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Var pappa i över 50 år - men det var han
inte

Östersund Ett faderskapsmål som avgjordes i mars 1958 kommer att prövas
av Högsta domstolen. Det är de biologiska barnen som begär resning och vill
att rätten upphäver faderskapet av en flicka som föddes 1954. Enligt en ny
granskning genom modern DNA-teknik är mannen till 99,9 procent inte
pappa till flickan.

När flickan var fyra år gammal, 1958, fastslog Rådhusrätten i Umeå att
mannen definitivt var pappa till barnet. Mannen, som då var gift och ännu
inte hade några barn, nekade till att han var fadern men rätten trodde inte på
honom utan fastslog att så var fallet.

Nu har det gått drygt 50 år sedan domen och mannen har avlidit.

Hans två barn, som han fick inom äktenskapet, har nu begärt resning i
Högsta domstolen och vill upphäva faderskapet av flickan som enligt
Rådhusrätten varit deras syster i 50 år.

Hovrätten har tagit del av ny och modern DNA-undersökning som visar att
sannolikheten att de tre barnen har samma pappa är 0,096 procent.

"Anledningen till att rapporten eller liknande rapport inte åberopades i
rättegången vid rådhusrätten är att så kallad DNA-undersökning inte var
vetenskapligt möjligt att genomföra på 1950-talet. Den blodundersökning
som företogs år 1958 och som inte uteslöt att NN kunde vara far till NN och
som inte heller gjorde detta osannolikt, kan inte jämföras med en
DNA-undersökning", skriver hovrätten.

Hovrätten beslutade i höstas att barnen ändå inte har behörighet att göra en
ansökan om resning då de inte var eller är parter i faderskapsmålet.

I en ny överklagan i Högsta domstolen får dock barnen ett så kallat
prövningstillstånd.

Så här skriver barnens juridiska ombud i överklagan till Högsta domstolen:
"Rent materiellt finns det många skäl för barn till den avlidne, som
exempelvis mina huvudmän, att få till stånd en rättslig prövning av
faderskapet till ett särkullbarn; det viktigast är naturligtvis
successionsrättsligt. Den successionsrättsliga konsekvensen av ett felaktigt
faderskap till ett särkullbarn får helt bäras av de biologiska barnen, inte av
fadern. Att i en sådan situation beröva barnen det till buds stående
rättsmedlet, resning, är inte bara juridiskt opraktiskt utan även känslomässigt
otillfredställande för alla parter, även NN (flickan)".
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