga grupper individer för vilka det föreslagna lagrummet är 

problematiskt. Den första gruppen består av personer som var minderåriga och 

saknade självständig rättshandlingsförmåga när femårsfataljen löpte ut. Den andra 

gruppen består av individer som trots sin myndighet inte kände till sin fader när 

																																																								
210 Helins utlåtande s. 7: “…perittävän tahdonsuunta… ilmenee siinä, että hän ei ole 
tunnustanut isyyttä…”	
211 Prof. Urpo Kangas utlåtande till grundlagsutskottet 10.10.2014. Denna poäng lyfts 
fram även av advokat Markku Fredman i hans utlåtanden.	
212 Kangas utlåtande 10.10.2014 till riksdagen s. 3-4. Jfr även Fredmans utlåtande s. 
5. Omskiften kan bli aktuella vid nya faderskapsmål, men även i andra situationer. 
Både rättspraxis och doktrin har varit förtegna gällande situationer där delägarkretsen 
ändras efter arvlåtarens frånfälle och arvskifte (Kangas 2013 s. 291).	
213 Kangas 2013 s. 309.	
214 Även om ÄB 23a kapitlet motiverades av den retroaktiva arvsrätt som skulle ges 
barn utom äktenskap, svarar normhelheten även på andra behov, såsom uppräknat 
av Kangas (2013 s. 292).	
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fataljen löpte ut. Deras förmåga att reagera på fataljen hämmades av den faktiska 

omöjligheten att självständigt utreda faderskapet: barnatillsyningsman var inte 

skyldig att utreda faderskapet på en vuxen person. Den tredje gruppen är den 

mest omstridda: den består av de personer som visserligen var myndiga och 

kände till sin sannolika far, men var i den uppfattningen att faderskapet redan var 

lagligen fastställt. Detta kunde grunda sig till exempel på tillit till moderns utsaga 

och fastställt underhållsavtal.215 Fredman framför att det föreslagna lagrummet 

fortfarande behandlar barn olika beroende på deras födelsedatum. Han lyfter 

särskilt fram ett hypotetiskt exempel där två syskon får kännedom om sin far efter 

dennes frånfälle: ett av syskonen är fött år 1975, det andra 1977. Båda väcker 

faderskapstalan och faderskapet fastställs. Det yngre syskonet får arvsrätt men 

det äldre nekas. Fredman kritiserar även tanken att de vid dödstidpunkten 

existerande arvingarnas berättigade förväntningar bör skyddas; i flera fall känner 

dessa arvingar visserligen till det utom äktenskap födda barnet, och kanske rentav 

har varit i den uppfattningen att denne är arvinge.216 	

Lagutskottet svarade för FadL 67 § första två moments slutliga utformning. I 

samband med LaUB 16/2014 rd. behandlades och avvisades LM 39/2012 rd., som 

föreslog att femårsfataljen skulle upphävas. 	

2.3.3. Ante diem-fataljen  

FadL 67 § innehåller en nyuppfinning i finsk kvarlåtenskapsrätt: ett avskiljande 

mellan ett juridiskt fastställt faderskap och arvsrätt, dvs. faderskapets 

personrättsliga och förmögenhetsrättsliga sida.217 Medan arvsrätt tidigare har 

stadgats om i ärvdabalken,218 reglerar FadL 67 § specifikt faderskapets 

rättsverkningar. Jag föreslår att uppkalla huvudregeln i FadL 67 § för ante diem-

fataljen efter följande självförfattade latinska uttryck: Cuius pater ante diem certam 

mortuus est patrimonium perdit219. Ante diem-fataljen är en sorts avsmalning av 

det ursprungliga förslaget, som hade diskriminerat en större grupp äu-barn. Enligt 

huvudregeln skärs arvsrätten av vid 31.1.2012. Därtill kommer dock flera 

																																																								
215 Advokat Markku Fredman utlåtande s. 1-2.	
216 Fredmans utlåtande s. 5.	
217 För en redogörelse av biologiskt föräldraskap och arvsrätt i svenska förhållanden, 
se Singer 2000 s. 491-518 passim.	
218 Kolehmainen 2014 s. 77.	
219 “Den vars far har dött innan ett visst datum förlorar arvet.”	
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undantag, inberäknat prövningsnormen “av kärande oberoende särskilt vägande 

skäl”. 	

De fall där arvlåtaren — antingen den föregivna fadern eller någon i hans släkt — 

har avlidit 31 januari 2012 eller senare behandlas på samma sätt som alla andra 

fall där ÄB 16:1 uppställer en tidsmässig begränsning för arvsanspråk. Ytterligare 

är de personer undantagna arvsförlusten där arvet har tillfallit staten (som inte har 

rätt till några legitima förväntningar) eller som omfattas av HD 1993:58 

(faderskapstalan var inte möjligt vid femårsfataljens ingångsskede på grund av ett 

annat fastställt faderskap). Samtidigt klargörs att FadL 67 § inte gäller de 

faderskap som fastställts inom femårsfataljen. Var och en, också äu-barn, måste i 

vilket fall som helst framföra sina krav inom den tid som ÄB 16:1 uppställer, 

nämligen tio år från arvlåtarens frånfälle. 	

Inga uttalade undantag från ante diem-fataljen görs för de faderskap som 

fastställts på grund av att femårsfataljen åsidosattes vid domstol. Detta måste ses 

som en brist, eftersom lagstiftaren lämnar denna grupp äu-barn i ett juridiskt 

tomrum i förhållande till de övriga barnen. Blicken måste riktas till förarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Lagutskottet menade att FadL 67 § huvudregel ska 

tillämpas även på dessa fall.220 Helin framför att FadL 67 § ordalydelse pekar på 

lagutskottets mening.221 I belysning av Åbo HovR 2/2017222 och med förbudet mot 

retroaktiv lagstiftning för ögonen kan dock även argumenteras att FadL 67 § inte 

är tillämplig på dessa fall. Också reella hänsyn talar mot en tillämpning av FadL 67 

§ i fall där faderskapet fastställts under den gamla lagen genom åsidosättande av 

femårsfataljen, arvsställning uppstått och arvskifte möjligen redan förrättats. Att 

frånta arvsrätten retroaktivt från en särskild grupp arvtagare kan knappast påstås 

harmoniera med rättssäkerhetskravet eller kravet på beständighet i 

förmögenhetsrättsliga förhållanden. 	

De som inte omfattas av undantagen kan yrka på ante diem-fataljens 

prövningsnorm. Arvsrätten går inte förlorad, om förlusten av arvsrätten ska 

betraktas som oskälig med hänsyn till likabehandling av syskon eller förlusten ska 

betraktas som oskälig med hänsyn till något annat motsvarande, av käranden 

																																																								
220 LaVM 16/2014 vp s. 12.	
221 Helin 2016 s. 249.	
222 Se avsnitt 3.2. nedan.	
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oberoende särskilt vägande skäl. Lagutskottet konstaterade att dessa skäl lämnas 

till domstolens bedömning.223 Som möjliga skäl uppräknar lagutskottet arvtagarnas 

kännedom eller medvetenhet om ett utomäktenskapligt barn samt barnets egen 

medvetenhet och aktivitet efter att hen fått kännedom om sin ställning.224 FadL 67 

§ är således en öppen sluten norm: å ena sidan dominerar som huvudregel den 

absoluta fataljen 31.1.2012, som detta till trots kan uppluckras genom 

domstolsprövning i undantagsfall. Helin kritiserar normen för att vara alltför 

oprecis. Han menar att det är oklart vad som menas med “något annat 

motsvarande, av käranden oberoende särskilt vägande skäl”.225 I detta har han 

rätt. Prövningsnormer kan ju aldrig vara alldeles precist utformade — annars vore 

de inga prövningsnormer. 	

Ante diem-fataljen försätter fortfarande barn utom äktenskap födda före 1 oktober 

1976 i väsentligen olika ställning, nu på basis av när deras biologiska far har 

avlidit, vilket även Helin uppmärksammar.226 Lagstiftaren har dock inte undvikit det 

traditionella civilrättsliga systemets farhåga: prövningsnormen. Det åligger i 

nuläget domstolen att pröva var gränsen för oskälighet i enskilda fall går. 	 	

																																																								
223 LaUB 16/2014 rd. s. 12.	
224 Dessa skäl liknar väsentligen den svenska övergångsbestämmelsen. Se ovan 2.1.2.	
225 Helin 2016 s. 245.	
226 Helin 2016 s. 246.	
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3. Faderskap och arvsrätt i inhemsk rättspraxis 
” ’Your Honor, this case is about liability, not the Constitution.’	
’Everything’s about the Constitution.’ ” 	
The Good Wife, avsnitt 1.7 (2009)	

3.1. Femårsfataljen i rättspraxis  
Detta kapitel redogör för femårsfataljens tillämpning i finsk rättspraxis 1976-2015. 

Femårsfataljen gick ut 1.10.1981. De första tolkningarna i rättspraxis följde nära 

inpå. Avgörandena tog ställning till och klargjorde juridiska skiljelinjer i 

faderskapslagstiftningen som lämnats öppna i det juridiska regelverket.227 	

De tidiga domarna gällde ofta talan om ställning som trolovningsbarn. I fallet HD 

1979 II 89 tillät HD trolovningsbarnstalan trots att talan väckts efter 1.10.1976, då 

de gamla bestämmelserna om trolovningsbarn228 upphävts. I fallet hade barnet 

fötts år 1975 och barnets far avlidit några månader innan faderskapslagens 

ikraftträdande, vilket innebar att faderskapstalan inte var möjlig i fallet.229 Samtidigt 

hade tiden för väckande av trolovningsbarnstalan varit ytterst kort. Savolainen 

kritiserade fallet för att åsidosätta ikraftträdandelagens (701/1975) uttryckliga 

bestämmelser i 4 §, 7.2 § och 11 §.230 Han hade tidigare framfört, att ställning som 

trolovningsbarn skulle fastställas före faderskapslagens (700/1975) ikraftträdande, 

dvs. att en sådan talan inte längre skulle vara möjlig efter 1.10.1976.231 Hiidensalo 

ansåg däremot att det stadgade skydd som trolovningsbarn historiskt sett haft 
																																																								
227 HD 1982 II 165 fastställde att femårsfataljen inte kunde återställas med stöd av 
rättegångsbalkens 31 kap 17 §. HD 1983 II 82 fastställde att ett existerande svagt 
adoptionsförhållande inte förhindrade adoptionsbarnets faderskapstalan. Avgörandet 
framhävde faderskapstalans betydelse för arvsställning, eftersom faderskapstalan var 
den enda möjligheten för ett barn utom äktenskap att fastställa sin arvsrättsliga 
ställning. Jfr även Vasa HovR 28.5.2010 645, där hovrätten konstaterade att kärande, 
som var minderårig vid femårsfataljens utgång, trots detta borde ha väckt talan 
senast inom fem år från att nått självständig talerätt år 1985. I HD 1984 II 81 
fastställde HD svarandes faderskap till ett barn, då den medicinska undersökningen 
indikerade ett biologiskt faderskap. I HD 1984 II 95 fastställde domstolen att kärande 
hade försuttit sin fatalietid, då denne inte hade väckt talan om ogiltigförklarande av 
erkännande av faderskap innan utgången av 30.9.1981. I HD 1987:119 fastställde HD 
att ett faderskap till ett barn bör upphävas innan ett nytt faderskap fastställs. Se även 
HD 1999:50 gällande rättsmedicinsk bevisning.	
228 Dåvarande ÄB 2:4 och L (21/1971), som stadgade att trolovningsbarn skulle ha 
samma ställning som erkända barn. L (21/1971) var ett tillägg i äktenskapslagens 
övergångsbestämmelser, och upphävdes genom L (701/1975) 1 §.	
229 Helin 1981 s. 704.	
230 Savolainen 1981 s. 455-456.	
231 Savolainen 1976 s. 294-295. Om arvlåtaren hade avlidit innan denna tidpunkt, 
skulle den tidigare lagen (dåvarande ÄB 2:4) gälla på arvsordningen (s. 296). Detta 
var dock möjligt endast om trolovningsbarnstatus registrerats innan 1.10.1976.	
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motiverade att de inte enligt faderskapslagen (700/1975) skulle försättas i sämre 

ställning än under den tidigare lagen.232 Helin åter poängterade att fallet tycks 

bygga på en skälighetsbedömning, vilket gjorde den olämplig som prejudikat (s. 

705).233 Det är intressant att högsta domstolen i ett så tidigt skede var villig att 

avvika från en av lagens uttryckliga bestämmelser. 	

I HD 1984 II 41 röstade domstolen 3-2 för att kärande hade rätt att föra talan om 

status som trolovningsbarn, trots att femårsfataljen i faderskapslagen förflutit. 

Talan om trolovningsbarnsställning var enligt domstolen materiellt annorlunda än 

talan om faderskap, och kunde således väckas trots införandelagens 7 § 2 

mom. 234  Det verkar som om domstolen inte ville ge trolovningsbarn sämre 

ställning enligt den nya lagen än vad de hade haft enligt den gamla, även om detta 

inte var någon uttalad motivering. Avgörandet gav trolovningsbarn fortgående en 

viss särställning i lagen jämfört med andra utom äktenskap födda barn: status som 

trolovningsbarn ledde ju i praktiken till samma resultat som status som juridiskt 

barn, dvs. underhållsskyldighet och legal arvsrätt.235 Helin kritiserade avgörandet 

för att skapa en konstlad distinktion mellan två statustalan som i grund och botten 

är desamma till sina rättsliga konsekvenser. Med anledning av den nya 

faderskapslagen (700/1975) och dess införandelag (701/1975) vore 

trolovningsbarnstalan enligt honom förbjudna.236 	

HD 1984 II 41 kan än idag vara ett relevant avgörande.237 Om en arvlåtare till ett 

utom äktenskap fött barn avlidit innan 31.1.2012, kan denna i princip yrka på 

status som trolovningsbarn, om dennes föräldrar hade som avsikt att gifta sig. 
																																																								
232 Hiidensalo 1981 s. 555-556. Hiidensalo tolkade trolovningsbarnets ställning som 
“deklarativt” till skillnad från faderskapstalan, som var konstitutiv. Savolainen (1981 
s. 698-699) och Helin (1981 s. 704-705) kritiserar denna tanke som begreppsjuridiskt 
föråldrad.	
233 Helin 1981 s. 705. Även Savolainen 1980 s. 460.	
234 Helin 1984 s. 602. Jfr HD 1979 II 89. Se Helsingofrs HovR 10.9.2003 2674, där 
faderskapstalan förkastades trots att kärande hade yrkat på status som 
trolovningsbarn. Rätten tog inte ställning till den senare frågan, då talan gällde 
fastställande av faderskap.	
235 Enligt Rautiala (1978 s. 140-142) medförde övergångsbestämmelserna gällande 
trolovningsbarn vissa fördelar för dem som hade väckt talan på basis av den tidigare 
lagen, men gav inte möjlighet att väcka trolovningsbarnstalan efter faderskapslagens 
ikraftträdande 1.10. 1976.	
236 Helin 1984 s. 603, 605. Helins argumentering verkar övertygande. Dock möjliggör 
HD 1984 II 41 trolovningsbarnstalan trots InfL 7.2 §.	
237  T.ex. fallen Helsingfors HovR 4.7.1996 3793, Åbo HovR 19.9.2007 1827, 
Helsingfors HovR 14.12.2007 4048 och Kouvola HovR 5.1.2010 34 gällde 
trolovningsbarnstalan. Se även Helin 2016 s. 199.	
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Helin är förbehållsam till möjligheten att väcka skild trolovningsbarnstalan under 

den nya lagen, om än status som trolovningsbarn kan avgöras prejudiciellt vid 

arvskiften och i talan om arvsställning vid domstol.238 Han framför dock att en 

trolovningsbarnstalan som varit anhängig innan 1.1.2016 inte förfaller på grund av 

den nya lagens ikraftträdande.239 Annanstans framför han att en sådan talan kan 

föras för att fastställa arvsställning till en arvlåtare som avlidit 31.1.2012 eller 

tidigare. 240  Detta beror på att den nya lagen inte har omintetgjort alla 

trolovningsbarns behov av rättsskydd, eftersom de riskerar att bli utan 

arvsställning om fadern eller en arvlåtare på faderns sida avlidit innan 31.1.2012 

men om tioårsfataljen i ÄB 16:1 inte ännu gått ut. 	

Således är det möjligt att de mer än fyrtio år sedan upphävda bestämmelserna i 

äktenskapslagens införandelags 6 § 1 mom. och ärvdabalkens 2 kap. 4 § 1 mom. 

vandrar ur sina gravar och vägs mot faderskapslagens (11/2015) 67 §.  Såsom 

Aarnio och Kangas påpekar, känner varken den gamla (700/1975) eller den nya 

(11/2015) faderskapslagen till trolovningsbarnstalan.241 Rättsläget har dock på så 

sätt ändrats att rätten att väcka faderskapstalan numera är obegränsad. Det är 

osäkert hur en domstol skulle förhålla sig till en trolovningsbarnstalan idag. En 

sådan talan skulle uteslutande handla om att fastställa en persons arvsrättsliga 

ställning till sin biologiska far eller dennes släktingar — något som vår rättskultur 

förhåller sig avhållsamt till.242 	

Femårsfataljen har också relativt tidigt åsidosatts på andra grunder. I fallet HD 

1993:58 ansåg HD att en faderskapstalan trots femårsfataljen och faderns död 

kunde väckas, då barnet ifråga hade haft en juridisk far på basis av äktenskap 

(barn av äktenskaplig börd) vid utgången av 30.9.1981. Fallet utgjorde en viktig 

klargörande tolkning243 som har efterlevts i senare rättspraxis.244 HD konstaterade 

att femårsfataljens tillämpning inte vore motiverad, eftersom kärande som barn av 

äktenskaplig börd hade haft ett laga hinder att väcka talan inom femårsfataljen. 

																																																								
238 Helin 2016 s. 201, 248-249.	
239 Helin 2016 s. 199.	
240 Helin 2016 s. 251.	
241 Aarnio — Kangas 2016 s. 88.	
242 Se avsnitt 2.2.1.	
243 Lavapuro (2013 s. 476-478, 483-484) lyfter fram fallet som ett tidigt finsk exempel 
på tillämpning av människorättsfördrag vid domstol.	
244 Se Kouvola hovrätt 25.2.2004 (S 02/1267), Helsingfors HovR 22.3.2005 1049 och 
Kouvola hovrätt 24.11.2009 1143.	
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Kärande, som föddes 22.5.1975, var även minderårig vid utgången av 

femårsfataljen och när faderskapet till den äkta mannen upphävdes. Om kärande 

inte fick väcka faderskapstalan mot sin föregivna far, så hade kärande ingen 

möjlighet att få en juridisk far, då det tidigare, på faderskapspresumtionen 

baserade faderskapet upphävts. Det är anmärkningsvärt att även om den 

instämda mannen hade dött 30.8.1977, snart efter A:s födelse, ansågs detta inte 

utgöra något hinder för faderskapstalan.245 	

Fallet Vasa HovR 28.5.2010 645 avgjordes efter Phinikaridou mot Cypern men 

precis innan Grönmark och Backlund mot Finland. Domen utgör ett exempel av 

finsk lagtillämpning på EMRK-rättens område precis innan EMRD:s auktoritativa 

tolkning kungjordes. Kärande i fallet var född 28.6.1970 och bortadopterad 

5.10.1971. Han fyllde 15 år 1985 och blev myndig 1988 — alltså saknade han 

under femårsfataljen reella möjligheter att själv väcka talan.246  Den föregivna 

fadern, som 20.9.1971 hade förbundit sig till ett underhållsavtal, avled 27.3.1998. 

Kärande fick reda på dennes identitet först på 2000-talet och väckte 

faderskapstalan 4.10.2005. Tingsrätten bedömde att kärande inte hade väckt talan 

inom skälig tid efter att det laga hindret (minderårigheten) upphört. Hovrätten 

bedömde att kärande visserligen hade haft ett laga hinder att väcka talan inom 

femårsfataljen, men att han ändå borde ha agerat inom fem år från den tidigaste 

möjliga tidpunkten då det laga hindret upphört, det vill säga från och med 

28.6.1985. Kärande kunde således inte visa att han var hindrad från att väcka 

talan inom skälig tid. Avgörandet är egendomligt eftersom det är högst spekulativt 

att anta att kärandens talan före 1990 hade haft framgång. Tvärtom gav det dåtida 

rättsläget för handen att femårsfataljen var absolut, med undantag för 

trolovningsbarnstalan. Finland hade tillträtt varken Europakonventionen eller 

barnkonventionen på 1980-talet.	

Efter Grönmark och Backlund mot Finland år 2010 samt de inhemska prejudikaten 

HD 2012:11, HD 2014:13 och HD 2014:14 började även de lägre rättsinstanserna 

avgöra tillämpningen av femårsfataljen flexibelt. Kravet att väcka talan inom skälig 

tid från myndighetsåldern eller liknande förekommer i allmänhet inte. 

																																																								
245 Jfr även HD 2002:16.	
246 Jfr fallet Kouvola HovR 7.3.2013 221, där femårsfataljen åsidosattes på grund av 
kärandens minderårighet då femårsfataljen löpte ut.	
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Femårsfataljen åsidosattes i fall där kärande inte hade haft en reell möjlighet att 

väcka talan före 1.10.1981.247 I fallet Östra Finlands HovR 23.8.2012 675 ansåg 

rätten att faderskapstalan kunde prövas då kärande inte innan Phinikaridou-

domen hade anledning att anta att talan skulle ha framgång. Hovrätterna gav in 

casu förordnanden om att rättsgenetisk undersökning skulle förrättas även på uä-

barns begäran.248 Å andra sidan nekades talerätten i fall där det kunde anses att 

kärande hade haft en reell möjlighet att agera inom femårsfataljen.249  I fallet 

Kouvola HovR 7.7.2011 695 spelade kärandens och svarandens höga ålder in — 

ett tillräckligt personrättsligt intresse ansågs inte finnas och talerätt nekades. 

Avgörandet styrkte att ett förmögenhetsrättsligt intresse till faderskapstalan inte 

anses legitimt.	

Följande avsnitt redogör för de mest betydande finska fallen gällande 

femårsfataljen — HD 2003:107, HD 2012:11 samt HD 2014:13 och HD 2014:14. 	

3.1.1. HD 2003:107 

I avgörandet HD 2003:107 250  uppehöll högsta domstolen femårsfataliens 

grundlagsenlighet och kom fram till att femårsfataljen inte stred mot grundlagens 6 

§ 2 mom (rätten till jämlik behandling). Det hade funnits vägande skäl att begränsa 

äu-barns talerätt till fem år. Att innan 1.10.1976 födda äu-barn inte längre hade lika 

rätt att väcka faderskapstalan som barn födda 1.10.1976 eller senare var 

acceptabelt ur rättssäkerhetshänsyn, framför allt ur faderns och arvlåtarens 

synpunkt.251 	

I domskälen framkommer att domstolen lade vikt på de potentiella faktiska 

följderna av att justera rättsläget retroaktivt, och spekulerar att dessa kan leda till 

betydande problem. Att fastställa ett faderskap medför legal arvsrätt efter den 

biologiska fadern och möjligtvis även dennes släktingar, såsom en farfar eller 

farmor. Potentiellt inverkades faderns hela närmsta släktgren — faderns föräldrar 

och far- och morföräldrar samt barnlösa syskon och syskon till föräldrarna eller far- 

och morföräldrarna. Domstolen såg detta som ett starkt argument mot att rubba 
																																																								
247  Se Östra Finlands HovR 13.9.2011 735, Kouvola HovR 7.3.2013 221 och 
Helsingfors HovR 9.1.2014 4.	
248 Se Rovaniemi Hovr 1.3.2012 191 och Åbo HovR 19.11.2015 1213.	
249 Helsingfors HovR 10.10.2014 1959.	
250 Fallet är identiskt med Grönmark mot Finland samt HD 2014:35 och HD 2015:97.	
251 “Miehelle on ollut tärkeää muun muassa saada tietää, ketkä ovat hänen perillisiään, 
jotta hän on voinut testamentilla määrätä perillistensä osuuksista.”	
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existerande rättsförhållanden, även om dessa inte alltid motsvarar den biologiska 

sanningen.	

Vikt lades även vid att kärande och svarande aldrig hade haft en “faktiskt 

familjeförbindelse” (“tosiasiallinen perheyhteys”). Detta hänsyn finns inte i lagen 

och beaktas inte heller annars i legala arvsförhållanden. Möjligen härleds 

tankegången från "familjeliv" i EMRK art. 8, även om detta inte artikuleras. 

Visserligen tillmättes familjetillhörighet i ett tidigare historiskt skede större 

betydelse än blodband i fråga om arvsrätt.252 Genom att lägga vikt vid avsaknaden 

av faktisk familjeförbindelse framhäver HD sakens arvsrättsliga natur. Om 

faderskapstalan synes ha ett enbart förmögenhetsrättsligt intresse, har 

utgångspunkten varit att sådana intressen inte skyddas.253 Då kan HD avgöra 

saken till klagandens nackdel och neka rätt till faderskapstalan. 	

Högsta domstolen argumenterar att femårsfataljen är entydig och inte öppen för 

tolkning. Fallet HD 1993:58 tolkas som ett tydligt undantag till huvudregeln, trots 

att det inte ur lagtexten framgår att femårsfataljen inte skulle gälla barn födda inom 

äktenskap vars faderskap senare hävs. Vidare uppskattar domstolen utan 

bevisning att nästan alla faderskapsfrågor gällande innan 1.10.1976 födda barn 

nog har lösts och vunnit laga kraft, även om antalet berörda personer inte var känt. 	

Den starka betoningen på existerande rättsförhållanden gjorde att HD såg frågan 

nästan uteslutande ur en förmögenhetsrättslig synpunkt utan att märkbart beakta 

faderskapstalans personrättsliga sida. Domstolen behandlade endast ytligt de skäl 

som talade för jämlik behandling. Övervägningar gällande t.ex. barnets rätt att 

själv besluta om väckande av talan behandlades inte, utan domstolen tycktes tyst 

godkänna vårdnadshavarens beslutanderätt i fall där de utom äktenskap födda 

barnen på grund av minderårighet inte själv hade rätt att väcka talan — detta trots 

att vårdnadshavarens intressen kanske inte alltid överensstämde med barnets. 

Professor Martin Scheinin kritiserade detta i sin rättsfallskommentar: “Viiden 

vuoden määräajan soveltaminen sen sanamuodon mukaisesti johtaa yksilön 

kannalta vakaviin kielteisiin oikeusvaikutuksiin muiden henkilöiden valintojen ja 

																																																								
252 Se Singer (2000 s. 496), som menar att utom äktenskap födda barns arvsrätt efter 
modern i 1905 års svensk lag innebar en utveckling mot att arvsrätten grundade sig 
på blodband i stället för familjetillhörighet.	
253 Se avsnitt 2.1.1. ovan.	
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laiminlyöntien takia”.254 Domstolen frågade inte heller hur femårsfataljen behandlar 

barn som först efter fataljens utgång fick kännedom om sin biologiska far,255 eller 

om det var logiskt att man godkände en viss osäkerhet gällande arvsförhållanden 

när det kom till barn födda 1.10.1976 eller senare, men inte barn födda innan det. 	

Domstolen konstaterar kort, att tillämpningen av femårsfataljen inte står i strid med 

Finlands internationella förpliktelser, inklusive FN:s barnkonvention och 

Europakonventionen, utan att närmare gå in på någon analys eller citerar 

rättspraxis till stöd för sin slutsats. Scheinin kritiserar detta och citerar själv fallen 

Marckx mot Belgien och Vermeire mot Belgien, som båda utstakar en 

likabehandling för barn födda inom och utom äktenskap oavsett barnets ålder.256 

Scheinins analys går inte heller in på en mer detaljerad analys av 

Europadomstolens rättspraxis, möjligtvis på grund av artikelns begränsade 

utrymme.  	

Handläggare Kekäläinen hade framfört att kärande borde få rätt att väcka 

faderskapstalan på grund av att femårsfataljen stred mot grundlagens 6 § 2 mom. 

I linje med HD 1993:58 citerar hon lagstiftarens syfte att försätta alla barn i jämlik 

ställning oavsett härkomst. Hon betonar faderskapstalans personrättsliga sida och 

drar slutsatsen att det inte finns godtagbara skäl att försätta kärande i särställning i 

förhållande till andra utom äktenskap födda barn: “Mahdollisuus saada 

vahvistettua sukulaisuussuhde isään on lapsen kannalta merkittävä oikeus.” Hon 

poängterar därtill att metoderna för att utreda biologiskt faderskap även efter 

faderns död blivit mycket säkrare i och med vetenskapens utveckling. Under 1970-

talet låg osäkerheten i bevisningen bakom regeln att man inte kunde väcka talan 

om fadern var död. Denna orsak gällde inte längre.257 Hade domstolen tagit parti 

med Kekäläinens memorandum, hade domstolens beslut möjligtvis harmonierat 

bättre med den tolkningslinje som högsta domstolen tycktes lägga ut i HD 

																																																								
254 Scheinin 2004 s. 539, 542. Se även Reinikainen (2007 s. 35, 37-38), som anser att 
en tillämpning av GL 106 § i fallet hade främjt faderskapslagens målsättning att 
försätta alla barn i jämlik ställning.	
255 Detta var omständigheten i HD 2012:11.	
256 Scheinin 2004 s. 539-540.	
257 HD konstaterar även i fallet HD 1993:58 att det inte längre är omöjligt att utreda 
faderskapet till en död man. Jfr även HD 1984 II 41.	
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1993:58. Som Scheinin påpekar förflöt nästan ett år mellan handläggningen och 

själva domen, vilket kan ha distanserat de två juridiska förhållningssätten.258 	

Scheinins kritik vänder sig framförallt mot en inbyggd polariserad syn på 

grundlagens 106 §: att det endast finns två diametralt motsatta juridiska alternativ, 

nämligen att tillämpa eller inte tillämpa en vanlig lag. Detta utesluter enligt 

Scheinin bland andra grundlagsvänlig lagtolkning och direkttillämpning av 

grundlagens bestämmelser.259 Även en strikt tolkning av införandelagens 7 § 2 

mom. är enligt Scheinin oönskad. Han framför som alternativ att femårsfataljen 

skulle löpa antingen från faderns frånfälle eller från barnets myndighet, vilka båda 

enligt Scheinin hade varit bättre tolkningsalternativ än att följa lagrummets strikta 

ordalydelse.260 Också Lavapuro har kritiserat detta förhållningssätt till grundlagens 

106 § och kallat det för "företrädessyndromet” (“etusijaoireyhtymä”). 261  Enligt 

Lavapuro innebär detta förhållningssätt att man letar efter den mest auktoritativa 

tolkningen (lagstiftarens val) utan att betrakta grundrättighetsfrågor i större 

sammanhang (internationella fördrag, juridisk utveckling efter lagens 

ikraftträdande, osv.). I Karhus ordalag kan man föreslå att ett situationskänsligt 

angreppssätt hade uppmärksammat olika lösningsalternativ mångsidigt och med 

beaktande av det kompletta juridiska sammanhanget, vilket hade kunnat leda till 

en kvalitativt bättre dom. 	

Domen HD 2003:107 kan inte kallas för särskilt situationskänslig. Tvärtom kan den 

beskrivas som betonat formalistisk och kategoriserande. Vissa argument verkar 

uppkomna endast för att stöda en från början färdig slutsats: att femårsfataljen inte 

på några villkor kan rubbas. Anttila har dock ansett att Kekäläinens åsikt 

demonstrerar att hon gestaltat den väsentliga juridiska frågan i ärendet, nämligen 

om det enligt GL 6 § föreligger godtagbara skäl för särbehandling mellan barn 

födda utom äktenskap före 1.10.1976 och andra barn.262 HD:s svar på frågan var 

jakande.	

																																																								
258 Scheinin 2004 s. 538.	
259 Se även Lavapuro 2008 s. 604-606, 2009 s. 288-289 och 2010a s. 164, 199-200 
samt Anttila 2013 s. 95-96.	
260 Scheinin 2004 s. 542-543. En sådan lösning hade dock varit problematisk, eftersom 
den inte kan utläsas ur lagen.	
261 Lavapuro 2010a s. 214-216.	
262 Anttila 2013 s. 109.	
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Det förhållningssätt som HD antog i HD 2003:107 efterlevdes senare även i HD 

2014:35 och HD 2015:97 (bägge plenum), som gällde ansökan om återbrytande 

av HD 2003:107 med anledning av den fällande EMRD-domen Grönmark mot 

Finland.263 Den långa behandlingstiden (inalles fyra och ett halvt år från juni 2011 

till december 2015) tyder på att HD inte betraktade kärandes rättsliga intresse som 

särskilt brådskande. I mellandomen HD 2014:35 (28.5.2014) lämnade HD 

ansökan vilande. Koulu påpekar att HD 2014:35 har vissa udda drag, till exempel 

den utvidgade tillämpningen av RB 14:4, som högsta domstolen inte motiverar.264 

Han kommenterar att även om domen troget följer läran om maktens tredelning, 

lider den av access to justice-problem, i och med att kärande vid detta lag hade 

väntat på att komma till sin rätt i ca femton år. Att lämna en ansökan vilande i 

väntan på en lagstiftningsreform, som i princip kunde ta hur mycket som helst tid i 

anspråk, försatte enligt Koulu kärande i en orimlig ställning.265 	

Åtta av sjutton justititeråd i HD 2014:35 hade varit beredda att avgöra kärandes 

ansökan utan att först vänta på faderskapslagsreformens slutföring. Justitierådet 

Littunens påpekar i sin opinion till HD 2014:35: 	

Luottamus lainvoimaisiksi tulleiden tuomioistuinratkaisujen lopullisuuteen ja pysyvyyteen 
on oikeusvarmuuden perusedellytys. Sen merkitys on erityisen suuri horisontaalisissa, 
yksityisten välisissä oikeussuhteissa. Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö myös 
edellyttää horisontaalisissa riita-asioissa annetuille lainvoimaisille ratkaisuille vahvaa 
pysyvyyden suojaa (esimerkiksi Giuran v. Romania 21.6.2011, kohta 32). 	

Utav opinionen kan avläsas en viss villighet att förkasta ansökan om återbrytande 

redan i denna dom. Littunens motiveringar kan i sin helhet anses sunda, men 

också de lider av en frånvaro gällande resonemang kring de utom äktenskap 

födda barnens rättsskydd och rätt till arv. De barn som trots femårsfataljen väckte 

talan om fastställande av faderskap kan tänkas ha gjort allt som ankom på dem för 

att göra även sin rätt till arv gällande. När lagen sedan visade sig strida mot 

folkrätten, är det svårt att helt acceptera att dessa inte heller då kan göra sin 

arvsrätt gällande. 	

HD 2015:97 är en mycket kortfattad dom, trots att den avgjordes i plenum. Råden 

är samstämmiga och inga skiljaktiga meningar förekommer. I domen nöjer sig HD 

med att konstatera att kärandes behov av rättsskydd upphört, då denne i och med 

																																																								
263 Se nedan avsnitt 4.2.3.	
264 Koulu 2014 s. 290.	
265 Koulu 2014 s. 291.	
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den nya faderskapslagen nu kan väcka en ny talan om faderskapsfastställelse vid 

domstol.266 Att detta innebär att kärande slutligen gick förlustig sin rätt till arv efter 

sin far diskuteras inte över huvud taget i domens text.267 Av HD 2014:35 att döma 

är det dock möjligt att HD hade andra liknande fall för ögonen — flera liknande 

ansökningar om återbrytande var nämligen enligt domskälen samtidigt anhängiga 

vid HD. Kanske ansåg HD outtalat att återbrytandet av dessa domar skulle strida 

mot rättssäkerhetskravet. 	

3.1.2. HD 2012:11 

3.1.2.1. Majoritetens argumentering 

Av inhemska avgöranden är det högsta domstolens dom 30 januari 2012 som 

hade mest inflytande på faderskapslagens (11/2015) 67 § lagstiftningsprocess. 

Kärande, som var född år 1961, fick våren 2007 veta namnet på sin biologiska 

far.268 I april 2008, efter att ha fått definitiv biologisk bevisning över faderskapet 

och efter att hans biologiska far trots detta vägrat att erkänna sitt faderskap, 

väckte han positiv faderskapstalan vid domstol. Tingsrätten förkastade ansökan, 

medan hovrätten åsidosatte femårsfataljen och fastställde faderskapet.269 	

Hovrätten stödde sig särskilt på Europadomstolens dom Phinikaridou mot 

Cypern270, vars omständigheter väsentligen liknade fakta i det förevarande fallet. 

Kärande hade inte innan 1.10.1981 haft faktiska möjligheter att utreda sin 

härkomst och sin biologiska fars person. Han hade inte haft någon möjlighet att 

väcka faderskapstalan innan våren 2007. Hovrätten gav sin dom mer än ett halvt 

år innan Grönmark och Backlund mot Finland.271 	

																																																								
266 Se Helin 2016 s. 200.	
267 Se även Turunen 2015: “Korkeimman oikeuden ajattelutapa näyttäisi olevan, että 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimenkaan ihmisoikeusloukkaukseksi toteamaa 
tuomiota ei tarvitse purkaa, jos samaan taloudellisesti mitattavissa olevaan tai 
muutoin konkreettiseen päämäärään (tässä tapauksessa isyyden tutkiminen) voidaan 
päästä muullakin keinolla kuin ylimääräisellä muutoksenhaulla tai jos väärästä 
tuomioista ei ole enää konkreettisia haitallisia vaikutuksia hakijalla. Tällainen malli on 
kovin instrumentalistinen, eikä tuomion oikeudenmukaisuudelle tai 
oikeudenmukaisuuden kokemukselle jää itseisarvoa. Tämä vaikuttaa yksioikoiselta 
etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa hakijan on täytynyt hankkia oikeussuojaa 
vuosien tai vuosikymmenten oikeustaistelulla ihmisoikeustuomioistuimessa.”	
268 Jfr fallet Röman mot Finland nedan.	
269 Helsingfors HovR 7.12.2009 3188.	
270 Phinikaridou mot Cypern (23890/02) dom 20.12.2007.	
271 Hovrätten hänvisar inte till GL 10 §, utan enbart till Europakonventionens artikel 8. 
Antingen resonerar hovrätten att GL 106 § kan tillämpas på basis av enbart 
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HD beviljade svarande besvärstillstånd.272  Frågan var huruvida femårsfataljen 

kunde åsidosättas i ett fall där barnet inte under fataljens lopp fått kännedom om 

vem dennes far var. 273  Domstolen citerade detaljerat tidigare inhemsk och 

europeisk rättspraxis. Europadomstolen hade redan i ett tidigt skede274 fastställt 

att lagar som diskriminerar mot utom äktenskap födda barn är problematiska.275 

Enligt Europadomstolens tolkningspraxis kunde en medlemsstat bl.a. bli ansvarig 

direkt för sin gällande privaträttsliga lagstiftning, om den ansågs möjliggöra 

kränkningar av mänskliga rättigheter, liksom även i fall där lagstiftningen inte 

erbjuder tillräckligt skydd mot sådana kränkningar. Även domstolsavgöranden som 

strider mot Finlands internationella förpliktelser kunde utgöra en grund för 

kränkning av mänsklig rättighet. 276	

Barnets rätt att få sitt biologiska föräldraskap bekräftat och fastställt omfattades av 

skyddet för privatlivet både i Europakonventionens artikel 8 och grundlagens 10 §. 

Att både artikel 8 och GL 10 § anfördes tyder på att domstolen ämnade att 

harmonisera innehållet mellan artikel 8 och GL 10 § åtminstone vad gäller barnets 

rätt att känna till sin härkomst.277  Femårsfataljen var enligt domstolen till sin 

utformning så absolut att den i detta fall uteslöt möjligheten till grundlagsvänlig och 

människorättsvänlig tolkning. Grundlagens 106 § tillämplighet borde således 

utredas. 	

Domstolen utförde härnäst en avvägning mellan barnets rätt att känna till sin 

härkomst och faderns och dennes arvingars rätt till rättssäkerhet genom att 

begrunda GL 10 § innehåll.278 I sin avvägning lutade domstolen mot barnets rätt. 

																																																																																																																																																																								
Europakonventionen, eftersom grundlagen i alla fall bör harmoniera med 
internationella människorättskonventioner, eller så jämställs Europakonventionens 
bestämmelser med grundlagen. I vilket fall som helst leder detta till en viss brist i 
argumentationen vid tillämpningen av GL 106 §, som gäller specifikt grundlagens 
bestämmelsers företräde framom riksdagslag. Jfr även HelHovR 1.2.2018 112, även 
den en progressiv dom på familjerättens område.	
272 Högsta domstolen hade bara ett år innan avslagit en positiv faderskapstalan på 
basis av femårsfataljen (HD 59/2011).	
273 P. 3.	
274 HD lyfter fram t.ex. Marckx mot Belgien och Vermeire mot Belgien.	
275 P. 9.	
276 P. 14, 26.	
277 P. 21. Jfr även Lavapuro (2013 s. 483), som menar att HD 2012:11 demonsterar 
domstolens villighet att tolka grundlagen i belysning av EMRK.	
278 Nieminen (2013 s. 321) påpekar att det är logiskt att betrakta frågan just genom 
GL 10 § istället för jämställdhetskriteriet i GL 6 §, eftersom GL 10 § ursprungligen har 
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Detta var en helomvändning i förhållande till HD 2003:107, men även ett tecken på 

att domstolens villighet att ingående argumentera dylika avvägningar hade 

utvecklats. Texten i HD 2012:11 är längre än HD 2003:107, men till sin utformning 

logisk och genomtänkt.279 Domstolen stöder sig inte längre på vaga utomjuridiska 

kriterier som “faktisk familjeförbindelse” (“tosiasiallinen perheyhteys”), och 

underlåter inte heller att beskriva rättsgrundvalen för barnets rättigheter i 

övernationella normer. Hänvisningen till faderskapets rättsverkningar (arvsrätten) 

figurerar endast i domens punkt 32, där domstolen konstaterar att dessa inte kan 

behandlas i samband med behandlingen av en faderskapstalan. 	

Svarandes rätt att förlita sig på lagstiftningens beständighet kunde inte heller 

allena kan utgöra en grund för att förkasta talan.280 Detta är logiskt, eftersom en 

annan slutsats skulle göra det närapå omöjligt att bestrida någon diskriminerande 

lagstiftning alls — det skulle ju alltid finnas någon part som hade rätt att förlita sig 

på att lagstiftningen fortgående diskriminerar.281	

Man kan säga att HD 2012:11 är ett situationskänsligt avgörande som lyckas med 

något som HD 2003:107 inte uppnådde: att betrakta rätten i sitt sammanhang, 

utöver dess mest entydiga regelverk. Dess tre skiljaktiga meningar påvisar dock 

att “det traditionella systemet” har sina trogna anhängare. Kangas har uppskattat 

att avgörandet bäddar för en tolkningslinje enligt vilken arvsrätt inte följer av 

faderskap, om arvlåtaren har avlidit innan faderskapets fastställande.282 FadL 67 § 

har sedermera någorlunda urvattnat denna förutsägelse, men den kan fortfarande 

ha betydelse i fall där FadL 67 § prövningsutrymme blir tillämpligt. 	

3.1.2.2. Minoritetens argumentering 

Fram till 30.1.2012 såg de finska domstolarna konsekvent femårsfataljen som en 

rent civilrättslig, förmögenhetsrättslig fråga, som skulle lösas med civilrättens 

främsta värdering – rättssäkerhet i förmögenhetsrättsliga relationer – i spetsen. 

Detta ger sig till känna i domens skiljaktiga meningar. Justitieråd Mikko Tulokas 

																																																																																																																																																																								
utformats så att den så gott som möjligt harmonierar med Europakonventionens art. 
8. Däremot hade var det GL 6 § vars tillämplighet undersöktes i HD 2003:107.	
279 Jfr Lavapuro 2012 s. 165.	
280 P. 34. Sedermera fastställade Europadomstolen att berättigade förväntningar på 
basis av diskriminerande lagstiftning inte med hänvisning till rättssäkerhetshänsyn 
skyddas. Se nedan avsnitt 4.2. Jfr även Lavapuros analys (2012).	
281 Jfr Fabris-domens instämmande yttrande (avsnitt 4.3.3).	
282 Kangas 2013 s. 308.	
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fäster uppmärksamhet vid att Europakonventionen inte tryggar individens rätt till 

arvsställning.283 Han ifrågasätter huruvida åsidosättandet av femårsfataljen bör få 

samma rättsverkningar som normalt fastställande av faderskap: “Olennaisen 

kysymyksen muodostaa se, saako myös kannemääräajan päättymisen jälkeen 

selvitetty ja vahvistettu isyys normaalit oikeusvaikutukset.” Vidare påpekar han att 

åsidosättandet av fataljen kan rubba stadgade rättsförhållanden och arrangemang 

som fattats med tillit till rättslägets beständighet. Han menar att denna problematik 

bör lösas av lagstiftaren, inte av domaren. Tulokas mening tyder på hans villighet 

att framföra sin rättspolitiska åsikt: att det lagstiftningsvägen är möjligt att skilja 

mellan fastställande av faderskap och arvsställning åtminstone i vissa fall; att det 

enligt gällande lag är möjligt att fastställa faderskapet utan att detta samtidigt 

skulle medföra arvsställning.284 	

Justiteråd Kari Raulos framhåller att eftersom införandelagen inte på 1970-talet 

genomgick grundlagsutskottsbehandling, måste detta ha berott på att man inte 

förutsåg några problem i förhållande till grundlagens bestämmelser. Raulos 

konstaterar att kärandes talan kan godkännas endast om man samtidigt 

godkänner lagars retroaktiva verkan. Med detta syftar han framför allt på 

Europakonventionen. Han menar att en persons rätt att känna till sin härkomst inte 

anknyter till rätten att väcka faderskapstalan, eftersom ett fastställt faderskap får 

rättsverkningar utöver endast fastställandet av släktskapet. Detta utgör en klar 

skiljelinje till majoritetens argumentering: av en persons rätt att känna till sin 

härkomst följer enligt Raulos inte rätt till faderskapsfastställelse enligt finsk lag. 

Han argumenterar: “Kansallisessa oikeudessamme kysymys statuksesta ja 

perintöasemasta ovat erottamattomat.” Detta yttrande tycks dock visa att rätten att 

känna till sin härkomst inte kan lösas på annat sätt än genom 

faderskapsfastställelse — den finska rättsordningen kände ju inte till en rätt till 

status som inte samtidigt innebar en rätt till arvsställning. Raulos menar att 

kärande fått sin rätt tillgodosedd då DNA-testet bevisat det biologiska släktskapet. 

Däremot anser han inte att Europakonventionen förpliktar samhället att erkänna 

																																																								
283 Se nedan avsnitt 4.4.	
284 Kangas 2013 s. 306. s	
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detta status och ge det rättslig betydelse. Slutligen konstaterar han att frågan bör 

lösas genom lagstiftning.285  	

President Koskelos skiljaktiga mening är det mest utförliga av de tre. Lavapuro 

anser att den uppenbarligen har haft en stor betydelse för uppkomsten av FadL 67 

§,286 varför det är motiverat att undersöka den närmare. Koskelo delar in sin 

behandling i en beskrivning av faderskapslagstiftningen, en analys av 

Europadomstolens rättspraxis, därav härledda slutsatser och en avvägning 

gällande domstolens behörighet att avgöra den aktuella frågan. Analysen av 

Europadomstolens rättspraxis är den mest utförliga och med den ämnar hon visa 

att denna praxis inte förpliktar Finland till att åsidosätta femårsfataljen. 	

Koskelos argument bygger väsentligen på en dikotomi mellan faderskapets 

personrättsliga och förmögenhetsrättsliga sida. Hon skiljer åt 

faderskapsfastställelse och det juridiska faderskapets rättsverkningar — utredning 

av det biologiska faderskapet å ena sidan, och arvsställning å andra sidan: 	

EIT:n ratkaisukäytännöstä ei ilmene eikä ole pääteltävissä, että biologisen syntyperän 
selvittämistä koskeva yksityiselämän suojan ja sen toteuttamiseksi tarvittavan 
oikeussuojakeinon välillä vallitsisi ihmisoikeussopimuksen perusteella sellainen yhteys, 
jonka mukaan ihmisoikeussopimus edellyttäisi tässä yhteydessä isyyden vahvistamista 
kaikkinen niine oikeusvaikutuksineen, joita siihen kansallisen lain mukaan liittyy ja jotka 
selvästi ulottuvat yksityiselämän suojaan kuuluvien kysymysten ulkopuolelle.	

Liksom Raulos anser Koskelo att det är möjligt enligt finsk lag att vid domstol 

fastställa ett biologiskt samband utan att samtidigt anknyta detta med sambandets 

rättsliga konsekvenser.287  Mustasaari288  uppskattar att HD 2012:11 kunde ge 

upphov till återbrytning av laga kraft vunna domar, där faderskapstalan har 

avslagits med anledning av införandelagens 7 § 2 mom. Till skillnad från Koskelo, 

Raulos och Tulokas hävdar Mustasaari att faderskapsfastställelse även i detta fall 

bör leda till normal arvsrätt efter fadern och dennes släktingar: 

“[Y]hdenvertaisuutta koskevat näkökohdat huomioon ottaen lähtökohtana on 

pidettävä, että vahvistettu isyys saa aikaan normaalit oikeusvaikutukset siinäkin 

																																																								
285 Både Tulokas och Raulos utlåtanden kan beskrivas som renodlade apologier för det 
Karhu kallar “det traditionella systemet”. Linna (2013 s. 148) kritiserar detta 
förhållningssätt och menar att domstolen inte kan avhålla sig från lagskipning i väntan 
på kompletterande lagstiftning.	
286 Lavapuro 2014.	
287 Jfr Anttila 2013 s. 108-109.	
288 Mustasaari 2012.	
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tapauksessa, että lapsi on syntynyt ennen isyyslain voimaantuloa." 289  Hon 

konstaterar att ett faderskap som är fastställt trots femårsfataljen får normala 

arvsrättsliga konsekvenser, med undantag för tidsbegränsningen i ÄB 16:1.290 	

Koskelos syn på rätten att känna till sin härkomst är däremot snäv — den innebär 

inte till exempel rätten att få detta släktskapsförhållande erkänt av samhället på 

lika grunder. Rätten till privatlivet betraktas isolerat från diskrimineringsförbudet. Å 

ena sidan citerar Koskelo grundligt domstolens praxis gällande diskriminering i 

arvssituationer. Å andra sidan konstaterar hon, genom att citera ett EMRD-

avgörande som gäller vida annorlunda omständigheter,291 att de finska fallen inte 

skulle handla om fastställande av faderskap, utan ett endast konstaterande av ett 

biologiskt faktum.292 Genom att bortse från ERMD:s praxis gällande arvsrättslig 

diskriminering blir Koskelos syn på EMRK synnerligen statisk och 

tillbakablickande. 293  Hon begrundar inte heller om frågan skulle komma att 

betraktas genom diskrimineringsförbudet i artikel 14 eller P12-1, eller rätten till 

egendomsskydd i P-1.294 	

Med stöd av dikotomin mellan faderskap och arvsrätt ifrågasätter Koskelo sedan 

både EMRD:s och HD:s behörighet att avgöra målet. EMRD:s behörighet ratione 

temporis i ärendet grundar sig på en så kallad fortgående konventionskränkning: 

ett barns behov av och rätt till att känna till sitt ursprung upphör inte i och med att 

tiden går295. Koskelo framför att denna rätt dock inte hänger ihop med rätten till 

arvsställning. EMRD hade även utrett sin behörighet i ärendet annorlunda om 

ärendet handlat om rätten till arvsställning, menar hon. Då skulle de civilrättsliga 

förhållandenas beständighet och rättssäkerheten få en mer framträdande roll. 

																																																								
289 Mustasaari 2012. Hennes ställningstagande styrktes senare av Europadomstolens 
tolkning (se särskilt avsnitt 4.3. nedan).	
290 Jfr Åbo HovR 2017:4, där hovrätten ansåg att FadL 67 § inte var tillämplig på 
arvsanspråk som anhängiggjorts innan 1.1.2016.	
291 Schneider mot Tyskland (17080/07), dom 15.9.2011.	
292 Detta trots Backlund p. 53 som hon själv citerar: “he was deprived of the possibility 
of having this fact legally confirmed.” Vikt måste även fästas vid att jämlikhet inte 
endast förutsätter att en part känner till sanningen om ett faktum, utan även att 
samhället erkänner detta faktum på lika sätt i likadana fall.	
293 Bl.a. Anttila (2013 s. 109) har kritiserat domen för att inte ta tillräckligt hänsyn till 
diskrimineringsförbudet i GL 6 §.	
294 Se även Anttila 2013 s. 109.	
295  En konventionskränkning kan i vissa fall konstateras även om kränkningen 
härstammar från en tid innan konventionens ikraftträdande för medlemsstaten ifråga, 
om kränkningen har skapat ett bestående tillstånd eller om dess verkningar sträcker 
sig över en lång period. Danelius 2012 s. 45.	
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Denna syn är möjlig om man betraktar faderskapet tudelat, såsom bestående av 

två åtskiljbara komponenter.296  Slutsatsen blir att GL 10 § inte förutsätter att 

femårsfataljen åsidosätts, eftersom EMRD:s tolkning av konventionens art. 8 

tryggar rätten att känna till sin härkomst men inte rätten att ärva. Eftersom 

femårsfataljen egentligen är en förmögenhetsrättslig norm, är anspråket föråldrat. 	

Koskelo stöder sig även centralt på en strikt formell uppfattning av det dualistiska 

systemet, enligt vilken internationella förpliktelser får betydelse i den interna rätten 

uteslutande till den del och i den form som dessa förpliktelser införts i den 

nationella rättsordningen.297  Detta innebär att Finlands grundlag internt måste 

betraktas som en övre hierarkisk norm (lex superior) i förhållande till 

Europakonventionen, som är i kraft i Finland som vanlig lag.298 Manövern leder till 

slutsatsen att inhemska domstolar i princip alltid kan åsidosätta 

Europakonventionen med hänvisning till grundlagen i frågor som 

Europadomstolen inte specifikt har prickat Finland för. Dessa resonemang speglas 

i Fabris-domens299 slutsatser och domare Pinto de Albuquerques argument att 

medlemsstaterna har en skyldighet att efterleva EMRD:s tolkning av konventionen 

även i fall där medlemsstaten ifråga inte själv blivit prickad.300 Enligt Pinto de 

Albuquerque är det problematiskt om medlemsstater viker undan sina 

konventionsskyldigheter med hänvisning till inhemsk konstitutionell rätt, vilket 

urvattnar konventionsrätten. 	

Då Koskelo påpekar att de finska domstolarna har monopol att tolka Finlands 

grundlag, är det underförstått är att de grundläggande rättigheterna inte i alla 

hänsyn behöver harmoniera med konventionens rättigheter, så länge de inte står i 

direkt strid med dem. Detta antagande är motstridigt, eftersom det var just de 

fällande Strasbourgdomarna som i all sannolikhet föranledde HD 2012:11, inte 

någon inhemsk evolutiv tolkning av grundlagens 10 §. Dessutom konstaterar 
																																																								
296 Dock ger senare rättspraxis, framför allt Fabris mot Frankrike och Wolter och 
Sarfert mot Tyskland, för handen att Europadomstolen skulle betrakta frågan på ett 
från Koskelos syn avvikande sätt.	
297 Se Danelius 2012 s. 36.	
298 Koskelo upprepar sin uppfattning i doktrinen (2012a s. 96). Frågan uppkommer om 
Europakonventionen i så fall verkligen har ratificerats i Finland — Europadomstolen 
förhåller sig nämligen förbehållsamt till försök att undvika konventionsförpliktelser 
med hänvisning till nationella grundlagar (se avsnitt 4.3.3. om Fabris-domen nedan). 
Jfr Karhu 2005 s. 29-30; Lavapuro 2013 s. 465.	
299 Se nedan avsnitt 4.3.3.	
300 Se avsnitt 4.3.3. nedan.	
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majoriteten att grundlagens förarbeten stöder tolkningen att grundrättigheterna är 

ämnade att harmoniera med de internationella människorättsfördrag som Finland 

anslutit sig till.301	

Även om GL 106 § kräver att just en grundlagsbestämmelse åsidosätter en 

grundlagsstridig vanlig lag i visst fall, så är Europakonventionen som vanlig lag en 

starkt förpliktande rättskälla. Varför skapa en motsättning mellan 

Europakonventionen och grundlagen? Det lär vara problematiskt om Finland 

genom att välja ett visst sätt att ratificera en internationell förpliktelse skulle kunna 

påverka denna förpliktelses rättsliga bundenhet inomstatligt, till exempel genom att 

underordna den respektive grundlagen. Vidare leder en sådan strategi till en evig 

kapplöpning med EMRK, då minimiskyddet ändras i och med domstolens 

evolutiva tolkning. 	

I bakgrunden skymtar värderingarna. Koskelo framhåller å ena sidan att 

faderskapsfastställelse har betydande konsekvenser utöver konstaterandet av en 

biologisk relation302, men å andra sidan att faderskapsfastställelse för en vuxen 

person har betydelse endast i fråga om arvsställningen 303 , något som inte 

omfattas av rätten till privat- och familjeliv304. De faktiska rättsliga följderna för 

arvlåtaren och dennes familj305 betonas (i motsats till de rättsliga konsekvenserna 

																																																								
301 P. 17.	
302  “Isyys oikeudellisena instituutiona, ja vastaavasti isyyden vahvistaminen 
oikeusseuraamuksena, on […] oikeusvaikutuksiltaan laajempi ja moniulotteisempi asia 
[kuin oikeus saada selville ja todetuksi biologinen syntyperänsä], joka koskettaa 
vallitsevia oikeussuhteita ja toisten oikeuksia enemmän kuin biologisen sukulaisuuden 
selvittäminen.”	
303  “Isyyslain voimaanpanolain kanneaikarajoitusta koskevissa tapauksissa 
oikeussuojaa hakeva asianosainen on väistämättä aikuinen ihminen, jonka osalta 
oikeudellisen vanhemmuuden vahvistamisella tai statuksen muutoksella on enää 
merkitystä vain perintöoikeuden kannalta, joka ei ole yksityiselämän suojan piiriin 
kuuluva kysymys eikä edes perhe-elämän suojan turvaama oikeus.” Jfr Singer 2000 s. 
494, som påpekar att arvsrätten typiskt är en till föräldraskapet knuten rättsföljd som 
i praktiken får betydelse först i vuxenlivet.	
304  Detta motvisas av bl.a. av domarna Marckx, Brauer och Mitzinger, där 
konventionens artikel 8 anses tilämplig på det arvsrättsliga förhållandet barn och 
förälder emellan.	
305  “[P]erhe-elämän suojaan liittyvästä tulkintakäytännöstä ilmenee, että 
vanhemmuutta koskevat statussuhteet ovat merkityksellisiä myös muiden osapuolten 
kuin lapsen oikeuksien kannalta. Oikeudellinen asetelma ei ole samalla tavoin 
yksisuuntainen kuin tarkasteltaessa oikeutta biologisen syntyperänsä selvittämiseen.” 
Varför faderskapsbekräftelse ur barnets synpunkt skulle vara en ensidig relation 
framgår inte ur argumenteringen. Tvärtom får ju fadern och dennes släktingar arvsrätt 
efter sitt barn, om denna saknar bröstarvingar och inte har uppgjort testamente.	
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för barnet).306 Detta antyder att arvlåtarens rätt att välja sina arvingar väger ytterst 

tyngre än barnets rätt till arvsställning oberoende börd. 	

Koskelo tolkar införandelagens 7 § 2 mom. framför allt som en fatalj för att 

bekräfta arvsställning: “Isyyslain voimaanpanolain 7 §:n 2 momentti on syrjinnän 

poistanutta lainsäädäntöä koskeva siirtymäsäännös, jolla lain taannehtivia 

vaikutuksia on rajoitettu asettamalla takaraja mahdollisuudelle saada 

perintöoikeus isyyden vahvistamisen myötä.” Identitetsbekräftelse — 

faderskapstalans personrättsliga sida — verkar för henne i detta sammanhang 

vara en bisak. Koskelo framhåller att det logiskt följer av vissa undantag, såsom 

adoption, att rätten att känna till sin härkomst inte bör innebära rätt till 

föräldraförhållandets fastställelse. 	

Grönmarks och Backlunds ersättningsanspråk för förlorat arv förkastades 

12.7.2011. Grunderna för avslaget var dock inte ett ställningstagande till rätt till 

arvsställning, utan den omständigheten att domstolen, som inte hade behörighet 

att avgöra faderskapstalan materiellt, inte heller kunde konstatera ett 

kausalsamband mellan kränkningen och de förlorade arvsandelarna. 307  Då 

Koskelo drar slutsatsen att ett kausalsamband inte existerar mellan kränkningen 

och skadan, tar hon inte hänsyn till att man på nationell nivå vid domstol kan 

undersöka talan materiellt, vilket inte var möjligt för Europadomstolen. 	

I motsats till president Koskelos mening hävdar jag att det inte är hållbart att påstå 

att faderskapsfastställelse för en vuxen person enbart handlar om att etablera 

arvsställning. Tvärtom spelar utredandet av den biologiska sanningen en central 

roll. Faderskapstalan är ett sista rättsmedel att utreda den materiella sanningen för 

de barn vars fäder inte frivilligt underlåter sig att delta i DNA-test. I vår rättsordning 

sammanhänger faderskap som rättslig status med legal arvsrätt, nu med undantag 

för FadL 67 §. 308  Detta faktum visar hur oskiljaktliga föräldraförhållandes 

personrättsliga och förmögenhetsrättsliga sida var innan FadL 67 §. 	

	

																																																								
306 Lavapuro (2012 s. 174) har dock poängterat att dessa beskrivs vagt och obestyrkt.	
307  Grönmark mot Finland p. 13.-15; Backlund mot Finland p. 13.-15. Jfr även 
Phinikaridou mot Cypern p. 73.-75, där principen ursprungligen utformades. Se nedan 
avsnitt 4.5.1.	
308 Kangas 2013 s. 306.	
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3.1.3. HD 2014:13 och HD 2014:14 

Fallen HD 2014:13 och HD 2014:14 gällde tillämpning av femårsfataljen. I det förra 

fann domstolen att femårsfataljen med stöd av GL 106 § skulle åsidosättas, 

medan fataljen i det senare fallet fick bestå. Genom dessa två fall strävade HD 

efter att klargöra tolkningskriterierna för när femårsfataljen skulle tillämpas och när 

inte. Detta är i linje med Europadomstolens praxis, enligt vilken fatalier i sig inte är 

förbjudna, endast deras undantagslösa tillämpning.309 Även om Helin anser att 

avgörandena i och med den nya faderskapslagen har förlorat sin betydelse,310 är 

de värdefulla på grund av den avvägning som högsta domstolen i fallen uträttar. 	

Kärande i fallet HD 2014:13 var född år 1962 och var nitton år gammal 30.9.1981. 

Hon fick kännedom om sin biologiska far först år 1982. Denne avled 4.1.2009, 

varpå kärande kontaktade dennes familj, som gick med på en rättsgenetisk 

faderskapsundersökning. Undersökningen visade att mannen med 99,8% 

säkerhet kärande var kärandens biologiska far. Faderskapstalan avslogs i tings- 

och hovrätterna. 311  Högsta domstolen konstaterade, att HD 2012:11 samt 

Europadomstolens rättspraxis innebar att domstolen måste göra en avvägning för 

att fastställa om femårsfataljen skulle tillämpas på fallet eller inte. 312  Den 

avgörande frågan var om kärande hade haft en verklig möjlighet att väcka talan 

inom utsatt tid, eftersom detta var just det kriterium som Europadomstolen tydde 

sig till.313 HD bedömde att så inte varit fallet på grund av kärandens unga ålder 

och det faktum att hon fått veta sin fars identitet först efter att fataljen hade löpt 

ut.314 I belysningen av Europadomstolens praxis vägde inte fadern och dennes 

anhörigas rättssäkerhetsintressen tyngre än en kärandes behov av att känna till 

sitt ursprung.315 HD fastställde faderskapet. 	

Faderns och de anhörigas behov kunde dock i avvägningen tillmätas betydelse. 

De svarande framförde att klagande och dennes far inte hade haft någon nära 

																																																								
309 Hakalehto-Wainio 2014a s. 111-112. Se nedan avsnitt 4.2.	
310 Helin 2016 s. 199.	
311 Vasa HovR 4.5.2010 531. Hovrätten ansåg att kärande inte hade haft en verklig 
möjlighet att väcka talan inom utsatt tid, men att talan trots detta borde ha väckts 
inom skälig tid från det kärande fick kännedom om sin föregivna fars identitet.	
312 HD 2014:13 p. 8.-9; se även HD 2014:14 p. 15.	
313 HD 2014:13 p. 14.	
314 HD 2014:13 p. 17.	
315 HD 2014:13 p. 19.-20.	
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relation, vilket domstolen inte lyfter fram som någon synpunkt i domskälen.316 

Däremot kommenterar HD mannens och dennes anhörigas behov av ekonomiskt 

rättsskydd. Domstolen framför att då faderskapet fastställs medan mannen 

fortfarande lever innebär detta en begränsning i hans rätt att bestämma över sin 

kvarlåtenskap. 317  Om mannen har avlidit, kan en ny faderskapsfastställelse 

påverka arvingars och testamentstagares rättigheter, särskilt om arvskifte redan 

har skett.318 I fallet hade fadern de facto genom testamente förordnat om hur hans 

kvarlåtenskap skulle delas efter hans frånfälle. Då han förfogat sig av de medel 

som stod till buds för att påverka sin kvarlåtenskap, kunde det inte heller anses att 

hans berättigade förväntningar gällande arvet var i behov av skydd.319 	

I fallet HD 2014:14 var de kärande två år 1959 födda tvillingsystrar, som under 

hela sina liv hade känt till sin biologiska far, men deras uppfattning hade varit att 

faderskapet redan var fastställt. De hade först år 2005 fått veta att de hade 

misstagit sig angående underhållsavtalets juridiska betydelse. Tings- och 

hovrätterna320 avslog talan, eftersom det ansågs att syskonen hade haft en verklig 

möjlighet att väcka talan inom utsatt tid och också skaffa bevisning till stöd för sin 

talan. Högsta domstolen kom till samma slutsats.321 Även om omständigheterna i 

fallet väsentligen liknade fallet Laakso mot Finland,322 ålåg det de kärande att 

inom utsatt tid överväga om de ville väcka faderskapstalan eller inte. De hade haft 

en reell möjlighet till detta, då de känt till sin far från början och blivit myndiga år 

1977. Att de misstagit sig angående lagens innehåll kunde inte ursäktas.323 

Eftersom femårsfataljen inte längre tillämpades orubbligt och undantagslöst, var 

den inte heller i sig otillåtet diskriminerande.324 	

																																																								
316 Detta är logiskt, eftersom en sådan synpunkt inte skulle basera sig på lag.	
317  Detta stämmer endast om han inte har bröstarvingar från tidigare, eftersom 
laglotten alltid är lika värdemässigt lika stor, oavsett hur många som det är som delar 
på den.	
318 HD 2014:13 p. 27.	
319 HD 2014:13 p. 31; fjr även HD 2014:14 p. 32.	
320 Östra Finlands HovR 13.3.2012 223.	
321 HD 2014:14 p. 22.-23.	
322 HD 2014:14 p. 20.-21. Se avsnitt 3.2.2. nedan.	
323 Jfr även Helsingfors HovR 4.7.1996 3793, Östra Finlands HovR 31.10.1996 1253, 
Helsingfors HovR 10.9.2003 2674 och Helsingfors HovR 26.9.2003 2883, där 
kärandenas dylika villfarelse inte heller ursäktades. I det senare fallet (Kivioja) nådde 
kärande myndighetsåldern bara några månader innan femårsfataljens slut.	
324 HD 2014:14 p. 37.	
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Att domstolen inte skyddade de kärandes okunnighet om lagens innehåll är 

förståeligt, om än det strider mot majoritetens argumentering i Laakso mot 

Finland. 325  I fallet hade den med tvillingsystrarna jämnåriga klagande också 

misstagit sig gällande underhållsavtalets rättsliga karaktär. Det är något 

förvånansvärt att högsta domstolen bedömde fallet på ett avvikande sätt jämfört 

med Laakso. Hakalehto-Wainio anser att detta är ett problem, eftersom HD tolkar 

identiska förhållanden annorlunda än EMRD.326 Således kan domen HD 2014:14 

anses till denna del undergräva Europadomstolens auktoritet, även om Laakso-

domen på denna punkt är öppen för kritik. 	

I fallen HD 2014:13 och HD 2014:14 exemplifierade HD att det är möjligt att från 

fall till fall utföra en juridisk avvägning mellan motsatta intressen och därav dra 

slutsatser. Att en sådan avvägning kan antas vara mer krävande än tillämpningen 

av en entydig norm är en poäng skilt för sig. Detta till trots var utgångspunkten i 

stiftandet av FadL 67 § att normen skulle bli så entydig och sluten som möjligt. I 

belysningen av dessa fall verkar det inte som om detta var absolut nödvändigt ens 

ur rättssäkerhetshänsyn: domstolarna klarar av välargumenterade avvägningar. 	

De finska hittills anförda fallen påvisar att talan om familjerättsligt status skiljer sig 

markant från rent förmögenhetsrättsliga mål. Detta styrker Helins observation att i 

familjerätten deltar man i rättsförhållandet med hela sin personlighet. 327 

Familjerättsliga förhållanden är sällan renodlat personrättsliga eller 

förmögenhetsrättsliga. 	

3.2. FadL 67 § i rättspraxis  
Fallet Åbo HovR 2/2017 utgör en av de första fallen där FadL 67 § har tillämpats. 

Käranden, som föddes utom äktenskapet år 1968,  yrkade i tingsrätten på att 

arvskiftet efter hennes biologiska far, avliden 29.4.2007, skulle upphävas och 

hennes egen ställning som arvinge fastställas. Målet blev anhängigt vid Ålands 

tingsrätt 20.5.2014, mer än nitton månader innan ikraftträdandet av den nya 

faderskapslagen (11/2015). Den föregicks vidare av en sedermera framgångsrik 

faderskapstalan, som väckts 28.4.2008. 	
																																																								
325 Laakso var inte en enhällig dom. Domarna de Gaetano och Wojtyczek ansåg att 
ingen kränkning borde utdömas eftersom en okunnighet om lagens innehåll inte kan 
ursäktas.	
326 Hakalehto-Wainio 2014b s. 123.	
327 Helin 2004 s. 1246.	
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Tingsrätten granskade frågan som en tillämpning av FadL 67 §. I sina domskäl 

hänvisade domstolen till Europadomstolens praxis, i synnerhet domarna Brauer 

mot Tyskland och Fabris mot Frankrike. Tingsrätten citerade Europadomstolens 

rättspraxis korrekt i att argumenten för rättssäkerhet i allmänhet inte enligt 

konventionen väger tyngre än barns rätt till jämlik behandling. Det var ostridigt att 

både de svarande och arvlåtaren hade känt till kärande. Far och dotter hade haft 

kontakt sedan hennes tidiga barndom. 	

Åbo hovrätt bedömde målet annorlunda. Eftersom målet blivit anhängigt redan 

långt innan faderskapslagens (11/2015) ikraftträdande, skulle tillämpningen av 

lagens 67 § innebära “ett exceptionellt undantag från vedertagna rättsprinciper”, 

det vill säga förbudet mot retroaktiv lagstiftning. Att den nya faderskapslagen i sig 

medförde en retroaktiv lagstiftningsåtgärd (upphävandet av femårsfataljen) 

innebar inte att 67 § skulle tillämpas retroaktivt på mål som anhängiggjorts innan 

1.1.2016. Således skulle de bestämmelser som gällde då arvstalan väcktes 

(20.5.2014) tillämpas. Med hänvisning till fallet HD 2012:11, rättslitteratur328 och 

lagens förarbeten329 konstaterade hovrätten att fastställande av faderskap och 

arvsrätt är knutna till varandra även om faderskapet har fastställts efter arvlåtarens 

död. Då är det inte möjligt att begränsa arvsrätten. Inte heller Europakonventionen 

förutsatte en sådan begränsning, då skyddet för avlidnas och deras familjers 

berättigade förväntningar i Europadomstolens praxis hade ansetts väga mindre än 

kravet på likabehandling.330  	

Hovrättens dom blev slutgiltig, då HD inte beviljade ändringssökande 

besvärstillstånd (beslut 4.10.2017). Om domen efterlevs i övriga fall lutar det 

gällande rättsläget mot att alla faderskap som fastställts och arvstalan väckts 

innan 1.1.2016 leder till normal arvsrätt efter fadern, såvitt tidsfristen i ÄB 16:1 inte 

har överskridits.331 Ante diem-fataljen skulle alltså inte gälla dem, då FadL 67 § 

inte skulle bli tillämplig. Detta skulle förskjuta FadL 67 §-problematiken till de nya 

faderskapsmål som nu kan väckas under den nya lagen, samt därpå följande 

																																																								
328 Kangas 2013, Helin 2016 s. 238-251.	
329 Jfr LaVM 16/2014 s. 12, enligt vilken FadL 67 § skulle tillämpas även i fall där 
femårsfataljen åsidosatts. I det förevarande fallet avgjorde hovrätten saken 
annorlunda med hänvisning till förbudet mot retroaktiv lagstiftning.	
330 Se avsnitt 4.3.	
331 Helin (2016 s. 199) poängterar att den gamla lagen tillämpas på mål som väckts 
innan 1.1.2016, med undantag för femårsfataljen. Se FadL 65.1 §.	
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arvsanspråk. Om faderskapet har fastställts innan 1.1.2016 men arvsanspråk 

framförs först efter denna tidpunkt, är rättsläget inte entydigt, om än domskälen 

indikerar att det avgörande är tidpunkten då arvstalan väcks.332  	

Åbo HovR 2/2017 kan liknas vid domarna HD 1979 II 89 och HD 1984 II 41. Barn 

vars faderskap fastställts genom att åsidosätta femårsfataljen kan liknas vid de 

barn vars arvsställning fastställts på basis av status som trolovningsbarn efter 

1.10.1976 trots ikraftträdelsebestämmelserna i L (701/1975). I bägge fall försatte 

den nya lagen dessa barn i sämre ställning än den äldre, och domstolen ansåg att 

deras ställning inte med retroaktiv lag kunde försämras. Medan domstolen i HD 

1984 II 41 resonerade att trolovningsbarnstalan var materiellt annorlunda än 

faderskapstalan, resonerade hovrätten i Åbo HovR 2/2017 att en allmän 

rättsprincip, förbudet mot retroaktiv lagstiftning, hindrade FadL 67 § tillämpning i 

fallet. 	 	

																																																								
332 I fall där FadL 67 § blir tillämplig har kärande vidare möjlighet att åberopa domen 
Wolter och Sarfert till stöd för att huvudregeln i FadL 67 § inte bör tillämpas. (Se 
avsnitt 3.2.3. nedan).	
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4. Faderskap och arvsrätt i europeisk rättspraxis 
Law is not autonomous; it does not evolve according to some mysterious inner program; it 
grows and decays and shifts and fidgets in line with what is happening in the larger society. 	
— Joanna L. Grossman och Lawrence M. Friedman (2011), s. 2.  	

4.1. Allmänt om konventionsrätt 
Efterlevnaden av Europakonventionen åligger främst medlemsstaterna i enlighet 

med artikel 1 i konventionen (subsidiaritetsprincipen).333 Om en medlemsstat inte 

har rättat sig efter konventionens krav, har övriga medlemsstater samt enskilda 

möjlighet att överklaga detta till Europadomstolen. Finland har således folkrättsligt 

bundit sig till att följa Europadomstolens avgöranden och konventionsrätten i 

allmänhet. 334  Europadomstolen är dock inte någon besvärsdomstol i fjärde 

instans, och kan inte pröva mål i sak. 335  Dess uppgift är att granska 

medlemsstaters myndigheters åtgärder och deras konventionsenlighet. 336  Om 

Europadomstolen utdömer en kränkning, åligger det medlemsstaten att rätta sig 

efter domen och se till att motsvarande kränkningar inte sker i framtiden.337 	

Europadomstolen utför ingen egentlig normgranskning av nationell lagstiftning. 

Domstolen uttalar sig inte över frågan om en nationell rättsregel som sådan är 

konventionsenlig eller inte, utan om tillämpningen av denna regel i enskilda fall 

																																																								
333 Danelius 2012 s. 36; Hirvelä 2011 s. 411; Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 25-26; 
Lavapuro 2013 s. 463. Jfr även Koskelo 2012b s. 302-303, 305. Koskelo hävdar bl.a. 
att EMRD  ofta agerar som de facto fjärdeinstansdomstol, vilket avskräcker 
medlemsstater från att iaktta domstolens tolkningslinjer: “[D]et är nödvändigt och 
angeläget att de nationella instanserna anstränger sig för att följa de 
bedömningsriktlinjer som Europadomstolen stakat ut, men detta hjälper ju inte om 
Europadomstolen i slutändan ändå vill göra sin egen konkreta bedömning i enskilda 
fall.”	
334 Detta har traditionellt väckt oro om att konventionen i alltför stor mån inkräktar på 
den inomstatliga rätten. Linna (2013 s. 140) påpekar att EMRK på grund av sin 
bundenhet och sin numera detaljrika rättspraxis är särskilt känslig för en sådan 
“överlegalisering”.	
335 Danelius 2012 s. 52. I flera fall, som Pla och Puncernau mot Andorra, kan detta 
dock bli en linje dragen i vatten. Se även Sasi 2012 s. 65.	
336  Mizzi mot Malta p. 107, Różański mot Polen p. 62, Tavlι mot Turkiet p. 30, 
Jevremović mot Serbien p. 100, Phinikaridou mot Cypern p. 48, Kalacheva mot 
Ryssland p. 32, Grönmark mot Finland p. 42, Backlund mot Finland p. 40, I.L.V. mot 
Rumänien (beslut) p. 36, Chavdarov mot Bulgarien p. 48, Pascaud mot Frankrike p. 
56, Krušković mot Kroatien p. 32, Iyilik mot Turkiet p. 27, Laakso mot Finland p. 41, 
Röman mot Finland p. 46, Fabris mot Frankrike  p. 63, Konstantinidis mot Grekland p. 
43, Tsvetelin Petkov mot Bulgarien p. 51, Canonne mot Frankrike (beslut) p. 29, 
Mandet mot Frankrike p. 52, Călin m.fl. mot Rumänien p. 86, Silva och Mondim 
Correia mot Portugal p. 54.	
337 Danelius 2012 s. 36.	
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uppfyllt konventionens krav.338 Medlemsstaterna svarar själv för innehållet i sina 

rättsordningar inom ramen för sin prövningsmarginal. Trots detta kan dock det sätt 

på vilket en lag tillämpas eller dess tolkning granskas ur konventionens 

synvinkel.339 Domstolens avgöranden är till sin natur in casu-bedömningar, vars 

tolkningar dock ofta får betydelse även för medlemsstater som inte är parter i 

enskilda mål. 340  Domstolen är inte bunden vid sin tidigare praxis, men 

rättssäkerhetshänsyn talar för att tidigare tolkningslinjer efterlevs.341 	

Enligt en allmän folkrättslig rättsprincip tillämpas konventionen från dess 

ikraftträdande i en enskild medlemsstat. En konventionskränkning kan 

undantagsvis konstateras även om kränkningen härstammar från en tid innan 

konventionens ikraftträdande i medlemsstaten ifråga. Detta förutsätter dock att 

kränkningen har skapat ett bestående tillstånd eller att dess verkningar sträcker 

sig över en lång period.342 Det var just detta undantag till huvudregeln som tillät 

Europadomstolen att utvärdera femårsfataljens konventionsenlighet i fallen 

Grönmark, Backlund, Röman och Laakso mot Finland.343 I jämförelse kan nämnas 

att egendomsberövanden enligt huvudregeln anses fullbordade vid den tidpunkt 

de inträffade och utgör ingen kontinuerlig situation när konventionen tillämpas.344	

I folkrätten betonas inte förarbetena som rättskälla, och vad gäller 

Europakonventionen har förarbetena en ytterst tillbakadragen roll. Istället är det 

Europadomstolens rättspraxis som slår fast hur konventionen ska tolkas — 

																																																								
338 Fabris mot Frankrike p. 63, Wolter och Sarfert p. 62; Pla och Puncernau mot 
Andorra p. 44. Karhus beskrivning av situationskänslighet (2003 s. 803) liknar 
väsentligen tolkningsprocessen vid EMRD, där man framskrider från att beskriva det 
enskilda fallets fakta till att tillämpa konventionsrätten.	
339 Se Pla och Puncernau mot Andorra p. 56-57; se även domens delvis skiljaktiga 
mening av domare sir Nicholas Bratza, som motsätter sig Europadomstolens tolkning 
av det testamente som fallet gällde, samt domare Garlickis skiljaktiga mening, enligt 
vilken domstolens tolkning av testamentet går för långt i att förbjuda diskriminerande 
åtgärder privata emellan: “…what is prohibited for the State need not necessarily also 
be prohibited for individuals […] The whole idea of a will is to depart from the general 
system of inheritance, that is, to discriminate between potential heirs.” Garlickis kritik 
tycks dock delvis missa sitt mål, eftersom Europadomstolen inte ansåg att själva 
testamentsförordnandet utan dess tolkning av besvärsdomstolen var diskriminerande: 
“There is nothing in the will to suggest that the testatrix intended to exclude adopted 
grandsons. The Court understands that she could have done so but, as she did not, 
the only possible and logical conclusion is that this was not her intention” (p. 58).	
340 Viljanen J 2004 s. 525.	
341 Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 27.	
342 Danelius 2012 s. 45. Jfr Mikulić mot Kroatien p. 36.	
343 Se avsnitt 4.2.3.-5.	
344 Danelius 2012 s. 541.	
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orsaken till varför detta kapitel tillägnas just analys av rättspraxis. Detta hänger 

ihop med den för Europakonventionen centrala living instrument-läran, enligt 

vilken konventionen bör tolkas dynamiskt i belysningen av aktuella värderingar och 

den härskande samhällssynen i medlemsstaterna.345 	

Europakonventionen och dess tolkningspraxis utgör en europeisk minimistandard 

som medlemsstaterna inte får underskrida. Detta innebär att det alltid är tillåtet för 

medlemsstaterna att försäkra individer bättre rättigheter än de som försäkras i 

Europakonventionen, medan miniminivån inte får underskridas. Då den av 

Europakonventionen fordrade miniminivån är tillgodosedd får medlemsstaterna i 

princip att handla fritt. Detta kallas läran om margin of appreciation 

(“prövningsmarginal”). 346  Prövningsmarginalen är det utrymme där 

medlemsstaterna själv får göra val gällande vilken vidd och betoning 

konventionsrättigheterna har inom deras jurisdiktion. Medlemsstater tillmäts en 

bredare prövningsmarginal i synnerhet i fall där ingen konsensus gällande 

värderingar existerar medlemsstater emellan. 347  Då en sådan konsensus 

utvecklas, blir dock staters prövningsmarginal snävare. 348  När utvecklingen i 

medlemsstaterna pekar på en konsensus i en värderingsfråga, är sannolikheten 

större att denna uppfattning styrks även av Europadomstolens avgöranden och 

inskränker medlemsstaternas prövningsmarginal i frågan.349	

Medlemsstaterna kan inte helt fritt göra val inom sin prövningsmarginal. Att 

åtgärder bör vara proportionerliga innebär att de ska stå i rimlig proportion till det 

intresse de är avsedda att tillgodose.350 Denna proportionalitetsprincip är relevant 

då olika konventionsrättigheter vägs mot varann och över huvud taget när staters 

åtgärder utvärderas. 351  Principen får allt större tillämpning i fall som gäller 

																																																								
345 Danelius 2012 s. 50; Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 27-28. Se bl.a. Pla och Puncernau 
mot Andorra p. 62, Emonet mot Schweiz p. 66, Brauer mot Tyskland p. 40 och 43, 
Marckx mot Belgien p. 41, Mitzinger mot Tyskland p. 41 och 43, Inze mot Österrike p. 
41 och Mazurek mot Frankrike p. 49.	
346 Danelius 2012 s. 52; Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 25-26; Rautiainen 2011 s. 1153-
1154. Se även Ropponen 2015 s. 221-236 för en fördjupad framställning av läran om 
prövningsmarginal.	
347 Danelius 2012 s. 54. Se bl.a. Fabris mot Frankrike p. 56, Konstantin Markin p. 126.	
348 Ropponen 2015 s. 236.	
349 Danelius 2012 s. 352. Ropponen (2015 s. 239-240) påpekar att domstolens metod 
gällande konsensus kan kritiseras för att sakna exakthet. Jfr även Rautiainens analys 
om konsensusläran (2011 s. 1155-1160).	
350 Danelius 2012 s. 53. Se även avsnitten 4.2, 4.3 och 4.4 nedan.	
351 Viljanen J 2004 s. 524; Ropponen 2015 s. 247.	
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värderingsfrågor, såsom utomäktenskapliga barns rättigheter. En gemensam 

europeisk värdeuppfattning inskränker medlemsstaternas prövningsmarginal och 

höjer tröskeln för att intresset ifråga kan överskridas av ett annat intresse. 

Ropponen framhåller dock att proportionalitetsprincipen inte väsentligen hänger 

ihop med prövningsmarginalen utan tillämpas självständigt.352	

Medlemsstaters skyldigheter under konventionen innebär inte endast att de 

avhåller sig från kränkande åtgärder (negativa förpliktelser). Domstolen har i sin 

praxis ansett att konventionsrättigheterna även medför positiva förpliktelser för 

medlemsstaterna. Medlemsstater bör aktivt tillgodose att individer kan åtnjuta 

konventionsrättigheter också i förhållande till andra enskilda individer.353 De facto 

framhävs de positiva skyldigheterna i horisontalrelationer. Flera positiva 

skyldigheter förknippas med bl.a. artikel 8.354 Dessa kan innebära lagstiftnings- 

eller andra myndighetsåtgärder inom ramen för medlemsstaternas 

prövningsmarginal.355	

Europakonventionens begreppssystem är autonomt i förhållande till 

medlemsstaternas egna begreppssystem, dvs. begreppen bör ges den innebörd 

de enligt konventionen har.356 Det är inte möjligt för medlemsstaterna att begagna 

sig av konventionens begrepp genom att ge dem en helt annan innebörd än de 

har i Europadomstolens praxis. Till exempel begreppet “egendom” i artikel P1-1 

har en autonom och vidsträckt innebörd357 som omfattar förutom fast och lös 

																																																								
352 Ropponen 2015 s. 252.	
353 Danelius 2012 s. 54. Koskelo (2012b s. 304-305) kritiserar detta, då hon anser att 
behandllingen vid domstol utesluter den andra parten i privata rättsförhållanden.	
354 Se bl.a. Marckx mot Belgien p. 31, Mikulić mot Kroatien p. 57, Znamenskaya mot 
Ryssland p. 28, Shofman mot Ryssland p. 33-34, Mizzi mot Malta p. 105, Różański 
mot Polen p. 60, Ebru och Tayfun Engin Çolak mot Turkiet p. 89, Jäggi mot Schweiz p. 
33, Paulík mot Slovakien p. 43, Tavlι mot Turkiet p. 28, Jevremović mot Serbien p. 
98-99, Emonet mot Schweiz p. 63, Phinikaridou mot Cypern p. 47, Kalacheva mot 
Ryssland p. 31, Grönmark mot Finland p. 41, Backlund mot Finland p. 39, I.L.V. mot 
Rumänien (beslut) p. 34-35, Chavdarov mot Bulgarien p. 36, Pascaud mot Frankrike 
p. 55, Krušković mot Kroatien p. 28-29, Iyilik mot Turkiet p. 26, Röman mot Finland 
p. 45, Tsvetelin Petkov mot Bulgarien p. 47.	
355 Mikulić mot Kroatien p. 58, Odièvre mot Frankrike p. 40, Ebru och Tayfun Engin 
Çolak mot Turkiet p. 90, Phinikaridou mot Cypern p. 57, Grönmark mot Finland p. 51, 
Chavdarov mot Bulgarien p. 46. Se Danelius 2012 s. 347, Pascaud mot Frankrike p. 
59, Ahrens mot Tyskland p. 65 och 68,  A. L. mot Polen p. 66, Laakso mot Finland p. 
49, Röman mot Finland p. 54, Fabris mot Frankrike  p. 74, Konstantinidis mot 
Grekland p. 47, Canonne mot Frankrike (beslut) p. 29.	
356 Danelius 2012 s. 51; Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 26-27.	
357 Danelius 2012 s. 539. Se även Fabris mot Frankrike p. 49.	
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egendom även begränsade sakrätter samt legitima förväntningar av ekonomiska 

förmåner.358 	

4.2. Rätten att känna till sitt ursprung 
Barnets rätt att känna till sitt ursprung anses viktigt både i folkrätten och i de 

nordiska rättsordningarna.359 I folkrättsligt hänseende baserar sig barnets rätt att 

känna till sitt ursprung på barnkonventionens artikel 7360 och anses i belysning av 

stadgad europeisk praxis ingå i Europakonventionens art. 8, som garanterar var 

och en skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.361 

Begreppet “familjeliv” har länge av Europadomstolen ansetts avse även 

familjeförhållanden utom äktenskap.362 För att “familjeliv” i artikel 8 mening ska bli 

tillämplig, krävs att det finns eller funnits ett faktiskt personligt förhållande 

familjemedlemmar emellan, en faktisk familjeförbindelse.363 En sådan förbindelse 

bör enligt Europadomstolen skyddas. 364  Denna saknas ofta i förhållanden 

utomäktenskapliga barn och fäder emellan, där fadern inte frivilligt har velat 

																																																								
358 Danelius 2012 s. 539.	
359 Lødrup — Agell — Singer 2003 s. 129-130.	
360  Barnkonventionens artikel 7 är en av de rättigheter som betraktas som 
undantagslöst bindande för samtliga medlemsstater i konventionen (Saldeen 1997 s. 
732). Singer (2000 s. 402-403) påpekar att barnkonventionens artikel 8 på basis av 
sin ordalydelse kunde utgöra en starkare bas för rätten att känna sitt ursprung. Se 
även Singer 2012 s. 84-85.	
361 Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 362-363, 393-395. Se bl.a. Rasmussen mot Danmark p. 
33, Nylund mot Finland (beslut), Mikulić mot Kroatien p. 51-55, A. M. M. mot 
Rumänien p. 51, Mizzi mot Malta p. 102, Ebru och Tayfun Engin Çolak mot Turkiet p. 
83, Jäggi mot Schweiz p. 25, Paulík mot Slovakien p. 42, Tavlι mot Turkiet p. 25. — 
Artikel 8 anses vara en allmän artikel vid sidan av artiklarna 5, 9 och 10 vad gäller 
skyddet av privatlivet. Att inkludera privatlivet vid sidan av familjeliv, hem och 
korrespondens anses motiverat då skydd av dessa senare tre oftast förutsätter skydd 
av privatlivet. Danelius 2012 s. 346-347. Se även Rasmussen mot Danmark p. 33. Se 
JM 56/0213 s. 29.	
362 Se bl.a. Keegan mot Irland p. 44-45, Kroon m.fl. mot Nederländerna p. 30, Nylund 
mot Finland (beslut), Merger och Cros mot Frankrike p. 44, Emonet mot Schweiz p. 
34, Turnalι mot Turkiet p. 32, Yiğit mot Turkiet p. 94, Chavdarov mot Bulgarien p. 40, 
Anayo mot Tyskland p. 55, Schneider mot Tyskland p. 79, Ahrens mot Tyskland p. 58, 
Kautzor mot Tyskland p. 61.	
363 Se bl.a. Znamenskaya mot Ryssland p. 27, Emonet mot Schweiz p. 33, Anayo mot 
‘tyskland p. 56, Schneider mot Tyskland p. 80. I vissa fall har domstolen kommit fram 
till att även tilltänkta familjeförbindelser kan skyddas av artikel 8. Se t.ex. Schneider 
mot Tyskland p. 81, Ahrens mot Tyskland p. 58, Kautzor mot Tyskland p. 61, Kroon 
m.fl. mot Nederländerna p. 30, Mikulić mot Kroatien p. 51, Brauer mot Tyskland p. 30, 
Mitzinger mot Tyskland p. 32.	
364  Keegan mot Irland p. 50, Kroon m.fl. mot Nederländerna p. 32, Yousef mot 
Nederländerna p. 52 och 67.	
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erkänna sitt faderskap. Faderskapsmål har dock i rättspraxis ansetts tillhöra 

“privatlivet” i artikel 8.365 	

Rätten att känna till sitt ursprung hänger samman med kravet på likabehandling av 

barn oavsett börd. Europakonventionen förutsätter att medlemsstaten tillgodoser 

barns familjerättsliga status utan att diskriminera mellan barn utom och inom 

äktenskap. Tolkningen har varit härskande sedan domstolen i Marckx-fallet år 

1979 konstaterade att det existerar en ökande europeisk konsensus gällande 

likabehandling av barn inom och utom äktenskap.366 Detta innebär att tröskeln för 

en avvikelse från jämlikhetskravet är hög och medlemsstaternas 

prövningsmarginal snäv.367  	

Europadomstolen har ansett att barn i alla åldrar har ett djupgående intresse att 

känna till sanningen om sin personliga identitet, inklusive sin härkomst.368 Detta 

intresse skyddas framför allt mellan föräldern och barnet, men vanligtvis inte i 

fråga om avlägsnare släktingar.369 En persons behov av att känna till sin härkomst 

anses inte urvattnas inte med åldern, utan förstärkas.370 	

																																																								
365 Se bl.a. Rasmussen mot Danmark p. 33, Nylund mot Finland (beslut), Mikulić mot 
Kroatien p. 51-55, A.M.M. mot Rumänien p. 51, Mizzi mot Malta p. 102, Ebru och 
Tayfun Engin Çolak mot Turkiet p. 83, Jäggi mot Schweiz p. 25, Paulík mot Slovakien 
p. 42, Tavlι mot Turkiet p. 25, Jevremović mot Serbien p. 97, Phinikaridou mot Cypern 
p. 45, Turnalι mot Turkiet p. 32 och 35, Grönmark mot Finland p. 39, Backlund mot 
Finland p. 37, Anayo mot Tyskland p. 58, Pascaud mot Frankrike p. 45, Krušković mot 
Kroatien p. 18, Schneider mot Tyskland p. 82, Ahrens. mot Tyskland p. 60, A.L. mot 
Polen p. 59-60, Laakso mot Finland p. 38, Röman mot Finland p. 43, Tsvetelin Petkov 
mot Bulgarien p. 44, Gueye mot Italien (beslut) p. 30, Silva och Mondim Correia mot 
Portugal p. 51.	
366 Marckx mot Belgien p. 41; se även Inze mot Österrike p. 41, Phinikaridou mot 
Cypern p. 58, Fabris mot Frankrike p. 57 samt Danelius 2004 s. 155; 2012 s. 371, 
374.	
367 Se bl.a. Fabris mot Frankrike  p. 59. Se Büchler 2016 s. 46-48. Friedman har 
påpekat att de västerländska samhällenas värderingsutveckling lutar mot att barn inte 
får särbehandlas på basis av börd (Friedman 2004 s. 127). Utveckligen i Europa 
återspeglar således utvecklingen i t.ex. amerikansk rätt (Grossman — Friedman 2011 
s. 239).	
368  Ebru och Tayfun Engin Çolak mot Turkiet p. 94, Jäggi mot Schweiz p. 38, 
Jevremović mot Serbien p. 106, Phinikaridou mot Cypern p. 45, Grönmark mot Finland 
p. 48, Backlund mot Finland p. 46, Pascaud mot Frankrike p. 62, Godelli mot Italien p. 
52, Konstantinidis mot Grekland p. 47, Călin m.fl. mot Rumänien p. 83.  Jfr även 
Krušković mot Kroatien p. 34, där domstolen ansåg att rätten att få den biologiska 
sanningen juridiskt bekräftad gäller även fadern till dennes biologiska barn.	
369 Danelius 2012 s. 372. Se Menéndez Garcia mot Spanien (beslut), där klagande ville 
få sin fars biologiska fars faderskap bekräftat. Europadomstolen ansåg att behovet av 
att känna till sitt ursprung minskar i och med att det potentiella släktskapsförhållandet 
blir avlägsnare. Jfr även Mikulić mot Kroatien p. 64, Pascaud mot Frankrike p. 62, 
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För ett utom äktenskap fött barn som vill utreda sin härkomst är faderskapstalan 

en sista utväg ifall den misstänkte biologiska fadern är motvillig att delta i DNA-

test371 eller erkänna faderskapet.372 Därför har rätten att känna till sitt ursprung 

övervägande aktualiserats i fall där medlemsstater har valt att t.ex. genom 

tidsfrister begränsa utom äktenskap födda barns rätt till faderskapstalan.373 Sedan 

Phinikaridou-fallet år 2007 har domstolen konstaterat en ökad trend mot att inte 

begränsa faderskapstalan med tidsfrister, även om ingen europeisk konsensus 

ännu uppstått.374 Ofta har de problematiska fallen gällt övergångsbestämmelser, 

såsom den finska femårsfataljen eller olika cut-off-datum som gäller äldre barn.375 	

Medlemsstater får under vissa förutsättningar ingripa i rättigheterna under artikel 

8. Enligt artikelns andra stycke måste ingreppet grunda sig på lag, tillgodose ett av 

de i artikeln uppräknade allmänna eller enskilda intressena, och vara nödvändigt i 

ett demokratiskt samhälle.376  Lagen får inte vara godtycklig, och måste vara 

tillgänglig för allmänheten och tillräckligt precis för att dess tillämpning ska vara 

förutsebar.377 Legitima ändamål för ingreppet kan vara t.ex. nationell säkerhet eller 

offentlig trygghet. För att ingreppet är tillåtet krävs vidare ett angeläget 

samhälleligt behov (“pressing social need”) och att ingreppet är i linje med 

proportionalitetsprincipen. 378  Med andra ord måste det finnas ett betydande 

allmänt intresse som motiverar ingreppet. Samtidigt bör medlemsstaten ha 

genomfört en grundlig intresseavvägning mellan samhällets och individens behov. 	
																																																																																																																																																																								
Iyilik mot Turkiet p. 33, Canonne mot Frankrike (beslut) p. 30. Europadomstolen 
anser inte att släktingar har någon skyldighet att delta i DNA-test, eftersom deras rätt 
att vägra deltagande skyddas av deras rätt till privatlivet i artikel 8.	
370 Jäggi mot Schweiz p. 40, Pascaud mot Frankrike p. 65, Godelli mot Italien p. 56.	
371  Europadomstolen anser att DNA-test i dagens läge är den övervägande mest 
pålitliga bevisningen i faderskapsmål. Se Kalacheva mot Ryssland p. 34, Brauer mot 
Tyskland p. 43, Tsvetelin Petkov mot Bulgarien p. 55, Canonne mot Frankrike (beslut) 
p. 25.	
372 Se Mikulić mot Kroatien p. 60. Jfr även Jevremović mot Serbien p. 108. Enligt 
serbisk rätt kunde inte en faderskandidat tvingas till DNA-test. Europadomstolen 
ansåg att de inhemska domstolarna i sådana fall måste basera sin dom på annan 
bevisning.	
373 Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 397-399.	
374 Phinikaridou mot Cypern p. 58-59, Grönmark mot Finland p. 52-53, Backlund mot 
Finland p. 51, Laakso mot Finland p. 52, Röman mot Finland p. 57, Konstantinidis mot 
Grekland p. 44, Călin m.fl. mot Rumänien p. 96, Silva och Mondim Correia mot 
Portugal p. 55.	
375 Se de finska fallen Grönmark, Backlund, Röman och Laakso, samtliga mot Finland, 
samt Brauer, Mitzinger och Wolter och Sarfert, samtliga mot Tyskland.	
376 Se bl.a. Emonet mot Schweiz p. 67, Anayo mot Tyskland  p. 63.	
377 Danelius 2012 s. 351.	
378 Danelius 2012 s. 351.	
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Europadomstolen har inte ansett att tidsfrister för faderskapstalan i sig är 

konventionsvidriga.379 Andra privata intressen kan väga tyngre än den inskränkta 

rättigheten. Europadomstolen har konsekvent godkänt att faderns och dennes 

familjs behov av rättssäkerhet och beständighet i familjeförhållanden, inklusive 

arvsrätten,380 utgör ett i sig legitimt ändamål.381 I fråga om faderskapsmål har 

intresseavvägningen i art. 8.2 således handlat om att balansera barnets rätt att 

känna till sitt ursprung med den biologiska faderns och dennes familjs rätt till 

rättssäkerhet. 382  Europadomstolen har i sin tolkningspraxis betraktat som 

avgörande tidpunkten för barnets kännedom om sin biologiska fars person samt 

möjligheten till alternativa, extraordinära rättsmedel i fall tidsfristen löpt ut.383. 

Kränkningar har utdömts i fall där tidsfristerna är orubbliga och inte tar hänsyn till 

individuella omständigheter eller bjuder på alternativa rättsmedel i individuella 

fall384, eftersom en genuin intresseavvägning mellan konkurrerande rättigheter i 

sådana fall saknas.385 Barnet bör ha en verklig möjlighet att åtminstone en gång 

väcka faderskapstalan.386 	

Att påstå att de omständigheter som talar för respektive mot en kränkning i 

faderskapsmål alltid skulle vara förutsebara för medlemsstatens myndigheter vore 

																																																								
379 Se bl.a. Phinikaridou mot Cypern p. 51-52, Grönmark mot Finland p. 47, Backlund 
mot Finland p. 45 och 49, A. L. mot Polen p. 71, Laakso mot Finland p. 45, Röman 
mot Finland p. 50, Konstantinidis mot Grekland p. 46, Silva och Mondim Correia mot 
Portugal p. 57.	
380 Konstantinidis mot Grekland p. 52.	
381 Se t.ex. Grönmark mot Finland p. 45, Backlund mot Finland p. 43 och 46, A. L. mot 
Polen p. 64, Laakso mot Finland p. 44, Röman mot Finland p. 49, Fabris mot Frankrike  
p. 66, Călin m.fl. mot Rumänien p. 90.	
382 Phinikaridou mot Cypern p. 54, Laakso mot Finland p. 46, Röman mot Finland p. 
51, Călin m.fl. mot Rumänien p. 85 och 92, Silva och Mondim Correia mot Portugal p. 
53.	
383 Se t.ex. Phinikaridou mot Cypern p. 54, Grönmark mot Finland p. 49, Laakso mot 
Finland p. 47, Konstantinidis mot Grekland p. 49, Silva och Mondim Correia mot 
Portugal p. 58.	
384 Mizzi mot Malta p. 134-136, Phinikaridou mot Cypern p. 62 och 65, Grönmark mot 
Finland p. 50 och 55, Backlund mot Finland p. 47 och 55, Laakso mot Finland p. 48 
och 52, Röman mot Finland p. 52-53 och 57, Călin m.fl. mot Rumänien p. 99.	
385 Laakso mot Finland p. 53, Röman mot Finland p 58, Călin m.fl. mot Rumänien p. 
101. Jfr dock Konstantinidis mot Grekland p. 58. Den grekiska tidsfristen var inte 
absolut, men klagande hade inte kunnat anföra motskäl för att fataljien inte skulle 
tillämpas på honom. Jfr även Silva och Mondim Correia mot Portugal p. 65. Portugal 
tillämpar en tidsfrist som löper ut tio år från barnets myndighetsålder.	
386 Călin m.fl. mot Rumänien p.94-95. I fallet hade de klagandes tidsfrist löpt ut ett år 
från deras födelse. Detta innebar att deras rätt till faderskapstalan i praktiken var 
beroende av deras vårdnadshavares val och agerande. Domstolen utdömde en 
kränkning av artikel 8.	
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vilseledande. I Backlund mot Finland konstaterade domstolen att klagande inte 

hade haft möjlighet att bevisa faderskapet, då DNA-bevisning inte ännu var 

tillgänglig på 1970- och 1980-talen. I Laakso mot Finland ursäktade domstolen 

klagande för att denna misstagit sig gällande underhållsavtalets rättsverkningar. 

Åter i Konstantinidis mot Grekland fann domstolen att en tidsfrist på ett år från 

myndighetsåldern inte var konventionsvidrig, då den inte tillämpades 

undantagslöst.387 I Silva och Mondim Correia mot Portugal fann domstolen att den 

portugisiska tidsfristen var tillräckligt flexibel. 388  Att domstolens tolkningslinje 

fluktuerar är utmanande om inte rentav problematiskt ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv, eftersom medlemsstater förväntas på basis av 

rättspraxis dra slutsatser för vad konventionen kräver av deras rättsordningar. 	

Domstolen har naturligtvis även behandlat fall där den biologiska fadern är 

klagande. Faderns rätt till negativ eller positiv faderskapstalan kan anses 

återspegla barnets rätt till kännedom om sitt ursprung, eftersom faderskapstalan 

siktar på att det juridiska faderskapet ska motsvara det biologiska. 389  Enligt 

domstolen bör biologiska fäder ha en skälig möjlighet att väcka positiv 

faderskapstalan. 390  Domstolen har inte förutsatt att män ska ha en i tid 

obegränsad rätt att väcka talan om upphävande av faderskap, men en sådan rätt 

bör anses existera. 391  I fråga om en biologisk fars rätt att få en 

faderskapspresumtion upphävd existerar för närvarande ingen europeisk 

konsensus, men en sådan kan naturligtvis utvecklas i framtiden.392 	

																																																								
387 Konstantinidis mot Grekland p. 57.	
388 Silva och Mondin Correia mot Portugal p. 65-67. Intressant nog tog domstolen inte 
hänsyn till att den första klagande inte haft tillgång till DNA-bevisning under 
tidsfristen, vilket varit avgörande för fallet Backlund.	
389 Se Tavlι mot Turkiet p. 34.	
390 Se Różański mot Polen p. 79.-80.	
391 Se X mot Sverige, kommissionens beslut 1982, Rasmussen mot Danmark p. 42, 
Shofman mot Ryssland p. 46, Mizzi mot Malta p. 115. Jfr även Keegan mot Irland p. 
54-55, där domstolen fann att svarandestaten hade brutit mot sina förpliktelser under 
art. 8 då modern till ett utomäktenskapligt barn kunde bortadoptera barnet utan att 
underrätta den biologiska fadern om detta. Hokkanen mot Finland gällde en fars rätt 
till umgänge efter moderns död. I Kroon m.fl. mot Nederländerna (p. 40) ansåg 
domstolen att biologiska fakta i fallet vägde tyngre än faderskapspresumtionen, då 
den grundade sig på ett äktenskap vari makarna varit separerade i flera år innan 
barnets födelse. Jfr även fallet Tavlι mot Turkiet samt Iyilik mot Turkiet, domarna 
Pinto de Albuquerques och Kellers skiljaktiga mening.	
392 Chavdarov mot Bulgarien p. 47, Schneider mot Tyskland p. 100, Ahrens mot 
Tyskland p. 27-28 och 70, Kautzor mot Tyskland p. 68, 71-72 och 79, Nylund mot 
Finland (beslut).	
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I familjeförhållanden skyddar konventionen ofta biologiska och sociala fakta 

framom legala presumtioner, om inte vägande motskäl anförs.393 Domstolen har 

bl.a. ansett att barn inte bör belastas av hur deras föräldrar valt att gå tillväga för 

att bli föräldrar.394 Domstolen har dock ansett att barnets bästa kan fordra att den 

biologiska sanningen överensstämmer med den juridiska, även om barnets sociala 

verklighet har ändrats.395 Rätten till kännedom om sitt biologiska ursprung har inte 

heller ansetts undantagslöst, i fall vägande skäl talar mot en sådan rätt.396 	

I det följande presenteras och analyseras de centrala rättsfallen gällande rätten att 

känna till sitt ursprung: Marckx mot Belgien, Phinikaridou mot Cypern samt 

Grönmark, Backlund, Röman och Laakso, samtliga mot Finland. 	

4.2.1. Marckx mot Belgien  

Utom äktenskap födda barns rätt till jämlik behandling fick sin första utförliga 

EMRD-behandling i fallet Marckx mot Belgien år 1979, där EMRD utdömde en 

kränkning av artiklarna 8, 14 med 8 och artikel 14 med artikel P1-1.397 Fallet berör 

även arvsrättslig icke-diskriminering och rättssäkerhet och fungerar således som 

ett slags origo för dessa tre rättigheter. 	

Klagande Paula Marckx hade 16.10.1973 fött en dotter utom äktenskap. 

Klagomålet gällde barnets juridiska statusställning respektive sin mor. För att 

skapa ett juridiskt familjeförhållande mellan mor och dotter var Marckx enligt 

belgisk lag tvungen att skilt erkänna sitt moderskap, vilket hon gjorde tretton dagar 

																																																								
393  Se Tavlι mot Turkiet p. 35. I fallet hade klagande förvägrats omprövning av 
faderskapsfrågan till ett barn som fötts till hans före detta fru, trots att den DNA-
teknik som blivit tillgänglig påvisade att han inte var far till barnet och trots att barnet 
inte motsatte sig faderskapstalan. Se även Phinikaridou mot Cypern p. 55, Grönmark 
mot Finland p. 56, I. L. V. mot Rumänien (beslut) p. 39, Chavdarov mot Bulgarien p. 
38, Iyilik mot Turkiet p. 31.	
394 Mennesson mot Frankrike p. 100, Labassee mot Frankrike p. 79, Foulon och Bouvet 
mot Frankrike p. 58. Fallen gällde fastställande av föräldraskapsförhållande till barn 
som fötts av surrogatmoder. Domstolen konstaterade att dessa barn bör ha rätt till 
fastställande av faderskap till sin biologiska far.	
395  Se Mandet mot Frankrike p. 56. Jfr domare Nussbergers skiljaktiga mening. 
Nussberger kritiserar att det i fallet inte utförts något DNA-test, som skulle ha 
slutgiltigt avgjort den materiella sanningen i faderskapsfrågan. Jfr även Gueye mot 
Italien (beslut) p. 38, där domstolen ansåg att barnets bästa talade mot umgängesrätt 
med den biologiska fadern.	
396 Se Odièvre mot Frankrike p. 44-48, där rätten till anonym födsel vägdes mot 
barnets rätt att känna till sin härkomst. Jfr även I. L. V. mot Rumänien (beslut) p. 44-
45, Godelli mot Italien p. 57. I svensk rätt fanns fram till år 1917 rätten att föda 
anonymt (Saldeen 1996 s. 252; Singer 2012 s. 22).	
397 Marckx mot Belgien (6833/74), dom 13.6.1979.	
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efter förlossningen. För att ytterligare bekräfta sitt barns arvsrättsliga ställning 

respektive henne var hon dessutom tvungen att formellt adoptera barnet, då utom 

äktenskap födda erkända barn i Belgien hade en sämre arvsrättslig ställning än 

barn i äktenskap.398 Även då fick dottern inte någon arvsrättslig ställning som 

motsvarade i äktenskap födda barns, då hon inte kunde ärva sin mors släktingar 

enligt den laga arvsordningen. Endast full legitimering som barn i äktenskap hade 

säkerställt henne denna rätt.399 	

Artikel 8 jämte 14 konstaterades vara tillämpliga på fallet.400 Ordalydelsen “var och 

en” innebar enligt majoriteten att “familjeliv” skyddades även i fråga om familjer där 

inget äktenskap ingåtts, eftersom artikeln inte specifikt nämnde äktenskap. Att det 

i fallet existerade en faktisk familjeförbindelse mellan mor och dotter innebar 

positiva skyldigheter för den belgiska staten respektive Paula Marckx rättigheter 

under artikel 8.401 	

Domstolen hänvisade till kriterier etablerade i tidigare praxis 402  angående 

tillämpningen av artikel 14: en förbjuden diskriminering görs utan någon objektiv 

och rimlig grund (“has no objective an reasonable justification”) och utan ett 

legitimt ändamål (“legitimate aim”). Också avsaknaden av ett rimligt proportionellt 

förhållande mellan medel och ändamål (“reasonable relationship of proportionality 

between the means employed and the aim sought to be realised”) innebär att en 

annars tillåten distinktion är förbjuden enligt konventionen.403 Medlemsstater har 

således en skyldighet att undvika all diskriminering som grundar sig på härkomst.	

Fallet behandlade också klagandenas arvsrättsliga ställning (rätt att göra 

testamente, rätt till jämlik behandling i arvsrättsliga situationer). EMRD:s slutsats 

var att utom äktenskap födda barns olika behandling i arvsrättsliga situationer 

																																																								
398 Marckx mot Belgien p. 14-15, 17.	
399 Marckx mot Belgien p. 19.	
400  Se domare Fitzmaurices skiljaktiga mening, där han argumenterar emot 
utvidgningen av artikel 8:s tillämpningsområde utöver artikeln ordalydelse och dess 
förarbeten.	
401  Marckx mot Belgien p. 31. Det är osäkert vilken juridisk vikt “faktisk 
familjeförbindelse” tillmäts i EMRD:s och finska domstolars praxis i dylika ärenden. 
Begreppet nämns ofta, men tycks sällan utgöra någon avgörande faktor i 
utformningen av domslutet.	
402  Det sk. “Belgian Linguistic”-fallet: Fallet “berörande vissa aspekter av lagar 
gällande språkbruk i undervisning i Belgien” mot Belgien (1474/62, 1677/62, 
1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64), dom 23.7.1968.	
403 “Belgian Linguistic” p. 10 (s. 31), Marckx mot Belgien p. 33.	
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kränkte artikel 8 med 14.404 Samtidigt var inte begränsningen i Paula Marckx’ 

testationskompetens vis-à-vis sin dotter godtagbar och kränkte hennes rätt under 

artikel P1-1 sammantaget med artikel 14. 405  Domstolen betonade att bägge 

parters rätt kränktes: barnets, som i förhållande till sin arvsrätt var helt beroende 

av sina föräldrars handlingar och val, och modern, som omöjligen kunnat “äkta” sitt 

barn och således måste välja mellan att erkänna sitt moderskap, adoptera sitt eget 

barn eller genom testamente säkra barnets arvsrättsliga ställning gentemot henne. 

Att barn utom äktenskap inte kunde ärva sin mors släktingar ansågs också vara 

diskriminerande.406  	

Dessa hänsyn ledde EMRD till slutsatsen att etablerade familjeförhållanden inte 

väger tyngre än ett barns rätt till jämlik behandling: 	

La Cour ne discerne aucune justification objective et raisonnable des différences de 
traitement dont il s’agit ici. Certes, la ‘paix’ des familles ‘legitimes’ peut parfois être troublée 
si l’enfant ‘naturel’ entre juridiquement dans la famille de sa mère à l’égal de l’enfant issu 
d’un mariage, mais cette considération n’autorise pas á le priver de droits fondamentaux.	
Domstolen upptäcker inte något objektivt eller förnuftigt berättigande för den 
olikabehandling som nu undersöks. Visserligen kan “stillheten” hos “äkta” familjer ibland 
rubbas om ett “oäkta” barn lagligen inkluderas i sin mors familj på samma nivå som barn i 
äktenskap, men detta utgör inget syfte som berättigar berövandet av grundläggande 
rättigheter från det förra barnet.407	

Distinktionen var således inte konventionsenlig.408 	

EMRD:s tolkning har naturligtvis utvecklats sedan Marckx, men fallet utstakar flera 

principer som fortfarande är gällande idag och tillämpliga med tanke på FadL 67§. 

Det är värt att lägga märke till att fallet Marckx inte specifikt behandlar frågan om 

ett barns rätt att känna till sin härkomst. Fallets fakta handlade ju inte om att 

föräldraskapet var oklart (faderskapet till barnet omtalas över huvud taget inte). 

																																																								
404 Marckx mot Belgien p. 59. Jfr domare Vilhjálmssons delvis skiljaktiga mening, där 
han menar att familjerättens förmögenhetsrättsliga dimension faller utanför artikel 8:s 
tillämpningsområde. Vilhjálmsson tycks således förespråka en dikotomisk syn på 
familjerätten som skiljer åt personrätten från den förmögenhetsrättsliga sidan.	
405 Marckx mot Belgien p. 65.	
406 Marckx mot Belgien p. 56. Jfr domare O’Donoghues delvis skiljaktiga mening, där 
han menar att artikel 8 inte utsträcker sig till arvsrätten till en förälders 
familjemedlemmar.	
407 Marckx mot Belgien p. 43, 48.	
408 I stiftandet av faderskapslagens (11/2015) 67 § var det just frågan om etablerade 
familjeförhållanden som fick stor betydelse. Det framfördes att reformen skulle leda 
till att utom äktenskap och utom familjen födda barn skulle få rätt att göra intrång i en 
sedan länge stadgad familj, som möjligtvis hade förlitat sig på att inga 
testamentsåtgärder behövdes då dessa barn inte hade någon laga arvsrättslig 
ställning. Se ovan avsnitt 2.3.1.	
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Samtidigt är domen entydig vad gäller behandling i arvsrättsliga situtationer och 

utvecklade relativt mycket argumentering på denna fråga. 	

Gällande rättssäkerhet utstakar domstolen en tolkning som gynnar förbudet mot 

retroaktiv verkan: domstolens domar och tolkningslinjer ska inte verka retroaktivt 

på lagstiftningen eller rättsförhållanden: 	

[T]he principle of legal certainty, which is necessarily inherent in the law of the Convention 
and in Community Law, dispenses the Belgian State from re-opening legal acts or 
situations that antedate the delivery of the present judgment.409 	

Om denna tolkningslinje vore oförändrad idag, skulle det innebära att 

konventionen inte kräver att arvsrätten för barn för vilka femårsfataljen gäller 

återställs, om ärendet (arvsskiftet) kan anses vara avslutat innan 6.7.2010, dvs. 

datumet för Grönmark mot Finland. Senare fall visar dock att domstolen har ändrat 

sig på denna punkt.410 	

Flera av domarna kommenterade fallet. Domarna O’Donoghue och Pinheiro 

Farinha411  ansåg att artikel 8 inte kunde tillämpas på arvsrättsliga situationer 

(numera anses arvsrättsliga situationer allmänt falla under det första 

tilläggsprotokollets artikel 1)412. Domare Vilhjálmsson ansåg liksom sina kolleger 

att artikel 8 inte omfattade familjeförmögenhetsrätten.413 Den mest omfattande 

skiljaktiga meningen framfördes av domare Sir Gerald Fitzmaurice, som motsatte 

sig artikel 8:s utvidgade tillämpningsområde. Han ansåg att “familjeliv” inte 

omfattade statusförhållanden 414  och inte heller familjerättens 

																																																								
409 Marckx mot Belgien p. 58. Det är även denna punkt som ofta citeras i till stöd för 
rättssäkerhetshänsyn.	
410  President Koskelo stöder sig på denna punkt i Marckx-domen: “Marckx-
tapauksessa, jossa loukkausperusteena oli 8 artikla perhe-elämään liittyvänä ja 
yhdessä 14 artiklan kanssa, EIT katsoi, ettei tuomiosta johtunut sopimusvaltiolle 
velvollisuutta poistaa perintöoikeudellisen lainsäädännön syrjivyyttä taannehtivasti 
siltä ajalta, jonka sopimus oli ollut voimassa (Belgian osalta voimaantuloajankohta oli 
14.6.1955). Sitäkin selvempää täytyy olla, ettei ihmisoikeussopimuksesta johdu 
sopimusvaltiolle velvollisuutta poistaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
perintöoikeudellista syrjintää taannehtivasti ajalta, jolloin sopimus ei ylipäänsä ole 
ollut sopimusvaltion osalta voimassa.” Det verkar dock osannolikt att EMRD skulle 
behandla frågan om rätten till jämlik arvsställning annorlunda ratione temporis än 
rätten att känna till sitt ursprung.	
411 Pinheiro Farinha: “Succession […] does not in my opinion enjoy the protection of 
the Convention.”	
412 Se nedan avsnitt 4.4.	
413 Jfr domare Matschers yttrande. Matscher anser att arvsrätten ingår i artikel 8:s 
tillämpningsområde.	
414 Meningens p. 11: “Matters of civil status, and matters of family life, respectively, 
relate to different orders of juridical concepts.”	
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förmögenhetsrättsliga sida.415 I själva verket antydde uttrycket “familjeliv” inte det 

familjerättsliga rättsområdet över huvud taget: “Family law is not family life.”416 

Likaså var artikel P1-1 inte tillämpbar på arvsrätt, eftersom artikelns ordalydelse 

inte stödde en sådan tolkning. 	

Fitzmaurices åsikt är intressant, eftersom det tycks utgöra en motröst till den 

tolkningslinje som EMRD sedermera antog: en utvidgad tolkning av artikel 8. Hade 

omfattningen av artikel 8:s tillämpningsområde begränsats genom en strikt 

tolkning av artikelns ordalydelse, hade flera situationer kanske helt fallit utanför 

konventionens tillämpningsområde. Den rådande tolkningslinjen innebär dock att 

det är svårare på basis av konventionstexten att utröna just vilka rättigheter som 

konventionen värnar om. 	

4.2.2. Phinikaridou mot Cypern  

Fallet Phinikaridou mot Cypern dömdes ut 20.12.2007 medan Grönmark var 

anhängig vid Europadomstolen. Domen kan kallas en föregångare till de finska 

fallen, där domstolen etablerade kriterier för att utvärdera faderskapstalans 

fataliers konventionsenlighet. Klagande, som var född år 1945 utom äktenskap, 

fick först i december 1997 av sin döende mor veta namnet på sin antagna 

biologiska far. Den cypriotiska lagstiftningen hade gett alla utom äktenskap födda 

barn oavsett ålder rätt att väcka faderskapstalan. Denna talan hade dock en 

absolut tidsfrist på tre år efter lagens ikraftträdande. Fristen löpte ut 1.11.1994, tre 

år innan Phinikaridou hade en faktiskt möjlighet att väcka talan mot sin biologiska 

far. 	

De nationella domstolarna avslog Phinikaridous talan med hänvisning till 

treårsfataljen. Cyperns högsta domstol poängterade vikten av rättssäkerhet och 

beständighet i familjerättsliga relationer: att tillåta en faderskapstalan trots fataljen 

hade inneburit ett otillåtet inkräktande på familjens kärnområde. 	

																																																								
415 Meningens p. 15: “Admittedly, questions of inheritance can have repercussions on 
family life, but so can many other things — […] But inheritance is nevertheless a 
separate juridical category.”	
416 Meningens p. 15.	
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Med hänvisning till beslutet X mot Sverige417 från 1982 argumenterade högsta 

domstolen att fatalier för väckande av faderskapstalan inte stred mot 

konventionen.418 Domstolen instämde att frister för väckande av faderskapstalan i 

sig inte var konventionsvidriga. Fataljens karaktär och tillämpning kunde dock 

strida mot konventionen.419 Framför allt skulle Europadomstolen undersöka om de 

inhemska myndigheterna i enlighet med sin prövningsmarginal hade uträttat en 

balanserad avvägning mellan konkurrerande intressen, barnets rätt att känna till 

sin härkomst respektive den biologiska faderns rätt till rättsäkerhet och 

förutsebarhet.420 	

Europadomstolen konstaterade att den cypriotiska lagstiftningen i tillfredsställande 

mån försäkrade sådana personer rättigheter till faderskapstalan som kände till 

eller fick kännedom om sin biologiska fars identitet innan treårsfataljen löpte ut.421 

Däremot gav inte lagstiftningen samma möjlighet till personer som lärde känna till 

sin fars identitet först efter att fataljen hade löpt ut. En sådan strikt tillämpning av 

lagen, som inte tog hänsyn till fakta i individuella fall, inte kunde anses 

konventionsenlig.422 Staten hade inte heller visat att förvägrandet av talerätten 

hade skyddat vägande intressen på faderns och dennes släkts sida.423 Domstolen 

utdömde följaktligen en kränkning av artikel 8.	

4.2.3. Grönmark mot Finland  

Finland har av Europadomstolen blivit fälld i fyra enskilda domar för tillämpningen 

av femårsfatalen.424 Grönmark mot Finland är sannolikt den mest kända, eftersom 

fallet är identiskt med HD 2003:107, HD 2014:35 och HD 2015:97. Klagomålet 

avgjordes den 6 juli 2010.425 Europadomstolen kom enhälligt till slutsatsen att 

Finland hade kränkt klagandes rätt under artikel 8, särskilt hennes rätt till skydd av 

privatlivet, som omfattar faderskapsfastställelse. 	

																																																								
417 X mot Sverige (kommissionens beslut). Fallet gällde en man som ville väcka talan 
mot ett inom äktenskap fött barn för upphävande av faderskap.	
418 Phinikaridou mot Cypern p. 13.	
419 Phinikaridou mot Cypern p. 52.	
420 Phinikaridou mot Cypern p. 53.	
421 Phinikaridou mot Cypern p.61.	
422 Phinikaridou mot Cypern p. 65.	
423 Phinikaridou mot Cypern p. 64.	
424 Grönmark mot Finland, Backlund mot Finland, Röman mot Finland och Laakso mot 
Finland. Målet Kivioja mot Finland avskrevs då parterna nådde en förlikning i fallet.	
425  Ett tidigare finskt fall, Parviainen mot Finland, hade avskrivits på grund av 
klagandens inaktivitet.	
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Frågan var om svarandestaten Finland hade levt upp till sina positiva skyldigheter 

under artikel 8.426 EMRD konstaterade att femårsfataljen i sig hade ett legitimt 

ändamål427 , men att domstolen måste avgöra om tidsfristen till sin natur var 

konventionsenlig.428 Detta innebar en granskning av frågan om svarandestaten 

hade skapat en rättvis balans (“fair balance”) mellan konkurrerande rättigheter och 

intressen, vilket i detta fall innebar rättigheter och intressen privata emellan: 

barnets rätt att känna till sin härkomst å ena sidan, och den biologiska faderns och 

dennes släktgrens rätt till rättssäkerhet å andra sidan.429 Liksom i Phinikaridou-

fallet konstaterade domstolen att en betydande del av medlemsstaterna inte 

etablerade tidsfrister för barn att föra talan om faderskapsfastställelse mot den 

biologiska fadern, om än ingen konsensus uppkommit.430 Samtidigt existerade 

mycket brokiga lagstiftningar i länder som utstakade en tidsfrist för 

faderskapsfastställelse, med tidsfrister från ett till trettio år. 	

Det avgörande för att domstolen utdömde en kränkning blev femårsfataljens 

orubblighet i klagandes (Grönmark) fall — tidsfristen tog inte hänsyn till relevanta 

faktorer som talade för en uppluckring av fristen. Grönmarks far hade inte erkänt 

sitt faderskap. Klagande var minderårig när femårsfataljen gick ut, och hade därför 

inte själv haft möjlighet att väcka talan utan sin mors medverkan.431 Domstolen 

påpekade att klagande inte hade haft någon möjlighet att själv väcka 

faderskapstalan under femårsfataljen, vilket inte hade beaktats i högsta 

domstolens avgörande: 	

The Court has difficulties accepting the inflexible limitation period with the time running 
irrespective of a child’s age and legal capacity, and without providing any exceptions to the 
application of that period.432	

Trots att den biologiska sanningen låg utom tvivel, hade inte HD varit villig att 

justera rättsläget.433  Inga extraordinära rättsmedel fanns tillhanda.434  Även om 

tidsfristen till ytan hade ett legitimt ändamål (“legitimate aim”), var inte den 

																																																								
426 Grönmark mot Finland p. 42.	
427 Grönmark mot Finland p. 45.	
428 Grönmark mot Finland p. 46.	
429 Grönmark mot Finland p. 48	
430 “Indeed, a tendency could be ascertained towards a greater protection of the right 
of the child to have its paternal affiliation established” (Grönmark mot Finland p. 52).	
431 Grönmark mot Finland p. 54.	
432 Grönmark mot Finland p. 55.	
433 Grönmark mot Finland p. 56.	
434 Grönmark mot Finland p. 57.	
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absoluta begränsningen i tidsfristen proportionell i förhållande till detta syfte, utan 

inkräktade på kärnområdet till rätten till privatlivet:  	

Hence, even having regard to the margin of appreciation left to the State, the Court 
considers that the application of a rigid time-limit for the exercise of paternity proceedings, 
regardless of circumstances of an individual case and, in particular, the obligation to take 
action within that time limit, impairs the very essence of the right to respect for one’s 
private life under Article 8 of the Convention.435	

Yrkandet på skälig gottgörelse avslogs dock. Den finska staten hade argumenterat 

att klagande fortfarande kunde få rätt till arvet på nationell nivå, om den 

ursprungliga domen (HD 2003:107) återbröts och målet behandlades på nytt i 

domstol. Grönmark fick endast skälig gottgörelse för sina rättegångskostnader 

(500,00€).436 Senare avslogs Grönmarks ansökan om återbrytande (HD 2015:97) 

och hennes förlust av arvsrätt blev slutgiltig. 	

4.2.4. Backlund mot Finland 

Samma dag som Grönmark (6.7.2010) dömde Europadomstolen i fallet Backlund 

mot Finland. Omständigheterna i fallet skiljde sig från Grönmark i det att klagande 

Sven Backlund var född 12.5.1937 och hade varit fullvuxen under den tid som 

femårsfataljen löpte. Han hade ansökt om fastställande av faderskap år 2000 i 

Korsholms tingsrätt. DNA-bevisningen talade för biologiskt faderskap med 99,4% 

säkerhet. Tingsrätten avslog ansökan. Backlund överklagade beslutet till Vasa 

hovrätt, som uppehöll tingsrättens dom år 2004. Högsta domstolen beslöt år 2005 

att inte bevilja besvärstillstånd, vilket ledde Backlund till att överklaga domen till 

Europadomstolen. 	

I Strasbourg argumenterade Backlund att han inte varit medveten om att det fanns 

en tidsfrist för faderskapstalan. Han menade också att fram till fristens utgång 

1.10.1981 var det inte i praktiken möjligt för honom att väcka talan, eftersom hans 

mor hade avlidit år 1967 och inte kunde ge blodprov. DNA-undersökningar blev 

möjliga först under 1980-talet.437 Den finska staten å sin sida argumenterade att 

klagande hade haft möjlighet att väcka talan inom utsatt tid, eftersom han var 39 

år gammal när faderskapslagen trädde i kraft. Dessutom kunde endast en domstol 

avgöra om den medicinska utredningen varit tillräcklig för att fastställa 

																																																								
435 Grönmark mot Finland p. 59.	
436 Grönmark mot Finland, dom 12.7.2011, p. 15.	
437 Backlund mot Finland p. 30-31.	
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faderskapet. Lagreformen hade varit känd och omtalad i allmänheten. Backlund 

hade gått förlustig sin rätt.438 	

Liksom i Grönmark konstaterade domstolen att femårsfataljens ändamål i sig var 

legitimt (att etablera rättssäkerhet och beständighet i familjerelationer)439, och att 

frågan gällde om tidsfristen till sin natur eller tillämpning var konventionsenlig440, 

vilket innebar ett avgörande om en rättvis avvägning (“fair balance”) hade 

åstadkommits i fallet mellan konkurrerande rättigheter och intressen441, också 

privata emellan. 	

Backlund hade varit medveten om sin biologiska far då faderskapslagen trädde i 

kraft 1.10.1976. Han kunde inte heller tänkas ha varit ovetande om lagreformen, 

som på sin tid åtnjöt stor publicitet. Det som ledde domstolen till att konstatera en 

kränkning av artikel 8 gällde tidsfristens orubblighet i fall där pålitlig bevisning 

endast senare blev tillgänglig: 	

The Court has difficulties in accepting the inflexible limitation period with time running 
irrespective of a child’s ability to provide reliable evidence, and without providing any 
exceptions to the application of that period. […] The Court finds it difficult to accept that the 
national authorities allowed the legal reality to contradict the biological reality by relying on 
the absolute nature of the time-limit even though the applicant put forward new conclusive 
evidence.442	

Emedan Grönmark etablerade klagandes självständiga rätt att väcka talan, 

etablerade Backlund klagandes rätt att framföra pålitlig bevisning, då sådan 

endast senare blev tillgänglig. Den finska lagstiftningen bjöd inte heller på några 

alternativa rättsmedel i Backlunds fall.443 	

I januari 2011 yrkade Sven Backlund på sin andel av arvet, baserat på 

Europadomstolens fällande dom. Arvet han hade gått miste om var betydande (ca 

140 500,00€). Vid Europadomstolen avslogs hans yrkande på skälig gottgörelse, 

med undantag för rättegångskostnader på 500,00€, liksom i fallet Grönmark. 	

4.2.5. Röman mot Finland och Laakso mot Finland 

Efter HD 2012:11 började Finland bereda en helhetsreform av 

faderskapslagstiftningen. Finland hann dock få två fällande domar från Strasbourg 
																																																								
438 Backlund mot Finland p. 33-34.	
439 Backlund mot Finland p. 43, 45.	
440 Backlund mot Finland p. 44.	
441 Backlund mot Finland p. 46.	
442 Backlund mot Finland p. 53.	
443 Backlund mot Finland p. 11.	
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under beredningens lopp. Röman mot Finland handlade om en 1954 född 

klagande som fick veta år 2001 att hennes mors äkta man inte var hennes far. Ett 

underhållsavtal ledde henne till den man hon misstänkte var hennes biologiska far, 

och 6.2.2003 väckte hon faderskapstalan vid Vanda tingsrätt. Då talan avslogs i 

alla inhemska rättsinstanser, överklagade Röman domen till Europadomstolen, 

som tog målet till behandling. Ett DNA-test år 2007 visade att svarande var 

klagandes biologiska far med 99,99 % säkerhet. 	

Liksom i Grönmark och Backlund, fastslog Europadomstolen att klagande hade 

fråntagits sin rätt att väcka faderskapstalan fastän hon inte hade haft en realistisk 

möjlighet att skrida till rättsliga åtgärder under femårsfataljen, eftersom hon inte 

hade haft någon anledning att misstänkliggöra sin härkomst.444 Således hade 

svarandestaten inte gjort en godtagbar avvägning mellan intressen och rättigheter 

privata emellan, utan hade tilldelat faderns rättssäkerhet och berättigade 

förväntningar en oproportionerlig vikt i förhållande till barnets behov av rättsskydd 

och rätt att känna till sin härkomst. 	

Klagande i Laakso mot Finland föddes utom äktenskap år 1959 och fick veta vid 

sin fars död år 1999 att faderskapet aldrig var fastställt. 445  Han väckte 

faderskapstalan 15.5.2003 i Helsingfors tingsrätt, som avslog talan. Hovrätten 

uppehöll tingsrättens beslut. Högsta domstolen beviljade inte besvärstillstånd, 

varefter Laakso förde ärendet vidare till Europadomstolen år 2005, som tog upp 

ärendet till behandling. Laaksos biologiska far K.R. avled år 2008 medan ärendet 

var anhängigt vid Europadomstolen. Europadomstolen konstaterade att klagande 

inte kunde ha förväntats väcka talan under femårsfataljen, eftersom han var i den 

tron att faderskapet hade fastställts i samband med underhållsavtalet när han var 

två år gammal. I och med Laakso mot Finland uppställde Europadomstolen en 

relativt låg tröskel för att konstatera att klagande hade fråntagits sin laga rätt.446 	

Sammantaget innebär domarna Grönmark, Backlund, Röman och Laakso att 

personer som under femårsfataljen varit minderåriga, haft otillräcklig tillgång till 

medicinsk bevisning, inte känt till sin biologiska härkomst eller helt enkelt inte haft 

																																																								
444 Röman p. 57	
445 Laakso mot Finland p. 8.	
446 Jfr domarna de Gaetanos och Wojtyczeks skiljaktiga meningar, där de framför att 
ingen kränkning skett då klagande endast hade misstagit sig gällande lagens innehåll.	
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orsak att betvivla att faderskapet var fastställt, har enligt Europadomstolens praxis 

haft ett laga hinder att väcka talan innan 1.10.1981. Omständigheterna i Backlund 

är särskilt relevanta, eftersom alla under den tiden hade tillgång till samma 

medicinska bevisningsteknik. 	

Det är inte många olika scenarier som Europadomstolens praxis således utesluter. 

Dock innehöll Röman och Laakso även skiljaktiga meningar. I Röman ansåg 

domare Wojtyczek att klagande, som hade tvivlat sin härkomst redan i tonåren, 

borde ha kontrollerat uppgifterna i folkbokföringen och skridit till rättsliga åtgärder 

inom femårsfataljen. I Laakso ansåg domare de Gaetano att klagandes ovetskap 

om lagen och folkbokföringens innehåll inte ursäktade hans försummelse att väcka 

faderskapstalan: “This judgment should be read as not only condoning ignorance 

of the law and carelessness, but also rewarding it with EUR 6,000.”447 	

Laakso är utan tvekan den dom av de fyra som går längst i att förlåta en 

försummelse av femårsfataljen. Majoritetens slutsats antyder att nästan vilken 

oavsiktlig försummelse som helst angående fataljen var förlåtlig. Detta är något 

överraskande, då domstolen i Phinikaridou konstaterade att fatalier i sig inte är 

konventionsvidriga, utan deras absoluta karaktär och tillämpning.448 Även om det 

kan antas mänskligt att en person inte betvivlar sina föräldrars försäkringar att ett 

faderskap är juridiskt fastställt, tycks Laakso urvattna nästan alla grunder för 

uppehållande av tidsfrister för faderskapsfastställelse. 	

Därtill är det värt att notera att Europadomstolen ställde betydande vikt på det 

faktum att finska domstolar inte uträttade någon juridisk avvägning mellan olika 

parters intressen och rättigheter, utan tillämpade femårsfataljen schematiskt.449 

Europadomstolen betonar vikten av att avväga rättigheter mot varandra i enskilda 

fall, men den finska praxisen tycks förhålla sig negativt och ibland rentav fientligt 

till sådana avvägningar. Möjligtvis ses de som destabiliserande element som 

skapar rättslig osäkerhet i samhället. Desto fler öppna normer, desto svårare är 

det att förutspå utgången av en rättegång eller tillämpningen av en norm. Öppna 
																																																								
447 Laakso mot Finland, domare de Gaetanos skiljaktiga mening p. 5.	
448 Jfr Phinikaridou mot Cypern p. 63: “In the Court’s view, a distinction should be 
made between cases in which an applicant has no opportunity to obtain knowledge of 
the facts and, cases where an applicant knows with certainty or has grounds for 
assuming who his or her father is but for some reasons unconnected with the law 
takes no steps to institute proceedings within the statutory time-limit.”	
449 Laakso mot Finland p. 53.	
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normer undergräver rättssäkerhet. Dock är det värt att fråga varför juridisk 

argumentation över huvud taget skulle behövas, om regler alltid tillämpades 

mekaniskt.450	

4.3. Diskrimineringsförbudet och icke-diskriminering i 
arvsrättsliga förhållanden  
Europakonventionens diskrimineringsförbud återfinns i Konventionens art. 14, 

enligt vilken åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i Europakonventionen 

ska säkerställas utan diskriminering på någon i grund såsom kön, ras, hudfärg, 

språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet 

till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. 451  Artikelns 

ordalydelse innebär att Europadomstolen i sin praxis ansett att artikel 14 kan bli 

tillämplig endast tillsammans med en annan konventionsartikel, varför domstolen 

utreder om händelseförloppet i enskilda fall hänför sig till någon materiell rättighet i 

konventionen.452 För att frågan om diskriminering ska aktualiseras krävs även att 

det är frågan om likadana fall och jämförbara situationer.453 	

Även andra för Finland bindande folkrättsliga diskrimineringsförbud finns. Artikel 1 

i det tolfte tilläggsprotokollet (P12-1), som Finland utan reservationer har anslutit 

sig till, innehåller ett generellt diskrimineringsförbud, som stadgar att åtnjutandet 

av varje rättighet som anges i lag454 ska säkerställas utan diskriminering på någon 

i artikeln uppräknad grund, inklusive börd. Ingen ska diskrimineras av en offentlig 

myndighet på någon i artikeln angiven grund.455 Artikeln motsvarar den finska 

grundlagens (731/1999) 6 § 2 mom., enligt vilken ingen utan godtagbart skäl får 

särbehandlas på grund av bland annat ålder, ursprung eller någon annan orsak 

som gäller hans eller hennes person. Rättspraxis angående P12-1 är knapp.456 

																																																								
450 Jfr HD 2012:11 p. 28. Jfr även Aarnio 1989 s. 19-21.	
451 Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 661-662.	
452 Se Danelius 2012 s. 517; Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 662 samt Camp och Bourimi 
mot Nederländerna p. 34, Odièvre mot Frankrike p. 54, Merger och Cros mot 
Frankrike p. 38, Mizzi mot Malta p. 126, Brauer mot Tyskland p. 28, Fabris mot 
Frankrike p. 47, Mitzinger mot Tyskland p. 30.	
453 Danelius 2012 s. 519.	
454 Det generella förbudet mot diskriminering i artikel 12-1 förutsätter inte att en 
annan materiell konventionsrättighet blir tillämplig, utan det räcker med att den 
aktuella rättigheten angetts i (nationell) lag.	
455 Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 662.	
456 Danelius 2012 s. 517. Jfr dock fallet Sejdić och Finci mot Bosnien och Herzegovina 
(27996/06, 34836/06), dom 22.12.2009 (SS), där Europadomstolen tog ställning 
materiellt till både artikel 14 och artikel 12-1.	
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Protokollet är relativt nytt och har inte vunnit allmän anslutning 457 . Även 

barnkonventionens artikel 2 innehåller ett förbud mot diskriminering.458 Staten har 

enligt artikeln en skyldighet att aktivt tillgodose jämlik behandling mellan barn samt 

att skydda barn mot diskriminering till exempel på basis av börd. Rätten till jämlik 

behandling återfinns också i artikel 26 i FN:s internationella konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter459. 	

Artikel 14 är trots sin utformning inte absolut. En diskriminering kan enligt 

rättspraxis anses berättigad (“justified”), om diskrimineringen har ett legitimt 

ändamål (“legitimate aim”), och är proportionerlig med tanke på de medel som 

begagnats och ändamålet (“reasonable proportionality between the means 

employed and the aim pursued”) 460 , det vill säga den har en objektiv och 

godtagbar grund.461 Således är proportionalitetsprincipen central för att utvärdera 

om ett ingrepp varit diskriminerande eller ej. Detta har betydelse också i fråga om 

artiklarna 8 och P1-1: medlemsstaternas ingrepp i privat- och familjelivet samt 

egendomsförhållanden får inte vara otillåtet diskriminerande. 462  Det är 

svarandestaten som ska bevisa att dessa krav uppfylls.463	

Såsom ovan konstaterats464, har Europadomstolen konsekvent i sin rättspraxis 

betonat att barn bör behandlas lika oavsett börd.465 I bakgrunden till detta ligger 

framför allt den utveckling i medlemsstater som sedan Marckx-domen har tytt på 

en konsensus om att jämlikhet mellan barn inom och utom äktenskap var en 

																																																								
457 Av 47 medlemsstater har 20 anslutit sig till protokollet.	
458 Förbudet mot diskriminering i art. 2. är en av barnkonventionens grundläggande 
principer. De övriga är barnets bästa (art. 3), rätt till liv (art. 6) och rätt att uttrycka 
sina åsikter (art. 12) (Saldeen 1997 s. 732; Singer 2012 s. 38).	
459 FördrS 8/1976.	
460 Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 672-674. Det sk. belgiska språkmålet s. 30 p. 10, 
Lithgow m.fl. mot Förenta Konungariket p. 177, Inze mot Österrike p. 41, Mazurek 
mot Frankrike p. 48, Camp och Bourimi mot Nederländerna p. 37, Pla och Puncernau 
mot Andorra p. 61, Mizzi mot Malta p. 132, Paulík mot Slovakien p. 55, Brauer mot 
Tyskland p. 39, Fabris mot Feankrike p. 56, Mitzinger mot Tyskland p. 36.	
461 Danelius 2012 s. 520.	
462 Danelius 2012 s. 518.	
463 Yiğit mot Turkiet p. 71.	
464 Avsnitt 4.2.	
465 Se Johnston m.fl. mot Irland p. 74 (varom Danelius 2004 s. 156), Inze mot 
Österrike p. 41, Mazurek mot Frankrike p. 49, Camp och Bourimi mot Nederländerna 
p. 38, Pla och Puncernau mot Andorra p. 61, Merger och Cros mot Frankrike p. 48, 
Brauer mot Tyskland p. 40, Fabris mot Frankrike p. 58. Mitzinger mot Tyskland p. 43, 
46.	
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ytterst viktig värdering466 och av betydelse även för arvsrätten.467 I de fall som 

presenteras här har det inneburit att kravet på rättssäkerhet har fått ge vika, då 

detta krav vilar på en tillit till att diskriminerande lagstiftning ska bestå. 468 

Europadomstolen skyddar inte absolut rätten att ärva den biologiska föräldern469, 

men arvsordningen får inte vara diskriminerande mot barn utom äktenskap.470 	

Tillämpligheten har varierat mellan artikel 8 och artikel P1-1. Redan i Marckx-fallet 

ansåg Europadomstolen att succession enligt den legala arvsordningen är så nära 

förknippad med familjeliv att artikel 8 blir tillämplig.471 I senare rättspraxis har dock 

tolkningen om att succession behandlas under art. P1-1 varit på frammarsch.472 

Valet mellan artikel 8 och artikel P1-1 har tidvis avgjorts på basis av klagandes 

yrkanden473. Betydelse har tillmätts om fallet berör ett redan uppkommet arv474, 

om det uppstått en faktisk familjeförbindelse mellan arvlåtaren  och det biologiska 

barnet under den förras levnadstid475  ("familjeliv" i art. 8 förutsätter en sådan 

förbindelse), eller om klagande hade legitima, på den nationella rättsordningen 

baserade förväntningar om arv. 476  Angående den senare punkten anser 

domstolen att berättigade förväntningar skyddas främst om de skyddas även i 

																																																								
466 Se Danelius 2012 s. 527; Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 676 samt Brauer mot Tyskland 
p. 40, Wolter och Sarfert mot Tyskland p. 58.	
467 Danelius (2004 s. 156) förutspår en utveckling mot större jämlikhet på arvsrättens 
område.	
468 Camp och Bourimi mot Nederländerna p. 39, Brauer mot Tyskland p. 43.	
469 Se Odièvre mot Frankrike p. 56.	
470 FadL 67 § utgör en del av arvsordningen i att den stadgar om undantag till den 
legala arvsordningen.	
471 “Matters of intestate succession — and of disposition — between near relatives 
prove to be intimately connected with family life” (Marckx mot Belgien p. 51-53). 
Konventionen förutsätter dock inte t.ex. något laglottssystem. Se även Stoutt mot 
Irland (kommissionens beslut), Vermeire mot Belgien p. 28, Camp och Bourimi mot 
Nederländerna p. 33-35, Haas mot Nederländerna p. 40, Pla och Puncernau mot 
Andorra p. 26, Merger och Cros mot Frankrike p. 46, Yiğit mot Turkiet p. 95, Mitzinger 
mot Tyskland p. 32.	
472 Jfr bl.a. Fabris-domen (p. 48-55), där arvsrätten tolkas omfattas av artikel P1-1. Se 
även Inze mot Österrike p. 40, Mazurek mot Frankrike p. 43, Merger och Cros mot 
Frankrike p. 32.	
473 Se t.ex. Camp och Bourimi mot Nederländerna p. 33. Jfr Nee mot Irland (beslut).	
474 Inze mot Österrike p. 38.	
475 Brauer mot Tyskland p. 30: “…a right of succession between children and parents is 
so closely related to family life that it comes within the sphere of Article 8” / “…les 
droits successoraux entre enfants et parents sont si étroitement liés à la vie familiale 
qu’ils tombent sous l’empire de l’article 8”. Se även Merger och Cros mot Frankrike p. 
44, Znamenskaya mot Ryssland p. 26 och Mitzinger mot Tyskland p. 32.	
476 Fabris mot Frankrike p. 50, Wolter och Sarfert mot Tyskland p. 51.	
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andra omständigheter än då kraven framförs av utom äktenskap födda barn.477 

Domstolen har dock i fallet Haas mot Nederländerna fastställt att rätten till privatliv 

eller familjeliv i artikel 8 inte är tillämplig på yrkanden om arvsställning baserade 

på påstått juridiskt samband.478 Europadomstolen har även ansett att en tolkning 

av ett rent privaträttsligt rättsförhållande (testamente) kan vara diskriminerande i 

artikel 14 mening.479 	

Europakonventionen skyddar stadgade familjeförhållanden även i arvssituationer. I 

Zaieţ mot Rumänien konstaterade domstolen att upplösandet av ett 

adoptivförhållande kränkte artikel 8 och artikel P1-1, då handlingen, som siktade 

på att efter adoptivmoderns död omställa klagandens familjeförhållanden och i 

efterhand beröva henne av sitt arv, saknade ett legitimt ändamål och 

proportionalitet.480 	

I det följande presenteras de mest relevanta EMRD-rättsfallen för frågan om ante 

diem-fataljens konventionsenlighet: Mazurek och Fabris, bägge mot Frankrike, 

samt Brauer, Mitzinger och Wolter och Sarfert, samtliga mot Tyskland. 	

4.3.1. Mazurek mot Frankrike  

Claude Mazurek föddes utom äktenskap år 1942. Hans mor var fortfarande gift vid 

hans födsel, vilket innebar att han av den franska lagstiftningen betraktades som 

enfant adultérin,481  ett barn fött av äktenskapsbrott.482  Modern avled år 1990, 

varpå han på grund av sin status som enfant adultérin tilldelades en avsevärt 

mindre andel av arvet än konkurrerande arvingar. Han hade en halvbror, född 

1936 och legitimerad genom äktenskap, som skulle få en större andel av arvet. 

Mazurek överklagade skiftet. Han grundade sin talan på att den franska 

																																																								
477  Kolehmainen 2014 s. 92. Se bl.a. Fabris mot Frankrike p. 50, Mitzinger mot 
Tyskland p. 45.	
478 Haas mot Nederländerna p. 43. I detta enskilda fall tycks det faktum ha spelat in 
att den biologiska fadern var motvillig att erkänna sitt faderskap, och att klagande inte 
pålitligt kunnat visa det biologiska faderskapet. Domstolen påpekade också att 
klagande hade ett alternativt nationellt rättsmedel till förfogande (p. 44).	
479 Pla och Puncernau mot Andorra p. 60, Fabris mot Frankrike  p. 60.	
480 Zaieţ mot Rumänien passim.	
481 Se Fabris mot Frankrike p. 16, 27. År 1972 stiftade Frankrike en lag enligt vilken 
barn utom äktenskap skulle ha lika arvsrätt som barn av äktenskaplig börd, med 
undantag för barn som fötts till föräldrar som inte var gifta sinsemellan men varav 
åtminstone den ena var gift med någon annan.	
482 Den franska rätten innehöll tidigare denna särskilda familjerättsliga kategori av 
barn utom äktenskap.	
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lagstiftningen var diskriminerande respektive Europakonventionens artikel 8 och 

samt stred mot artikel P1-1. De franska domstolarna, inklusive cour de cassation, 

dömde dock till hans nackdel då syftet med lagstiftningen var att skydda den 

legitima familjen, inte att diskriminera mot barn utom äktenskap i sig. 	

Mazurek överklagade domen till Europadomstolen, som ansåg att fallet i första 

hand skulle granskas under artikel P1-1 med 14 483 . Tillämpningen av 

egendomsskydd var motiverad då arvet hade tillfallit klaganden och dennes bror 

vid moderns frånfälle.484 Att klagande hade särbehandlats på grund av börd var 

ostridigt. För att denna särbehandling skulle anses berättigad, förutsattes att det 

hade ett legitimt ändamål samt att de begagnade medlen var proportionella i 

förhållande till ändamålet. Domstolen fäste vikt vid utvecklingen i 

medlemsstaterna, som talade för jämställdhet mellan barn oavsett börd. 485 

Lagstiftningen kunde anses ha ett legitimt ändamål — att skydda den traditionella 

familjen. 486  Den avgörande frågan var om de begagnade medlen var 

proportionerliga i förhållande till syftet, det vill säga om skyddet av den traditionella 

familjen skulle väga tyngre än likabehandling av barn oavsett börd. Svaret blev 

negativt. Klagande kunde inte förväntas rå över omständigheterna runt sin egen 

födelse, varför det inte var berättigat att bestraffa honom för det. Europadomstolen 

utdömde enhälligt en kränkning av artikel P1-1 med 14.487 	

4.3.2. Brauer mot Tyskland  

I fallet Brauer mot Tyskland hade klagande nekats arvingeställning efter sin far på 

basis av en tysk lag från 1969 som från arvsordningen exkluderade barn födda 

utom äktenskap innan 1 juli 1949.488 Även om barn utom äktenskap senast år 

1997 hade nått full jämlikhet i arvsrättslig ställning med barn i äktenskap, kunde 

denna jämlikhet inte utvidgas till äldre barn, eftersom tidsgränsen 1.7.1949 

																																																								
483 Mazurek mot Frankrike p. 24. Jfr domarna Louicades och Tulkens gemensamma 
delvis skiljaktiga mening.	
484 Mazurek mot Frankrike p. 42.	
485 Mazurek mot Frankrike p. 49, 52.	
486 Mazurek mot Frankrike p. 50.	
487 Jfr även Merger och Cros mot Frankrike p. 33-34.	
488 Fallet Brauer mot Tyskland föregicks av fallet R. mot Tyskland sjutton år tidigare. 
År 1992 hade Europadomstolen konstaterat att cut off-datumet 1.7.1949 var 
godtagbart med hänsyn till den biologiska fadern och dennes anhöriga. Jfr även V. R. 
m.fl. mot Förenta konungariket (beslut).	
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fortfarande var i kraft.489 Specifikt gällde detta arvlåtare som varit medborgare i det 

före detta Västtyskland den 3 oktober 1990. 490  Den (väst)tyska 

grundlagsdomstolen hade granskat och godkänt regelns grundlagsenlighet år 

1976 och förnyade sitt tidigare ställningstagande år 1996. Lagstiftaren ansåg 2002 

att dessa avgöranden vidare stärkte fäders och övriga arvingars berättigade 

förväntningar gällande arvsordningen. 	

Enligt Europadomstolen baserade sig artikel 8:s tillämplighet i fallet på att 

arvsrättsliga situationer omfattades av “familjeliv”, som å sin sida förutsatte 

faktiska etablerade familjeförhållanden491, vilket kan jämföras med att domstolen 

tidigare hade ansett att rätten till faderskapsfastställelse baserade sig på 

“privatliv”. I fallet hade fadern erkänt sitt faderskap och trots uppdelningen i Väst- 

och Östtyskland hållit kontakt med henne, vilket fick betydelse i fallet både 

processuellt och materiellt. Tillämpningen av artikel 8 fordrade att det funnits 

faktiskt familjeliv fader och dotter emellan. Då domstolen granskade 

diskrimineringens proportionalitet fann den att det funnits ett nära förhållande 

mellan far och dotter, medan faderns övriga släktingar för honom var avlägsna och 

okända.492 	

Rättssäkerhet i sig var ett legitimt ändamål.493 Med beaktande av att konventionen 

är ett levande instrument och anpassar sig till den samhällssyn som utvecklas i 

medlemsstaterna, kunde dock inte rättssäkerhetsargumentet anses väga tyngre 

än jämlikhetskravet.494 Således hade Tyskland kränkt artikel 8 sammantagen med 

artikel 14. 	

4.3.3. Fabris mot Frankrike 

Henry Fabris föddes år 1943 till en gift kvinna och en man som inte var hennes 

äkta man. År 1967 separerade klagandes mamma och hennes äkta man, och tre 

år senare delade de sin egendom inter vivos mellan sina två gemensamma barn. 

Efter att en domstol fastställt klagandes status som enfant adultérin495 år 1983, 

uttryckte klagande år 1984 sin avsikt att bestrida inter vivos-arvskiftet efter 
																																																								
489 Brauer mot Tyskland p. 18.	
490 Brauer mot Tyskland p. 20.	
491 Brauer mot Tyskland p. 30.	
492 Brauer mot Tyskland p. 44.	
493 Brauer mot Tyskland p. 41.	
494 Brauer mot Tyskland p. 43.	
495 Se avsnitt 4.3.1. ovan.	
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modern. Enligt fransk lag kunde dock inte inter vivos-arvskiften bestridas under 

arvlåtarens levnadstid, utan klagande skulle kunna söka om upphävande av skiftet 

inom fem år från arvlåtarens död. Modern dog i juli 1994. År 1998 väckte Fabris 

talan om upphävande av arvskifte efter att en förlikning med hans halvsyskon inte 

nåtts. Han yrkade på sin laglott ("part réservataire", "reserved portion") efter sin 

mor.496 	

Klagandes status som enfant adultérin innebar enligt då gällande fransk lag från 

1972 att han inte skulle ha rätt till mer än hälften av den laglott som legitima barn 

(“enfants légitimes”). I sviterna av Mazurek mot Frankrike stiftade dock Frankrike 

en lag 3.12.2001 som beviljade enfants adultérins lika arvsrätt som andra barn.497 

Lagen från 2001, som retroaktivt gällde även arvskiften som inte vunnit laga kraft 

innan lagens ikraftträdande, trädde i kraft innan en dom givits i Fabris' talan. 

Fabris fick rätt i första instans ("tribunal de grande instance"), men 

besvärsdomstolen ("cour d'appel"), som lade stor vikt på etablerade 

rättsförhållanden och rättssäkerhet,498 konstaterade att laglottskrav i Fabris' fall 

inte kunde framställas på basis av inter vivos-skiften.499 Den 14 november 2007 

fäste Frankrikes högsta domstol i civila mål ("Cour de cassation") likaså 

uppmärksamhet vid rättssäkerhetshänsyn förknippade med 

övergångsbestämmelserna i de två relevanta lagarna från 1972 och 2001. Särskilt 

övergångsbestämmelsen i år 1972 års lag, som stipulerade att talan om 

upphävande inte kunde väckas på basis av inter vivos-överlåtelser, var till sin 

utformning exakt och otvetydig. Domstolen tolkade lagen så att ett slutligt arvskifte 

hade skett omedelbart vid klagandes mors död år 1994, och att lagen från 2001 

således inte var tillämplig på fallet. Detta innebar att klagande varken under 

arvlåtarens livstid eller därefter hade haft möjlighet att yrka på full laglott. 	

Fabris överklagade domen till Europadomstolen. Till skillnad från kammardomen 

21.7.2011 utdömde Europadomstolen i stor kammare enhälligt en kränkning artikel 

P1-1 med 14. Fyrtio utav fyrtiotvå medlemsstater (alla utom Malta och Andorra) 

begränsade inte barns arvsrätt baserat på dennes föräldrars civila status, vilket 

																																																								
496 Fabris mot Frankrike p. 9.-23.	
497 Fabris mot Frankrike p. 28.	
498 Fabris mot Frankrike p. 20.	
499 Denna begränsning gällde dock endast utom äktenskap födda barn. Se Fabris mot 
Frankrike p. 29.	
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innebar att medlemsstaterna hade närmat sig en europeisk konsensus. 500 

Angående tillämplighet påpekade domstolen att "egendom" i P1-1 syftade på både 

existerande egendom och på anspråk såsom arvsrätt.501 Kärnan i kränkningen låg 

i att klagandes talan hade avvisats enbart på grund av att han fötts utom 

äktenskap. 502  Hade han varit av äktenskaplig börd, skulle hans talan ha 

behandlats i normal ordning. Domstolen utförde ett test för att se om klagande 

hade haft ett juridiskt verkställbart anspråk på denna egendom, ifall den 

diskriminerande grunden åsidosatts. Svaret var jakande. 	

Härnäst undersökte domstolen om den franska staten hade handlat inom sin 

tillåtna prövningsmarginal.503 Eftersom det bland medlemsstaterna återfanns ett 

brett konsensus att barn födda inom och utom äktenskap bör behandlas lika, 

borde mycket vägande grunder enligt EMRD framföras för att diskriminerande 

behandling vore befogat. 504  Domstolens befogenhet utsträckte sig inte till att 

materiellt lösa tvister privata emellan, men detta till trots hade domstolen 

befogenhet att utvärdera sådana tvisters enlighet med förbudet mot diskriminering 

i EMRK artikel 14.505 	

Avgörande var huruvida denna tillämpning hade ett legitimt ändamål och utgjorde 

en proportionerlig avvägning till förmån för ändamålet.506 Rättssäkerhet är enligt 

Europadomstolen en grundläggande värdering ("underlying value") av EMRK, 

även om den inte uttryckligen finns i konventionstexten, och således ett möjligt 

legitimt ändamål.507 Detta till trots konstaterade domstolen att jämlik behandling av 

barn oavsett börd är ett mer vägande argument än att skydda berättigade 

förväntningar: 	

[L]a Cour rappelle que "la protection de la "confiance" du de cujus et de sa famille doit 
s'effacer devant l'impératif de l'égalité de traitement entre enfants nés hors mariage et 
enfants issus du mariage." 	

																																																								
500 Fabris mot Frankrike p. 34.	
501 Fabris mot Frankrike p. 50, 55.	
502 Fabris mot Frankrike p. 52.	
503 Fabris mot Frankrike p. 56.	
504 Fabris mot Frankrike p. 59. Jfr även Mitzinger mot Tyskland p. 41 samt Wolter och 
Sarfert mot Tyskland p. 58.	
505 Fabris mot Frankrike p. 60, 63.	
506 Fabris mot Frankrike p. 66.	
507 Fabris mot Frankrike p. 66.	
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Domstolen upprepar att "skyddandet av den avlidnes och dennes familjs 'berättigade 
förväntningar' måste underordnas imperativet av likabehandling av barn födda utom och 
inom äktenskap."508 	

Domstolen ansåg att klagandes halvsyskon således borde ha förstått att deras 

arvsrättsliga anspråk kunde komma att bestridas på jämlikhetsgrunder.509 Detta 

kan anses något kontroversiellt, eftersom en sådan försyn måste spåras tillbaka till 

1970, tiotals år innan domstolens nuvarande tolkning, eller senast till 1994. 

Sedermera har domstolen resonerat lika i de två tyska fall från 2017 som 

presenteras nedan.510  	

EMRD:s ställningstagande i Fabris innebär att lagstiftning som diskriminerar inte 

enligt EMRK åtnjuter det skydd som rätt till rättssäkerhet annars ger upphov till i 

civilrättsliga förhållanden. Vidare innebär Fabris en viss skyldighet för 

medlemsstater och parter att förutse, i belysning av domstolsavgöranden, att 

EMRK-tolkningar kan komma att gälla även deras situation, i synnerhet om de 

fällande domarna har riktat sig mot just den egna medlemsstatens förhållanden. I 

detta fall påpekade EMRD att domen Mazurek avgjordes medan Fabris' talan var 

anhängig i de nationella domstolarna. Fabris' halvsyskon borde därför ha förstått 

på basis av Mazurek att deras anspråk möjligtvis skulle bestridas. Huruvida ett 

sådant kriterium är rimligt kan debatteras. Premissen (medvetenhet om EMRD:s 

avgöranden) verkar nödvändig för domstolens slutsats: att diskriminerande 

lagstiftning eller lagtillämpning inte kan åtnjuta skydd på rättssäkerhetsgrunder. 	

Liksom våra inhemska fall gällde Fabris en avvägning av icke-diskriminering och 

förmögenhetsrättsliga förhållanden som länge varit stabila. Det påtagliga i Fabris 

är att EMRD fastställer att berättigade förväntningar gällande arv inte kan skyddas 

mot krav på jämlik behandling. I belysning av EMRD:s praxis ter sig denna regel 

som relativt stark och svårrubblig: tröskeln för tillåten diskriminering är hög. 	

Vad innebar Fabris-domen för FadL 67 § och dess tillämpning? Eftersom FadL 67 

§ alldeles tydligt diskriminerar barn födda utom äktenskap till fördel för liknande 

berättigade förväntningar som återfinns i Fabris, verkar det osannolikt att en 

tillämpning av FadL 67 § redan på basis av Fabris inte torde anses 

																																																								
508 Fabris mot Frankrike p. 68. Se även Brauer mot Tyskland p. 43, där ursprungliga 
hänvisningen borde finnas. Se även Wolter och Sarfert mot Tyskland p. 59.	
509 Fabris mot Frankrike p. 68.	
510 Wolter och Sarfert mot Tyskland p. 75, Mitzinger mot Tyskland p. 45.	
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konventionsenlig utan att den finska domstolen utför en ingående avvägning 

mellan parters intressen. FadL 67 § formulering "något annat motsvarande, av 

käranden oberoende särskilt vägande skäl" tycks stå i motsats till EMRD:s 

huvudregel: jämlik behandling ska väga tyngre än berättigade förväntningar 

gällande stadgade arvsförhållanden. En avvikkelse kräver mycket vägande skäl, 

“very weighty reasons”.	

EMRD lade inte heller vikt vid att en betydande tidsperiod förflutit sedan det 

ursprungliga inter vivos-skiftet år 1970. I själva verket gällde Fabris förhållanden 

som gick tillbaka i tiden mer än trettio år, vilket kan jämföras med tioårsfataljen i 

ÄB 16:1 och trettioårsfataljen i Mitzinger och Wolter och Sarfert. Dock kan man 

argumentera att inter vivos-överlåtelser enligt fransk lag bör liknas vid 

ärvdabalkens 6 kap bestämmelser om förskott på arv, i vilket fall arvlåtarens 

frånfälle 1994 erbjuder en bättre jämförelse med ÄB 16:1.  	

Fallet Fabris mot Frankrike är intressant inte enbart på grund av dess linjedragning 

gällande diskriminering i arvsrättsliga situationer, men även på grund av domarna 

Popović, Gyulumyan och Pinto de Albuquerque instämmande yttranden, som 

ämnar att mer detaljerat beskriva EMRD:s mot medlemsstater riktade imperativ att 

rätta sig efter den gällande tolkningen av konventionen. 511  Popović och 

Gyulumyan argumenterar att domens p. 75 är ett uttryck för den omständighet att 

konventionen utgör en del av sina medlemsstaters rättsordningar. Som sådan bör 

konventionens gällande tolkningspraxis även beaktas i på nationell nivå så att 

individer har rätt att förlita sig på denna praxis: 	

[L]a Convention fait aujourd’hui partie intégrante de l’ordre juridique des États membres. / 
Pour ces raisons, j’estime que c’est en effet le principe de sécurité juridique qui aurait dû 
conduire l’ordre judiciaire national à se conformer aux normes de la Convention, même en 
l’absence de mesures immédiates du législateur.	
Konventionen har idag blivit en integrerad del av medlemsstaternas rättsordningar. / Av 
dessa skäl finner jag att det i själva verket var rättssäkerhetsprincipen som borde ha lett de 
nationella domarna till att efterfölja konventionens normer trots avsaknaden av 
lagstiftningsåtgärder. 	

Popović och Gyulumyan betonar medlemsstaters skyldighet att följa domstolens 

tolkningspraxis	

																																																								
511 Se Vermeire mot Belgien p. 26, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) mot 
Schweitz (Nr. 2) p. 37.	
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Domare Pinto de Albuquerque anser i sitt yttrande att kränkningen i Fabris grundar 

sig på att svarandestaten inte de facto hade verkställt Mazurek-domen. Pinto de 

Albuquerque argumenterar för Europadomstolens domars direkta och erga omnes 

verkan, med grund i artiklarna 46 och 1. Detta skulle innebära att medlemsstater 

har en skyldighet att efterleva Europadomstolens tolkningspraxis också gällande 

de fall där de inte själva har prickats, men vars tolkningsinnehåll ställer krav på 

inomstatliga förhållanden.512 EMRD-domarna bör enligt detta alltså tolkas som 

normbildande. Ett betydande problem, anser Pinto de Albuquerque, är om 

medlemsstater underlåter att efterleva konventionen genom att hänvisa till sin 

egen konstitutionella ordning och dess tolkningslära. 	

Rättssäkerhetshänsyn kan anses vara av särskild vikt i rättsförhållanden privata 

emellan. I tvister mellan en privatperson och det offentliga uppstår inte detta 

problem, eftersom det offentliga inte har några på rättsordningen baserade 

berättigade förväntningar. Pinto de Albuquerque anser att rättssäkerhetshänsyn 

kan användas som svepskäl av medlemsstaterna för att inte rätta sig efter 

Europadomstolens tolkningslinje. I princip vilken kränkning som helst kan avfärdas 

genom att hänvisa till motparters berättigade förväntningar och rättssäkerhet. I 

fallet Fabris menar Pinto de Albuquerque att även klagande hade berättigade 

förväntningar om arvsställning på basis av fastställt föräldraförhållande. 	

I sviterna av Mazurek-domen hade Frankrike stiftat om sitt eget cut off-datum, 

4.12.2001, i samband med lagstiftning som jämställde barn inom och utom 

äktenskap. Arvskiften som hade skett innan detta datum skulle vara undantagna 

från jämställdhetskravet, vilket gällde även Fabris. Pinto de Albuquerque anser att 

eftersom denna lag fortfarande skiljde mellan barn i och utom äktenskap i vissa 

fall, borde den franska domstolen ha tillämpat Mazurek-domen i dess ställe. 

Eftersom så inte skedde ingick det i Europadomstolens jurisdiktion att i fallet 

Fabris granska om Mazurek har efterlevts i fransk rätt eller inte. 

Europadomstolens rätt att övervaka att medlemsstater efterlever domarna är enligt 

domaren kritiskt för de mänskliga rättigheternas faktiska genomslagskraft i 

Europa. 	

	
																																																								
512 I finska förhållanden skulle detta innebära att lagstiftaren beaktar Fabris-domens 
slutsatser, även om domens prickande riktade sig mot Frankrike.	
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4.3.4. Mitzinger mot Tyskland  

Omständigheterna i Mitzinger mot Tyskland var väsentligen lika som i Brauer — 

klaganden var en i Östtyskland bosatt dotter till en man som var bosatt i 

Västtyskland — med den skillnaden att klagandens biologiska far hade 

testamenterat sin egendom till sin fru.	

Eftersom det stod klart att klagande på basis av sin härkomst försatts i en annan 

arvsrättslig ställning än barn i äktenskap, undersökte domstolen frågan om denna 

olikabehandling hade ett legitimt ändamål (‘legitimate aim’) eller om avvägningen 

mellan medel och målsättningar var proportionerlig (“reasonable relationship of 

proportionality”). Svarandestaten hävdade att begränsningen i lagen var motiverad 

med tanke på arvingars berättigade förväntningar (“legitimate expectations”). 

Domstolen upprepade dock sin tolkningslinje att arvingars “legitima förväntningar” 

inte kunde väga tyngre än jämlik behandling mellan barn födda utom och inom 

äktenskap. Utvecklingen i de europeiska samhällena påvisade en klar tendens 

mot att respektera jämlikhet oavsett börd.513 Vikt fästes vid att faderns arvinge och 

testamentstagare, hans fru, kände till att fadern hade en dotter.514 Enligt tysk lag 

kunde inte en universaltestamentstagare förvänta sig att allena råda över arvet, 

ifall den avlidne hade bröstarvingar som ville framföra krav.515 Medlen var således 

inte proportionella respektive målet. Domstolen utdömde en kränkning av artikel 8 

med 14. 	

Mitzinger förstärker ytterligare living instrument-lärans verkan i fråga om 

likabehandling av barn födda i och utom äktenskap: den övervägande tendensen i 

medlemsländerna är att eliminera all diskriminering baserad på börd. Denna 

målsättning väger tyngre än möjliga arvingars legitima förväntningar. Ur denna 

synpunkt ställer sig konventionsrätten i motsättning till den klassiska civilrätten, 

eller det som Karhu skulle kalla det traditionella systemet: inte ens ett 

rättsområdes bärande värdering kan i alla förhållanden skyddas mot 

rättsordningens övriga juridiska värderingar, om de senare in casu väger tyngre. 	

	

																																																								
513 Mitzinger mot Tyskland p. 46. Dessa kriterier liknas väsentligen vid kriterierna i 
Wolter och Sarfert (p. 72), även om det senare fallet behandlades under artikel 14 
med 1-1.	
514 Mitzinger mot Tyskland p. 44.	
515 Mitzinger mot Tyskland p. 45.	
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4.3.5. Wolter och Sarfert mot Tyskland  

Avgörandet Wolter och Sarfert mot Tyskland516 kombinerade två tyska klagomål 

som båda gällde begränsningen i arvsrätt enligt tysk lag för barn födda utom 

äktenskap innan 1.7.1949. Enligt en tysk lag från 2011 saknade barn födda utom 

äktenskap innan 1.7.1949 arvsrätt i fall där arvlåtaren hade avlidit efter 28.5.2009 

(cut off-datumet baserade sig på Brauer-domen).517 Båda klagandena hade på 

basis av denna rättsregel lämnats utan arvsställning, vilket de ansåg att stred mot 

konventionens artikel 14 med artikel 1-1. Svarandestaten Tyskland argumenterade 

att den diskriminerande bestämmelsen var motiverad då det varit nödvändigt att 

skydda den avlidnes och dennes arvingars berättigade, på rättsordningen 

baserade förväntningar. 518  Arvingarnas rättigheter hade konkretiserats vid 

dödsfallet. Att retroaktivt ge arvsställning åt en arvinge skulle föranleda både 

juridiska och praktiska svårigheter för de inblandade. 519	

Europadomstolen fastställde att den lagstiftning som Tyskland antagit var 

diskriminerande mot barn födda utom äktenskap innan 1.7.1949. Den hade dock 

ett legitimt ändamål520, varpå det blev avgörande att granska om det fanns ett 

proportionerligt förhållande mellan begagnade medel (begränsningen av arvsrätt 

på basis av cut off-datumet 28.5.2009) och ändamålet (att skydda arvlåtarens och 

de övriga arvtagarnas berättigade förväntningar).521 	

Domstolen delade frågan i tre delar: parternas tidigare kännedom om den nye 

arvingen, arvingars arvsrättsliga status enligt nationell lag, samt den tid som 

förflutit innan anhängiggörande av talan.522 Den första klaganden var bekant för de 

konkurrerande arvingarna, medan den andra möjligtvis var okänd för sin 

halvsyster, då fadern hade dragit sig för att ha kontakt med honom.523 Enligt tysk 

lag existerade en tidsfrist på hela trettio år från dödsfallet för framförande av 

																																																								
516 Wolter och Sarfert mot Tyskland (59752/13, 66277/13), dom 23.3.2017.	
517 Wolter och Sarfert mot Tyskland p. 34.-37. Det är anmärkningsvärt att förarbetena 
till FadL 67 § inte över huvud taget refererar denna tyska rättsregel, som avsevärt 
liknar den i Finland antagna. Se t.ex. JM 5/2013 s. 38-43.	
518 Wolter och Sarfert mot Tyskland p. 56.	
519  Svarandestatens argumentering kan till väsentliga delar liknas vid den finska 
lagstiftarens motiveringar till FadL 67 §.	
520 Wolter och Sarfert mot Tyskland p. 69.	
521 Wolter och Sarfert mot Tyskland p.62. Domstolen konstaterade även att cut off-
datum som en utgångspunkt inte är konventionsstridiga (p. 71).	
522 Wolter och Sarfert mot Tyskland p. 72.	
523 Jfr även Mitzinger mot Tyskland p. 44.	
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arvsrättsliga anspråk, vilket innebar att arvingarna fram till utgången av denna tid 

åtminstone i teorin borde kunna värna sig mot nya anspråk.524 Klagandena hade 

dessutom framfört sina anspråk utan dröjsmål efter dödsfallen, varför de inte heller 

kunde anses förlustiga sin rätt på denna grund.525 	

Enligt domstolen stod inte diskrimineringen i rätt proportion med beaktande av 

utom äktenskap födda barns rätt till jämlik behandling526, inte ens med beaktande 

av att den andre klagandens syster möjligtvis inte kände till honom. Väsentligen 

skyddades inte de övriga arvingarnas berättigade förväntningar mot andra “nya” 

arvingars krav, utan begränsningen gällde endast barn som fötts utom 

äktenskapet innan 1.7.1949. Arvingarna hade inte rätt att förvänta sig att inga nya 

krav skulle ställas under den i lagen föreskrivna tiden. Domstolen konstaterade att 

även om arvingarna inte personligen kände till att det fanns andra arvingar, så 

borde de i belysning av gällande rätt ha förstått att det fanns en tidsfrist inom 

vilken arvsrättsliga anspråk kunde framställas.527 Detta undergrävde argumentet 

för rättssäkerhet. Med andra ord hade dessa parter inte rätt att lita på en 

diskriminerande lagstiftnings giltighet.  	

Fallet Wolter och Sarfert är ett exempel på hur Europadomstolen betraktar 

rättssäkerhet: parter har rätt till berättigade förväntningar, om dessa förväntningar 

skyddas i andra, jämförbara fall. Eftersom den tyska rättsordningen behandlade 

olika vissa utom äktenskap födda barn och andra parter med arvskrav, var 

diskrimineringen inte proportionerlig i konventionens mening, även om den hade 

ett legitimt ändamål.	

Det är anmärkningsvärt att domstolen i Wolter och Sarfert, till skillnad från 

Mitzinger bara någon månad tidigare, granskade frågan i belysning av artikel 14 

med artikel 1-1. Denna lösning kan sägas vara i linje med Fabris-domen. Genom 

att granska fallet ur egendomsskyddets istället för familjelivets perspektiv 

åsidosattes frågan om faktisk familjeförbindelse och istället blev frågan om 

																																																								
524 I tysk lag är tidsfristen för arvsrättsliga anspråk så lång som trettio år (BGB 197 § 
1 (2)). I finsk lag finns motsvarande frist i ÄB 16:1 (tio år).	
525  Det är intressant att jämföra dessa tre kriterier med jämkningsgrunderna för 
återbäringsskyldighet i ÄB 23a:8. Enligt 1 mom punkt 1 och 2 kan nämligen just 
kännedom om den uteslutna arvingen och den tid som förflutit mellan arvskifte och 
nya krav beaktas som grunder för jämkning.	
526 Wolter och Sarfert mot Tyskland p. 77.	
527 Wolter och Sarfert mot Tyskland p. 64.-65.	
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rättssäkerhet central. I Wolter och Sarfert var det inte längre väsentligt att bedöma 

om det existerat faktiskt familjeliv far och barn emellan, utan man frågade istället 

om de konkurrerande arvingarna hade känt till eller borde ha känt till att arvlåtaren 

hade avlat ett barn utom äktenskap. Detta framhäver successionsrättens 

förmögenhetsrättsliga sida framom den personrättsliga: även förmögenhetsrättens 

område ska vara fritt från diskriminering. Förmögenhetsrätten är inte något 

apolitiskt, värderingsfritt juridiskt område.	

Att både Mitzinger och Wolfer och Sarfert avgjordes samstämmigt tyder vidare på 

att den fråga som behandlades väckte mindre debatt gällande värderingar än flera 

tidigare fall som kretsat kring utomäktenskapliga barns arvsrätt.528 Det råder ingen 

egentlig meningsskiljaktighet vid EMRD gällande frågan om just hur viktigt det är 

att inte olikabehandla personer på basis av börd. Naturligtvis är det möjligt att 

frågan tas upp i stor kammare i framtiden, och att man där når en ny härskande 

tolkningslinje. I belysning av befintlig EMRD-praxis verkar detta dock osannolikt. 	

4.4. Rättssäkerhet och rätt till skydd av egendom 
Enligt Europadomstolens vedertagna praxis anses rättssäkerhet vara en inbyggd 

och underförstådd värdering i konventionen529, liksom även rättsstatsprincipen.530 

Rättssäkerhet är en central komponent av egendomsskyddet531 i artikel P1-1. 	

I Europadomstolens tolkning innehåller ordalydelsen i artikeln P1-1 tre regler.532 

Egendom ska respekteras.533  Ingen får berövas sin egendom annat än i det 

allmännas intresse 534  och under de förutsättningar som anges i lag 535  och i 

																																																								
528 Jfr t.ex. Marckx, Röman, samt Laakso.	
529 Marckx mot Belgien p. 58; Fabris mot Frankrike p. 66; Wolter och Sarfert mot 
Tyskland p. 60.	
530 Broniowski mot Polen p. 147.	
531 Begreppet “egendom” har en vid innebörd och omfattar såväl fast och lös egendom 
som olika fordringar och immateriella rättigheter samt legitima, på rättsordningen 
baserade förväntningar. Danelius 2012 s. 539.	
532 Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 693, 712.	
533  Begreppet “respekt för egendom” har en självständig, i rättspraxis utformad 
betydelse. Begreppet aktualiseras då ett ingrepp i äganderätten inte kan behandlas 
som vare sig egendomsberövande eller ingrepp i utnyttjandet av egendom. Danelius 
2012 s. 572-573.	
534 Medlemstaterna har en vid prövningsmarginal i fråga om vad som klassas som 
allmänt intresse (Danelius 2012 s. 545-546).	
535 Laglighetskravet är nära förknippat med rättssäkerhetskravet. Var och en har rätt 
till rättssäkerhet gällande sin förmögenhetsrättsliga ställning (Danelius 2012 s. 558-
559).	
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folkrättens allmänna grundsatser.536. En ägares rätt att utnyttja sin egendom får 

inte begränsas, såvitt inte det allmänna intresset kräver det eller det behövs för 

betalning av offentliga skulder.537 Det är de första två reglerna som aktualiseras i 

fråga om FadL 67 § konventionsenlighet och arvlåtarens samt dennes 

rättsinnehavares rätt till egendomsskydd. 	

Att egendomsberövanden bör baseras på lag innebär att lagen måste vara 

tillgänglig och tillräckligt tydlig för att tillgodose förutsebarhetskravet. 538  En 

lagstiftningsåtgärd kan vara kränkande t.ex. om den inkräktar på enskildas 

legitima förväntningar genom retroaktiv verkan. 539  För att tillgodose 

rättssäkerheten i förmögenhetsförhållanden har medlemsstaterna rätt att anta 

övergångsbestämmelser som siktar på att uppdatera den nationella lagstiftningen 

till att motsvara konventionens krav.540 Europadomstolen har även tidigare ansett 

att rättssäkerhetskravet förutsätter att domar inte ska tillämpas retroaktivt.541 Detta 

är förenligt med den allmänna folkrättsliga principen att en traktat inte tillämpas 

retroaktivt, utan först då den träder i kraft i en fördragsslutande stat.542 Endast om 

en konventionskränkning utgör ett bestående tillstånd kan denna kränkning 

undersökas oavsett om den härstammar från en tid före konventionens 

ikraftträdande.543 	

I praktiken kan en annan materiell rättighet vägas mot rättssäkerhet främst i 

horisontalrelationer, dvs. i tvister privata emellan, eftersom det allmännas rätt till 

rättssäkerhet inte skyddas.544 I en sådan tvist kan den ena parten ha rätt till jämlik 

behandling och kännedom om sitt ursprung, motparten åter till rättssäkerhet och 

beständiga familje- och förmögenhetsförhållanden. Artikel  P1-1 skyddar inte i sig 

																																																								
536 Med folkrättens allmänna rättsgrundatser hänvisas till de folkrättsliga principer som 
ger utländska aktörer rätt till ersättning vid egendomsberövande. Enligt domstolen ska 
även statens egna medlemmar dock ha rätt till ersättning vid egendomsberövanden, i 
enlighet med proportionalitetsprincipen (Danelius 2012 s. 560).	
537 Danelius 2012 s. 544.	
538 Danelius 2012 s. 558-559.	
539 Danelius 2012 s. 554-556	
540 Fabris mot Frankrike p. 74.	
541 Se Marckx mot Belgien p. 58, styrkt av Verryt mot Belgien (beslut).	
542 Danelius 2012 s. 44.	
543 Se avsnitt 4.1. ovan.	
544 Detta reflekteras i FadL 67 §, som inte tillämpas i fall där arvet tillfallit staten. Se 
Helin 2016 s. 244.	
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rätten till arv,545 gåva eller testamente546 och ger inte rätt att förvärva någon viss 

egendomspost547, men har ansetts omfatta på rättsordningen baserade legitima 

förväntningar,548 inklusive arvsförhållanden, i synnerhet om arvet redan uppstått 

genom ett dödsfall och kvarlåtenskapen har skiftats. 549  Sådana arvingars 

förväntningar kan dock inte anses berättigade, om de baserar sig på gällande, 

diskriminerande lagstiftning och arvingarna annars kände till det utom äktenskap 

födda barnet.550 	

Konventionsenligheten av ingrepp i egendomsskydd utvärderas enligt 

proportionalitetsprincipen.551 Ingrepp får ske endast på basis av lag552, de måste 

ha ett legitimt ändamål 553  och medlemsstaten måste utföra en hållbar 

intresseavvägning mellan allmänna och privata intressen i det enskilda fallet. Alla 

tre krav måste uppfyllas. Rättssäkerhet har av Europadomstolen allmänt ansetts 

utgöra ett i sig legitimt ändamål i privata förmögenhetsrättsliga relationer och i 

åsidosättandet av diskrimineringsförbudet554, eftersom familjemedlemmar har rätt 

att förvänta sig att deras familjeförhållanden är beständiga. 555 

Intresseavvägningen har dock tenderat betona utom äktenskap födda barns rätt till 

jämlik behandling. Domstolen har konsekvent konstaterat att detta värde väger 
																																																								
545 Saldeen (1996 s. 250-251) identifierar det ekonomiska intresset som en av de 
möjliga bakomliggande motiven till kännedom om ursprung.	
546 Danelius 2012 s. 540. Jfr dock att de arvsrättsliga fall som betraktas ovan gäller 
diskriminering i arvsrättsliga situationer, alltså i grunder artikel 14 med P1-1.	
547 Marckx mot Belgien p. 50, Merger och Cros mot Frankrike p. 37, Alboize-Barthes 
och Alboize-Montezume mot Frankrike (beslut), Négrépontis-Giannisis mot Grekland p. 
96.	
548 Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 709.	
549 Inze mot Österrike p. 38, Mazurek mot Frankrike p. 24, Fabris mot Frankrike p. 50, 
Wolter och Sarfert p. 51. Således är det möjligt att det i horisontalrelationer uppstår 
tvister, i vilka bägge parterna yrkar på skydd under artikel P1-1. I jämförelse kan 
nämnas att högsta domstolen i Finland i sin praxis har poängterat att den biologiska 
faderns och dennes anhörigas intressen kan skyddas under grundlagens 15 § liksom 
även Europakonventionens artikel P1-1 (HD 2014:13 p. 27.-28; HD 2014:14 p. 28).	
550 Se t.ex. Brauer mot Tyskland p. 44, Grönmark mot Finland p. 58. I de fall som 
behandlats i avsnitt 4.3. ovan skyddas inte på diskriminering baserade förväntningar. 
Jfr även övergångsbestämmelsen i svensk lag, där arvsrätten skyddades om 
dödsbokretsen inte kände till det utomäktenskapliga barnet (avsnitt 2.1.3.).	
551 Se Sporrong och Lönnroth mot Sverige p. 69, Broniowski mot Polen p. 150. Ex 
analogia kan nämnas fallet Trgo mot Kroatien (p. 66-67), där klagande hade gått 
förlustig en egendomsrätt (en fastighet) på grund av grundlagsdomstolens tolkning. 
Europadomstolen utdömde en kränkning av artikel P1-1. Anmärkningsvärt är dock att 
klagandens krav inte inte äventyrade någon annan enskilds rätt.	
552 Broniowski mot Polen p. 147.	
553 Broniowski mot Polen p. 148.	
554 Brauer mot Tyskland p. 41, Mitzinger mot Tyskland p. 42.	
555 Se bl.a. Zaieţ mot Rumänien p. 46.	
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tyngre, speciellt om fadern och dennes anhöriga känt till det utomäktenskapliga 

barnet, eller om den biologiska fadern saknade anhöriga som kunde ha ett 

intresse i saken. 556  Då är faderns och hans övriga arvtagares behov av 

rättssäkerhet svagare, eftersom de i princip har kunnat förutspå utomstående 

anspråk. Dessutom tar domstolen hänsyn till om de anhöriga i jämförbara fall, 

såsom nya på testamenten baserade krav eller arvingar födda efter ett visst cut 

off-datum, hade rätt att förvänta sig att arvsförhållandena skulle bestå.557 	

Egendomsberövanden får inte innebära en oskälig börda för den drabbade 

enskilde, vilket anses innebära att egendomsingrepp i allmänhet bör ersättas. 

Rätten till ersättning måste också vara effektiv och enskilda måste ha möjlighet att 

få egendomsfrågor avgjorda inom skälig tid och vid domstol.558 Europadomstolen 

har ofta behandlat fall där ersättningsskyldigheten baserat sig på det allmännas 

direkta ingrepp, såsom expropriationer.559 Domstolen har även behandlat fall där 

enskildas förmögenhetsrättsliga intressen vägts mot varandra.560  Frågan förblir 

obesvarad om medlemsstaten kan anses ersättningsskyldig för lagstiftning som 

senare visar sig vara konventionsvidrig och leder till att egendom återgår eller 

överförs till enskild som har bättre rätt. Konstateras kan att detta inte är omöjligt 

men saknar prejudikat. Rent privaträttsliga tvister tycks dock falla utanför artikel 

P1-1 tillämpning.561	

Egendomsskyddet (art. P1-1) skyddar framför allt enskilda från det allmännas 

olaga ingrepp i privategendom, men medför likaså positiva skyldigheter för 

medlemsstaterna.562 I enstaka fall har domstolen tagit ställning till konventionens 

tillämplighet på privata tvister (horisontalrelationer), då nationella domstolars 

tolkning av lag inneburit en konventionskränkning.563 Frågan om Finland skulle 

kränka arvtagares rättigheter genom att t.ex. upphäva FadL 67 § i sin helhet 

																																																								
556 Jäggi mot Schweiz p. 43, Grönmark mot Finland p. 58, Pascaud mot Frankrike p. 64 
och 68, Fabris mot Frankrike  p. 68. Den svenska övergångsbestämmelsen har i detta 
avseende varit förutseende (se avsnitt 2.2.3. ovan).	
557 Fabris mot Frankrike  p. 71-72.	
558 Danelius 2012 s. 552-553.	
559 Danelius 2012 s. 547-550.	
560 Jfr t.ex. Zich m.fl. mot Tjeckien.	
561 Danelius 2012 s. 558.	
562 Danelius 2012 s. 545. Se bl.a. Broniowski mot Polen p. 143-144.	
563 Se t.ex. Pla och Puncernau mot Andorra p. 59, Negrepontis-Giannisis mot Grekland 
p 101.	
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saknar dock ett i rättspraxis artikulerat entydigt svar, eftersom belysande 

prejudikat saknas. 	

Rättssäkerhet har godkänts som ett hänsyn när en äkta man har förvägrats 

negativ faderskapstalan, framför allt om barnets intressen har ansetts väga tyngre 

än den biologiska sanningen.564 Å andra sidan har domstolen inte alltid bedömt att 

barnets sociala verklighet bör väga tyngre än den biologiska sanningen.565 	

4.5. Påföljder till konventionskränkningar 
Europakonventionens påföljdssystem bygger i stort sett på möjligheten till 

skadestånd (skälig gottgörelse) och övervakningen av att domar verkställs.	

4.5.1. Skälig gottgörelse  

Artikel 41 (tidigare artikel 50) i Europakonventionen stadgar att domstolen vid 

behov ska tillerkänna den förfördelade parten skälig gottgörelse, ifall domstolen 

finner att en kränkning av en konventionsrättighet har skett och att den prickade 

medlemsstatens nationella rätt endast delvis medger gottgörelse åt den kränkta 

parten. Skadeståndet kan ersätta både ekonomisk och ideell skada samt 

processkostnader.566 Domstolen kan dock inte i sak avgöra fall som överklagas till 

domstolen. 	

Utdömande av materiell skada förutsätter ett kausalsamband mellan skadan och 

kränkningen.567 I allmänhet utdömer Europadomstolen inte alltid gottgörelse för en 

kränkning. De utdömda summorna tenderar utgöra en bråkdel av klagandens 

ekonomiska skada, då det ofta är svårt att påvisa kausalsamband mellan 

kränkningen och skadan.568 Domstolen har dock också från fall till fall konstaterat 

detta kausalsamband mellan kränkning och förlust av arvsrätt, och utdömt 

																																																								
564 Se Nylund mot Finland (beslut), Yιldιrιm mot Österrike (beslut). Jfr dock Shofman 
mot Ryssland p. 39, Paulík mot Slovakien p. 44-46.	
565 Se Mizzi mot Malta p. 112-114, Różański mot Polen p. 79-80, Paulík mot Slovakien 
p. 58.	
566 Danelius 2012 s. 33, 55. Koskelo 2012b s. 301.	
567 Se t.ex. Ebru och Tayfun Engin Çolak mot Turkiet p. 111.	
568 Se t.ex. Jevremović mot Serbien p. 134, Turnalι mot Turkiet p. 58, Krušković mot 
Kroatien p. 50, Călin m.fl. mot Rumänien p. 116, Wolter och Sarfert mot Tyskland p. 
85-98.	
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skadestånd som till sina belopp varit avsevärda, i synnerhet i vissa franska fall.569 

Till och med full ersättning för ekonomisk skada har utdömts.570 	

Europadomstolens praxis gällande skälig gottgörelse är inte alltid lätt att förutspå, 

även om utvecklingen går mot en högre tröskel att utdöma större summor. De 

finska fallen (Grönmark, Backlund, Röman och Laakso) har inte utmynnat i någon 

ersättning för förlorad arvsandel.571 Varför dessa fall behandlats annorlunda än de 

franska fallen är inte helt uppenbart. Även om EMRD inte avgör klagomål i sak, är 

det klart att flera barn utom äktenskap har gått förlustiga sin arvsandel eller laglott 

på grund av den diskriminerande lagstiftningen. Kausalsambandet mellan 

kränkning och arvsförlust verkar inte tunnare än i Mazurek eller Merger och Cros. 	

Ersättningarna för ideell skada har tenderat att vara anspråkslösa. Domstolen kan 

ofta konstatera att den utdömda kränkningen för parten utgör tillräcklig 

kompensation, även om gottgörelse för ideell skada har utdömts relativt ofta i 

faderskapsfrågor.572 Dessutom har domstolen ofta nöjt sig med att staten erbjuder 

ersättning som klagande godkänner, det vill säga att parterna når en förlikning.573 

Vanligtvis får den förfördelade parten ersättning för sina nödvändiga och skäliga 
																																																								
569 Mazurek mot Frankrike p. 58-63, Merger och Cros mot Frankrike p. 61, 65, 73 och 
78, Pascaud mot Frankrike (dom 8.11.2012) p. 48-49. I dessa fall utdömde domstolen 
fullt skadestånd respektive klagandenas ekonomiska skada (den del av arvet som 
klagande gått förlustig), enligt sin egen uppskattning.	
570 Se Vermeire mot Belgien, beslut 4.10.1993, p. 13 och 16 samt Mazurek mot 
Frankrike p. 57-63, Camp och Bourimi mot Nederländerna p. 47-50 samt Merger och 
Cros mot Frankrike p. 61 och 65. Jfr även Mitzinger mot Tyskland, dom 25.1.2018.	
571 Grönmark mot Finland (dom 12.7.2011) p. 13-15, Backlund mot Finland (dom 
12.7.2011) p. 13-15, Röman mot Finland p. 71. Bl.a. i Grönmark konstaterade 
domstolen att eftersom den inte avgjort fallet materiellt, kunde inte heller ett 
kausalsamband mellan konventionskränkningen och det förlorade arvet etableras. Den 
finska staten argumenterade att klagande fortfarande kunde få rätt till arv på nationell 
nivå, om den ursprungliga domen (HD 2003:107) återbröts och målet behandlades på 
nytt vid domstol. Eftersom HD förkastade ansökan om återbrytande (HD 2015:97) 
förlorade dock Grönmark möjligheten att göra sin rätt gällande respektive arvet efter 
hennes far, då tioårsfataljen i ÄB 16:1 hade löpt ut i november 2009.	
572 Se t.ex. Malhous mot Tjeckien p. 71, Jäggi mot Schweiz p. 55, Turnalι mot Turkiet 
p. 58. Jfr dock Mikulić mot Kroatien p. 78, Mizzi mot Malta p. 140, Różański mot Polen 
p. 84, Ebru och Tayfun Engin Çolak mot Turkiet p. 111, Paulík mot Slovakien p. 72, 
Tavlι mot Turkiet p. 41, Jevremović mot Serbien p. 133, Phinikaridou mot Cypern p. 
75, Kalacheva mot Ryssland p. 42, Krušković mot Kroatien p. 51, Schneider mot 
Tyskland p. 112, Laakso mot Finland p. 66, Röman mot Finland p. 71, Fabris mot 
Frankrike (dom 28.6.2013) p. 6-7, Tsvetelin Petkov mot Bulgarien p. 64.	
573 Se bl.a. Pla och Puncernau mot Andorra (beslut 10.10.2006), Brauer mot Tyskland 
(beslut 28.1.2010) och Wolter och Sarfert mot Tyskland (beslut 14.12.2017), p. 6-8. 
Jfr domare Pinto de Albuequerques skiljaktiga mening i Fabris-fallet (domen gällande 
skälig gottgörelse 28.6.2013). Jfr dock Mitzinger mot Tyskland, dom 25.1.2018. I 
fallet utdömde EMRD kompensation enligt statens förslag.	
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rättegångskostnader, om än denna ersättning sällan täcker alla klagandens 

kostnader även om de varit anspråkslösa. 574  På grund av att det utdömda 

skadeståndet ofta (om inte alltid) är anspråkslöst utgör denna påföljd sällan ett 

reellt avskräckningsmedel för svarandestaten — inte heller ifråga om FadL 67 §. I 

förarbetena till FadL 67 § berörs inte frågan om statens skadeståndsansvar över 

huvud taget.	

4.5.2. Verkställighet av domar  

Medlemsstaterna till EMRK har bundit sig till att rätta sig efter Europadomstolens 

domar i varje mål där de är parter.575 Konventionen förpliktar inte uttryckligen en 

medlemsstat att följa dess rättspraxis om medlemsstaten ifråga inte själv är part i 

målet, men av konventionens artikel 1 följer att varje medlemsstat har en 

skyldighet att garantera var och en under sin jurisdiktion de fri- och rättigheter som 

anges i konventionen. 576  Detta kan innebära att nationella domstolar i sin 

rättstillämpning beaktar europeisk rättspraxis i allmänhet.577	

I första hand har medlemsstaterna rätt att själv välja hur de åtgärdar en 

konventionskränkning.578 Medlemsstaterna får inom sin prövningsmarginal vidta 

de lagstiftnings- och andra åtgärder som behövs för att rätta till en kränkning.579 

Domars verkställande övervakas av Europarådets ministerkommitté. Vid behov 

kan ministerkommittén hänskjuta ett mål till Europadomstolen, som undersöker om 

medlemsstaten ifråga har rättat sig efter domen. 580  Om Europadomstolen 

konstaterar att så inte är fallet, kan ministerkommittén i princip vidta disciplinära 

åtgärder. Domstolen kan även i sin ursprungliga dom ålägga den för kränkning 

																																																								
574 Se t.ex. Kroon mot Nederländerna p. 46-47, Malhous mot Tjeckien p. 74, Mizzi mot 
Malta p. 144, Jäggi mot Schweiz p. 58, Paulík mot Slovakien p. 75, Phinikaridou mot 
Cypern p. 79, Kalacheva mot Ryssland p. 45, Grönmark mot Finland p. 72, Backlund 
mot Finland p. 69, Krušković mot Kroatien p. 54, Schneider mot Tyskland p. 115, 
Laakso mot Finland p. 69, Röman mot Finland p. 74, Centre for Legal Resources å 
Valentin Câmpeanus vägnar mot Rumänien p. 166, Călin m.fl. mot Rumänien p. 120.	
575 Hirvelä 2011 s. 409.	
576  Artikelns ordalydelse ger vid handen att den endast gäller de “ursprungliga” 
konventionsrättigheterna. Tillämpningen av de i tilläggsprotokollen angivna fri- och 
rättigheterna måste anses bero av om medlemsstaten i fråga har anslutit sig till det 
ifrågavarande protokollet eller inte.	
577 Lavapuro 2013 s. 466; Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 28.	
578 Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 29. Jäggi mot Schweiz p. 60.	
579 Fabris mot Frankrike  p. 74-75, Centre for Legal Resources å Valentin Câmpeanus 
vägnar mot Rumänien p. 158, Călin m.fl. mot Rumänien p. 107.	
580 Danelius 2012 s. 35. Det fjortonde tilläggsprotokollet trädde i kraft 1.6.2010.	
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fällda staten att vidta åtgärder för att reparera kränkningen.581 Ett sådant åliggande 

är möjligt framför allt då den rättsliga bedömningen i det enskilda fallet har 

betydelse för bedömningen av en större mängd likartade fall.582  Även då får 

medlemsstaten i första hand själv avgöra hur den systematiska kränkningen ska 

botas. 583  Om domstolen har funnit att en inhemsk lag kränker en 

konventionsrättighet, kan inte medlemsstaten genom att uppskjuta 

lagstiftningsreform fördröja att rätta till en sådan kränkning.584	

Art. 1 tillsammans med art. 46 kan tolkas innebära att medlemsstaterna bör följa 

ERMD:s tolkningslinjer i sina inomstatliga rättsliv utöver de fall där de själva blivit 

prickade. Såsom redogjorts för ovan 585  argumenterar domare Pinto de 

Albuquerque i Fabris-fallet för positionen att domar borde ha en direkt och erga 

omnes effekt586. Medlemsstater bör troget följa Europadomstolens tolkningspraxis 

även när de inte själva är prickade för en konventionskränkning. Pinto de 

Albuquerques argument tycks åtstrama medlemsstaternas suveränitet i en 

utsträckning som många har svårt att acceptera.587 Möjligen är det därför som 

hans åsikt inte vann allmän anslutning av de övriga domarna.  	

Denna infallsvinkel är diametralt motsatt den ordagranna tolkning av art. 46.1 som 

representeras av president Koskelos skiljaktiga mening i HD 2012:11. Koskelo 

antyder att EMRD-domars bindande verkan begränsar sig till de fall som specifikt 

gäller en medlemsstat, vilket även är ordalydelsen i art. 46. Även om Koskelo 

citerar EMRD:s praxis i allmänhet, är det tydligt att hon inte är villig att låta dess 

tolkningspraxis få vidare konsekvenser inomstatligt. Denna position tillåter 

långtgående argument mot att EMRD-rättsfall ska läsas analogt i andra 

medlemsstaters rättsordningar. Koskelos angreppssätt tycks dock leda till en 

																																																								
581  Danelius 2012 s. 33-34. Se Broniowski mot Polen p. 194, Centre for Legal 
Resources å Valentin Campeanus vägnar mot Rumänien p. 159-161, Călin m.fl. mot 
Rumänien p. 108-110. I det senare fallet ålade domstolen Rumänien att möjliggöra en 
genuin avvägning mellan olika intressen vid behandlingen av faderskapstalan.	
582 Danelius 2012 s. 56. Se bl.a. Broniowski mot Polen p. 190-191. Det är dock i första 
hand fråga om liknande fall i den prickade medlemsstaten. Se även Linna 2013 s. 147.	
583 Broniowski mot Polen p. 192. Stiftandet av faderskapslagen (11/2015) kan delvis 
anses höra till denna kategori — Finland eftersträvade att bota de kränkningar som 
utdömts i Grönmark, Backlund, Laakso och Röman.	
584 Vermeire mot Belgien p. 26.	
585 Avsnitt 4.3.3.	
586 Fabris mot Frankrike s. 29.	
587 Se Linna 2013 s. 142. Linna anser även att faran är särskilt betydlig när den 
utsträcker sig till horisontalrelationer (s. 145-146).	
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alldeles för snäv tolkning av det sätt på vilket konventionen är förpliktande för 

medlemsstater och skulle leda till att medlemsstater i praktiken är bundna av 

endast den EMRD-praxis där de själv varit inblandade. Detta känns udda eftersom 

EMRD-domar i så fall helt skulle sakna bredare relevans. 	

Frågan om EMRD-domars bindande verkan för alla medlemsstater bjuder på två 

alternativa svar gällande ante diem-fataljens tillämplighet. Antingen är ante diem-

fataljen konventionsenlig och tillämpbar så länge EMRD inte specifikt har prickat 

Finland för den, eller så innebär Wolter och Sarfert att ante diem-fataljen inte kan 

tillämpas vid domstol. Det första alternativet är problematiskt eftersom det bäddar 

för framtida kränkningar och orsakar förutsebara rättsförluster. Enskilda skulle 

vara tvungna att göra klagomål till Europadomstolen efter negativa domar, en 

process som tar åratal även efter att nationella rättsmedel uttömts. En utdömd 

kränkning leder inte heller till återbrytande av den ursprungliga domen.588 	

Det andra alternativet innebär att domstolen med stöd av Wolter och Sarfert bör 

finna ante diem-fataljen otillämpbar. Den finska domstolen kunde också tolka 

Wolter och Sarfert tillsammans med prövningsnormen så att det europeiska fallet 

utvidgar tolkningsutrymmet för “särskilt vägande skäl”. Dessa “särskilt vägande 

skäl” skulle då bero på att Europadomstolen tolkar att barn utom äktenskap inte får 

diskrimineras i jämförelse med andra konkurrerande arv- och testamentstagare. 

Lagförarbetena till FadL 67 § kan inte ges företräde framom konventionen, som är 

i kraft som vanlig lag i Finland. Wolter och Sarfert gör det alltså sannolikt att ante 

diem-fataljen inte kan tillämpas vid domstol.589	

De folkrättsliga påföljderna för en medlemsstat är dock få. Europarådets 

ministerkommitté har inga befogenheter att ingripa i sannolika kränkningar som 

inte har utdömts av domstolen. Finland behöver således inte förvänta sig några 

deus ex machina-ingripanden från Europarådets sida även om EMRD:s rättpraxis 

inte fullföljs vid tillämpningen av ante diem-fataljen. Detta innebär ändå inte att en 

sådan utveckling är önskvärd, inte minst eftersom den står i strid med 

subsidiaritetsprincipen.	

																																																								
588 Detta exemplifierades tidigare av fallet Grönmark mot Finland.	
589 Detsamma borde således gälla även skiftesmannaförfarande. Se Ervo (2011 s. 
496), som argumenterar för att de grundläggande och mänskliga rättigheterna bör 
beaktas redan i skiftesmannaförfarandet. Detta kan anses gälla förutom själva 
förfarandet även den materiella rätten.	
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5. Faderskapslagens 67 § i belysning av 
grundläggande och mänskliga rättigheter 

“The fault, dear Brutus, is not in our stars,	
But in ourselves, that we are underlings.”	
- Shakespeare: Julius Caesar (I.2 140-141)	

5.1. Litet grann om rättssäkerhet och förutsebarhet 
Denna avhandling har koncentrerat sig på att gestalta utomäktenskapliga barns 

jämlika rätt till arv såsom den utvecklats i inhemsk och europeisk rätt. För att 

balansera framställningen är det på sin plats att kort redogöra för de värderingar 

som i spetsen motiverade stiftandet av FadL 67 §: förutsebarheten och 

rättssäkerheten. Dessa hänger centralt ihop med rättsstatsideologin.590  Det är 

omöjligt att tänka sig rättsstaten utan att rättssäkerheten tillgodoses.591 Samtidigt 

är det trots begreppets omnivalens inte självklart vad som menas med 

rättssäkerhet. 	

Förutsebarhet och rättssäkerhet är inte sinsemellan synonyma. Med 

“förutsebarhet” avses möjlighet “att på förhand räkna ut (inträffandet av) viss 

framtida händelse”.592 Med “rättssäkerhet” åter avses enligt en ordboksdefinition 

“rättsordning som ger den enskilde medborgaren ett visst mått av frihet och skydd 

mot övergrepp från andra medborgare eller från samhället självt”.593 Rättssäkerhet 

förutsätter förutsebarhet, men är i sig självt ett bredare begrepp.594  	

Inom juridiken finns olika uppfattningar om rättssäkerhet. I en strikt formalistisk 

eller legalistisk mening kan rättssäkerhet innebära tillit till lagens beständighet 

oberoende av dess innehåll, eller också framhävs processuella garantier.595 Andra 

kan mena att rättssäkerhet hänger ihop med innehållsmässiga krav. 596 

Wilhelmsson har ansett att det i grunden finns två olika rättssäkerhetsbegrepp: 

den formella uppfattningen betonar förutsebarheten, medan den materiella 

																																																								
590 Aarnio 1989 s. 19; Bernitz 1997 s. 131.	
591 Peczenik har framhållit att rättssäkerheten rättfärdigar juridiken (Klami 1987 s. 
33).	
592 Nationalencyklopedins ordbok 2004 s. 512.	
593 Nationalencyklopedins ordbok 2004 s. 1371.	
594 Aarnio 1989 s. 187.	
595 Ellingsen 1986 s. 53-54. Denna uppfattning reflekteras i beredningen av FadL 67 § 
vid justitieministeriet.	
596 Ellingsen 1986 s. 54.	
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uppfattningen betonar rättens innehållsmässiga garantier, dvs. att avgöranden är 

materiellt riktiga.597 	

Vanligen betonas rättssäkerhet som förutsebarhet. Inga regelverk är dock så 

entydiga att absolut förutsebarhet kunde bli verklighet.598 Aarnio har beskrivit detta 

som en balansgång mellan stabilitet och flexibilitet. 599  Stabiliteten tjänar 

förutsebarheten, medan flexibiliteten kan reagera på samhällsutvecklingens 

föränderliga behov och tillåta att enskilda falls särdrag beaktas.600 Priset är att 

tolkningen av en prövningsnorm alltid är något oförutsebar.601 	

Peczenik åter har framhållit att rättssäkerhet bör inbegripa både förutsebarhet och 

etisk godtagbarhet. 602  Avgöranden kan vara förutsebara men ändå leda till 

ohållbara slutresultat. Å andra sidan kan avgöranden vara etiskt motiverade men 

oförutsebara ur den enskildes synpunkt. Detta innebär att rättssäkerhet är en 

balansgång mellan kraven på förutsebarhet och etisk godtagbarhet.603 Rättsliga 

beslut ska “följa den bästa avvägningen mellan förutsebarhet och andra etiska 

hänsyn”. 604  Aarnions och Peczeniks framställningar motsvarar väsentligen 

varandra: rättssäkerhet är både (formell) förutsebarhet och (etisk) godtagbarhet.605 	

Karhus uppfattning om förutsebarhet bottnar i insikten att förutsebarheten lider 

förutom då det finns för få normer också då det finns för många: domarens 

överläggning i normöversvämning mäter sig med överläggningen i avsaknaden av 

																																																								
597 Wilhelmsson 1986 s. 32.	
598 Jfr Karhu 2005 s. 36. Jfr även Peczenik (1988 s. 51): “Lagstiftaren kan inte på 
förhand förutse eller etiskt godtagbart reglera alla de fall som i praktiken kan komma 
att inträffa. De värderingar som måste avgöras vid lagtolkning, bl a avseende frågan 
om huruvida en dom av ett visst slag är rättvis, är i princip lättast att göra i konkreta 
fall, inte in abstracto.”	
599  “Oikeusjärjestyksen sisältöä täsmentäessään viranomainen niin kuin tutkijakin 
joutuvat tasapainoilemaan kahden eri suuntiin vetävän tavoitteen välillä. Heidän on 
yhtäältä kunnioitettava stabiilisuutta ja pyrittävä toisaalta olosuhteiden vaatimaan 
joustavuuteen” (Aarnio 1989 s. 18).	
600 Aarnio 1989 s. 19-20. Jfr även Karhu 2000 s. 189.	
601  Aarnio 1989 s. 159. Detta kan dock förebyggas med högklassig juridisk 
argumentation som inte stöder sig allena på auktoritetsskäl (Aarnio 1997 s. 45-46). 
En god argumentering i lagskipningen legitimerar domstolens avgöranden (1989 s. 
183).	
602 Peczenik 1988 s. 48-49; Klami 1987 s. 39.	
603 Peczenik 1988 s. 49.	
604 Peczenik 1988 s. 50.	
605  Även Karhu (2000 s. 188) framhåller att skriven lag i allmänhet bidrar till 
lagskipningens förutsebarhet.	
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en tillämplig norm. 606  Situationskänslighet leder då till större rättssäkerhet, 

eftersom den mer sannolikt leder till en bättre gestaltning av det juridiska 

sammanhanget och de tillämpliga normerna. 607  Karhus teori betonar således 

rättssäkerhetens innehållsmässiga sida.	

När FadL 67 §-problematiken betraktas mot Aarnios, Peczeniks och Karhus 

uppfattning om rättssäkerhet ser problemet mindre ut som en spänning mellan 

rättssäkerhet och jämlikhet och mer som en rättssäkerhetsintern konflikt mellan 

förutsebarhet och (etisk) godtagbarhet. Femårsfataljen var förutsebar, men inte 

godtagbar. När domstolarna började åsidosätta den med stöd av GL 106 §, 

vacklade även dess förutsebarhet. På grund av sitt prövningsutrymme är FadL 67 

§ mindre förutsebar, men lämnar utrymme för domaren att avgöra godtagbarheten 

i det enskilda fallet. 	

Att fastslå vad som är etiskt godtagbart är dock ingen lätt uppgift. Är det etiskt 

godtagbart att frånta utom äktenskap födda barn arvsrätten i vissa fall? Peczenik 

framhåller att det är domarens uttryckliga uppgift att besvara en sådan fråga.608 

Det är svårt att ge ett definitivt svar med värderingsargument allena som 

utgångspunkt, även om de är en tillåten rättskälla. Men utnyttjar vi de 

grundläggande och mänskliga rättigheterna blir uppgiften inte lika omöjlig. 

Samtidigt tillgodoser vi kravet att lagskiparen bör stödja sina beslut på gällande 

rättsnormer,609 eftersom dessa rättigheter är kodifierade i lag.610  	

De grundläggande och mänskliga rättigheterna kritiseras ofta för att deras tolkning 

tenderar vara oförutsebar.611 Detta kan hänga ihop med att grundläggande och 

mänskliga rättigheter i den traditionella analytiska rättsdogmatiken karakteriseras 

de som principer612, inte regler613, vilket dock inte innebär att dessa är ovanligt 

																																																								
606 Karhu 2005 s. 37.	
607 Karhu 2005 s. 32.	
608 Peczenik 1988 s. 50.	
609 Pecenik 1988 s. 49;	
610 Lavapuro 2012 s. 176.	
611  Lavapuro (2012 s. 144) påpekar att de grundläggande rättigheternas öppna 
formulering och normhierarkiskt överordnade ställning tillsammans ställer särskilt 
hårda krav på grundrättigheternas tillämpning. Helin (2017 s. 110) menar att de 
grundläggande och mänskliga rättigheternas förutsebarhet är så svag att de endast 
bör tillämpas i lagstiftningsarbetet.	
612 Aarnio (1989 s. 78-79, 81) klassificerar grundläggande rättigheter som allmänna 
positiva rättsprinciper. Se även Peczenik 1988 s. 43-47.	
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oförutsebara i förhållande till övriga normer. Såsom Norr har påpekat,614 utgör de 

grundläggande och mänskliga rättigheterna i sig ingen ny sorts hot för 

förutsebarheten, eftersom de väsentligen liknar andra prövningsnormer (principer) 

i rättsordningen, såsom rättshandlingslagens (228/1929) 36 §.615 Tolkningen av de 

grundläggande och mänskliga rättigheterna kan inte heller angripas för att vara 

utpräglat godtycklig, även om man bör förhålla sig lika kritiskt till europeiska som 

till inhemska avgöranden.616 	

I själva verket är Europadomstolens praxis angående utomäktenskapliga barns 

rättigheter förvånansvärt konsekvent. Viljanen har påpekat att living instrument-

läran inte innebär att konventionstolkningen konstant fluktuerar, utan tvärtom att 

den tenderar mot stabilitet. 617  Rättssäkerhet är även ett viktigt hänsyn i 

domstolens tolkningsverksamhet 618 , inte minst då rättssäkerhet är en allmän 

rättsprincip i konventionsrätten. Det ligger i EMRK:s ideal att maximera 

rättssäkerhet. Genom sin tolkningspraxis bidrar konventionsrätten 

innehållsmässigt till rättssäkerhetsidealet.619	

Att de grundläggande och mänskliga rättigheterna orsakar huvudbry kan 

åtminstone delvis spåras till deras  omtvistade normhierarkiska ställning.620 Då 

t.ex. grundlagens förhållande till EMRK är oklar kan detta orsaka 
																																																																																																																																																																								
613 Scheinin (2012 s. 133-134) menar att även om grundrättigheter i allmänhet är att 
karaktärisera som principer, innehåller var och en ett kärnområde där principen 
omvandlas till en undantagslös regel. En enskild grundrättighet kan således till sin 
karaktär vara en regel eller innehålla en eller flera regler som har ett snävare 
tillämpningsområde. En sådan regel kan påstås vara utomäktenskapliga barns rätt till 
jämlik behandling (jfr Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 26)	
614 Norr 2018 s. 181.	
615 Skälighetsnormer har tidigare angripits i synnerhet ur rättssäkerhetshänsyn (bl.a. 
Wilhelmsson 1986 s. 31). Jfr Lavapuro (2012 s. 164): “…ei ole mitään välttämättömiä 
syitä olettaa, että perusoikeuksilla argumentointi olisi edes punninnan alueella sen 
kontrolloimattomampaa kuin oikeudellinen argumentaatio kiperissä tapauksissa tapaa 
yleensä olla.”	
616 Lavapuro 2012 s. 177.	
617 Viljanen J 2004 s 522.	
618 Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 27; Viljanen J 2004 s. 523.	
619 Jfr Bernitz 1997 s. 133.	
620 Karhu 2005 s. 29. Om rättskällebegreppet se bl.a. Aarnio 1989 s. 218-220 och 
Peczenik 1988 s. 239. Jfr Karhu 2003 s. 791. Intressant nog verkar Aarnio och Kangas 
på senaste tiderna antyda att deras tankar närmar sig en viss situationskänslighet i 
sin rättskällelära: “Tästä johtuen on yhtenäisen oikeuslähdeopin sijasta perusteltua 
puhua ongelma-, oikeusala- ja jopa tilannekohtaisesta oikeuslähdeopista.” Enligt 
Aarnio och Kangas är de grundläggande och mänskliga rättigheterna vissa 
civilrättsliga förhållanden inte alls relevanta, i andra är de högrelevanta. Aarnio — 
Kangas 2016 s. 34. Jfr även Länsineva 2011 s. 465-466. Heinonen (2012) har 
redogjort för hur svårt problemet är.	
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förutsebarhetsproblem i tillämpningen. 621  Grundlagen anses allmänt vara lex 

superior i förhållande till vanlig lag, också EMRK.622 Samtidigt är dock Finland 

bunden av den miniminivå som EMRD fastställer. Karhu föreslår också att de 

grundläggande och mänskliga rättigheternas ställning i rättskällehierarkin grundar 

sig på förutom deras institutionella ställning även deras innehållsmässiga kvalitet, 

argumentationen.623 Han har även ansett att de mänskliga rättigheterna bör ges 

en särställning inom de starkt förpliktande normerna som “överstarkt” förpliktande, 

vilket skulle ge dem en förhöjd status sida vid sida med grundlagen.624 Heinonen 

föreslår, synbarligen med Karhus teori i bakgrunden, att de konventionsrätten 

såväl som EU-rättens ställning in concreto bör gestaltas kontextuellt och enligt 

situationens krav istället för att uppgöra en schematisk rättskällehierarki.625 	

Rättskällehierarkin och principen lex superior derogat legi inferiori626 kan bjuda på 

ett svar till vilken av de sinsemellan konkurrerande bestämmelserna, FadL 67 § 

eller EMRD:s rättspraxis, enskilda har rätt att förlita sig på. Formellt är ingendera 

lex superior i förhållande till den andra, eftersom de är i kraft som vanlig lag. 

Grundlagen är formellt lex superior i förhållande till båda, vilket styrks av GL 106 §. 

Finland är dock bunden av EMRK:s minimistandard, vilket innebär att den EMRK i 

detta avseende bör anses vara lex superior i förhållande till GL. Lex superior-

förhållandet mellan grundlagen och EMRK lever således så att den utvecklingen 

av nya minimistandarder i enlighet med living instrument- läran inskränker 

grundlagens lex superiori-status. Om man väljer att harmonisera innehållet i GL 

och EMRK försvinner denna problematik, liksom de av problematiken härledda 

förutsebarhetsproblemen. Om man däremot håller fast vid en strikt 

minimiskyddsdoktrin måste man enskilt avgöra i varje fall om det är grundlagen 

eller EMRK som är lex superior. I lagstiftningsarbetet är detta ett olönsamt 

vågspel, eftersom EMRD:s rättspraxis förvånansvärt snabbt kan utveckla en fråga 

till lex superior som tidigare hört till prövningsmarginalen. 	

																																																								
621 Heinonen (2012 s. 186-187) har redogjort hur problematiskt det är att in abstracto 
fastställa t.ex. de i Europadomstolens rättspraxis utvecklade rättsreglernas ställning i 
en schematisk rättskällehierarki.	
622 Jfr bl.a. Kierulf 2011.	
623 Karhu 2003 s. 797.	
624 Karhu 2005 s. 29-30.	
625 Heinonen 2012 s. 198.	
626 Aarnio 1989 s. 254.	
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Det verkar omöjligt att slutligen lösa de grundläggande och mänskliga 

rättigheternas rättskällehierarkiska förhållande genom ett strikt formellt lex 

superior-tänkande. Däremot verkar det alltmer trovärdigt att valet mellan 

tillämpliga normer hänger ihop med de innehållsmässiga argumentationskedjor 

som de producerar. Formella regler som lex specialis och lex posterior är i det 

moderna samhället otillräckliga att lösa konflikter mellan samtidigt tillämpliga 

rättsregler.627 Mot denna bakgrund kan hävdas att lex superior-regeln inte heller 

kan lösa frågan om det normhierarkiska förhållandet mellan grundlagen, EMRK 

och vanlig lag. 628  Detta förhållande måste avgöras situationskänsligt, med 

beaktande av det aktuella fallets individuella drag och sammanhang. Det är 

lagskiparen som i sitt eget praktiska arbete avgör vilka rättskällor som är starka 

och vilka svaga.629 	

5.2. Är faderskapslagens 67 § konventionsenlig?  
För Finland innebär i synnerhet domarna Mitzinger samt Wolter och Sarfert att 

lagstiftarens ursprungliga förslag till FadL 67 § — som undantagslöst uteslöt 

arvsrätten för barn utom äktenskap födda innan cut off-datumet 1.10.1976 — med 

all sannolikhet skulle leda till prickanden av Europadomstolen. Huvudregeln i FadL 

67 §, som kan liknas vid den tyska, kan fortfarande sägas vara diskriminerande på 

ett sätt som inte uppfyller konventionens krav. Den finska lagstiftaren ville med 

FadL 67 § slå fast att arvlåtaren och dennes övriga arvingar har en särskild rätt att 

förvänta sig att den diskriminerande lagstiftning som gällt tidigare fortfarande 

skulle skydda dem mot krav från just barn utom äktenskap födda innan 1.10.1976, 

om än inte mot andra tidigare okända arvingar eller universaltestamentstagare. 

Wolter och Sarfert tyder på att sådana förväntningar inte skyddas av 

konventionen, eftersom de baserar sig på otillåten diskriminerande lagstiftning. 	

Omständigheterna i både Mitzinger och Wolter och Sarfert liknar den finska 

lagstiftarens val gällande FadL 67 §.630  Det tyska cut-off-datumet är betydligt 

																																																								
627 Karhu 2005 s. 37.	
628 Karhu 2003 s. 797.	
629 Karhu 2003 s. 799.	
630  Även Tyskland har ett laglottssystem till skydd för bröstarvingar. 
Europakonventionen förutsätter inte att bröstarvingars arvsrätt ska skyddas med 
laglott, men däremot nog att där ett sådant finns får inte bröstarvingar på basis av 
börd försättas i olika ställning. Common law-länder saknar i allmänhet något 
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tidigare än vårt eget (1.7.1949 jämfört med 1.10.1976, samt 28.5.2009 jämfört 

med 31.1.2012). Å andra sidan sträcker sig den tyska rätten betydligt längre in i 

framtiden. Både den tyska och den finska begränsningen i arvsrätt kommer att 

“botas” med tiden 631 , men i finska förhållanden är det avgörande datumet 

31.1.2022, då tidsfristen i ÄB 16:1 skulle preskribera samtliga arvskrav även utan 

FadL 67 §; i Tyskland är det så sent som 28.5.2039, om inte den tyska lagen 

(BGB 197 § 1 (2)) ändras innan det. Detta indikerar att den finska tioårsfataljen ur 

konventionens synpunkt inte är att betrakta som för lång med beaktande av 

rättssäkerhet och förutsebarhet — vilket inte innebär att man inomstatligt kan 

komma till en annan slutsats de lege ferenda. 	

FadL 67 § räddande ängel är det prövningsutrymme som bjuds ut i lagrummets 

andra mening, enligt vilken ett barn har rätt till arv om arvlåtarens egendom tillfallit 

staten eller om förlusten av arvsrätten ska betraktas som oskälig med hänsyn till 

likabehandling av syskon som fötts utom äktenskapet eller till något annat 

motsvarande, av käranden oberoende särskilt vägande skäl. Åsidosätts 

huvudregeln med stöd av denna prövningsnorm, finns det inte längre utrymme för 

den kränkning som beskrivs i Mitzinger och Wolter och Sarfert. FadL 67 § 

konventionsenlighet är således beroende av dess tillämpning vid domstol. 

Lagrummet är inte direkt konventionsvidrigt, men kan tillämpas på så att den leder 

till en konventionskränkning. Nedan föreslår jag hur en sådan kränkning kan 

förebyggas. 	

5.3. Att tolka faderskapslagens 67 §  
FadL 67 § är en i laga ordning stiftad riksdagsnorm, som utförligt behandlats av 

grundlagsutskottet. Detta till trots är det i belysning av Europadomstolens praxis 

inte tillrådligt att tillämpa den på det sätt som lagstiftaren avsåg. Som konstaterats 

ovan632  är dess huvudregel som utgångspunkt otillåtet diskriminerande enligt 

konventionsrätten.633 Vid de inhemska domstolarna har konventionsrätten fått allt 

																																																																																																																																																																								
motsvarande laglott i sina rättssystem och det är ofta möjligt att genom testamente 
göra sina biologiska barn helt arvslösa. Se Grossman — Friedman 2011 s. 244.	
631 Denna insikt framfördes ursprungligen av prof. Urpo Kangas på ett seminarium 
oktober 2015.	
632 Avsnitt 4.3.5.	
633 FadL 67 § leder dock antagligen inte till en uppenbar konflikt med grundlagen, 
eftersom prövningsnormen vid behov tillåter grundrättighetsvänlig tolkning. Därför 
kommer FadL 67 § knappast att helt åsidosättas med stöd av GL 106 §.	
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större inflytande i tolkningen av de grundläggande rättigheterna. 634 

Grundlagsutskottets utlåtande, enligt vilken arvsrätten kunde begränsas i fall där 

arvlåtaren avlidit före 31.1.2012, “föråldrades” senast i och med domen Wolter och 

Sarfert mot Tyskland.635 På grund av likheterna mellan tysk och finsk lagstiftning 

är det omöjligt att bortse från fallets relevans för ante diem-fatalien. 

Grundlagsutskottets tolkning kan inte ges företräde framom en EMRD-tolkning 

som är både posterior och superior i förhållande till den. 	

FadL 67 § och EMRD:s tolkning av utomäktenskapliga barns jämlika rätt till arv är 

spegelbilder till varann. Det som på ena sidan huvudregel, betraktas på den andra 

som undantag. För att förena dessa två normer föreslår jag att FadL 67 § tolkas på 

följande sätt. FadL 67 § innehåller prövningsnormen “av käranden oberoende 

särskilt vägande skäl”, som ger domstolen prövningsrätt gällande ante diem-

fataljen.636 Enligt EMRD-praxis bör däremot “mycket vägande skäl” (“very weighty 

reasons”) föreligga för att barn utom äktenskap tillåts behandlas olika. 

Europadomstolen har uttryckligen fastställt, att som sådana skäl inte kan anföras 

konkurrerande arvingars på diskriminerande lagstiftning baserade förväntningar.637 

Som “av kärande oberoende särskilt vägande skäl” bör därför inberäknas den 

europeiska tolkningslinje som väsentligen synliggjorts i Mazurek, Brauer, Fabris, 

Mitzinger samt Wolter och Sarfert. Då kan ante diem-fataljen endast tillämpas om 

“mycket vägande skäl” föreligger.638 Huvudregeln i Fadl 67 § kan i de allra flesta 

fall inte tillämpas, då “mycket vägande skäl” enligt konventionsrätten sällan kan 

anses föreligga.639 I belysning av Europadomstolens praxis är det oklart vilka 

																																																								
634 Jfr t.ex. HD 2012:11 och HelHovR 1.2.2018 112.	
635  Se avsnitt 4.3.5. Att FadL 67 § inte håller sträck med EMRD:s praxis borde 
egentligen ha varit uppenbart redan efter Fabris-domen, eftersom det redan då 
fastställdes att diskriminerande lagstiftning inte åtnjuter skydd baserat på legitima 
förväntningar. Denna information fanns tillgänglig i FadL 67 § lagstiftningsskede 
hösten 2014.	
636 LaUB 17/2014 rd. s. 12. Specifikt nämns att ett särskilt vägande skäl kan vara 
arvingarnas medvetenhet om den utomäktenskapliga barnet och de eventuella 
förändringarna i ställningen som arvinge eller barnets egen medvetenhet samt 
aktivitet efter det att han eller hon fick vetskap om sin eventuella ställning som 
arvinge. Dessa skäl motsvarar väsentligen den svenska övergångsbestämmelsen (se 
avsnitt 2.1.3).	
637 Se avsnitt 4.3. ovan.	
638 Kriteriet är väsentligen detsamma som högsta domstolen begagnade i HD 2012:11 
(se Lavapuro 2012 s. 172).	
639 Detta ska dock inte anses innebära att utom äktenskap födda barns arvsrätt inte av 
rättssäkerhetsskäl kan jämkas, dvs. att denna slutsats skulle bära vidare till ÄB 23 a 
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sådana skäl skulle anses vara tillräckligt vägande, men åtminstone måste 

tioårsfataljen i ÄB 16:1 anses som godtagbar, eftersom den behandlar samtliga 

arvingar och testamentstagare lika. 	

Detta är naturligtvis inte den enda möjligheten. En domstol med en formalistisk 

syn på juridiken kan i princip bortse från de EMRD-avgöranden där Finland inte 

har varit part, eftersom de inte inberäknas i ordalydelsen i EMRK art. 46. 

Domstolsavgörandena är inte direkt bindande erga omnes, även om domare Pinto 

de Albuquerque argumenterar för en sådan möjlighet.640 Ministerkommittén kan 

inte reagera på en sannolik kränkning som EMRK inte har utdömt eller över huvud 

taget behandlat — alla sådana fall ligger utanför Europakonventionens 

verkställighetsmaskineri. Således kan den inhemska domstolen i princip tolka “av 

kärande oberoende särskilt vägande skäl” isolerat från EMRK och övriga 

folkrättsliga normverk. Men i en demokratisk stat som tar sina folkrättsliga 

förpliktelser på allvar vore detta udda. Man kan rentav fråga sig om en sådan linje 

inte skulle strida mot parternas på konventionen baserade berättigade 

förväntningar. En fällande dom mot Finland saknas, men varför vänta på en 

sådan? Om EMRD senare dömer Finland för en kränkning på grund av ante diem-

fataljens tillämpning leder detta till nya förutsebarhetsproblem.641  Då har den 

inhemska domstolen medvetet avgjort ett fall så att den bäddar för 

konventionsvidrighet. 	

I argumenteringen är det skäl att begagna sig av den situationskänslig metoden 

genom att beakta det aktuella fallets individuella omständigheter och de inhemska 

och folkrättsliga normer som är tillämpliga på den, även om dessa bjuder på 

sinsemellan oförsonliga tolkningsalternativ. Den situationskänsliga metoden 

hjälper lagskiparen att välja mellan alternativa argumentationskedjor, med 

beaktande av att en konventionsenlig lösning även maximerar förutsebarheten. I 

synnerhet krokiga fall är i behov av situationskänslighet. Därför är en 

situationskänslig överläggning att föredra i tillämpningen av FadL 67 §. 	

																																																																																																																																																																								
kap. Eftersom detta arbete dock inte tar ställning till de faktiska konsekvenserna av 
att arvsrätten fastställs, lämnas dock detta ämne utan vidare behandling här.	
640 Hirvelä — Heikkilä 2013 s. 28.	
641 Se Lavapuro 2012 s. 177.	
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Egentligen kan man ställa frågan om FadL 67 § över huvud taget behövs i 

arvsrättens systematik. Lagrummet är svårt att motivera då ÄB 23a kap redan 

åtgärdar de praktiska problem som kan uppstå då en ny arvinge tillkommer i 

dödsbon som redan uppstått och kanske redan skiftats. Medan FadL 67 § stöder 

sig på tanken att arvet tillfaller arvtagaren vid en bestämd tidpunkt, beaktar ÄB 23 

a kap att arvsprocessen har olika på varandra följande skeden.642 ÄB 23a kap ger 

alla parter verktyg att vid domstol – dit enskilda sakers prövning hör – få prövat 

vad som är skäligt i det enskilda fallet. 	

Ett ytterligare skäl är att ante diem-fataljen fråntar arvsrätt från de barn som fick 

faderskapet fastställt på basis av den gamla lagen, men där arvlåtaren dött före 

31.1.2012. Detta fanns i det ursprungliga förslaget och har inte korrigerats i den 

gällande FadL 67 §. Lagrummet är fortfarande tillämpligt på arvssituationer där 

barnet har väckt talan under den gamla lagen och mannen har avlidit innan 

31.12.2012, även om ett arvskifte redan har förrättats och den “nye” arvingen 

mottagit sitt arv.643 Att rättsläget sågar fram och tillbaka kan knappast påstås 

harmoniera med rättssäkerhetskravet. 	

5.4. Några ord om familjerätten och de grundläggande och 
mänskliga rättigheterna 
Utvecklingen av den inhemska och europeiska rättspraxisen tyder på att en skarp 

dikotomi mellan den förmögenhetsrättsliga och personrättsliga sidan på 

familjerättens område inte är att rekommendera. På familje- och 

kvarlåtenskapsrättens område är den personrättsliga och förmögenhetsrättsliga 

sidan väsentligen oskiljaktliga. Helin har betonat att man i familjerättsliga 

rättsförhållanden till skillnad från den allmänna förmögenhetsrätten närvarar med 

hela sin personlighet.644 Saarenpää har påpekat att kvarlåtenskapsrätt är betonat 

betydelsefull i samhälleligt hänseende och innehåller inte endast ekonomiska 

intressen.645 Familje- och kvarlåtenskapsrätt är även folkrättsligt både personrätt 

																																																								
642  Aarnio (1997 s. 41) framhåller att denna insikt var avgörande för att han 
distanserade sig från begreppsjurisprudensen. Ur denna synpunkt synes 
begreppsjurisprudensen vara en av FadL 67 § anfäder.	
643 Jfr dock Åbo HovR 2/2017, där FadL 67 § inte tillämpades med hänvisning till 
förbudet mot retroaktiv lagstiftning.	
644  Helin 2004 s. 1246. Å andra sidan har han annorstädes (2014 s. 350-351) 
förespråkat en strikt förmögenhetsrättslig syn på faderskapstalan.	
645 Saarenpää 2004 s. 602.	
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och förmögenhetsrätt, vilket tar sig i uttryck i Europadomstolens varierande 

tillämpning av artikel 8 (rätten till familjeliv och privatlivet) och artikel 1-1 

(egendomsskydd) gällande frågan om likabehandling av barn oavsett börd i 

arvsrättsliga relationer. 646  Dessa hänsyn talar emot en skarp dikotomi. En 

situationskänslig argumentationsstrategi beaktar således att det personrättsliga i 

familjerättsliga förhållanden aldrig helt kan särskiljas från det 

förmögenhetsrättsliga.	

På civilrättens område 647  är familje- och kvarlåtenskapsrätten ofta särskilt 

mottaglig för de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Särskilt den 

personrättsliga sidan har en djup anknytning till grundläggande och mänskliga 

rättigheter.648 Å andra sidan kan man framföra att familjerättens sedliga karaktär 

gör att den är särskilt motståndskraftigt till ändringar som anses utmana den 

traditionella ordningen649. Familjerättsliga normer tenderar att kodifiera de rådande 

moraluppfattningarna i en viss tid.650 Kangas har anmärkt att Finland tenderar att 

reagera sakta på ändringskrav. Korrigeringar sker endast då de riskerar buckla till 

Finlands internationella anseende. 651  Denna tendens till mottaglighet och 

moststånd skapar spänningar men innebär även nya berikande frågeställningar för 

rättsvetenskapen.  	

  

																																																								
646 Se bl.a. Mazurek-domen och domarna Loucaides och Tulkens gemensamma delvis 
skiljaktiga mening.	
647  Familje- och kvarlåtenskapsrätten anses traditionellt vara ett av civilrättens 
specialområden, men rättsområdet innehåller även offentligrättsliga element som gör 
att gränsen till den offentliga rätten inte är absolut (Kangas 2001 s. 314).	
648  Såsom ovan (avsnitt 2.2.3.) konstaterades gör Länsineva (2011 s. 465) oss 
uppmärksamma på att faderskapsfrågor är ett särskilt grundrättighetskänsligt 
område.	
649 Se t.ex. Jousimaa s. 121.	
650 Korpiola 2001 s. 517; Aarnio 1989 s. 83.	
651 Kangas 2001 s. 320. Jfr även Aarnio (1989 s. 19), som menar att lagstiftningen 
alltid hänger efter samhällsutvecklingen.	
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6. Avslutning 
“Let me give you some counsel, bastard,” Lannister said. “Never forget what you are, for 
surely the world will not.”	
— George R. R. Martin: A Game of Thrones. Book One of A Song of Ice and Fire (1996), 
s.54.	

Populariteten av böcker och tv-serier såsom Game of Thrones tyder på att äkta 

och oäkta börd i fantasin kan upplevas som något nostalgiskt, rentav romantiserat. 

Ur historiskt perspektiv har dock den sociala och ekonomiska verkligheten för barn 

utom äktenskap sällan varit avundsvärd, inte minst på grund av hur ofördelaktigt 

de familje- och kvarlåtenskapsrättsliga normerna behandlat dem. I nordiskt 

sammanhang har inte Finland varit någon progressiv föregångare gällande 

utomäktenskapliga barns rättigheter. Tvärtom bär den relativt färska 

faderskapslagen (11/2015) på konservativa element som kan spåras ett sekel 

tillbaka i historien. Det synes att FadL 67 § i finsk rätt utgör en sista bastion av 

åtskillnad barn i och utom äktenskap emellan. 	

I detta arbete har min uppgift varit att utreda om faderskapslagens 67 § har lyckats 

rätta sig efter de krav som Europadomstolens tolkningspraxis uppställer på den. 

Svaret avseende huvudregeln, som jag har kallat ante diem-fataljen, är i första 

hand negativt. Enligt Europadomstolens rättspraxis krävs alltid “mycket vägande 

skäl” för att barn tillåts särbehandlas på basis av börd. Som sådana skäl utesluts 

uttryckligen på diskriminerande lagstiftning baserade berättigade förväntningar. 

Vilka skäl som kunde anses som tillräckligt “vägande” saknar tillsvidare prejudikat i 

konventionsrätten, varför det är riskabelt ut förutsebarhetens synpunkt att 

spekulera om dessa vid domstol. Försiktighet vid inhemsk lagskipning 

rekommenderas. Å andra sidan förutsätter FadL 67 § att en avvikelse från 

huvudregeln motiveras med “av kärande oberoende särskilt vägande skäl”. Jag 

har ovan föreslagit att som sådana skäl anförs den europeiska tolkningspraxis 

som presenterats ovan i avsnitt 4. Ante diem-fataljen blir då undantaget istället för 

huvudregeln: den kan tillämpas endast om “mycket vägande skäl” föreligger. FadL 

67 § konventionsenlighet blir således beroende av dess tolkning vid domstol. 	

Även om lagstiftningsprocessen av FadL 67 § exemplifierade en hängivenhet till 

att beakta endast den minimistandard som Europadomstolens tolkningspraxis 

förutsätter av medlemsstaterna, tyder en betraktelse av inhemsk rättspraxis på att 

lagskiparen numera tenderar att harmonisera innehållet i grundlagens 
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grundrättigheter med Europakonventionen och andra internationella fördrag, vilket 

även är att rekommendera ur rättssäkerhetssynpunkt. Med tanke på living 

instrument-läran vore det tillrådligt att även i lagstiftningsprocessen i allt större 

utsträckning försöka förutspå hur Europadomstolens tolkningspraxis kommer att 

utvecklas. I synnerhet på familje- och kvarlåtenskapsrättens område stiftas lagar 

på lång sikt. Då kan en lindans mellan konventionsenligt och konventionsvidrigt 

leda till att en relativt färsk lag snart visar sig vara konventionsvidrig. Att undvika 

harmonisering mellan grundläggande och mänskliga rättigheter är även ett 

problem för förutsebarhetens och rättssäkerheten, eftersom denna strategi inte 

förebygger kollisioner mellan inhemsk lag och konventionsrätten utan bäddar för 

dem.	

FadL 67 § förhållande till rättssäkerhet och förutsebarhet anknyter till de mänskliga 

rättigheternas ställning i rättskällehierarkin vis à vis grundlag och vanlig lag. Att på 

de grundläggande och mänskliga rättigheternas område stöda sig på en betonat 

formell normhierarki maximerar varken rättssäkerheten eller förutsebarheten, 

eftersom de rättsregler som utvecklas i EMRD:s tolkningspraxis lätt stiger i 

normhierarkin då de vandrar från prövningsmarginalen in på den aktuella 

rättighetens kärnområde. Gränsen för minimistandarden lever och ändras, ibland 

också med stormsteg. Även om de grundläggande rättigheterna inte alltid tolkas 

likalydande som i Europadomstolens praxis, föreligger inte heller särskilda skäl att 

avhålla sig från harmonisering. En för olika tolkningsalternativ öppen 

situationskänslig argumentation förutspår bäst den riktning som konventionsrätten 

utvecklas mot. Detta befrämjar förutsebarheten. 	


