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Summary	

The choice to become a parent is not an easy one to make, moreover it is 

today a choice more likely to be made by the mother. She has the 

opportunity of abortion, whereas the father can’t affect his becoming a 

parent after the moment of conception. This constitutes a situation of 

inequality between the sexes, which this year has caused a debate to arise in 

social media as well as in news papers. It concerns male reproductive rights 

and more specifically the issue of the so called paper abortion. Paper 

abortion would make it possible for an unwilling father to renounce his 

fatherhood completely. The debate so far centres on equality between the 

sexes because of the situation mentioned above. However, this essay shows 

that another person should be in the centre of this discussion, namely, the 

future child who will grow up without a father.  

 
The essay aims to examine, through the use of a legal dogmatic method, this 

consequence for the child, in relation to the European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as the UN 

Convention on the Rights of the Child. The goal is to reach a conclusion on 

whether the child’s right affect a legislation on paper abortion or not.  

 

Art. 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, together with the Convention on the Rights of the 

Child, gives the right to a child to know his or her origins. It also establishes 

a shared responsibility for the parents when ensuring their child’s rights 

given by the Convention, while always putting the child’s best interest first. 

The state has a subsidiary responsibility to do it’s best making sure that both 

parents are present during the childhood as well as giving financial support 

to their child. The essay also examines what possibilities Sweden does have 

to interfere with these rights in order to benefit the reproductive rights of the 

father.  
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The conclusion of the essay is that the rights of the child do interfere with 

any future legislation on paper abortion, because it most likely equates 

Sweden’s position as one that infringes on international conventions.  
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Sammanfattning		

Ett av livets största beslut är beslutet om föräldraskap. Det är dessutom ett 

beslut som i slutändan görs av modern, eftersom det är hon som tar beslutet 

om abort. Härigenom uppstår en situation som inte är jämställd, vilket har 

orsakat en viss debatt den senaste tiden. Debatten gäller huruvida det bör 

finnas en rätt för fadern att göra en så kallad juridisk abort, alltså en 

möjlighet att avsäga sig faderskapet. Debatten är än så länge fokuserad på 

jämställdhetsargumentation, medan uppsatsen visar att en annan person är 

viktigare. Det framtida barnet som kommer växa upp utan en fader.  

 
Uppsatsens syfte är att genom användning av en rättsdogmatisk metod 

undersöka denna konsekvens för barnet och dess förhållande till Sveriges 

åtaganden enligt Europakonventionen och barnkonventionen. Analysen 

svarar på om barnets rättigheter enligt konventionerna påverkar ett 

eventuellt införande av juridisk abort eller inte.  

 

Art. 8 i Europakonventionen, tillsammans med barnkonventionen ger barnet 

en rätt att känna till sitt ursprung. Dessutom stadgas i barnkonventionen ett 

delat ansvar för föräldrarna då det gäller att tillförsäkra barnet hens 

rättigheter enligt konventionen, barnets bästa ska alltid sättas i främsta 

rummet. Staten har sedan ett subsidiärt ansvar att utifrån bästa förmåga 

försäkra barnet båda dennes föräldrar och deras finansiella stöd åt barnet. 

Uppsatsen undersöker också vilka möjligheter Sverige har att stifta lagar där 

avsteg görs från dessa rättigheter.  

 

I analysen konstateras att barnets rättigheter enligt Europakonventionen och 

barnkonventionen påverkar ett införande av juridisk abort, eftersom sådan 

lagstiftning med största sannolikhet skulle medföra att Sverige brister i sina 

internationella förpliktelser.  
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Förkortningar	

 
Barnkonventionen  FN:s konvention om barnets 

rättigheter 
 

Barnrättskommittén FN:s kommitté för barnets 
rättigheter 
 

Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna 
 

FB  Föräldrabalken  
 

Kommissionen  Europarådets kommission för de 
mänskliga rättigheterna 
 

SOU  Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning		

1.1 Vad	är	juridisk	abort?			

Vanligtvis uppkommer en juridisk skyldighet genom ingåendet av ett avtal. 

För föräldrar uppkommer skyldigheten istället i och med att ett barn sätts till 

livet, ytterst genom valet att ha samlag. Detta påstående har dock ett viktigt 

undantag, eftersom kvinnan har fri aborträtt fram till 18:e graviditetsveckan, 

1 § Abortlagen (1974:595). Härigenom uppstår en situation där möjligheten 

att påverka vilka skyldigheter man som individ åtar sig skiljer mellan könen. 

Att det är just kvinnans uppgift att ta det slutliga beslutet om abort har 

orsakat en viss debatt om hur jämställd regleringen egentligen är. 

 

En motion för juridisk abort röstades igenom vid liberala ungdomsförbundet 

västs årsmöte i år, något som verkar utgöra startskottet för en mer synlig 

debatt och har fått uppmärksamhet i såväl svensk som utländsk media.1 

Förslaget innebär att en potentiell fader ska ha en möjlighet att avsäga sig 

faderskapet under samma tidsperiod som kvinnan, alltså fram till 18:e 

graviditetsveckan. Motiveringen utgörs i princip utav jämställdhetsargument 

där motionsskrivaren ser det som orättvist att en man kan bli ”påtvingad” 

faderskapet vid en oplanerad graviditet.2  

 

Samhällsdebatten har främst varit inriktad på jämställdhet för mannen ställt 

mot kvinnans rätt att bestämma över sin kropp.3 Konsekvenserna för barnet 

                                                
 
1 Se t.ex. Adam Taylor: ”Men should have the right to ’abort’ responsibility for an unborn 
child, Swedish political group says”, The Washington post WorldViews, 
<https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/03/08/men-should-have-the-
right-to-abort-responsibility-for-an-unborn-child-swedish-political-group-says/>, besökt 
2016-04-05; Olof Svensson, ”LUF: Tillåt män att göra juridisk abort – Nytt utspel från 
Liberalernas ungdomsförbund, Aftonbladet, 
<http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22380686.ab>, besökt 2016-04-05.  
2 Se motionen i bilaga A, här ska sägas att distriktsytelsen i sitt svar påpekar 
konsekvenserna för barnet.  
3 Jämför Hanna Gustafsson: ”Feminister måste slåss mot juridisk abort – och här är varför”, 
politism genusfolket, < http://www.politism.se/genusfolket/feminister-maste-slass-mot-
juridisk-abort-och-har-ar-varfor/>, besökt 2016-05-18. 
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har berörts men inte diskuterats mer ingående. Denna sistnämnda diskussion 

bör dock tillmätas större vikt och uppsatsen kommer därför fokusera på en 

av konsekvenserna, den att barnet kommer växa upp med en förälder.  

1.2 Uppsatsens	övergripande	syfte		

Uppsatsens övergripande syfte är att utifrån Europakonventionen om 

mänskliga rättigheter (Europakonventionen)4 och FN:s konvention om 

barnets rättigheter (barnkonventionen)5, undersöka om och hur barnets 

mänskliga rättigheter enligt dessa, påverkar ett eventuellt införande av 

juridisk abort i svensk rätt.  

1.3 Frågeställningar		

Uppsatsens övergripande frågeställning är: Påverkar barnets mänskliga 

rättigheter enligt Europakonventionen och barnkonventionen ett eventuellt 

införande av juridisk abort, sett till konsekvensen att barnet kommer att 

växa upp utan en far?  

 

Utöver detta ska även följande frågor besvaras:  

• På vilket sätt påverkar barnets rättigheter ett införande av juridisk 

abort?  

• Vem/vilka är det som är skyldiga att skydda barnets rättigheter?  

• Varför bör konsekvenserna för barnet vara i fokus?  

1.4 Avgränsningar	

Uppsatsen kommer fokusera på vilka rättigheter barnet har enligt 

Europakonventionen och barnkonventionen, trots att barnets rättigheter 

                                                
 
4 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
Rom 4 november 1950, SÖ 1952:35; se även lagen (1994:1219) om den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.  
5 FN:s konvention om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child, New York 
20 November 1989, SÖ 1990:20.  
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regleras i fler internationella konventioner. Europakonventionen eftersom 

den som senare visas har en mycket stark ställning i svensk rätt och 

barnkonventionen eftersom det är den rättighetsstadga som uppmärksammar 

barns särskilda situation i samhället.  

 

Att barnet har rättigheter innebär samtidigt att någon har motsvarande 

skyldigheter. Omfattningen av dessa skyldigheter i förhållande till 

konsekvensen av juridisk abort kommer därför beröras, samt vilka 

möjligheter som finns att inskränka barnets rättigheter. Utanför 

framställningen ligger frågor om könsdiskriminering och kvinnans rätt till 

sin egen kropp.  

 

Uppsatsen utgår också från konsekvensen efter barnets födelse. Det utreds 

alltså inte vilken eventuell minimiålder som finns för barnets mänskliga 

rättigheter. Slutligen kommer fokus ligga på innebörden av barnets bästa 

som ges av konventionerna. Framställningen kommer alltså inte beröra 

psykologiska, moraliska och sociala aspekter som finns på ämnet.  

1.5 Perspektiv	och	metod	

I uppsatsen anläggs ett kritiskt perspektiv på den nuvarande 

samhällsdebatten om juridisk abort genom att föra frågan bort från en till 

synes felinriktad jämställdhetsargumentation och istället se till den tredje 

parten i förhållandet, det framtida barnet. Med utgångspunkt i konsekvensen 

för barnet – bestående i att endast ha en förälder – undersöks genom 

användande av en rättsdogmatisk metod hur barnets mänskliga rättigheter i 

Europakonventionen och barnkonventionen förhåller sig till ett eventuellt 

införande av juridisk abort.  

 

Rättsdogmatiken handlar om att beakta för ämnet relevanta rättskällor, för 

att sedan kunna beskriva hur en viss rättsregel ska tillämpas på ett konkret 
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problem.6 Arbetet har alltså varit inriktat på att hitta de artiklar i 

konventionerna som kan användas för att besvara frågeställningarna och de 

rättskällor som är relevanta vid tolkning av dem. För att slutligen analysera 

och använda dessa vid besvarande av frågeställningarna. Här ska också 

förtydligas att egna reflexioner och slutsatser har sparats till uppsatsens 

analys.  

1.6 Forskningsläge	

Uppsatsen har ett visst nyhetsvärde eftersom idén om juridisk abort är 

relativt ny och ingen tidigare svensk juridisk forskning finns på området. 

Uppsatsen kommer kort beröra den utredning, SOU 2014:29, som finns 

avseende artificiell insemination för ensamstående kvinnor eftersom den 

relevanta konsekvensen – att växa upp med en förälder – är densamma. Värt 

att nämna är även en dansk avhandling av Marianne Holst Andersen där 

barnets rättigheter i dansk lagstiftning och dess förhållande till juridisk abort 

berörts ytligt, hennes fokus ligger dock på jämställdhetsfrågan. Arbetet 

kommer därför inte beröras mer ingående.7  

1.7 Material		

Materialet i uppsatsen har så långt som möjligt begränsats till rättspraxis 

från den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

(Europadomstolen) och FN:s kommitté för barnets rättigheter 

(barnrättskommittén), samt information från statens offentliga utredningar. 

Då dessa med säkerhet är pålitliga och relevanta källor.  

 

De böcker som använts mest är Geraldine Van Buerens bok, Child rights in 

Europe: Convergence and divergence in judicial protection och 

implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

                                                
 
6 Se Korling & Zamboni (2013) s. 21, 26.  
7 Jämför Marianne Holst Andersen: Mandens rett til at frasige sig sine juridiske 
forpligtelser over for et uønsket barn, publicerad 2015, RETTID < 
http://law.au.dk/fileadmin/Jura/dokumenter/forskning/rettid/Afh_2015/afh10-2015.pdf>, 
besökt 2016-05-16. 
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som förberetts åt UNICEF av Rachel Hodgkin och Peter Newell. De 

sistnämnda har i denna tagit samman, analyserat och summerat 

kommentarer och rekommendationer från barnrättskommittén.  

 

Geraldine van Bueren är professor i mänskliga rättigheter vid Queen Mary 

University of London och skriver i boken om de särskilda aspekter som 

finns vid tillämpning av Europakonventionens rättigheter när de berör barn.8 

 

1.8 Uppsatsens	disposition		

Uppsatsen inleds med en kort redogörelse av dagens reglering av 

faderskapsfastställelse, underhåll m.m. för att läsaren ska få en 

grundläggande förståelse för ämnet. Detta följs av en redogörelse av 

Europakonventionens ställning i Sverige, förhållande till barnet och dess art. 

8. Efter detta ges en liknande framställning av barnkonventionens ställning i 

Sverige och dess rättigheter för barnet. Uppsatsen avslutas med en analys 

och avslutning vilka ger svar på de redovisade frågeställningarna. För att 

underlätta läsning av uppsatsen ges inför varje avsnitt en kortare förklaring 

av dess syfte.  

                                                
 
8 Se, Queen Mary University of London, 
<http://www.law.qmul.ac.uk/staff/vanbueren.html>, besökt 2016-05-16. 



 
 

10 

2 Faderskapets	reglering	idag		

Syftet med juridisk abort är att fadern i ett tidigt stadie ska kunna välja bort 

faderskapet, underhållsskyldighet och umgänge. Det är därför nödvändigt att 

kort återge hur dagens reglering ser ut i dessa delar för att veta vad som står 

på spel.  

2.1 Fastställande	av	faderskap		

I svensk rätt finns en moderskapspresumtion vilken innebär att kvinnan som 

föder barnet också är dess mor.9 Enligt 1 kap. 1 § föräldrabalken (FB), finns 

även en faderskapspresumtion för maken till modern.  

 
Är föräldrarna ogifta krävs istället att faderskapsfastställelse görs, vilket 

sker genom bekräftelse eller dom, 1 kap. 3 § FB. I denna situation är 

socialnämnden också enligt 2 kap. 1 § FB skyldig att utreda vem som kan 

antas vara far till barnet.  

2.2 Föräldrarnas	skyldigheter	–	barnets	
rättigheter	

Som utgångspunkt är barnets bästa avgörande för alla beslut om boende, 

vårdnad och umgänge. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa är det 

bl.a. av särskild vikt att se till ”barnets behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna”, 6 kap. 2 a § FB.  

 

Barnet har även umgängesrätt med föräldern hen inte bor hos, 6 kap. 15 § 

FB. Det är sedan föräldrarnas ansvar att få till stånd umgänge så barnets 

behov tillgodoses, 6 kap.  15 § 2 st. FB.  

 

Enligt 7 kap. 1 § FB är föräldrarna skyldiga att svara för barnets underhåll, 

omfattningen avgörs av barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska 

                                                
 
9 Se Walin & Vängby, föräldrabalken (1 jan. 2015, Zeteo), kommentaren till 1 kap. 7 §.  
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förmåga, detta gäller som huvudregel fram till dess att barnet fyllt 18 år. 

Denna underhållsskyldighet fullgörs genom underhållsbidrag av den 

förälder barnet inte bor hos, 7 kap. 2 § FB.  
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3 Europakonventionen		

3.1 Ställning	i	svensk	rätt		

Enligt 2 kap. 19 § regeringsformen får svensk lagstiftning inte meddelas i 

strid med Europakonventionen, konventionen gäller även som lag i Sverige i 

och med ikraftträdandet av lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Idag har konventionen stor betydelse i den 

svenska rättstillämpningen och de högre instanserna dömer sällan på ett sätt 

som riskerar att bedömas som konventionsstridigt av Europadomstolen.10 

3.2 Tolkning	och	tillämpning		

Övervakningen av Europakonventionens tillämpning görs av 

Europadomstolen. Det huvudsakliga ansvaret för att rättigheterna 

respekteras och tillämpas ligger dock på konventionsstaterna.11  

 
Som utgångspunkt ska tolkning av en bestämmelse göras utifrån dess 

ordalydelse. De flesta rättigheter i konventionen är dock allmänt hållna och 

Europadomstolen har därför utvecklat ett antal tolkningsprinciper. 

Grundläggande är att konventionen ska ses i sin helhet, tolkningen får inte 

leda till att rättigheterna blir illusoriska och enbart teoretiska. Viktigt är även 

att göra en dynamisk tolkning, alltså ska bestämmelserna ses i ljuset av 

samhällsutvecklingen och rättsuppfattningen i konventionsstaterna.12   

 

Konventionsstater tillerkänns även en margin of appreciation, vilken ger 

dem viss frihet att beakta inhemska förhållanden och rättstraditioner i 

tillämpningen, medan Europadomstolens övervakning snarare syftar till att 

försäkra att kärnan av konventionsrättigheten inte förbises. En större margin 

                                                
 
10 Se Danelius (2015) s. 44.  
11 Ibid s. 41.  
12 Ibid s. 55.  
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of appreciation kan ges då det rör känsliga ämnen utan enhetlig reglering 

inom Europa, vilket följer av principen om den europeiska standarden. Sist 

men inte minst måste proportionalitetsprincipen beaktas vid alla tillfällen en 

stat väljer att inskränka en rättighet enligt konventionen.13  

3.3 Barnet	och	Europakonventionen	

När Europakonventionen skrevs var den allmänna uppfattningen inte att 

barnet behövde särskilda rättigheter i samhället och rättigheterna är därför 

inte heller utformade på ett sätt som direkt gynnar barn. Med tiden har dock 

inställningen till barnet förändrats och idag erkänner de flesta stater att de 

yngsta i samhället befinner sig i en särskilt utsatt situation. Mot bakgrund av 

den här utvecklingen har Europadomstolen många gånger gjort en dynamisk 

tolkning till barnets fördel, där hänvisningar till barnkonventionen inte är 

ovanliga och principen om barnets bästa fått allt större betydelse. Alltså har 

barnets rätt börjat särskiljas något även inom ramen för 

Europakonventionen.14 

3.3.1 Barnets	bästa	och	Europakonventionen		

Principen om barnets bästa är enligt Van Bueren en internationell norm och 

en grundläggande princip som finns till för att inskränka vuxnas makt över 

barn. En vuxen person ska endast vara tillåten att ta beslut åt barnet för att 

denne saknar erfarenhet och bedömningsförmåga.15  

 

Trots att principen inte finns med i Europakonventionen har 

Europadomstolen påpekat att det ligger i varje samhälles intresse att ha ett 

enhetligt familjerättsligt system där barnets bästa sätts i främsta rummet.16 

 

                                                
 
13 Se Danelius (2015) s. 56–59. 
14 Se Van Bueren (2007) s. 15–18. 
15 Ibid s. 30–31.  
16 Se X, Y, and Z v. The United Kingdom, no. 21830/93  
    22 april 1997 punkt 47.  
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Vikten av barnets bästa har beaktats när Europadomstolen ser till statens 

proportionalitetsavvägning och margin of appreciation. Principen ändrar 

alltså inte själva tillämpningsområdet för rättigheten, utan ger istället en 

större tyngd till den rättighet som skyddar barnet när en avvägning mellan 

olika intressen måste göras.17  

3.4 Rätt	till	privat-	och	familjeliv		

Om en man väljer att avsäga sig faderskapet genom en juridisk abort 

resulterar det i att barnet som föds växer upp med en förälder istället för två, 

kanske till och med utan att veta vem som är fadern. Det blir därför 

intressant att se hur stort skyddet för ett barns privat- och familjeliv är i 

Europakonventionen. Hur påverkas ett eventuellt införande av juridisk abort 

av barnets rättigheter i Europakonventionen? Kan konventionsstaterna ha ett 

system där legalt faderskap inte krävs?  

 

Rätten till privat- och familjeliv finns i art. 8 Europakonventionen vilket är 

en allmänt hållen bestämmelse och inga av dess rättigheter är självklara till 

sin innebörd. Tolkningen görs autonomt av Europadomstolen, vilket innebär 

att staterna inte själva kan bestämma tillämpningsområdet. Det ska sägas att 

en teoretisk tillämpning av artikeln måste göras försiktigt, eftersom 

omständigheterna i det enskilda fallet ofta spelar stor roll.18 Med det sagt 

bör det ändå vara möjligt att få en relativt tydlig avgränsning av begreppet 

privat- och familjeliv genom att studera rättspraxis från Europadomstolen.19  

 

Art. 8 Europakonventionen lägger enligt sin ordalydelse en negativ 

skyldighet på konventionsstaterna att inte ingripa i någons privat- och 

familjeliv. Enligt Europadomstolen finns även en positiv skyldighet för 

staten, t.ex. att agera på ett sätt som möjliggör för ett redan etablerat 

                                                
 
17 Se Van Bueren (2007) s. 33–35.  
18 Se Harris, O’Boyle & Warbick (2009) s. 361. 
19 Se Danelius (2015) s. 364. 
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familjeband att utvecklas, eller att tillhandahålla information om någons 

uppväxt.20 

3.4.1 Rätt	till	familjeliv		

Art. 8 Europakonventionen ger rätt till respekt för familjeliv, vilket inte 

innebär en rätt att bilda familj utan förutsätter att en familjebildning redan 

existerar.21 Familjebandet mellan barnet och modern finns redan från 

födseln. Huruvida barnets relation till fadern kategoriseras som familjeliv 

beror till stor del på vilken relation föräldrarna hade redan innan födelsen. 

När föräldrarna är gifta uppkommer familjeband mellan fadern och barnet 

ipso jure i och med födseln, detta gäller oavsett om makarna sedan skiljer 

sig eller om ena föräldern sällan träffar barnet.22  

 

Även när föräldrarna inte är gifta kan ett familjeband till barnet uppkomma 

redan vid födseln. I ett fall från Europadomstolen hade föräldrarna haft ett 

kortare förhållande. Efter ett år med andra partners hade de samlag med 

varandra igen, varpå ett barn föddes. I sin bedömning här visar 

Europadomstolen att den ser till huruvida ett potentiellt familjeliv existerar 

mellan ett utomäktenskapligt barn och den biologiska fadern. Vid 

avgörandet om en sådan situation föreligger är det viktigt att se till de 

biologiska föräldrarnas relation och faderns intresse av barnet både före och 

efter födseln. Fadern visade i det här fallet inget intresse för barnet innan 

födseln och sett tillsammans med att föräldrarna inte varit ett par på länge, 

nådde det inte upp till kraven för ett familjeliv mellan fadern och barnet. 23  

 

Det räcker alltså inte enbart med ett biologiskt band mellan fadern och 

barnet för ett familjeliv, t.ex. har europarådets kommission för de mänskliga 

                                                
 
20 Se Kroon and others v. the Netherlands, no. 1835/91, 27 oktober 1994; Gaskin v. the 
United Kingdom, no. 10454/83, 7 juli 1989. 
21 Se Grabenwarter (2014) s. 193.  
22 Se Marckx v. Belgium, no. 6833/74, 13 juni 1979; Berrehab v. the Netherlands, no. 
10730/84, 21 juni 1988. 
23 Se Ahrens v. Germany, no. 45071/09, 22 mars 2012.  
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rättigheterna (kommissionen) uttalat att en spermadonator inte har ett 

familjeliv med barnet.24 

 

I tidigare fall från Europadomstolen har dock ett samboförhållande innan 

födseln medfört ett familjeliv mellan fadern och barnet. Familjebandet kan 

brytas under extraordinära omständigheter, exempel på sådana gavs dock 

inte. Europadomstolen har också uttalat att andra faktorer undantagsvis kan 

tas med i beräkningen för att avgöra om ett familjeband finns eller inte. Att 

ett par tidigare fått fyra barn tillsammans har enligt Europadomstolen 

bedömts som tillräckligt för att det femte barnet ska anses ha ett familjeband 

till fadern redan vid födseln.25 

 

De positiva skyldigheterna av rätt till privatliv kräver bl.a. införande av 

rättsliga medel för att underlätta barnets integration i familjen. Det måste 

t.ex. finnas en möjlighet att göra en korrekt faderskapsfastställelse.26 

 

3.4.2 Rätt	till	privatliv		

Till skillnad från rätten till familjeliv är det inte svårt att avgöra vem eller 

vilka som faller inom ramen för rätten till privatliv, det krävs nämligen inte 

att några särskilda band till andra människor har etablerats. Istället gäller det 

att avgöra skyddets omfattning.  

 
Europadomstolen har konstaterat att rätten till privatliv innefattar en rätt till 

identitet och personlig utveckling samt en rätt att utveckla relationer med 

andra människor. Rätten till identitet har flera gånger gett barn rätt till 

information om sitt ursprung, det är dock osäkert om det hör till själva 

kärnan av rätten till privatliv.27 

                                                
 
24 Se Van Bueren (2007) s. 119.  
25 Se Kroon and others v. the Netherlands, no. 18535, 27 oktober 1994 punkt 30;  
Boughanemi v. France, no. 22070/93, 24 april 1996 punkt 35; Keegan v. Ireland, no. 
16969/90, 26 maj 1994 punkt 44–45. 
26 Se Kroon and others v. the Netherlands, no. 18535, 27 oktober 1994. 
27 Se Bensaid v. The United Kingdom, no. 44599/98, ECHR 2001-I; Mikulić v. Kroatien, 
no. 53176/99, ECHR 2002-I punkt 53; Van Bueren (2007) s. 64.  
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I fallet Gaskin ansågs klagande ha rätt att ta del av information om 

fosterhemsplaceringar och liknande från sina barndomsår, eftersom det var 

handlingar av sådan privat natur som aktualiserar rätten till privatliv. 28 I ett 

senare fall från 2002 ansågs ett barns rätt till privatliv innefatta en rätt att få 

faderskapsfastställelse och information om hens biologiska ursprung. Detta 

motiverades av att rätten till privatliv i viss utsträckning omfattar en persons 

fysiska och sociala identitet, samt till viss grad en rätt att etablera 

förhållanden med andra människor.29 Dessutom har Europadomstolen 

uttalat att det inom ramen för privatlivet finns en rätt för adoptivbarn att få 

information om sina biologiska föräldrar.30  

3.4.3 Konventionsenligt	ingrepp	

Nationell lagstiftning som i och för sig kränker ett av art. 8 

Europakonventionen skyddat intresse – ett ingrepp i rättigheten – kan ändå 

vara konventionsenlig därför att handlandet omfattas av undantaget i 

bestämmelsens andra stycke.31  

 

Ett konventionsenligt ingrepp är aktuellt enligt art. 8.2 Europakonventionen 

om:  

i. Ingreppet regleras i lag,  

ii. Ingreppet har som syfte att tillgodose något av de uppräknade 

allmänna eller enskilda intressena – bl.a. skydd för andra personers 

fri- eller rättigheter, och 

iii. Ingreppet är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.  

 

Svårast är att avgöra vad nödvändigt i ett demokratiskt samhälle innebär. 

Europadomstolen har uttryckt att nödvändighetskravet innebär att ingreppet 

måste tillgodose ett viktigt samhällsbehov, inskränkningen måste även vara 

                                                
 
28 Se Gaskin v. The United Kingdom, no. 10454/83, 7 juli 1989. 
29 Se Mikulić v. Croatia, no. 53176/99, ECHR 2002-I. 
30 Se Odièvre v. France, no. 42326/98, ECHR 2003-III.  
31 Se Danelius (2015) s. 369.  
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proportionerlig. Här spelar dessutom storleken av statens margin of 

appreciation roll.32  

3.4.3.1 Faderns	rätt	till	privat-	och	familjeliv	
Något som kan motivera en inskränkning av barnets rättigheter är faderns 

rätt till privat- och familjeliv. Som tidigare nämnt innebär rätten till privatliv 

till viss grad en rätt att utveckla förhållanden med andra människor. Av 

detta följer även att en persons sexliv faller inom ramen för privatliv och 

därför inkräktar också ett abortförbud i viss mån rätten till privatliv.33 

 

Kommissionen har dock uttalat att mannens rätt till privatliv inte kan 

sträckas så långt att han som potentiell fader ska ha en rätt att bli 

konsulterad innan kvinnan genomför en abort.34 Detta visar på att kvinnans 

rätt till privatliv väger tyngre än mannens i det här fallet. Det ska 

uppmärksammas att mannens rätt till privatliv ställt emot barnets rätt till 

detsamma inte tidigare prövats.  

3.4.4 Art.	8.2	Europakonventionen	i	praxis		

Som exempel på hur avvägningen i art. 8.2 Europakonventionen gjorts av 

Europadomstolen kan tas fallet Mikulić. Här klagade sökande på att det i 

Kroatien inte fanns något processuellt medel för att få den antagne fadern 

till henne i ett mål om faderskapsfaställelse att lämna DNA-prov.  

 

Europadomstolen såg till dotterns rätt att få veta sin personliga identitet – ett 

intresse av extra tyngd med hänsyn till principen om barnets bästa – ställt 

mot den antagne faderns intresse av att inte påtvingas ett medicinskt 

ingrepp. Europdomstolen konstaterade att regleringen såg olika ut i de flesta 

konventionsstater, vilket i sin tur gav en större margin of appreciation. De 

ansåg att en reglering där den antagne fadern inte kan påtvingas ett DNA-

prov förvisso låg inom Kroatiens margin of appreciation, men att 

                                                
 
32 Se Danelius (2015) s. 370. 
33 Se Dijk (2006) s. 680.  
34 Se W.P v. the United Kingdom, no. 8416/78, European Commission of Human Rights, 
13 maj 1980.   
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förfarandet inte var proportionerligt eftersom det inte fanns någon annan 

möjlighet till faderskapsfastställelse. Alltså förelåg en kränkning av dotterns 

rätt till privatliv.35 

                                                
 
35 Se Mikulić v. Croatia, no. 53176/99, ECHR 2002-I.   
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4 Barnkonventionen		

Barnkonventionen skyddar till skillnad från Europakonventionen barnets 

rättigheter särskilt. Många gånger överlappar rättigheterna i 

barnkonventionen och Europakonventionen med varandra. Denna situation 

innebär inte en konflikt, tvärtom kompletterar rättighetsstadgorna 

varandra.36  

 

Det är därför intressesant att se hur barnkonventionen förhåller sig till en 

lagstiftning där barnet får växa upp med en förälder som konsekvens, vilket 

är syftet med denna del.  

4.1 Ställning	i	svensk	rätt		

Barnkonventionen är i skrivande stund inte gällande rätt i Sverige. Detta 

betyder dock inte att den är utan betydelse för svensk lagstiftning och 

rättstillämpning. I och med Sveriges ratificering av barnkonventionen 1990 

är den en folkrättsligt bindande överenskommelse mellan Sverige och de 

andra konventionsanslutna staterna. Detta innebär att det allmänna, ytterst 

regering och riksdag, har en folkrättslig skyldighet att sträva mot en 

konventionsenlig lagstiftning.37 Sedan 2010 finns dessutom en strategi för 

svenskt lagstiftningsarbete med syftet att stärka barns rättigheter i enlighet 

med konventionen, i denna ingår bl.a. att all lagstiftning där barn berörs ska 

vara konventionsenlig.38  

 

Att konventionen värderas högt av staten visas också genom den i år 

färdigställda utredningen, SOU 2016:19, där inkorporering av konventionen 

i svensk rätt föreslås till den 1 januari 2018. Trots barnkonventionens långa 

närvaro i Sverige drar utredningen slutsatsen att svensk rättskultur har en bit 

kvar att gå innan den helt tar tillvara på barnets särskilda rättigheter. Det 

                                                
 
36 Se SOU 2016:19 s. 407.  
37 Ibid s. 123.  
38 Se Prop. 2009/10:232 s.11.   
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påpekas att en inkorporering förväntas leda till ett större genomslag av 

konventionens värderingar och regler..39 Detta trots att en folkrättslig 

skyldighet redan finns för det allmänna.  

4.2 Barnkonventionen	-	tolkning	och	
tillämpning	

Enligt konventionen ska barnet stå i centrum för alla beslut som rör barn, 

vilket är ett synsätt alla konventionsstater måste anamma. Alltså ska ett 

barnperspektiv finnas inför varje sådant beslut.40  

 

Vid tolkning av barnkonventionen gäller som utgångspunkt art. 31-33 

Wienkonventionen om traktaträtten (Wienkonventionen).41 Enligt art. 31.1 

Wienkonventionen gäller att konventionstexten som utgångspunkt ”ska 

tolkas i enlighet med den gängse meningen av konventionens uttryck sedda i 

sitt sammanhang och mot bakgrund av konventionens ändamål och syften”. 

Vidare är det för barnkonventionen som för Europakonventionen viktigt att 

beakta den i sin helhet eftersom rättigheterna är ömsesidigt beroende och 

odelbara. Genom att respektera detta vid tolkningsarbetet kan skyddet i en 

artikel stärkas och dess innebörd bli klarare när den läses tillsammans med 

andra delar av konventionen.42 

 

När det gäller tillämpning och tolkning av barnkonventionen finns vissa 

svårigheter eftersom det för denna inte finns någon internationell domstol –

liknande Europadomstolen –  där internationellt bindande praxis skapas. Det 

kontrollorgan som finns är barnrättskommittén. Den gör både uttalanden 

riktade till en viss konventionsstat, såväl som allmänna kommentar, riktade 

mot samtliga konventionsstater. Det är långt ifrån enhälligt att materialet 

från barnrättskommittén är ett sådant tolkningsmedel som kan användas 

enligt Wienkonventionen. Trots detta tillmäts det ändå viss vikt och har 

                                                
 
39 Se SOU 2016:19 s. 19, 401.  
40 Ibid s. 92.  
41 Vienna Convention on the Law of Treaties, Wien 23 maj 1969, SÖ 1975:1.  
42 Se SOU 2016:19 s. 426. 
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relativt stark ställning internationellt, vilket till viss del beror på att 

konventionsstaterna genom ratificeringen av barnkonventionen också 

godkände att barnrättskommittén granskar deras tillämpning av 

konventionen och framsteg med att skydda dess rättigheter.43  

 

Mot bakgrund av det ovan sagda kommer fortsatt framställning fokusera på 

de artiklar som kan sägas vara relevanta vid ett införande av juridisk abort, 

sett till konsekvensen att barnet växer upp med en förälder. Utredningen 

utgår från hur de är menade att tillämpas och tolkas enligt 

barnrättskommittén.  

4.3 Barnets	bästa		

Principen om barnets bästa hittas i art. 3.1 barnkonventionen och är en av 

dess grundprinciper. Den används vid tolkning av konventionens övriga 

artiklar, samtidigt som den ställer ett materiellt krav på att barnets bästa 

alltid ska sättas i främsta rummet vid beslut som har betydande inverkan på 

barn. Barnets intresse får alltså inte sättas på samma nivå som andra 

intressen med i bedömningen, utan ska ha en större tyngd. Denna starka 

ställning motiveras enligt barnrättskommittén av att barnet är i en särskilt 

utsatt situation, bl.a. för att barnet inte själv kan tillvarata sina intressen. 

Barnets bästa är alltså inte den enda faktorn som är relevant för avvägningen 

inför ett beslut där barn berörs och kan ibland åsidosättas helt eller delvis 

därför att ett annat intresse – t.ex. en förälders mänskliga rättigheter – trots 

allt väger tyngre i de särskilda fallet.44 

 

Själva innebörden av principen om barnets bästa är svårdefinierad. Som 

utgångspunkt kan sägas att den ska avgöras från fall till fall, beroende på de 

särskilda omständigheterna. Det är inte en vuxen persons godtycke som 

                                                
 
43 Se SOU 2016:19 s. 429, 431, 443–445.  
44 Se Barnombudsmannen: ”Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 14 (2013) om 
Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet” 
<http://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-
nedladdning/publikationer/allmanna-kommentarer/ak-14-barnets-ratt-att-fa-sitt-basta-satt-i-
framsta-rummet.pdf>, besökt 2016-05-06, s. 4f, 8, 11.  
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avgör vad som är barnets bästa, barnrättskommittén har istället uttalat att 

rättigheterna i konventionen är för barnets bästa och en stats egen tolkning 

av vad som är bäst för barnet kan därför inte åsidosätta en rättighet enligt 

konventionen. Vid lagstiftningsarbete innebär det ovan sagda att barns 

behov i allmänhet måste beaktas, staten måste också kunna visa 

barnrättskommittén hur principen prövats och hur stor roll principen om 

barnets bästa spelat i beslutet att anta ny lagstiftning.45  

4.4 Föräldrarnas	delade	ansvar			

I denna del undersöks vilka rättigheter som finns för barnet enligt 

barnkonventionen att faktiskt tas om hand och växa upp tillsammans med 

sina föräldrar. En genomgående princip i konventionen är att det under 

normala omständigheter ligger i barnets bästa att tas om hand av båda 

föräldrarna och så långt som möjligt har barnet även rätt till det enligt art. 7 

barnkonventionen.46 Det ska sägas att barnkonventionen erkänner fler 

familjekonstellationer än den typiska kärnfamiljen, men klart är att den 

sociala och ekonomiska tryggheten av att ha två föräldrar fortfarande 

värdesätts.47 

 

Som tidigare nämnts måste barnkonventionens artiklar tolkas i ljuset av 

varandra och med hänsyn till barnets bästa. För att respektera en sådan 

tolkningsmetod kommer följande framställning sträva efter en redogörelse 

för helheten och inte för innebörden av varje enskild artikel.  

 

Först och främst ska sägas att det enligt barnkonventionen är föräldrarna 

som har den primära skyldigheten att tillförsäkra barnet hens rättigheter, 

                                                
 
45 Se Barnombudsmannen: ”Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 14 (2013) om 
Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet” 
<http://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-
nedladdning/publikationer/allmanna-kommentarer/ak-14-barnets-ratt-att-fa-sitt-basta-satt-i-
framsta-rummet.pdf>, besökt 2016-05-06 s. 4, 6, 10.  
46 Se Hodgkin & Newell (2007) s. 109.  
47 Ibid s. 76, 107.  
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vilket innebär att statens ansvar är subsidiärt. Statens skyldigheter 

aktualiseras istället när föräldrarna brister i sitt ansvar.48  

 

Av art. 5 barnkonventionen framgår att föräldrarna är både skyldiga och har 

rätt att vägleda barnet vid utövningen av dennes rättigheter enligt 

konventionen. Alltså har föräldrarna ett vidsträckt ansvar, vilket tydliggörs 

vid läsning av art. 18 barnkonventionen. Här stadgas principen om 

föräldrarnas delade ansvar och ett krav på att principen om barnets bästa 

alltid ska vara grundläggande vid föräldrarnas omvårdnad av barnet. 

Föräldrarnas vilja är alltså närmast oviktig för omvårdnadsbesluten. Barnet 

är inte en ägodel enligt konventionen, utan ett eget rättssubjekt. 

Konventionsstaterna måste därför ha en familjerätt där detta förhållningssätt 

är genomgående. Även art. 9 barnkonventionen visar på vikten av att barnet 

får växa upp med båda sina föräldrar. 49   

 

Art. 18 barnkonventionen stadgar även att staten måste göra sitt bästa för att 

driva igenom principen om föräldrarnas delade ansvar för barnet. Det finns i 

de flesta stater en tradition av modern som huvudansvarig för barnet och 

även om kommittén har uppmärksammat att det är svårt, bör staten ha som 

mål att försäkra båda föräldrarnas delaktighet i barnets uppväxt, oavsett om 

barnet är inom- eller utomäktenskapligt. Kommittén har också flera gånger 

uttryckt oro över att många barn växer upp med en singelförälder, vilket inte 

har att göra med äktenskapet som norm, utan tyder snarare på att det ligger i 

barnets bästa enligt barnkonventionen att ha två föräldrar i sin uppväxt. 

Dessutom är risken för fattigdom generellt sett högre när barnet endast har 

en förälder. 50 Här ska dock tilläggas att kritiken från kommittén framförallt 

riktats mot länder med sämre ekonomi än Sverige. 

 

För det allmänna att tvinga en förälder att ta hand om sitt barn när denne 

verkligen inte vill är en omöjlig uppgift, som dessutom kan skada barnet. 

                                                
 
48 Se Hodgkin & Newell (2007) s. 231; jämför art. 5, 3.2, 18, 27 barnkonventionen.   
49 Se Hodgkin & Newell (2007) s. 232, 393.  
50 Ibid s. 235.  
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Det är också därför kravet inte är absolut utan innebär endast att staten ska 

göra sitt bästa. En mindre omfattande skyldighet föräldrarna har är att hjälpa 

sitt barn finansiellt enligt art. 27 barnkonventionen. Även här gäller alltså 

principen om föräldrarnas delade ansvar. Här är staten skyldig att vidta alla 

adekvata åtgärder för att försäkra indrivning av underhållet och vid 

misslyckande, med statliga medel försäkra en god levnadsstandard för 

barnet. Tanken med denna rättighet är först och främst att barnets 

levnadsstandard ökar i och med att barnet får tillgång till mer pengar, men 

förutom detta har påpekats att ett krav på underhåll kan sätta press på fadern 

att bedriva familjeplanering och ta ansvar för de barn han får.51  

4.5 Rätt	till	identitet		

Utöver föräldrarnas skyldighet att ansvara för barnets uppväxt och 

utveckling samt barnets rätt att så långt som möjligt bli omhändertagen av 

sina föräldrar, finns också en rätt för barnet att veta varifrån hen kommer. 

En rätt att känna till sin identitet.  

 

Av art. 7 barnkonventionen följer bl.a. att barnet har en rätt att så långt som 

möjligt känna till sina föräldrar. Att rättigheten inte innebär att barnet ska 

känna till sina föräldrar beror främst på att det i vissa fall är svårt att 

identifiera dem, t.ex. då modern vägrar att uppge vem som kan vara fader 

eller då barnet blivit övergivet. Det kan också bero på lagstiftning i 

konventionsstaten, exempelvis hemlighålls i flera länder de biologiska 

föräldrarna vid en adoption. Att nationell lagstiftning är orsaken och 

innefattas av begreppet, så långt som möjligt, är kontroversiellt eftersom det 

kan anses bryta mot barnets rättigheter nästintill i onödan. Samtidigt som 

det framgår av konventionen att ett barn bör känna sina föräldrar, är det 

minst sagt oklart i vilken utsträckning en stat är skyldig att tillgodose detta. 

Ofta finns också ett motstående intresse hos föräldrarna av att bevara deras 

anonymitet för att slippa sociala besvär, vilket försvårar bedömningen.52  

                                                
 
51 Se Hodgkin & Newell (2007) s. 393, 401. 
52 Ibid s. 106f.   
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Värt att nämna här är även art. 8 barnkonventionen och rätten till identitet, 

och därigenom respekt för de familjeförhållanden som erkänns i lag. 

Respekten för släktskap bör innefatta en skyldighet för staten att registrera 

födelsebevis och dylikt. Artikeln riktar sig dock främst mot redan uppkomna 

familjeband och dokumentation kring ett barns tidiga år i livet.53  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
 
53 Se Hodgkin & Newell (2007) s. 114.  
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5 Analys		

Införs en möjlighet till juridisk abort innebär det att staten, genom 

lagstiftning, ger en möjlighet till mannen att frånsäga sig de skyldigheter 

han som förälder annars skulle haft. Allt som oftast är det upp till Sverige 

som suverän stat att själv avgöra vilka skyldigheter som läggs på invånarna. 

Ett viktigt undantag från denna utgångspunkt är då Sverige genom 

införandet av ny lagstiftning bryter mot internationella förpliktelser, i det 

här fallet sådana som ges av Europakonventionen och barnkonventionen. 

Som redovisats ovan finns det delar av dessa förpliktelser som påverkar 

vilka skyldigheter en stat bör och inte bör lägga på föräldrar.  

 

Eftersom analysen utgår från konsekvensen att endast en förälder uppfostrar 

barnet, bör nämnas SOU 2014:29 om assisterad befruktning för 

ensamstående kvinnor. Utredningen såg till barnkonventionen och 

Europakonventionen och kom fram till att rättigheterna inte utgjorde ett 

hinder för införandet av assisterad befruktning för ensamstående kvinnor 

och 13 januari 2016 klubbades förslaget igenom av riskdagen. Här ska dock 

märkas att utgångspunkten är förälderns ”rätt” att bli förälder, inte som med 

fallet juridisk abort där frågan är om mannen ska kunna välja bort 

föräldraskapet. Lagstiftningen innebär nu även att en prövning av bl.a. 

kvinnans sociala förhållanden och hälsa ska ske innan hon kan få en 

artificiell befruktning. 54  Även om konsekvensen – en förälder – blir 

densamma, ska alltså påpekas att förutsättningarna skiljer sig markant och 

tjänar därför inte till en bra jämförelse. Dels eftersom förälderns inställning 

till barnet kan antas vara annorlunda och dels eftersom möjligheten till 

prövning av barnets framtida förutsättningar är bättre.  

 

Analysens uppgift är nu att tillämpa barnets rättigheter enligt 

Europakonventionen och barnkonventionen på konsekvenserna för barnet 

vid ett införande av juridisk abort, alltså att barnet kommer växa upp med en 
                                                
 
54 Se SOU 2014:29 s. 29, 66–70.   
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förälder. Är det förenligt med barnets rättigheter att införa en sådan 

lagstiftning?  

5.1 Varför	ska	barnet	vara	i	fokus?		

Det har tidigare påpekats att samhällsdebatten varit inriktad mot en 

jämställdhetstanke, med mannens och kvinnans rättigheter i fokus, något 

som tidigare benämnts som en felinriktning. Istället bör konsekvenserna för 

barnet ligga i debattens framkant, detta gäller inte minst om Sverige skulle 

överväga att lagstifta. Påståendet får stöd av den grundläggande principen 

om barnets bästa i art. 3.1 barnkonventionen. Som presenterats tidigare 

innebär denna att barnets bästa ska vara med i varje bedömning som rör 

barn. Det är i min mening självklart att en juridisk abort har en betydande 

inverkan på det framtida barnet och att en stat som ratificerat 

barnkonventionen därför i första hand ska se på frågan ur barnets perspektiv. 

Som tidigare nämnts är detta också något Europadomstolen värderar högt, 

att barnets bästa sätts i främsta rummet inom det familjerättsliga systemet.  

 

5.2 Hur	påverkar	Europakonventionen?		

Europakonventionen skyddar dels barnets rätt till familjeliv, dels hens rätt 

till privatliv, innefattat en rätt till identitet. Europakonventionens påverkan 

kommer analyseras först – trots att art. 8 Europakonventionen är något 

otydlig till sin innebörd – eftersom den har en starkare ställning i svensk rätt 

än vad barnkonventionen har. Det finns möjlighet för inhemska domstolar 

att åsidosätta en norm vilken strider mot Europakonventionen, och enskilda 

har enligt art. 35 Europakonventionen möjlighet att begära prövning av 

Europadomstolen.  

 

Det går inte att säga säkert att ett rättsligt institut som juridisk abort skulle 

strida mot rätten till familjeliv. Barnet måste först ha ett familjeband till sin 

fader innan Sverige är skyldig att skydda det bandet. Det är enligt praxis 

klart att ett barn som föds inom ett äktenskap har ett familjeliv med fadern 
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ipso jure. Medan andra faktorer, främst knutna till det potentiella 

familjelivet, påverkar familjebandet mellan fadern och ett utomäktenskapligt 

barn. Det är alltså omständigheterna i det enskilda fallet som avgör huruvida 

ett familjeliv finns och det går inte att utesluta att ett sådant existerar i vissa 

fall där mannen vill göra en juridisk abort, t.ex. då ett sambopar kommit 

överens om att inte få barn och kvinnan sen ljuger om preventivmedel. Märk 

här att faderns vilja att göra en juridisk abort bör vara en faktor som talar 

emot familjeliv, eftersom fadern visar tydligt att han inte har något intresse 

av barnet och enbart ett biologiskt band räcker inte för att konstituera ett 

familjeliv. Skulle det nyfödda barnet redan ha ett familjeband med fadern 

visar praxis på att staten har en skyldighet att underlätta utvecklingen av 

detta och institutet juridisk abort skulle i så fall kränka barnets rätt till 

familjeliv, då hen inte får möjlighet till ett fastställt legalt faderskap. Det 

ovan sagda tyder närmast på att det skulle krävas en juridisk prövning från 

fall till fall när det handlar om att bevilja en juridisk abort, vilket vid en 

första anblick ter sig ohållbart om beslutet måste fattas innan 18:e 

graviditetsveckan.  

 

När det gäller rätten till privatliv är det däremot mer ostridigt att denna 

faktiskt omfattar en rätt för barnet att känna till sina biologiska föräldrar och 

att få ett legalt faderskap fastställt. Skulle ett införande av juridisk abort 

också medföra ett hemlighållande av den biologiska fadern bör det enligt 

ovan redovisad praxis från Europadomstolen innebära en kränkning av 

rätten till privatliv.  

5.3 Hur	påverkar	barnkonventionen?		

Barnkonventionen innehåller tydligare rättigheter för barnet än 

Europakonventionen, och ställer högre krav på konventionsstaterna när det 

gäller att tillförsäkra föräldrarnas närvaro i barnets liv. Som sagts ovan har 

Sverige en folkrättslig skyldighet att utforma nationell lagstiftning i 

överensstämmelse med konventionen. Viktigt att tillägga är dock – utan att 

gå in på de folkrättsliga sanktionsmedlen – att det är svårt för 

konventionsstaterna att påverka varandra. Det enda kontrollorgan som finns 
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är barnrättskommittén och dess kritik medför ingen sanktion för staten i 

fråga. Det finns alltså en möjlig diskrepans mellan teori och praktik i det här 

fallet, eftersom Sverige i teorin är skyldig att respektera barnkonventionen, 

medan konsekvenserna om vi inte gör det är relativt små. Märk ändå att 

Sverige sedan 90-talet strävat efter en lagstiftning i överensstämmelse med 

konventionen. Arbetet med införlivandet av barnkonventionen tyder på att 

det är ett av de viktigaste målen, om inte det viktigaste, med svensk 

lagstiftning där barn påverkas.  

 

Vad gäller själva innehållet av barnkonventionen framgår tydligt att staten 

har en skyldighet att så gott som möjligt tillförsäkra barnet att båda 

föräldrarna är med i uppväxten och att barnet känner till sina biologiska 

föräldrar, genom att ha lagstiftning med viss påtryckning åt det hållet. En 

ännu starkare skyldighet för staten finns när det gäller att tillförsäkra barnet 

dess underhåll. Grundläggande är barnets bästa, och som utgångspunkt är 

rättigheterna enligt konventionen i överensstämmande med barnets bästa. 

Det är möjligt att ifrågasätta om barnets uppväxt med endast en förälder 

faktiskt strider mot barnets bästa och om det verkligen påverkar barnet. 

Denna omständighet angränsar dock till moraliska, etiska och psykologiska 

frågor som inte ligger inom ramen för denna framställning. Klart är att 

barnkonventionen som den tolkas idag ger stor vikt till barnets antagna vilja 

att ha båda föräldrarna i sitt liv.  

 

I vissa delar är statens skyldigheter enligt konventionen omdiskuterade, 

detta gäller inte minst rätten till identitet och att känna sina föräldrar med 

hänsyn till den reglering många länder har angående sluten adoption. Det är 

alltså inte möjligt att med säkerhet säga att en lagstiftning där fadern 

hemlighålls är oförenlig med barnkonventionen. Märk dock att detta kan 

kompletteras av rätten till identitet enligt Europakonventionen.  

 

Det ovan sagda tyder på att ett införande av juridisk abort i Sverige, där 

staten rent av underlättar för fadern att lämna barnet går emot både 
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principen om barnets bästa och principen om föräldrars delade ansvar i 

barnkonventionen. 

5.4 Men	mannen	då?		

Vi har i tidigare framställning sett att det är möjligt både enligt art. 8.2 

Europakonventionen och barnkonventionen att åsidosätta rättigheterna till 

förmån för en annan persons mänskliga rättigheter. I det här fallet är faderns 

rätt till privat- och familjeliv mest intressant.  

 

Som visats innefattar rätten till privatliv en viss rätt att utveckla eller inte 

utveckla relationer med andra människor, men att denna rätt inte kunnat 

sträckas till att även omfatta en rätt för fadern att vara delaktig i ett 

abortbeslut. För att en rätt till juridisk abort ska kunna ligga inom området 

för faderns rätt enligt art. 8 Europakonventionen krävs en vidsträckt 

tolkning av artikeln som inte gjorts tidigare. I nuläget är det enbart möjligt 

att spekulera, eftersom det endast är Europadomstolen som kan bestämma 

det faktiska tillämpningsområdet. Det ter sig dock orimligt att denna 

situation skulle falla inom bestämmelsens tillämpningsområde. Skulle så 

ändå vara fallet krävs fortfarande att ingreppet är godtagbart i ett 

demokratiskt samhälle och att mannens intresse faktiskt väger tyngre än 

barnets. 

 

För att en inskränkning av barnets rätt till privat- och familjeliv enligt 

Europakonventionen ska vara möjlig krävs också att det är nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle. Kanske kan jämställdhetsargumentet vara ett sådant 

som just gör det nödvändigt, eftersom människors lika värde och 

förutsättningar är grundläggande i ett demokratiskt samhälle.  

 

Gemensamt för barnets rättigheter enligt Europakonventionen och 

barnkonventionen är att de endast kan inskränkas då ett annat viktigare 

intresse måste sättas framför, i detta måste vägas in att barnets bästa alltid 

ger extra tyngd till barnets rättigheter. Detta tillsammans med att det faktiskt 

är oklart om det ens är en mänsklig rättighet för mannen att välja när han 
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ska bli förälder, gör att jag drar slutsatsen att mannens intresse i frågan inte 

kan motivera en inskränkning av barnets rättigheter enligt konventionerna. 

Detta trots att Sverige i fallet juridisk abort förmodligen skulle tillerkännas 

en stor margin of appreciation med hänsyn till det känsliga ämnet och den 

svaga europeiska standarden. Här kan även jämföras med fallet Mikulić där 

faderns intresse av att inte genomgå kroppsligt ingrepp – vilket ändå är ett 

starkt intresse – inte vägde tyngre än barnets intresse att få ett legalt 

faderskap fastställt, när det inte fanns någon annan möjlighet att få 

fastställelsen.  

5.5 Avslutning		

Uppsatsen har haft som syfte att utreda hur barnets mänskliga rättigheter 

påverkar ett eventuellt införande av juridisk abort, samt få svar på frågan om 

barnets rättigheter enligt Europakonventionen och barnkonventionen 

påverkar införandet. Tillsammans med frågorna: Hur denna påverkan i så 

fall ser ut? Varför barnet ska vara i fokus? Vem/vilka är skyldiga att 

tillförsäkra barnet hens rättigheter?  Framställningen och analysen har gjorts 

utifrån en av konsekvenserna för barnet, nämligen att hen kommer växa upp 

med en förälder.  

 

I avhandlingen redovisas för att det finns en bestämmelse i 

Europakonventionen och flera i barnkonventionen som sammantaget ger 

barnet rätt till att känna till sina föräldrars identitet och så långt som möjligt 

bli omvårdat av dem. Föräldrarna har delat ansvar för barnets uppväxt. 

Staten är alltså alltid skyldig att tillförsäkra barnet hens rättigheter, enligt 

barnkonventionen har dock föräldrarna det primära ansvaret.  

 

I analysen dras slutsatsen att dessa regler går att applicera på den aktuella 

konsekvensen av juridisk abort, förutsatt att regleringen innebär ett totalt 

avståndstagande från faderns sida. Att barnets rättigheter inte är absoluta 

och att avsteg därför kan göras från dem har också uppmärksammats. Det 

har dock inte funnits att mannens intresse av att få göra en juridisk abort är 

sådan att barnets rättigheter kan åsidosättas. Ett införande av juridisk abort 
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är inte heller förenligt med den barnpolitik Sverige bedrivit i över 20 år. 

Jämför här med den strategi riksdagen antagit där lagstiftning ska vara i 

överensstämmelse med barnkonventionen.  

 

Med reservation för att tillämpningsområdet och tolkningen av både 

barnkonventionen och Europakonventionen är föränderligt beroende på 

samhällsutvecklingen, är mitt svar på den övergripande frågeställningen att, 

ja barnets mänskliga rättigheter påverkar ett eventuellt införande av juridisk 

abort. Påverkan innebär att ett införande av juridisk abort i vissa delar skulle 

innebära att Sverige brister i sina internationella förpliktelser.  
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