
Lagutskottets betänkande· 

1980/81: 17 

om samtycke och tillstånd till adoption (prop. 1980/81:112) 

Ärendet 

I proposition 1980/81 :112 föreslår regeringen (justitiedepartementet) efter 

att ha hört lagrådet att riksdagen skall anta förslag till lag om [imlring i 

föräldrabalken. Lagförslaget har intagits i bilaga till betänkandet. 

Utskottet 

En förutsättning för att en adoption skall tillåtas är att domstol finner att 

adoptionen är till fördel för den som adopteras. Vid bedömningen hiir stor 

vikt fästas vid den senares egen inställning. Har den som skall adopteras fyllt 

12 år får enligt 4 kap. 5 §första stycket föriildrahalken adoption inte ske utan 

dennes samtycke. Ett undantag gäller dock. Om den som skall adopteras iir 

under 16 år krävs inte samtycke om det kan antas skada barnet att bli 

tillfrågat. 

Gällande regler innebär att adoption inte kan ske av barn som fyllt l2 <lr 

men som på grund av psykiskt handikapp saknar rättslig handlingsförmåga 

och därför inte kan lämna giltigt samtycke. 

Med anledning av en motion uttalade lagutskottet 1977 (LU 1976177: 17) 

att skäl talade för att reglerna om eget samtycke mjukades upp så att det blev 

möjligt att adoptera också barn som inte kunde lämna samtycke. Utskottet 

förordade att frågan blev föremål för översyn. Vad utskottet sålunda anfört 
gav riksdagen som sin mening regeringen till kiinna (rskr 1976177:144). 

Frågan om adoption utan barnets eget samtycke behandlades p;'1 nytt av 

riksdagen år 1980 med anledning av en motion. I sitt av riksdagen godkiinda 

betänkande LU 1979/80:23 underströk utskottet vikten av att spörsmälet 

snarast löstes. 

I propositionen föreslås nu att samtycke inte skall behöva inh~imtas av den 

som skall adopteras, om denne är varaktigt förhindrad att lämna samtycke på 

grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk 

abnormitet av annat slag eller på grund av nägot annat liknande förhfillande. 

Med sistnämnda rekvisit avses fysisk sjukdom eller tillsti111d som ligger 

sjukdomen nära. I motiveringen nämns som exempel att en trafikskadad iir 

förhindrad att meddela sig med omvärlden, sedan det av skadan orsakade 

sjukdomsförloppet har avstannat. 

Propositionens förslag innebär att riksdagens önskemi\I om en uppmjuk

ning av reglerna om samtycke vid adoption helt tillgodosetts. Utskottet 

tillstyrker därför förslaget. 
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Utöver förslaget i frfiga om samtycke till adoption innehiiller propositio

nen också förslag till ändringar av reglerna om tillstånd av domstol till 

adoption. Ändringarna innebär att reglerna förtydligas så att det klart 

framgår att sådant tillstånd får lämnas bara om sökanden har uppfostrat 

barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hä;1syn till det personliga 

förhallandet mellan den som vil.l adoptera och adoptivbarnet finns särskild 

anledning till adoptionen. 

Propositionen i denna del föranleder inga särskilda uttalanden från 

utskottets sida. 

Utskottet hemstiiller 

att riksdagen antar det i proposition 1980/81: 112 framlagda för

slaget till lag om ändring i föräldrabalken. 

Stockholm den 7 april 1981 

Pil lagutskottets viignar 

LENNART ANDERSSON 

Nän·aramlc: Lennart Andersson (s). Stig Olsson (s). Elvy Nilsson (s), 
Joakim Ollen (ml. Arne Andersson i Gamlehv (s)*, Martin Olsson (c)*, 
Ingemar Konradsson (s), Olle Aulin (m), Ow~ Andrcasson (s), Marianne 
Karlsson (c). Be'ngt Silfverstrand (s)*, Margot Häkansson· (fp)*, Margareta 
Gard (ml', Stina Andersson (c) och Olle Grahn (fp). 

• Ej niirvarandc vid bctiinkandcts justering.. 
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Bilaga 

Propositionens lagförslag 

Fiirslag till 
Lag om ändring i föhildrabalken 

Hiirigcnom fiireskri\·s i fr<'1ga om fiiriildrahalkL·n 1 

dels att 4 kap . .5 och 6 **skall ha nedan angi\'na lydelse. 

dels att i 4 kap. skall infiiras en ny paragraf. 5 a *· a\ 11ctL111 a11gl\'11;1 

lvdclse. 

Nurnrande /_1·ddl'I' Fiirl'slagm lri/dl'(' 

4 kap. 

U11111 t.',i;<'l s11111tyck1· 111tl d1·11 som 

frllt roll' år cj 11doptcras. dock 1111i, 

1111111hinder111· a11 samtycke C'j ji'irclig

gcr, adoption ske m· dcn som iir 

1111der se.rto11 är, diircst dct kan a11t11-

gas !t'inda '10110111 till skada 1111 ha11 

ril/frtlgas. 

Den som ej fyllt adcrtnn iir 111å ej 

adopteras utan fiiriildrarnas sam

tycke. l\·hiderns samtycke skall hm·a 

liimnats sedan hnn hunnit tillriil"kligt 

åtcrhdmw sig dter nedknmskn. Vid 

adoption a\' adopli\ barn skall i stiil

let inhämtas samtycke{/\' adoptantl'll 

eller, om 111ake adoptcrat andre 

makens barn. {/\' makarna. 

Samtycke enligt andra stycket 

fordras ej a\' den som iir sinnessjuk. 

I 13alkt~n nmtrvckt l '17X:X~.l 

H 
l>m .rn111 hur frll1 10/r tir .filr ini<' 

wlopti•ra.1· utan cgcl .1·u1111rck1•. 

s,/i/unt samtrck<' lwhiil'I dock inlt', 

t1111 den so111 skall ado1>11·r11s 

I. c'ir u11der.11'.rtt111 är och tit't skull<' 

skada '101111111 eller /11·11111· att hli 

till//·clgad, <'Ila 

2. lir 1·11raktigt ff'jrfli11dr11d 1111 /ii111-

na s111ml'Ck1· />ti grund ar 11.1Tkisk 

.1juk dom, hii111111ad .fi'ir.11<i11d1 u11 ·,·, ·k

ling elll'r 1>srkisk uhnon11i11·1111· 111111111 

slag cl/er pil grund (/\' ntlgt1/ 111111111 

/iknand<' .fi'jrhiilland1·. 

Den snm inte har fyllt 11rt11n i11 pr 

ej adopteras utan f<iriildrarnas sam

tycke. Moderns samtvcke skall /1<1 

liimnats sedan hnn har ti11•rhii1111111 "ig 

tillriickligt dter llL'dktltlh!cn. Vid 

adopti1)(1 a\' 111/gon 111111<111s ad• >pt j,-_ 

barn skall i stiillct samtvrke inhii1nt111 

frcln flarnC'ts ado1J1i1:fiiriildrnr L'lkr. 

om en 11dnp1ir/iirii/dcr lir gi/i 1111·d 

llligrm m· hamc1.1 Ji'iriildmr. .fi·,111 

1>1/cla d!'.1.111 11111kar. 

Samtvrkl' enli!!t fhrs/11 stH"kl'f 

l>c/uil·.1 cj a,· den s11111 i1r sinnl'ssjuk. 
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S111w1111dc /\dd11' Fiirl'slogl'll /1,/1'/11· 

,.;inllL''>'>lii. ut.111 lkl i 1 ;1rd11adL'Il L'ik'r sinnL·-;slii. utan del i \·i1rdn;idc11 din 

<i llk;111d llrt. :\r .1,"1,/,1111 .fl1ll fi'ir f'<l llkfind lll't. Ar 1frtlo .fi1ll,·1 hc·tr:if· 

/111111/rn hl't1<itlandc· c111·ur av Lkm falllk rnr och 1·11 av lknr -;nm cnli),!t· 

'"'11 L'niigt 1111dr,1 ,,,.L.kl'l skall s;<m- fi'irs111 stycket skall samtyck:< till 

t1L·ka till ad1.>pti<>lll'll. >kall i -.t:ilkt adllptillnen. skall i -.t:ill,c·t samtyd;,: 

s;111111·L·kc· inh:imt;is fr:111 h;1rm·t-. fiir- inh:imt;" fril!l barnet-. fiirn1y11darL'. 

111\ !ld;l! L'. 

Dl'n -.n111 :ir fiirklar.id '>ill\ ndig 111<i 

ci ado11tn;1-. 11t;111 .fi'ir111r11</,1r,·.1· ,.;;1111-

t\d;c. 

R;iltt.·n -,J.;;ill pri>1 a. h11n11·i,/,, 

<td< >j1li< lllL'll /iill/fl/i,'>;<'11 !llli iigll f'l!lll. 

/) 111,i tiJJ-.t;1nd gi1·111. 11u·d 111i11dn· 

:1dllptionL·n/i'1111,·1 lii11d11 till g11g11 fiir 

barnet .;;imt -;iikalllkn uppfostrat 

h;1rnct l'lkr \il! uppfllstra Lkt eller 

c//,·.1·1 <ir-.kild ankdning iir till ad•.>p

tinnL'll. 

An-.iiknin,l!L'll 1111) ci hif:illa>. om tl 

11tig<'nd1'ra si,/1111 1·cclalag iir gi1·1·1 

eller 11:;;1.1·1. ej heller lllll bidrag till 

harneh u11dnh:·i11 dr 111·1ah11. 111cd 

111i11drl' .t/·1ig11 iir 0111 hidrag 1111'd l'is.1·1 

hclo11p , ·11 g1i11g fi'ir alla och hclnppct 

inhl'talts till '><lL·ial11:imndcn i dt·n 

fiir<;a1~1ling. diir adnpt;111ll'n iir kyr

J.;,1hllkfi'1rd. eller till niimnden utf:ir

d<tl> f(irhilllkl>L' li hl'itlJ1j1L'l. \ iJkl'll 

/i/i1·i1 a\' si'1k:1ndcn '>rh niimndt•n 

gudkiind. Fiir hL·lopp. S<llll inhl'talts 

till ni1111ndc11. ,.;kall gL·1u1111 lkss fiir

-,,1rg h11S riksti'iniikring.1,11111,i/11'11 cl

kr S\'ell'kl r;·,r,;ikringsbolag inkiip;1s 

en dtl'r 1111Lkrh;i!Js,.;kyldiglll'1l'n h:111-

/'111/ li\Tii11ta :1l harnd. diir <'i ,·11/igr 

DL·n sllm iir fiirklarad nmvndi):!/ilr 

inte adnptera-; utan fi'innrnd11rc11.1 

-;:1111t\'Cke. 

(1 ~ 

Riitten skall prii\a ""' i/er iir · 

lii1111iligr att adllpt irnlL'll tiger rum. 

Tillsl:llld jär ges 1'11d11.1·1 11111 adllptin

ncn <ir till fiinll'I t'iir h;irnl't samt 

sökanden hor uppfostrat harnl'l l'ill'r 

vill uppfostra det eller d1·1 111111,1n· 

1111'd hli11.1r111ill dcr 1icn·o11/igu/i'ir/11il

la11d1'/ 1111'111111 siik11111fr11 och h<1mc1 

.fi11m -;iirskild anledning till adoptio

nen. 

Ansiikningen .filr i1111· bifallas. om 

dc1 jrl111 l1ligo11 sido har gel/.\ eller 

111/on1t.1 er.1ii1111i11g cl!l'r 0111 det har 

111·10/111.1· om bidrag till harnl'ls u!llkr

hall. U11dal11ills/Jidmg i fimn a1· 

e11gtl11gshclo1111 iir dock inre hi11dr'r 

,lf'ir till.1·r1/111l till odo1irio11l'll. 0111 

beloppet ·har inhetalts till social

niimnden i den fiirsamling diir adop

tantL'n iir k\Tkllhnkfiird eller 0111 di'/ 

till niimnden /wrutfiirdats m fiirhin

debL· /''' hL·h1ppet. \'ilkcn hor god

kii11t1 :I\ siik:llllkn llCh n:imndcn. 

hir til'r belopp som har inht·talts till 

niimnden skall genom dess fiirsorg 

hns rik1ji'iniikri11g11·l'rkc1 clkr ett 

svcn-;kt fiirS:ikrin):!s\1olaµ inkiipas en 

'-!: 
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Surnrancle ~1·clelsc 

avtalet hindi'/' 111iitcr l'ikr niimnden 

finnL·r att beloppet 11ul p<i annat 

liimpligt siitt 't1111·iind<1.1 för harnl'ts 

undL·rhiill. 

Avtal 0111 \'l'dalllg din 11nderh{1ll. 

su111 /•ort .f{'ir<111/ccl11 lll'Sillg 11 ansiik

ningen cliir<'sl m·111/c1 l't1rir .fi)r riilfc·n 

kunnigt. rnl'i', 1fr('n 0111 llnsiik11i11gen 

hifii/fe.1. utan \'erkan. 

5 

Fiircslag1·11 ~rclelsc· 

dtn unLkrhi'11Is-,kvldighl'IL'll 1tn/Jtts

Si1cl liniinta i1t harnl'l. u1n in1<· a\'tall'l 

hindrnr cln ..:lin niimndL'll finnn att 

beloppet kan 11n1·iind11s p~t n1igo1 

annat liimpligt siitt for harnl'ls 

undnhitll. 

t:rr avtal 0111 asiirrning L'lkr undl'r

h:'tll. som hord1• h111111·d/i'irt 1111 ansiik

ningen 111·s/ogs 0111 riiffi'tl hade kt'int 

till arr11/e1, iir utan VLTkan iil't'n 0111 

unsiikningcn hifi1/ls. 

I. Denna lag Criidl'r i krafc den I juli 1981. Vad snm siigs i~ kap. (1 ~andra 

styckl'l 0111 socialnii111ndcn skall dock till utg{1ngl'n av iir 1981 a\'sl' 

harna\';01rdsniimnde11. 

2. De nya bcsUimmclscrna cilliimpas iivcn niiren ansiikan om adoption har 

gjorts fiirc ikrafttriidandet men di1 iinnu inte har slucligc priivats. 




