
Regeringens proposition 

1980/81: 112 

om samtycke och tillstånd till adoption: 

beslutad den 12 februari 1981. 

Prop. 1980/81: 112 

Regeringen förcslilr riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovanniimncla dag. 

P:1 regeringens vägnar 

TI !ORBJÖRN FÄLLD IN 

HÅKAN WINBERG 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föresl[1s att en adoption skall kunna genomföras utan 

samtycke av den som skall adopteras. om denne är förhindrad att Himna 

samtycke pa grund av psykisk sjukdom. hiimmad försttmdsutveckling eller 

psykisk abnormitet av annat slag eller pi1 grund av nt1got annat liknande 

förhällande. 

Vidare föreslås att giillande regler om tillstånd av domstol till adoption 

förtydligas. så att det framgår att sftclant tillsltmd för lämnas bara om 

sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med 

hiinsyn till det personliga förhållandet mellan den SL~m vill adoptera och 

~1doptivharnet finns siirskild anledning till adoptionen. 

Lagändringarna förcslas triida i kraft den 1 juli 1981. 

l Riksdagen 1980181. 1 samt. Nr 112 
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Propositionens lagförslag 

Förslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs i frt1ga om föräldrabalken 1 

dels att 4 kap. 5 och 6 ~~ skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i 4 kap. skall införas en ny paragraf. 5 a *· av nedan angivna 

lydelse. 

Nurarande lydelse 

Utan eget samtycke må den so/Il 

fvllt toh· år ej adopteras, dock må, 

utan hinder m· att samtycke ej förelig

ger, adoption ske m· den som är 

under sexton år, diirest det kan anta

gas liinda honom till skada att han 

tillfrågas. 

Den som ej fyllt aderton år må ej 

adopteras utan föräldrarnas sam

tycke. Moderns samtycke skall hava 

liinrnats sedan hon hunnit tillräckligt 

återhämta sig efter nedkomsten. Vid 

adoption av adoptivbarn skall i stäl

let inhämtas samtycke m· adoptanten 

eller. om make adopterat andre 

makens barn, av makarna. 

Förcslagm lydelse 

Den som har fyllt tolr 1/r jilr inte 

adopteras utan eget sallltycke. 

Såda111 samtycke hehiil's dock inte, 

om den som skall adopteras 

I. iir under sexton år och det skulle 

skada honom eller henne all bli 

tillfrågad, eller 

2. iir 1·11raktigt förhindrad att läm

na samtycke pil grund 1n· psykisk 

sjukdom, hiimmad för.1·t1/nds11tl'cck

ling eller psykisk abnormitet a1· annat 

siar. eller pil gr1111d m· 1111goc wrnat 

liknande förluWwule. 

5 a ~ 
Den som i11te har fyllt arton {1r .fi/r 

ej adopteras utan föriilclrarnas sam

tycke. Moderns samtycke skall ha 

liimnats sedan hon har återhiimrat sig 

tillräckligt efter nedkomsten. Vid 

adoption av någon annans adoptiv

barn skall i stället samtycke inhii1111as 

från hamets adoptilfiJräldrar eller. 

om en adoptilförtlldcr iir gifr med 

någon al' /Jamets f öriildrar. från 

båda dessa makar. 

Samtycke enligt andra stycket Samtycke enligt första stycket 

fordras ej av den som är sinnessjuk, behö1·s ej av den som iir sinnessjuk. 

I Balken omtryckt 1978:853. 
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Nuvarande ~rdelse 

sinnesslö, utan del i vårdnaden eller 

å okiind ort. Är sådant fall jär 

handen beträffande em·ar av dem 

som enligt andra stycket skall sani

tycka till adoptionen. skall i stället 

samtycke inhämtas från barnets för

myndare. 

Den som iir förklarad omyndig må 

ej adopteras utan förmyndare.i· sam

tycke. 

fd 2 

Rätten skall pröva. huruvida 

adoptionen fämpligen må äga rum. 

f:j mä tillstand gil'a.1·, med mindre 

adoptionen finnes fiinda till gagn för 

barnet samt sökanden uppfostrat 

barnet eller vill uppfostra det eller 

eljest särskild anledning dr till adop

tionen. 

Ansökningen må ej bifallas, om cl 

någondera sidan 1·ederfag är givet 

eller 11(1(1.1·t, ej heller om bidrag till 

barnets underhåll är avtalat, med 

mindre fräga är om bidrag med 1·isst 

belopp en gång .fi'ir alfa och beloppet 

inbetalts till socialniimnden i den 

församling. där adoptanten är kyr

kobokförd. eller till niimnden utfär

dats förbindelse ä beloppet, vilken 

h/il'it av sökanden och nämnden 

godkänd. För belopp, som inbctalts 

till nämnden, skall genom dess för

sorg hos riksförsäkring.1·w1.1·uilren el

ler svenskt försäkringsbolag inköpas 

en efter underhMlsskyldigheten läm

pad livränta åt barnet, där ('.i enligt 

2 Senaste lydelse 19S I :26. 

3 

Färes/agen ~wlelse 

sinnesslö, utan del i v[irdnaden eller 

på okänd ort. Ar deua .fi1llN bl.!lriif

fande var och en av dem som enligt 

första stycket skall samtycka till 

adoptionen, skall i stället samtycke 

inhämtas från barnets förmyndare. 

Den som är förklarad omyndig får 

inte adopteras utan f<'irmyndarens 

samtycke. 

6 * 
Rätten skall pröva om det är 

lämpligt atl adoptionen iiger rum. 

Tillstånd jilr ges endast om adoptio

nen är till fördel för barnet samt 

sökanden har uppfostrat barnet eller 

vill uppfostra det eller det annars 

med hänsyn till det personliga förhäl

fandet mellan sökanden och bamet 

finns särskild anledning till adoptio

nen. 

Ansökningen får inte bifallas, om 

det från m1gon sida har getts eller 

utfovats ersättning eller 0111 det har 

al'talats om bidrag till barnets under

håll. Underhålhhidrag i /i1mz al' 

engångsbelopp är dock inte hinder 

f är tills tänd till adoptiont'n, 0111 

beloppet har inhetalts till social

niimnden i den församling där adop

tanten är kyrkobokförd eller om det 

till niimndcn har utfärdats en förbin

delse på beloppet, vilken har god

känts av sökanden och nämnden. 

För det belopp som har inbetalts till 

niimnden skall genom dess försorg 

hos rik.1försiikringsverket eller ell 

svenskt fiirsiikringsholag inköpas en 
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Nurnrande ~nklse 

avtalet hinder möter eller nämnden 

finner att heloppet må på annat 

Himpligt siitt anl'iindas för harnets 

underhiill. 

Avtal om vederlag eller underh:lll, 

som bort föranleda avslag å ansök

ningen därest ai·talet l'llrit för rätten 

kunnigt, l'llre. iiven om ansökningen 

bifalles, utan verkan. 

4 

Föreslagen ~1·delse 

efter underh:'tllsskyldighcten anpas

sad livriinta ät harnet, 0111 inte avtalet 

hindrar det eller nämnden finner att 

beloppet kan anl'ii11das på något 

annat lämpligt siitt för harnets 

underhåll. 

Ett avtal om crsiittninr: eller under

håll. som borde lw medfört att ansök

ningen m·s/ogs om rätten hade kiint 

till al'la!et, är utan verkan även om 

ansökningen bifalls. 

I. Denna lag triider i kraft den I juli 1981. Vad som sägs i 4 kap. 6 *andra 

stycket om socialnämnden skall dock till utgången av [1r 1981 avse 

barnav{1rdsniirnndcn. 

2. De nya bestämmelserna tillämpas även när en ansökan om adoption har 

gjorts före ikraftträdandet men då ännu inte har slutligt prövats. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammantriide 

1981-01-15 

5 

Närvarande: statsministern Fiilldin. ordförande. och statsdden Ullsten. 

Bohman. Wikström. friggcbo. Mogård. Dahlgren. Åsling. Siider. Kriin

mark. Johansson. Wirten. Holm. Andersson. Boo. Winberg. Adelsohn. 

Danell. Petri. Eliasson 

Föredragande: statsrådet Winberg 

Lagrådsremiss om samtycke och tillstånd till adoption 

Inledning 

Giillande regler om adoption finns i 4 kap. föriildrabalken. Riksdagen har 

förordat att reglerna om samtycke till adoption av den som skall adopteras 

ses över. En annan fråga. som har uppmärksammats i den allmänna 

debatten. är vad som ligger i det nuvarande kravet pf1 att en adoption skall 

vara till fördel för barnet och att det i övrigt skall finnas särskild anledning till 

adoptionen för att en domstol skall ge tillsttmd till den. 

De frägor som sålunda aktualiserats har behandlats i departementspro

memorian (Ds Ju 1980:8) Samtycke och tillstånd till adoption. Promemorian 

har remissbchandlats. 

Till protokollet i detta iirende bör fogas dels promemorian som hilaga I, 

dels en förteckning över remissinstanscrna och en sammanstiillning av 

remissyttrandena som bilaga 2. 

l lagstiftningsiirendct har samråd skett med justitiedepartementen i de 

andra nordiska liinderna. 

2 Allmän motivering 

2.1 Samtycke till adoption 

En adoption har vittgående följder för den som skall adopteras (adoptiv

barnet). Genom adoptionen far adoptivbarnet st:illning som barn till den som 

adopterar (adoptanten). medan de rättsliga banden till de biologiska 

föriildrarna och deras släkt skärs av (utom i fall dt1 en make adopterar den 

andra makens barn). Med hänsyn till de genomgripande för~indringar som en 

adoption sälunda kan medföra har möjligheterna att adoptera kringgiirdats 
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pil olika sätt. 

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

adoptionen iir till fördel för den som skall adopteras. Diirvid iir dennes egen 

inställning: till adoptionen av största betydelse. Enligt 4 kap. 5 * frirsta stycket 

föräldrabalken gäller i princip ett obligatoriskt krav på samtycke av den som 

har fyllt 12 fa. Även bctriiffande ett barn under 12 i'tr bör man emellertid fästa 

stor vikt vid dess insti.illning. beroende på barnets mognad och ålder. 

Kravet p[t samtycke av den som skall adopteras gäller .även om denne pft 

grund av psykiskt handikapp c. d. saknar rättslig handlingsförmäga och 

därför inte kan lämna ett giltigt samtycke. Det innebär att nftgon adoption 

inte kan komma till sttmd i ett sadant fall. l rättspraxis finns exempel pf1 fall 

där modern till ett utvecklingsstört barn har gift sig med en man som genom 

en adoption har velat ge barnet riittslig stiillning som barn i iiktenskapet men 

där kravet pil samtycke av barnet har hindrat detta. I ett rättsfall. där det 

utvecklingsstörda barnet hade ett syskon son1 blev adopterat. uttalade högsta 

domstolen att starka sakliga skäl talade för att även det utvecklingsstörda 

barnet borde ha kunnat adopteras. trots att barnet inte själv var i st{md att 

lämna samtycke (NJA 1975 s. 727). 

I en motion till 1976177 {1rs riksmöte (mot. 1976177:661) begiirdes en 

översyn av föriildrabalkcns regler om krav p{i eget samtycke vid adoption. 

Lagutskottet uttalade i sitt betänkande med anledning av motionen (LU 

1976177: 17) att utskottet ansåg skäl tala för att reglerna om eget samtycke 

mjukades upp. så att det.blev möjligt att adoptera ocksa dem s1H11 inte kunde 

lämna samtycke. Utskottet förordade att frågan blev förem{il för en översvn. 

Riksdagen anslöt sig till vad utskottet hade anfört. Detta gavs till kiinna för 

regeringen genom rskr 1976/77: 144. Frägan behandlades pil nytt av riksdagen 

med anledning av en motion till 1979/80 års riksmöte (mot. 1979/80: 1609). I 

sitt betänkande med anledning av motionen underströk lagutskottet vikten 

av att problemet snarast löstes (se LU 1979/80:23 ). Riksdagen anslöt sig även 

hiir till vad utskottet hade anfört. 

I departementspromemorian föreslås att man inför ett undantag från 

kravet pa samtyi:ke i fall då den som skall adopteras lider av en sådan psykisk 

sjukdom c. d. att hans eller hennes instiillning till adoptiont>n inte kan 

inhämtas under överskådlig tid. En lämplig lagteknisk lösning iir enligt 

promemorian att det, efter miinstt>r av reglerna i 10 kap. I * föriildrabalken 

om omyndighetsförklaring, föreskrivs att samtycke av den som skall 

adopteras kan undvaras i fall dtt denne iir förhindrad att lämna samtyeke p<\ 

grund av psykisk sjukdom. hiimmad försttmdsutveckling eller psykisk 

abnormitet av annat slag. 

I promemorian framh{ills att den föreslagna bcsUimmelsen inte triiffar 

s{1dana fall diir kommunikation med elen som skall adopteras iir utesluten p{t 

grund av en kroppslig sjukdom eller diirför att dcnnt> befinner sig i ett 

tillst[md ~om inte kan beteeknas som en fysisk eller psykisk sjukdom men som 

ligger sjukdomen nära och kanske iir resultatet av en sjukdom. Som exempel 
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niirnns det fallet att en trafikskadad fiir övcrskädlig tid är förhindrad att 

meddela sig med omviirldcn. sedan det av skadan orsakade sjukdomsförlop

pet har avstannat. Enligt promemorian finns det knappas n;1got behov av en 

undantagsregcl i dessa fall. eftersom det intt' gt1r att etablera nägon personlig 

kontakt mellan dem som skulle kunna komma i fräga som adoptivföriildrar 

och den sjuke eller skadade. 

Remissinstanserna har överlag stiillt sig positiva till förslaget att samtycke 

inte behiiver inhämtas frirn den som skall adopteras i fall d{1 denne inte kan 

Jiirnna samtycke p{1 grund av ett psykiskt handikapp c. cl. Flera remissinstan

ser ifr[1gasätter dock om inte ett motsvarande undantag från kravet på eget 

samtycke bör uppställas för fall då hindret för samtycke beror p{1 en kroppslig 

sjukdom eller en trafikskada. 

För min del anser jag det otillfredsstiillande att en adoption inte kan 

komma till st{rnd i fall dt1 ett psykiskt handikapp e. cl. medför att samtycke 

inte kan lämnas. Detta är särskilt olyckligt när den tilltänkta adoptionen. 

såsom i riittsfallct NJA 1975 s. 727. avser syskon av vilka något inte kan Himna 

samtycke. Ett undantag fdtn kravet på eget samtycke bör därför uppställas 

med avseende pn (kssa fall. När det sedan gäller fall di'i den som skall 

adopteras iir för överskådlig tid förhindrad att lämna samtycke på grund av 

en kroppslig sjukdom eller en trafikskada. torde skiilcn för en undantagsre

gel vara mindre starka. Som har framhållits under rcmissbehandlingen finns 

det emellertid inte m\gra sakliga skiil som talar för att dessa fall behandlas på 

ett annat siitt iin då hindret för att lämna ett giltigt samtycke består i ett 

psykiskt handikapp e. d. Undantagsbestämmelsen bör därför utformas sä att 

den omfattar även dessa situationer. Det behöver knappast befaras att en 

sådan utvidgning av möjligheten att adoptera skulle komma att missbrukas. 

En särskild garanti ligger i den domstolsprövning som krävs vid alla 

adoptioner. 

Sammanfattningsvis förordar jag att samtycke inte behöver inhämtas fdm 

den som skall adopteras. om denne iir varaktigt förhindrad att lämna 

samtycke på grund av psykisk sjukdom. hiimmad först{mdsutveckling eller 

psykisk abnormitet av annat slag eller pö grund av nägnt annat liknande 

förhi11lande. 

Enligt 4 kap. 5 ~första stycket föräldrabalken giiller att den som är under 

16 år for adopteras utan eget samtycke. om det kan antas skada honom eller 

henne att bli tillfriigad. Bestämmelsen. som kom till år 1958 for att bl. a. 

friimja den nordiska riittslikheten. angavs i första hand ta sikte p[1 fosterbarn 

som adopteras. Enligt förarbetena kunde det nämligen allvarligt skada ett 

barn i pubcrtctsåldern att fä reda p{1 att fosterföräldrarna inte var barnets 

riktiga föriildrar. Det förutsattes att bestiimmclsen skulle tillämpas endast i 

klara fall (se prop. llJ5i': 144 s. 219). 

Under rcmissbehandlingen har bl. a. socialstyrelsen och nämnden för 

internationella adoptioner föreslagit att bestämmelsen avskaffas. eftersom 

det numera anses viktigt för barnets utveckling att barnet pa ett tidigt stadium 
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för kännedom om sitt biologiska ursprung. Ocks!1 jag ansL'r att det iir 

tveksamt om bestiimmelsen bör behiillas. Friigan har emellertid samband 

med det allmiinna spörsmåkt om ett barns stiillning i riittsliga sammanhang. 

Det spörsmålet övervägs f. n. av utredningen (Ju llJ77:1l8) l'm barnens rätt. 

Enligt min mening iir det lämpligt att den nu väckta frt1gan behandlas av 

denna utredning. Jag tar därför inte ställning till friigan i detta samman

hang. 

Utöver det nu berörda spörsmMet iir det. som jag senare skall {1tL'rkomma 

till. en del andra fr[igor som har kommit upp i detta lagstiftningsärende och 

som lämpligen bör behandlas av utredningen om barnens riitt. Jag a\'ser att 

senare föresl!i regeringen att ge utredningen ek tilWggsdirckti\' som 

behövs. 

14 kap. 5 *andra stycket föriildrabalken föreskrivs att den som iir under 18 

år inte får adopteras utan att de biologiska föriildrarna har samtyckt till 

adoptionen. Enligt 4 kap. 5 §tredje stycket för;ildrabalken bd1ö\'s dock inte 

samtycke av den som iir sinnessjuk. sinnL'sslö. utan ckl i \'f1rdnaden eller p;'1 

okiind ort. I dL'partementspromL'morian har dessa bestiimmclser med endast 

vissa spr~1kliga justeringar förts över till en ny paragraf. 4 kap. 5 a ~ 

föräldrabalken. 

Under remissbehandlingen har Göta hovrätt. domstolsvcrket och social

styrelsen ifrågasatt om det inte för enhetlighetens skull finns ankdning att i 

dessa bestiimmelser använda samma medicinska terminologi som i den 

tidigare behandlade bestiimmclsen om samtycke av den som skall adopte

ras. 

Som nämnts i promemorian har riksdagen förordat att det genom 

regeringens försorg sker· en iiversyn av terminologin i de bestiimmelser i 

föriildrahalken. giftermålsbalken och ärvda balken cWr uttrycken sinnessjuk

dom och sinnesslöhet förekommer (LU 1975/76:33 s. 113 ff. rskr 397). Den 

översynen har ännu inte genomförts. bl. a. diirför att den har samband med 

det arbete som f. n. bedrivs av socialberedningen (S 1980:07). Att det finns 

anledning att redan nu behandla terminologifri"tgan i ett begriinsat avsL'enck 

innebiir inte att den niimnda Ö\'ersynen i iivrigt bör föregripas i detta 

sammanhang. Frågan om en iindring av terminologin i best:immelserna om 

samtycke frän förmdrar for ~~irför anst{t. Jag vill samtidigt understryka vad 

som har sagts i promemorian om att elen terminologi som har valts niir det 

giillL'r ett undantag frän kravet på eget samtycke vid adoption far ses som en i 

viss mån provisorisk lösning, som fftr omprövas under det forsatta arbetet p~i 

terminologifrågan i dess helhet. 

2.2 Tillstånd till adoption 

Enligt 4 kap. (i * första stycket föriildrabalken skall domstolen pröva om 

det iir lämpligt att en adoption ag.er rum. Domstolen får ge tillständ till 

adoptionen endast om den är till fördel för barnet och dessutom sökanden 
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har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars finns siirskild 

anledning till adoptionen: 

Enligt fiirarhetena till adoptionsbestämmelserna biir en adoption till;itas 

encfast d<I det finns siirskild anledning att skapa ett familjeriittsligt 

förhållande mdlan den som vill adoptera och den som skall adopteras. I 

förarbetena sägs s{tlunda att adoptionsinstitutct inte hör fa anviindas för att 

ge möjlighet till en namniindring som annars inte skulle ha tilliitits eller för att 

kringga arvsskatte- eller arbetsmarknadsbestiimmelser. Det har emellertid 

inte ansetts möjligt att i lagen uppställa n~\gra mera preciserade villkor för 

domstolens tillst{md till en adoption. utan en liimplighctsprörning far företas 

i varje siirskilt fall (se lagberedningens förslag till revision av giftermttlshal

ken och vissa delar av iirvdahalken avd. Il elen .15 sept . .1913. s. 36. iJtergivct i 

NJA Il 1917 s. 474). 

r riittspraxis har tillstiind till en adoption viigrats i fall dii det huvudsakliga 

syftet har varit att ge det tilltiinkta adoptivbarnet miijlighet att förvärva 

adoptantens sliiktnamn. vilket en annan hiirare av namnet hade motsatt sig 

(NJA 1920 s. 449). Vidare finns ett antal hovriitlsavgiir;rnden diir tillst{ind till 

adoption inte har getts i fall d[1 det huvudsakliga iindamälet med adoptionen 

har varit att underliitta för i:tt utliindskt barn att fä tillstimd att stanna i 

Sverige. Sfllunda uttalade Svea hovriitt i ett beslut den 18 december 197~ att 

en adoption med di:tta syfte inti: kunde anses vara till sådan fördel fiir barnet 

som avses i 4 kap. 6 * första stycket föriildrabalken. dvs. att medföra en 

varaktig och verklig familjeanknytning mellan adoptanten och adoptivbar

net. I rättstilHimpningen finns emellertid exempel p{1 andra avgöranden som 

vi~ar att det kan föreligga en viss osiikcrhet om hur hithörande bestiimmelser 

skall tolkas. 

r departcmentspromi:morian föresliis diirfi_ir att bestiimmelserna i 4 kap. 

6 ;\ första stycket föräldrabalken om domstolens liimplighetspriivning 

förtydligas. så att det klart framgar att det mäste föreligga en siirskild 

anledning att genom adoptionen befästa ett personligt förhiillande mellan 

adoptanten och adoptivbarnet. I promemorian sägs att det normalt bör vara 

fr{1ga om i:tt förhiillande av viis(·ntligcn samma innd1iill som det som 

föreligger mellan föriilclrar och barn. 

Under rt•missbehandlingi:n har promemorieförslaget i denna del i allmiin

hct godtagits. Sveriges advokatsamfund och utredningen om barnens riitt 

ifdgasiitter dock om det finns n~lgot behov av att förtydliga 4 kap. 6 * första 

styckt:t förmdrabalken. 

Enligt min mening är det. med hiinsyn till den tveksamhet som trots allt 

r<idcr om hur de ifdgavarande bestämmelserna skall tolkas. befogat att 

lagtexten förtydligas. Detta kan liimpligen ske pii det siitt som har föreslagits i 

prnmemorian. Jag förordar diirför att detta förslag genomförs. 

:\fed anledning ;iv phpekandcn under remisshehandlingen vill jag nämna 

att jag avser att i samarbete med domstolsvi:rkct sörja för att domstolarna p~I 

lämpligt siitt informeras om bl. a. den lagändring som jag nu har 

förordat. 
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Under n:missbehandlingen har nämnden för internationella adoptionsfrf1-

gor ä\'l:n berört bestämmelserna i 4 kap. 6 * andra stycket föräldrahalken, 

som innebiir att en ansökan om adoption i princip intt' för bifallas om det frän 

ntigon sida har getts eller utlovats crsiittning eller om det har avtalats om 

bidrag till barnets underhiill. Enligt niirtrnden hör bestiimmelserna utformas 

så att det är möjligt för en socialnämnd att ge ekonomiskt stöd till 

fosterföriildrar även efter det att de har adopterat ett fosterbarn. 

För min del kan jag visserligen från principiell synpunkt se vissa nackdelar 

med detta förslag. Friigan hiir dock utredas närmare. Enligt min mening iir 

det lämpligt att den övervägs av utredningen om barnens rätt. som redan 

tidigare har varit inne pä ett niirgr;insande spörsmt1l (se SOU 1979:63 s. 

78). 

2.3 Övriga frågor 

Under rcmissbchandlingen har nämnden för internationella adoptionsfrå

gor och Förbundet adoptionsccntrum berört frågan om utländska barns 

rättsliga stiillning i Sverige i de fall en förespeglad adoption i Sverige inte 

fullföljs här. Med anledning härav vill jag framhf1lla att dåvarande chefen för 

justitiedepartementet ckn 29 mars 1977 har beslutat att en skrivelse fran 

Sveriges socionomförbund beträffande samma fråga skulle överlämnas till 

utredningen om barnens rätt för att beaktas i utredningens arbete. 

Utredningens förslag i denna del bör avvaktas innan slutlig ställning tas till 

den väckta frågan. 

Förbundd adoptionscentrum har även tagit upp frägan om Sveriges 

anslutning till I %5 års Haagkonvention om behörig myndighet. tillämplig lag 

och erkännande av beslut rörande adoption. Denna fraga behandlades i 

prop. 1971: l 1.1 med för'slag till lag om internationella rättsförhMlanden 

rörande adoption. m. m. (s. 27). Frågan sköts emellertid då pä framtiden. 

Samtidigt framhölls att ett st1clant tillträde om möjligt borde ske gemensamt 

med övriga nordiska Hinder. Vid denna tidpunkt hade endast Österrike 

tilltriitt konventionen. Numera har även Storbritannien och Nordirland samt 

Schweiz ratificerat den. Enligt min mening är tiden nu inne att bestämma sig 

för om Sverige skall tillträda konventionen. Det synes liimpligt att frågan 

övervägs av utredningen om barnens rätt. Utredningen bör diirvid samräda 

med de andra nordiska länderna. 

Göta hovriitt har i sitt remissyttrande framhållit att det. bl. a. från 

systematisk synpunkt. kan finnas anledning att i ett större sammanhang se 

över adoptionshestämmelserna i 4 kap. föriildrabalkcn. En sädan översyn 

hör enligt hnvriitten avse iiven frågan huruvida de olika {tldersgriinser som nu 

gäller iir liimpliga. 

I det föreg,i\ende har jag förordat att utredningen om barnens riitt skall 

iiverviiga fkra olika friigor som rör adoption. Utredningen hör enligt min 

menin/! ta upp ocks{i de spörsmål som Göta hovriitt har väckt. 
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2.4 Ikraftträdande m. m. 

De förordade lagiindringarna bör triida i kraft den I juli 1981. Som har 

föreslagits i promemorian bör de nya bestiimmclscrna kunna tillämpas även 

när en ansökan om adoption har gjorts före ikrafttriidandet men d{1 iinnu inte 

har slutligt prövats. En föreskrift om detta bör alltså tas in i övergångsbe

stämmelserna. 

3 Upprättat lagförslag 

I enlighet med vad jag nu anfört har inom justitiedepartementet upprättats 

ett förslag till lag om ändring i föräldrahalkcn. 

Förslaget hör fogas till protokollet i detta ärende. 1 

4 Specialmoth'ering 

4 kap. 

5§ 

Den som har fvll1 _tolv år jär ime adop1eras utan egel samtycke. 
Sådant samtycke hchövs dock inte. om den som skall adoptercis 
1. iir under .ffxto11 år och det skulle skada honom eller he1111e aff bli 

tillfrågad. eller 
2. iir l'llraktigt fiirhirulrad att lämna samtycke på grund m· psykisk 

.1j11kdom. hämmadförstånd.1·11t1•eckling eller psykisk ah11onnite1 ar annat slag 
eller på grund a1· något annat liknande fiirlulllandc. 

Paragrafen har redigerats om och innehåller nu endast regler cim samtycke 

av den som skall adopteras. De regler som f. n. finns i andra-fjiirde styckena 

om samtycke av andra iin denne har brutits ut och forts över till en ny 

paragraf. 4 kap. 5 a ~-

Första styckct. Bcstiimmelsen överensstiirnmer med vad som giiller f. n. 

Med anledning av ett påpekande under rernisshehandlingen kan framhållas 

att hestiirnmeben förutsiittcr att den som skall adopteras har lämnat sitt 

samtycke av fri vilja. Ett samtycke som har framtvingats genom pi1tryck

ningar i en eller annan form är inte giltigt och kan allts;\ inte liiggas till grund 

för en adoption. Om det finns anledning att misstänka att ett samtycke av ett 

undedrigt barn inte motsvarar barnets verkliga vilja. kan domstolen vid sin 

prövning av ado11:ionsansökningen enligt 4 kap. 6 * föranstalta om en 

barnpsykiatrisk undersökning e. d. för att fo klarhet i denna fråga. 

Andra stycket. Undantagshestärnmdscn i punkt 1 motsvarar vad som 

giillcr f. n. Som har nämnts i den allrniinna motiveringen (avsnitt 2.1) bör 

cnwllertid utredningen om barnens rätt övcrviiga om ckt är himpligt att 

bestiirnmelsen behtills i fortsiittningen. 

1 Hilagan har uteslutits hiir. Förslaget tir likalydande med det som iir fogat till 
propositionen. 
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UndantagshestiimmelsL'n i punkt 2 iir diirernot en nyhet. [lkr miinster av 

hest~immL'herna i l\\ kap. l ~ om omyndighetsförklaring förL'skrivs till en 

början att samtycke av ckn som skall adopteras kan und\'aras när denne är 

varaktigt förhindrad att lämna samtycke pt1 grund av psykisk sjukdom, 

hiimrnad förstandsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag. 

RL'triiffande innehiirden av dessa uttryck kan hiinvisas till förarbetena till 10 

kap. I ~(framför allt SOU 19711:67 s. !i.f--(17: jfr SOU 1%.f:.f() s. 210--22.f och 

prnp. 1%6:53 s. 159--lhJ). Samtycke kan vidare underl<ltas när kommuni

kation 1'ned det tilltänkta adoptivbarnet iir utesluten pii grund av n[1got annat 

liknande förlH\llande. Det kan röra sig om en fysisk sjukdom eller om ett 

tillsttrnd som ligger sjukdomen nära och kansh· är resultatet av en sjukdom. I 

den allmänna motiveringen nämns som exempel att en trafikskadad iir 

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

sjukdomsförloppet har avstannat. Uestiimmelscn iir avsedd att tolka~ 

restriktivt. Av lagtexten framgftr att hindret att liimna samtycke inte for vara 

överg[1enck. 

Att det föreligger ett hinder av an_l!iven natur torde i allmiinhet biira 

styrkas genom liikarint)',l!. Nf1gra siirskilda föreskrifter om bevisningen har 

emellertid inte ansetts nödviindiga. 

5 (/ .~ 

Den som inte har fyllt arton tir.filr ej adopteras utan föriildrarnas samtycke. 
Moderns samtycke skall ha liimnats sedan hon har återhämtat sig tillriickligt 
efter nedkomsten. Vid adoption m· nägon annans adoptivbarn skall i stiillet 
samtycke inhämtas från barnets adop1i1jöriildrar eller om <'Il adoprhföriildcr 
iir gifi med någon a1• /Jamets Ji'iräldrar, från bäda dessa makar. 

Samtycke enligt för.Ha stycket !Jt'hii1·s ej av den som iir sinnessjuk, 
sinnesslö, utan del i vårdnackn eller på okänd ort. Ar de11a(alle1 beträffande 
1·ar och rn av dem som enligt fi'irsta stycket skall samtycka till adoptionen. 
skall i stiillet samtycke inh;imtas fr<in barnets förmyndare. 

Den som iir förklarad omyndig får inte adopteras utan förmyndarens 
samtvcke. 

Fiirslll stycket. Fränsett vissa redaktionella iindringar iiverensstiimmer 

bcstiimmelserna med dem som f. n. finns i .f kap . .'i* andra stycket. 

Bestiimmclsen i andra rnL'ningen infördes :'1r 1968 i samband med att 

Sverige ansliit sig till 1967 :irs europariidskonvention om adoption av barn 

(prop. 1968:114. lLlJ 3\, rskr 227). Enligt konventionen far ett samtycke av 

modern ej godtas, 1)!11 det inte har lämnats s{1 l{rng tid -- ej understigande sex 

veckor -- ct°tl'r barnets födelse som kan vara fiireskriven i lag. I !ar niigon 

sådan tid inte föreskrivits. skall samtycke ha l_iirnnats vid en tidpunkt dä 

modern enligt adnptionsmyndighetens uppfattning har kunnat tillriickligt 

t1terhiimta sig efter nedkomsten. 

Fiirbundd adnptinnsccntrum har i detta lagstiftningsiirendc pi·1pekat att 

svenska clomst\,lar i vissa fall har ifragasatt genomfi:irandet av en adoption i 

fall dä L'll moder i utlandet har l:imnat sitt rnedgi\'andc inom en kortare tid iin 

den St'X\eckorstid som föreskrivs i l'Uropar{1dsknm·entionen. f'iirbundL't 
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anser att ett sådant medgivande bör godtas i Sverige, l)lll medgivande kan ske 

i barnets ursprungsland inom denna kortare tid. 

Frägan behandlades i prop. 1 %8: l l ..J. ( s. 17). Fiiredragamh: statsrt1dct fann 

det inte liimpligt att nögon bestiimd tid faststiilldö i lag utan ansi1g att man 

fick bedöma fdn fall till fall om modern var si1 iHerstiilld fysiskt nch psykiskt 

att hon kunde fatta ett väl överlagt beslut. lkdiimningen borde i första hand 

ankomma pä den som gjorde utredningen i iirendet. Domstolen kunde 

begränsa sin prövning till att undnsi.ika hur l{mg tid som hade förflutit mellan 

födelsen och samtycket. Tiden borde i allmiinhet inte understiga sex \·ed:ilr. 

Om samtycke hade Himnats tidigare iin lagen medgav. fick detta rättas till 

genom att modern i efterhand bckriiftade att hon vidhiill sitt samtycke. 

Vad som sMunda anfördes vid införandet av den nu giillande hestiimmel

sen i andra meningen för alltjämt anscs viiglcdandc. Det innd1iir att det vid 

en prövning av svensk domstol - som enligt 2 ~ lagrn ( 1971 :7%) om 

intl'rnationella riittsförh;lllanden riiranlk adoption har att tilliimpa svensk 

lag iiven ,·id adoption m· ett utliindskt barn - saknar betydelse ,·ilken tid som 

kan ha föreskrivits i barnets ursprungsland n:ir det giilkr moderns 

sanitvcke. 

Andra st\'cket. Bestiimmelserna överenssUimmer i sak med dem som L n. 

finns i ..i. kap. 5 ~ tred.ie stycket. 

Uttrycken "sinnessjuk" och '"sinnesslö'" i första meningen kan ~enare 

komma att ändras som en följd av den översvn som sker gl'nom regeringens 

försorg i fdga om· terminologin i de best:immclser i föriildrahalkcn. 

giftermälsbalken och ärvdahalken diir dessa uttryck fiirckommer f. n. (se 

avsnitt 2.1 i den allmiinna motiveringen). 

Trl'dje stycket. Hestiimmelsen iiverensstiimmer. med endast n<-igra smiirre 

spri1kliga justeringar. med den som f. n. finns i ..i. kap. 5 ~ fjiirde stycket. 

Rätten skall prö\·a 0111 cll't iir liimpligt att adoptionen iiger rum. Tillstiind/Clr 
ges endast om adoptionen iir till fördel för barnet samt siikandL·n har 
uppfostrat barnet eller vill uppfostrn det eller det ,111n11rs 111ccl hiinsy11 riff dcr 
personliga fiir/11l/la11clet 111e/la11 siikanden och barnet finns ~drskilcl anledning 
till adoptionen. 

Ansökningenfår i111e bifallas. om tlctfrån 111igo11 sida lwrgc11s eller utlornrs 
ersättning eller 0111 det har arnilms om bidrag till barnets underh(tll. 
Underhä/lsbidrag i for111 m· mgä11g1hc/opp iir dock inte hinderfiir til!ständ rill 
adoptionen. 0111 beloppet har inbetalats till soeialn:imnden i den församling 
där adoptanten iir kyrknbl)kfrird t'llcr om de1 till n:imndcn har 11tfiird;1ts en 
förbindelse p[I beloppet. vilken har gudkiints av sökanden (ich niimnden. Fiir 
der belopp som har inbetalts till niimnden skall gennm dös fi_irslirg hos 
rik.1försiikringsrerket dler cll svt'nskt försiikringslwlag inköpas t'n efter 
underhiillsskyldighell'n a1111a.1·sad livriinta ;it barnet. om illf<' avtalet hindrar 
det elJn n:1mnden finner att belnppet kan an1·rindas p:i 11ago1 a1inat liimpligt 
siitt fiir barnets undcrhi.111. 

Elr avtal L1m ersätmil1g eller underh:ill, s<lm lron/e ha 1111•dft"irt art 
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ansiikningcn lll's!ogs 0111 rii1te11 hade kii1111il! C1vtalc1, iir utan verkan ii\'l'n om 
ansökningen bifi1lls. 

Första stycket. Bestiimmelsen har förtydligats sä att ckt framgår att det. 

förutom kravet att adoptionen skall vara till fördel för adoptivbarnet, måste 

föreligga en särskild anledning till adoptionen med h~insyn till det personliga 

förhtillandet mellan siikanc.len och barnet. En s{1dan siirskild anledning iir att 

sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra barnet. Det fiirutsiitter i regel att 

barnet är under 18 är (jfr bl. a. hovrättens för Västra Sverige beslut den 2 

april 1975, SÖ 39. och hovriittens för Övre Norrland beslut den 20 augusti 

1979, SÖ Ul62). Även i övrigt kan det i särskilda fall finnas anledning att 

genom en adoption befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och 

adoptivbarnet. Det hiir di\, liksom när sökanden har uppfostrat eller vill 

uppfostra barnet. normalt vara fråga om ett förhällande av väsentligen 

samma innehtill som det som föreligger mellan föräldrar och barn (se 

lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken och vissa ddar av 

iirvdabalken avd. Il den 15 sept. 1913, s. 36, återgivet i NJA Il 1917 s. 474). 

En allm~in önskan att bereda nilgon möjlighet att vistas i Sverige för att denne 

diirigenom skall fä biittre levnadsvillkor är sålunda inte i sig ett tillriickligt 

skiil för en adoption (set. ex. hovriittens över Skåne och Blekinge beslut den 

30 januari l974, SÖ 2024, och den 30 maj 1980, SÖ 2106). Detsamma gäller 

niir adoptionen inti: har något annat syfte än att giira det möjligt för den som 

skall adopteras att fä uppehälls- eller arbctstillsrnnd hiir i landet (jfr Walin, 

Föriilc.lrabalken, 3:e uppi.. 1979, s. 499 snmt bl. a. hovrättens fiir Övre 

Norrland beslut den 23 mars 1978, SÖ 2012, och det i den allmiinna 

motiveringen omniimnda beslutet av Svea hovriitt den 18 december 1978. I; 

SÖ 611). 

Med anledning av ett yttrande fr{1n en remissinstans hör päpekas att 

bestämmelsen i och för sig inte hindrar en adoption niir den som sk;1ll 

adopteras iir sii gravt skadad att ni1gon personlig kontnkt mellan denne och 

sökanden inte kan skapas. Att samtycke av den so111 skall ach1pteras inte 

behövs i detta fall framg/11" av den nya bestiimmelsen i 4 kap. 5 * andra 

stycket 2. 

Under remissbehandlingen har nämnden för internationella adoptioner 

och Förbundet adoptionscentrurn pekat på det problem som uppkommer di1 

makar i Sverige har tagit <;mot ett utländskt barn i avsikt ntt adoptera det men 

sedan av olika skiil inte vill fullfölja adoptionen. Även om det då finns andra 

makar i Sverige som är villi~a att adoptera barnet, kan det enligt dessa 

remissinstanser visa sig svart att fä fram ett nytt sarntycke frt111 barnets 

företrtidare utomlands. I sådana fall har man diirför ibland förfarit sil att de 

första makarna ändii formellt har adopterat barnet sarntidigt som de har 

liimnat samtycke till att barnet "omadopteras" av de andra makarna. 

Rcmissinstanscrna anser att uttrycket "särskild anledning" bör inbegripa 

oeksit si'1dana fall. 

:\1ed anledning a\· detta biir framhållas att det inte k;111 anses föreligga 
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några särskilda sk:U till en adoption som görs enbart för formens skull. I 

praktiken hör det finnas möjligheter att p{1 annat siitt komma till riitta med 

det problem som remissinstanserna nu har pekat på. Som har sagts i den 

allmiinna motiveringen (avsnitt 2.3) ankommer det pft utredningen om 

barnens rätt att överväga bl. a. denna fraga. 
Enligt 4 kap. 10 ~ föräldrabalken skall domstolen inhämta upplysningar 

om bl. a. adoptivbarnet och adoptanten. Om barnet inte har fyllt 18 är skall 

yttrande inhiimtas fr{m barnavimlsniimnden b{tde i adoptantens hemkom

mun och i den kommun cbr den som har vttrdnaden är kyrkobokförd. Detta 

iir av vikt för att domstolen skall kunna fii ett tillriickligt underlag för sin 

bedömning av om adoptionen bör iiga rum. I fall d:t den som skall adopteras 

iir under 18 iu torde ett tillfredsstiillande underlag i regel föreligga genom den 

utredning som barnaviirdsniimnclen ombesörjer. f andra fall kan det vara 

liimpligt att domstolen inhiimtar yttrande frim nt1gon annan myndighet som 

kan tillföra iirendet upplysningar av viirde. exempelvis frt111 arbetsmarknads

eller utbildningsmyndigheter eller - niir en medborgare i ett utomnordiskt 

land skall adopteras - frilll invandrarverket. Med anledning av vad vissa 

remissinstanser har anfört kan framh:'illas att invandrarverkcts instiillning 

kan behöva inhiimtas iiven i fall d;'1 den som skall adopterns iir under 18 M. 

Detta gäller naturligtvis s;irskilt cb det finns anledning att misstänka att 

adoptionen syftar till att kringgii giillande i11\'andringshestiim111clser. 

Enligt 19 * första stycket tingsr:ittsinstruktinnen ( l 975: 511) iir en t ingsno

tarie med minst ett och ett halvt ftrs tjänstgöring behörig att handlägga bl. a. 

ärenden 0111 tillsti\nd till en adortion. Under remissbehandlingen har 

pilpekats att det inte är liimpligt att en ansökan 0111 adoption priivas av en 

tingsnntarie i fall dt1 det kan misstiinkas alt ansökningen har gjorts i avsikt att 

kringg<1 giillande invandringsbestiimmclser. l'vlcd anledning av detta pilpe

kande kan framhällas att en tingsnotarie enligt 19 * andra stycket tingsriitts

instruktionen inte fttr förordnas att handliig!la ett iirende som iir av vidlyftig 

eller svilr beskaffenhet eller \·ars avgörande av annan orsak kriiver siirskild 

erfarenhet. Ärenden 0111 internationella adoptioner torde ofw kunna anses 

höra till denna kategnri. :·iven om de inte rör nftgra motstridiga intressen i 

sig. 
l\11dra stycket. P{t grund av att riksförs;ikringsanstaltens uppgifter numera 

ombesörjs av riksförsiikringsverket har vad som siigs i tredje meningen om 

anstalten iindrats till att <n·se verket. I iivrigt har bestiimmt')serna umlerkas

tats en spraklig översyn. 

Tredje stycket. Bestiimmclsen har endast justerats redaktionellt. 

Ö1·crgtingsbc.1·tii111mr!ser 

I. Denna lag triickr i kraft den I juli 198 I. Vad som siigs i 4 kap, 6 *andra 
stycket om socialniimnden skall dock till utg<lngen av itr 198 I avse 
barnavtirclsniimnden. 

2. De nya besttimmelserna tilliimpas iiven niir en ansökan om adoption har 
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gjorts före ikrafttriidandct men di"i iinnu inte har slutligt prövats. 

Punkt 1. I 4 kap. 6 ~ andra styckL't finns f. n. vissa föreskrifter om 

barna\'<trdsnfönndcn. Riksdagen har nyligen beslutat att vad som siigs i bl. a. 

ek hL'Stiimmelsernaom barnavi"irdsniimnden skall fr. o. 111. den 1januari1982 

avse sncialniimnden (se SoU 1980/81:1'.'i. rskr 1311). För tiden till dess att 

dcnna lagi"indring triilkr i kraft skall föreskrifterna i 4 kap. (l * andra stycket 

alltjämt giilla harnavi1rdsniimnden. 

Punkt:!. Denna övag:1ngsbcstiimmt'lse innebiir bl. a. att. om situationen 

iir si1dan som anges i den nya bestiimmelsen i 4 kap. '.'i ~andra stycket 2. en 

ansökan om adoption som har gjorts före ikraftträdandet inte cftl'r denna 

tidpunkt far avsbs pi't den grunden att samtyekc inte föreligger av den s(1m 

skall adopteras. Det kan tilliiggas att. om ansökningen redan har hunnit 

slutligt priivas före ikrafttriidandet och cb avslagits med hiinsyn till att 

s:1mtyckc saknas. n{1got hinder inte finns för sökanden att E1tnkomma sedan 

den nya bestämmelsen har trätt i kraft. 

5 Hemställan 

.Jag hemställer att lagri1dcts yttrande inhiimtas iivn förslaget till lag 11111 

iindring i föräldrabalken. 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemstiillan. 
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~~ JUSTITIE-
~ DEPARTEMENTET 

SAMTYCKE OCH TILLSTÅND 
TILL ADOPTION 

Promemoria med förslag till 
lag om ändring i föräldrabalken 

Ds Ju 1980:8 

2 Riksdagen J980i8/. I sam/. Nr JJ] 

Bilaga I 
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Promemorians huvudsakliga innehåll 

I promemorian föreslås att en adoption skall kunna genom

föras utan samtycke av den som skall adopteras, om dem1e 

är förhindrad att lämna samtycke på grund av psykisk sjuk

dom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet 

av annat slag, 

Vidare föreslås att de nuvarande bestämmelserna om domsto

larnas prövning av lämpligheten av en adoption förtydligas 

så att det klart framgår att tillstånd till adoptionen får 

gc>s endast om det med hänsyn till det personUga f<:irhUlandet 

;nellan den som vill adoptera och dE'm so.'TI skall adopteras finns 

särskilda skäl till adoptionen. 

De föresl11.gna lagändringarna avses träda i kraft den 

1 juli 1981. 

18 
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förslag till 

Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken1 

~att 4 kap, 5 och 6 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 

1!!.l!. att i 4 kap. skall införas en ny paragraf, 5 a §, av nedan angivna 

lydelse. 

~ruvarande lydelse 

5 § 

Utan~amtycke må den som 

!'.z!.l t tolv Ar e..1_ ad_Qltl.ttfil!~clt 

må, utan hinder av att samtycke 

!~ föreligger, adop~ion ske av 

den som är under sexton Ar, där

est det kan antagas lända honom 

till ska~~-att h@, _ tj.llfrAgas. 

4 kap. 

Den som il fyllt aderton år må ej 

adopteras utan föräldrarnas sam

tyr.ke, Moderns samtycke skall hava 

1 Balken omtryckt 1978:853. 

Föreslagen lydelse 

5 § 

Den som har :fyllt tolv Ar flr inte 

adopteras utan eget samtycke, 

Sådant samtycke behövs dock inte, 

om de~ som skall adopteras 

1. är under sexton Ar och det skul

le skada honom eller henne att bli 
tillfrågad. eller 

2. är förhindrad att läl!llla samtycke 

på grund av psykisk sjukdom, hämmad 
förståndsutveckling eller~iek 

abnormitet av annat slag, 

5 a ~ 

Den som inte har fyllt~ Ar f!!: 
a,i ado~)teras utan föräldr-arnas sam

tycke, Moderns samtycke s~-all !2, 
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.H.!l!!'.i.'1~.!.:t.tl...~~rh.iiJ!!~!s .:iftor 

nedkoms~e:i, Vid aloption a> 

e.dopti v1'a1·n skall i at.'.ill"t .ifl=. 

hämtas .. W.'!l.tl:i~L!'}.;LÅ'1'1t!.htq!.i;u 

eller, om -~-*-..2. .1i:h..,pt~1"'at :i,:_.d..:.:g_ 

]!~...;~~ tetrn, ::.t":' m~·E.:-~t=:a. 

S<:Uu tyc'c"' enligt ~,'!';:,'!_stycket 

for<!.~ flj :iv ~en son ä::- sinn.es

sj nk, si ~.n.essiö, utan del i vård

naden el.ler ! ckiiud ort. Är s~.

rhnt fHll fö-:- hand~.!! betr.'.iffande 

~.! av dem som enligt ::l:!ldra 

stycket skall eamty~ka till adop

tionen, akall i stället ~amtycke 

inhämtas fr-An barnets förmyndare. 

Den som ä~ förklarad omyndig .!!! 
~ adopteras utan f~rmynd~ros 

samtycke. 

tjlls~i~!"ld {':1.va.s, Lted mi.!"1drc f!.:iop

ticn,0n finne:; 12.nda till g_:~ rör 

b:i.rnet sg_rnt f1;_)1c.~nden up_rfostT.a:: 

b·:J.rnP.t e~l2r viJl i.;.ppfost.ra det el-

ler el i~st 82~re-.~:ild (i.n.:.~:~<l':rln:; är 

till adopti..0nen. 

20 

f"':':Hik<:i~·:it.en. Vid :.\dnytii)"tJ :-~v ?:'..~!.~~~':?.~ 

:..: ... ~!:!.§.. .vl ... 1pt:.?.7h3.rn ~kr:.ll 1 0·; ... :-:'" 1a-~ .1.-1~::: 

~lP.=n.t.yckc .-,nli~t IJE~~~ .:;~3t:ki:t 

~~97!:l ~j '.l"V' den SO!Ii :.=i!" ;.-:~~l.QSR

sjuk, s:ir>.r1fl~«•lö, utl!.ll a .. ;l i v!lrd

naden Aller tl o'{är>.d ort. l~U.a 

.~.! beträffa..'lde .!2!....0.~~ av 

dem som enligt först~ s•.yc:k:et skall 

samtycka ~ill ndoptlonsn, skall i 

stället sa~tycke inhämt3s frAn bar

nets förlilyndaro. 

Den som är förklarad om..7ndlg får 

~ ådorteras utan fdr.wn~~ 

samtycke, 

F~tten :~k::1~ 1 pr(·iva, ~:let jir ~~-:. 

J.i;--1· att .:td0;:.1~i::Jrl(~!'"!. ~ Y"lL!"!"I.. rp!_ l l ~~ !.:~}i·:l. 

f:~r ~es 0nd :i.st or.i ::do;-·t ior:~!"t :!'!" +J il 1 

f_~)"':."Llr:-1 för barn.et S'J..;'.'1t sn•:i:ind?"'."', _b,;~ upp

fostrat barnet eller vill uppfostra 

det elle::- d,,t :-i.:m;;.:·s ::>e;:! häruJvn till 

de~~~_l ~ .:'";·.:. .f0?.·hå.ll.::~11det u.c:llan 

sök;,;1d•:'!l oc:: Lc;.'.!fJ.._f in:'.s sär11ki ld 

ariled.ni.:i.g till ::i.dc,pti.Jnen. 
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I!::!_vnrande lydelsl' 

~~J_f.~~.ic~~1 :-i ·vi.-d~~ .~-ir g.iv1~t 

·:J l Pf' uti"'i=i:::t_, ~-·llE.::r ,',rr, bld:-·3.z 

:.~t l=.-·i~.'!-::t., d;ir .~i.~.::!.~:::. av~ .. :::.let 

~-1.i.1~~-~~/-~tt:·!' e~ J.r1~- r.:-~·~;r-d~.·n .!:"'inner 

;~~-~. be:o~:;1et. ~ p8 ·:.!.r.na.t l.:~.::ip.ligt 

.::...v-.i: .. :i ·;[[J verjerl,:~.[.! eller u.nder-

}-)llJ, ~~::> ·oor~ f0ra.n1 i:,..r];. .:.:ivr:l3+; 

!:!_ n.nsökrri.:a.;en där03t ::!vt;·.-~let varit 

fi")r rät ten kunnigt, v::.re, även om 

ansöknl 'li'.en bi fa] les, u.tan verkan. 

21 

F~realagen lydelse 

Ar1:-=:öl-:raiur;er. f2..1: .:.".ntt" [,ifall ;_·1s, 0ri: ~-:!.. 

i'rfin r.f~;rori 2dd2. har .<"':"et.i"a e1Jer utlov.:.i.t~~ 

er~-~a.t t!'"!..:!__r_:e ~: ~ 1 er o::-: det hrir <·: vtal:i.t~j c:-r. 

l.i.dr;;.g ti1.l t.;~rni::t~ ~mde.rh811. Un<!eT'h.~lls-

tl.'.)_··~.r:·~nJ.~~1E. beiuff'€:i. ~ inbetctlt~1 t~ll 

bJ.I'L.-i-~~-~rJ::.:;L(.:!.:;mj/.r. i ·:~t-:1:; r;~rs::::::li~.!._-;" ,_:~r 

;:·i·!f;~ :~.r~~-~!1 ~!~ k .. ~r~~,J1Jckf::;:·.:t eller~~ 

ti.1 i nt1.::u1den r.·:: r ut fiird~tr-; ~l n-~1:1~indel:3P. 

inbGt::iJ :s ti1 i n~i::-:n(~en sk.qJ.J ,::-er.i:-:~. der:s 

fGr:::.-c~~.: ho:-! ::-iksr.::>r.s.s:krjnf."E'VC:!'k·~J1. -?1ler 

ett svcn8kt fVrs~kri.n.·-::~;bclag inköpas en 

efter underhållsskyldigheten l!!'.!::. 

[Jas~:;::t.d l ·L v1~äntc. åt ·uarnet, om inte ~:J.v

taJ.et. 1iin1irt1.r ctet ellr:!r n.W!rlen fir.i:.e!' 2.i.t 

belop)'et bn använ<i3.S p".. n&.:;c·1 annat 

lämplip;t c3.tt f'Cr bT~JH~L::: ~dP.~~h;'Hl. 

Ett_ a:vt~l •)::;:; ff:~~·~ätt;;.in,,...,.. t•l ler underhåll, 

.s0=11 borde ha medf:::rt et~ qns<3Kn.ingr:::n nv-

slogs om rä'c ten haG.e kci.nt till avt3let, 

är ~t:Jn verkan även o~n ans;5knin~n bi

falls. 

De nya bestämmelserna tillämpas även när en ansökan om adoption har gjorts 

före ikraftträdandet men då ännu inte· har slutligt prövats. 
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l INLEDNING 

För att en adoption skall komma till stånd måste vissa förut

sättningar vara uppfyllda. Bl.a, får den som har fyllt 

12 Ar inte adopteras utan att själv ha samtyckt till 

adoptionen, Om denne på grund av psykisk sjukdom, utvecl:

lingsetörning e,d, inte kan lämna ett giltigt samtycke, 

går det i regel inte att genomföra adoptionen, 

Riksdagen har vid ett par tillfällen uttalat att det finns 

skäl att mjuka upp reglerna om eget samtycke till adoption, 

så att även den aom inte har förmåga att lämna ett sådant 

samtycke kan adopteras, Riksdagen har överlämnat åt rege

ringen att bestämma i vilken form reglerna skall ses över 

(se LU 1976/77:17; jfr LU 1979/80:2,), 

En annan fråga,scm har uppmärksammats i den allmänna debat

ten, är vad som skall krävas för att en domstol skall ge 
tillstånd till en adoption, Det kan vara tveksamt 

vad som ligger i det nuvarande kravet på att, förutom 

att adoptionen skall vara till fördel för den som skall 

adopteras, det skall finnas särskild anledning till adop

tionen, 

De frågor som sålunda har aktualiserats behandlas i denna 

promemoria. 
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2 GÄLLANDE ORDNING I SVERIGE 

2.1 Föräldrabalkens adoptionsregler 

Gällande regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken, 

De innebär att den som adopteras (adoptivbarnet) får rätts

lig ställning som barn till den som adopterar (adoptanten), 

Genom adoptionen upphör de rättsliga banden till barnets 

biologiska föräld~ar, utom i fall då barnet adopteras av 

någon som är gift med en biologisk förälder. 

För att en adoption skall komma till stånd fordras till

stånd av domstol (4 kap. l §). Domstolen får ge sadant 

tillstånd endast om adoptionen är till fördel för adop

ti vbarnet och dessutom adoptanten har uppfostrat eller 

vill uppfostra adoptivbarnet eller annars särskild an

ledning finns till adoptionen. En ansökan om adoption får 

inte bifallas om vederlag förekommer (4 kap. 6 §), 

Den som har fyllt 12 år får inte adopteras utan eget sam

tycke. Ett undantag gäller dock, om den som skall adopte

ras är under 16 år och det kan antas skada honom eller 

henne att bli tillfrågad (4 kap. 5 § företa stycket), 

Den som är under 18 år får inte ~dopteras utan att de 

biologiska föräldrarna har samtyckt till adoptionen 

(4 kap. 5 § andra stycket). Samtycke behövs dock 

inte av den som är sinnessjuk. sinnesslö, utan del i 

vårdnaden eller på okänd ort. Är detta fallet beträffan

de båda föräldrarna, skall i stället samtycke inhämtas 

från barnets förmyndare (4 kap. 5 § tredje stycket). 

Den som har förklarats omyndig får inte adopteras utan 

förmyndarens samtycke (4 kap. 5 § fjärde stycket). 

Domstolen skall inhämta upplysningar om adoptivbarnet och 

;i.cio;,tanten :oa"'t huruvida ersättnin;; eller underhå.llsbid.rag 
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har getts eller utloV:!.tts. (Jm 1-·~1l:'nr-:t inte har fylJt -,.:~ 2.r: 

ak~-~11 yttrunJ.e ir."r1.:~mtd;S fL'1ri b::irti'.-CJ"d.rd..::näm .... '1.den t.~de i d~·n 

korn..'T!lLi. dj_."!." a.cic..1-·~-c-..!.ntPn och .L dt!n korn.mun d&r rlen sc-~::1 har 

v~.rdn.:-1.den är k,yrkebokföI'd (1~ k~t~. 10 § f~)=flto. .stycket). 

Om det är möjligt sd:all domstc.len bl:ira även <.on .· ',.;'"'" r·:,;:

äld.e,r som inte beh:iver ge si1t r.a.mtycke till ado;itio

nen (4 kap, 10 § andra etycket). 

2,2 Bakgrunden till reglerna om samtycke till adop

tion 

Bestämmelsen i 4 kap. 5 § första stycket föräldrabalken 

om att den som bar fyllt 12 år inte får adopteras utan eget 

samtycke har hämtats från 1917 Au1 adoptionslag. I förarhe

tena till denna lag angavs att bestämmelsen hade till följd 

att adoption inte kunde ske av den som var över 12 !!' och 

på grund av sinnessjukdom el le:- sillllesslöhet saknade i·ä ttv

lig handlingsförm.iga. tlågot giltigt samtycke kunde nämligen 

inte avges i ett sådant fall. Dst ansågs inte behövligt att 

för dessa fall införa ett undantag från kravet på eget sam

tycke till adoption. 

I 4 kllp. 5 § första s tyckot föräldrabalken infördes år 

1958 bestämmelsen om att den som är under 16 Ar får adopte

ras utan eget samtycke om det kan antac skada honom ollar 

henne att bU tillfrågad. Eestäm1'Jelsen an.,;avs i :för:?.ta hand 

ta sikte på fosterbarn som adopteras. Enligt föra:.•beter.a 

kunde det nämligen allvarligt skada ett tarn i pubertP.tB

åldern att få reda på att fosterföräldrarna inte var bar

nets riktiga föräldrar. Det förutsattes att bestämmelsen 

skulle tillämpas endast i klara fall (se prop. 1958:144 

s. 219). 
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'.1ckså be3t.ä:n.-::elean i 4 kLF• 5 ~· Ar.dra stycket om s::imtycke 

~v 3do~tivbarne~s biologiskn f~rtildrar härrör frl~ 1917 års 

odc:ptionsJ.t~~. Ursprunglic;en inuehöll ~a=m.~ stycke även ett 

urid:;n·ta.g från kr:::ivet pf... r-taZ!ltycke .:iv en förälder, \Jm d&n!l.e var 

sinnessjuk, sinnet•slö, utan del i vf,rdr,i;den eller på ckiind 

Ol't. I samband med att visria i:ir,drir.gf'r gj.~rd 01s i för'i.J.dC'a

Lulken Ar 19°17 1 redigerades 4 1':r~p. 5 ~ om :·.t\ att dettc:: und~J.!~-

t'3.5 flytt:-1de::; över till ett r,y~.t trnt!.je stJcke. 

Undantaget t;avs smntidist er, genc':~sll '.l.Vfattninc:, sa r.tt 

det enligt orden avsl.1r. var och en - och alltoå fr.;.c bc.rc. 

för'Udra:r - sol'l var sinneesjtLl::, s:!nr.ss:<lö etc. Det 1:::.rnde 

C.lirför ifrå.~as:lttas om ett •ir:d:mtag frår: ~:ravet på samtycke 

giill<:le även när den so:r; skulle adopt•JJ'3.3 var s].nr:essjuk, 

si~n~ssl~ etc. I rättsfRll~t NJA 19?5 s~ 72? konstaterade 

eu:elli;rtid högsta domstc>len att er. såda:o innebörd inte i<uY1-

de antas vare åsyftad med. l"gänd.rir..een. ],r 1976 iir.Jr-adas 

unda~tagsbestäwmelsen i 4 kap. 5 § tredje ~tycket sl att 

det numera klart framgår att elen avser endast fall dt. e:~ 

biologisk förälder är sinnessjuk, Binne~slö etc. och 

o.tt bestämr.ielsen all taå inte är ti.lliimpli.g när den som 

skall adopteras irnknar rättslig handlingsförmåga av en 

sådan anledning. 
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3 Gft.LLA!iDE ORDNING I DE ANDHA ~:ORDISY.A LÄ!WERNA 

ett PnhetJ i.gt. s~;.tt. Dett.~ f{-311.C?r bl.:-~. r.egl.:rna. o~i till.2t:lr.:::! :-PT 

m~rr.djehe:. til:::. -~dc·p+.ionen, I!sträffandf.: ri::J~1c-:1i:.~. c:-:1 ~~!.!~ityc~::·~~ :--:..v 

<l.en S'."J!:1 flkn-11 (1doptt::rac för .. )l i<::::(·er dock viss.·.t skiJ j:=iJ:tig·}J1Jt•::r. 

I Norge finns reglerna om adoption i 1917 ån: adoption!!le.g, 

som har ändra1:s senast år VJ56. I'cstfönmels•'rna om samtycke 

av den som skall adopteraA överensstämmer med gäll::mde 

svenska regler. Vid adoption av den som har fyllt 12 men 

inte 16 år gäller <lock ett undantae fri\n kravet på eget 

sa,.,.,t:;cke ende.st för fal 1 dil fosterförildrar viJ.l act'.lptera 

ett :fosterbarn och det skulle skada barnet a1;t bli. tillfrå-

gat. 

I Danm~ antogs den n>JV;'lranne adcptionslag<'>n ~r 1972. 

Även bestäm.melcerna i. d~n lagen om Damtycke t:.v de11 son! 

skall adopteras överensstiimmer mr.d de sven!'lka reglerna. 

I F'inland infördes den 1 januari 1980 en ny lag om adop

tion. Tidigare gällde att adoption inte kunde ske utan sam

tycke av den som skulle adopteras, om denne var så utveck

lad att man lc-~nde fästa avseende vid hans eller hennes vil

jag. I den nya lagen anges som en huvudregel att samtycke 

krävs av den som är myndig eller har fyllt 15 år. Ett undan

tag gäller dock om denne på grund av sjukdom eller handikapp 

inte kan uttrycka sin vilja. Enligt förarbetena tar detta 

undantag inte sikte på kortvarig och övergående oförmåga 

utan avser endast varaktig oförmåga. Ett behov av bestäm

melsen bar ansetts föreligga t.ex, i sådana fall då någon 

samtidigt vill adoptera syskon och ett av dem till följd 

av handikapp inte kan uttrycka sin åsikt. Om adoption inte 

kunde ske av det handikappade syskonet skulle detta kunna 

vara till skada för samhörigheten mellan syskonen. Huvudre

geln om samtycke av den som är myndig eller har fyllt 15 år 

kompletteras av en bestämmelse att adoption inte heller kan 

ske mot ett yngre barns vilja, om barnet är så utvecklat att 

avseende kan fästas vid dess uppfattning. 
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4 TIDIGARE RIKSDAGSBEHANDLING 

I en motion till 1976/77 Ars riksmöte (mot.1976/77:661) be

gärdes en översyn av föräldrabalkens bestämmelser om krav på 
eget samtycke till adoption, Enligt motionären fanns det a..~

ledning att ändra 4 kap, 5 § föräldrabalken så, att ansökan 

om tillstånd att adoptera kan bifallas när den som skall 

adopteras inte kan lämna samt"•cke till adoptionen på grund 

av psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning, Motionären 

förmodade att det inte var särskilt många sådana fall s~m 

uppstod men fann en lagändring motiverad bl.a. för att und

vika att syskon blev olika behandlade i ett adoptionsärende, 

Lagutskottet uttalade i sitt betänkande med anledning av 

motionen (LU 1976/77:17) att utskottet i likhet med motionären 
ansåg skäl tala för att reglerna om eget samtycke till adoP

tion borde mjukas upp så att det blev möjligt att adoptera 

också dem som inte kunde lämna samtycke, En sådan ändring 

av adoptionsreglerna kunde emellertid enligt utskottet vara 

förenad med vissa gränsdragningsproblem och andra svårig

heter vilka inte kunde förutses, Utskottet förordade däi--

för att frågan blev föremål för översyn, Enligt utskottet 

borde det ankomma på regeringen att närmare bestämma foi-

merna för utredningsarbetets bedrivande, Riksdagen anslöt 

sig till vad utskottet hade anfört, Detta gavs till känna 

för regeringen genom rskr 1976/77:144. 

I en motion till 1979/80 Ars riksmöte (mot. 1979/80:1609) 

behandlades åter frågan om samtycke av den som skall adop

teras. !.lotionären begärde förslag till en sådan ä:i.dring av 

föräldrabalken att den som har fyllt 12 år men är ur stånd 
vissa fall. 

att lämna giltigt samtycke till adoption kan adopteras 1 \ 

Lagutskottet uttalade i sitt betänkande med anledning av 

motionen (LU 1979/80:23) att den av riksdagen begärda 

översynen hade påbörjats inom justitiedepartementet samt 

underströk vikten av att det genom motionen aktualiserade 

problemet snarast löstes. Riksdagen anslöt sig till vad 

utskottet hade anfört. 
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5.1 Samtycke till adoption 

Bn adc.ption har vi• tgåP.r.de följder for den som skall adcpt<'I·,. 

ras (.-idoptiv'or.:rnet), '.;enoi:: adoptior,en får a:loptivl!arnet 

ställning so::n tL~r:. till defl tt .. 11t adop~crar (adoptanten), me

da~1 ne ril;.tslie'> bandea tHl de biologiskn fö:räldrarrH~ och 

dera~ släkt skärs av. ~v naturlisa skäl gHller detta dock 

inte i förhållruide till en biologisk förälder som är aifL 

med ac.'toptmoter •• 3yft.;t med en sdoption i detta fall är ju 

ett barnet :;k:;Jl få lika stiilltd.ne till dem båda. 

En adoption iraietär s~ler!r,s ~,t t. all9. d·:i regler S~1" t~rt'r 

föräldrar och barn blir tEli'.mpliga mellan i:i.doptanten och 

adoptivbarnet. Som exempel kar, nämnas familjerättens reg

ler om vårdnad, förmynderskap och arv. !led hänsyn tiJ.l de 

genomgripande förändringar so~' en adoption alltså kan med

föra har möjligheterna att adC)::tera kringgärdats på olika 

sät·~ 

En förutsättning for att en <jdoption skall tillåtas är ett 

domstol finner att den i:ir till fördel för adoptivbarnet. 

Därvid är barr.ets egen inetäll:1in~~ till adoptionen av 

största bntydelse. Enli;;t 4 kap. 5 § föriildrabalken gäller 

i princip ett obligatoriskt krav på samtycke av barn eom 

h;,r fyllt 12 år, 1;~·en beträffande ett barn under .l.2 år bör 

man emellertid fästa stor vikt vid dess inställning, b&

roef'_de på i:larnets mognad o~h ålcler. 

Kravet på se.mt.ycke nv den som skall adopteras gäller äv•m 

om denne på grund av psykiskt handikapp e.d, saknar rätts

lig handlingsförmåga och därför inte kan läm.na ett giltigt 

samtycke. '1et innebär att o~gon adoption inte kan komma till 

stAnd i ett s~dlVlt fall. Dctts kan många gånger vara otill

fredsställande. I rättepraxis finns exempel på fall där mo-
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dern till ett utvecklingsstört barn h&.r gift s.ig med •)u c•n.n 

som g~no'l! ou '~dopti.on hm· velat ge bar:iet rättslig <Jtullning 

som bf\r<l i. ci.k tenskape t man där kravet på 3amtycko H :nrnet 

h'" hindr>it detta. I ot.t rättsfall, di\r d.ot utvociding,,1nci:•·

d<1 burr.et ha•1,l ott i;yskon som blev ·_id.o;>terat, uttalade 

högsta doms-t.01.f>n ::lit .:it:!!"~':a sr-};:1 ~-t~r:i 2~~.~1 tn.l~c!~ .fdr ,1tt iiven 

det utv.~.~klini,;sstct"iia ·~m·net ;,.,n·de i;l> '-:•.r.r.:it adupteras, 

t.rots att t~<l"'.1et i,1te fljiilv v:o,r i s<;~nd lltt l.'L-n:1a :;::untycke 

(~·i-JA 19.i':i s. 7?.7),, ~-om ti·.iiGe.!:'e n'.i"Cltlts ~l.:ir ock~~\ _'("ik.:.;d.aG~n 

?.:Jf'ott 1J.tt det 1'inns sk.il ,,,<;t ;~j1'k"I upp rer~lerr>a om e,;:et 

3a~tycke ti~l a~,ptton 8l att det blir ~Hjligt "'tt n~optere 
i.ve'\ dem 3o:n ir.te ka.'1 liirnna s'1mtJcke. 

liet finns rUrfllr anh)f.ning att infjr,, ott undC1nt,,g från kra .. 

vet på ssmtycke i fall då elen som skall .'.lclop tern!" 1-5 d er ~v 

en 9ådan psykisk sjukdom e,d, att hans ellP.r henn~s instiill

n ing till adoptionen inte Jean j nhär.:tas u:'!der överskådlig 

tid, Det behö·rer kr.app3st befaras att en sådan :rt-{id,;ning 

av möjligheterna att adepters skulle ko!tm:t att missbrukas. 

Fn särskild garanti ligger i den domstolspr,i'<t1ing som krävs 

vid alla adoptioner. 

i"rågnn är •iå hur man lagtekniskt bör avgränsa de fall där 

sa:ntycke av den som 3kall adopteras kan undv:::ras. Det kan 

synas lie;ga niira till hands att välja den formulering so:n 

fin~s i 4 kap. 5 andra stycket föräldrabalken för det 

motil\-arande fallet att en biologisk förälder inte kan lämna 

giltigt samtycke till adoptionen. Fnligt denna bestämmelse 

behövs ir.te sådant 9amtycke om föräldern är sinnessjuk el

ler sinnesslö. Det är emellertid tveksamt, om en såJa!1 for

mulering skulle för adoptivbar~ens del helt täcka åe fall 

som hittills har tilldragit sig :;ti5r3 L uppmärksamhet, nämli

gen ~tt den som skall adopteras inte kan läm.'13- samtycke på 

grund av utvecklingsstörning (jfr SOU 1977:23 s. 208). Beak-

den ~edicinska terminologi som används idag. Riksdagen har i 

ett annat sammanhang förordat att det genom regeringens för

sorg sker en översyn av t9rminologin i de bestämmelser i 

föräldrabalken, gifterrnålebalken och ärvdabalken där uttryck-
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en sinnessjukdom och sinnesslöhet förekommer (Lu 1975/76:33 

s. 113 ff 1 rskr 397), Det kan därför lnte anses lämpligt 

att fBfa in nya bestämmelser i föräldrabalken där dessa ut

tryck använde, 

I och för sig finns det skäl som talar för att man avvak

tar den översyn av terminologin i bl.a. föräldr>?.iJalken som 

riksd<igen sålunda har begärt. Denna översyn har ;lnnu inte 

genomförts. Det beror bl.a, ph P.tt frågan om terminologin 

när det giill'l1· psykiskt störda. peraoner har aktua1 is era ~s 

även s&vitt avser nndra författningar än de familjerättsli

ga, tl.a, brott~balk~n och 1agen (1~66:293) om beredande 

av sluten ;;sykiat:i-.;i.sk vård i vissa fall (se SOU 1977:23, 

Soc.ialstyrelsen red-ovisar 1977:14 och Ds S 1')78:8), Det har 

::iynto naturligt att terminologifrll.gan löseA i ett, oamwanhang 

på ett så långt möjligt enhetligt sätt, 

!'!ed anledni.It,; ·3.V vad riknd?gen h01r utt:i.lat v.ld beh;mrll.ingen av 

!Jrop. 1979/80:1 om sorialtjännten (se Sc>U 1979/80:24 och 44, 

r~<kr 142 ')Ch 535) har regerin{;<:n tillsatt en parlamentarisk 

]c.)mmitt~, socialbere>dn.ingen (s ~0:07), som fllt.t till up_og.ift att 

bl. a. se över lagen om beredande av sluten psyk.i.atrisk vård i 

vh1sa fall. I sitt arbete torde denna komm.itt~ ocksä k·:>mna in 

pa en avgränsning av sjukdomsbegreppen, vilken kan bli av bety

delse Uven för den niimnda terminologifrägan. För att fräga.n o~ 

ett unclant:,g från la:avet på eget saJDtycke vid adoption inte skall 

fördröjc"' ytterlii:;2.re bör mJellertid ett särskilt förshg i den 

delen 1ä6;-as fram nu. Detta förslag få.J:: sedan omprövas und"r det 

fortsCJ.tt.c. arbetet på ter:~inologifrågan i dess helhet. 

En lämplig lösning synes då vara att efter mönster av be

stämmelserr.i>. i 10 kap, 1 § föräldrabalken om omyndighetsför

klaring föreskriva att samtycke av den som skall adopteras 

Iran undvaras i fall då denne är förhindrad att lämna sam

tycke pä grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveck

ling eller psykisk abnormitet av annat slag. En sådan be

stämmelse torde ganska väl täcka de fall där det framstår 

som rimligt att en adoption kan genomföras utan samtycke av 

den som skall adopteras, 
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Den förordade bestämmelsen träffar visserligen inte sådana 

fall där kollllllunikation med den som skall adopteras är 

utesluten på grund av en kroppslig sjukdom eller därför att 

denne befinner sig i ett tillstånd som inta kan betecknas 

som en fysisk eller p::ykisk sjukdom me:i scm ligger sjukcl.omen 

:iä1•a och kanske är resul ~atet av en s.j•ilciJ.o:n. Ett exe"tpel 

är en trafikskadad, som för 0verskådlig tid är f:Jrhindrad 

att meddela sie med omvärlden sedan det ev skad'l.ll orsakade 

ajukdom~förlorpet har avstannat. I sådana fall finns emeller

tid knappast något egentligt behov av en undantagsregel av 

det slag 30m nu disk;1teras. Det går ju inte att etablera nå

gon nurmare personlig kontakt mellan dem som skulle kunna 

komma i fråga som adoptivföräldrar och den sjuke eller ska

dade. Och det önskemål att ekonomiskt sörja för ett barn 

s0m adoptionen är ett uttryck för kan förverkligas på annat 

aiitt, t.ex. c;enom ett testamentarj_skt förordnande, 

SamnanfaHningsvis förordas att ett undantag från kravet på 

eget samtycke till adoption ställs upp för det fall att den 

aom skall adopteras är förhindrad att lämna samtycke på grund 

av psykisk sjukdom, hämmad förständsutveckling eller psykisk 

abnormitet av annat slag, Att det föreligger ett sådant hin

der för att avge samtycke torde i allmänhet böra styrkas ge

nom läkarintyg. flågra särskilda föreskrifter om bevisningen 

ka~ dock inte anses nödvändiga. 

I samband med att den förordade undantagsbestämmelsen tas 

in i 4 kap. 5 § föräldrabalken bör paragrafen ändras så 

att den i fortsättningen behandlar endast samtycke av den 

som skall adopteras, medan de regler om samtycke av adop

tivföräldrarna som f.n. finna där förs över till en ny 

paragraf, 5 a §. Dessa regler bör samtidigt ändras något 

rent redaktionellt. 
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5.2 Tlllstånd till adoption 

::;nliJt 4 kap. 6 § fö'.'s ta Ft;rcket föräldrabalken :;k·ill dom

stoler.1 :ioo1 tidigare har nä:nnts, lYr(i·rn om det e.r ltimpligt 

att en ti.lltiinkt adoption iige!' r1•m, Domstolen f&r g,~ till

:·.it.:-'.:1··1 till i"Jciptio:.en end.'.l.st om ilen är ·~i.11 för·~e>J. f~ir tar

net och d0ssutom cökande.n l':nr uppfost:::'at carnP.t eller vi.l.1 

i.l[.p.f'oti·~ra ~·iet eller dnt n?'tnlJ.rs :~:h:n~:3 sä.:rski1d r~nledning 

till a.ioptioric''" Av 4 kap. 10 § föriildrai,alkt•n fl'aJt<;&r 'ltt 

domstnlen har en il'.;;rl1li:;het ntt på oUka sutt .skaffa frm:i 

i.i:!r~crlng :ör si·~t i-,t"'G~_;1t~ Vl.a. skall yttrande jnhäm.tas frin 

ba~~1a1r~r<l:-;:ifui-:.r~tlen, c.n Oa.r!le~ inte har fyllt 13 år, 

:~nl.igt förarbetena ti 11 adoptior.sbP.stärimP..cFJerr.a tur en 

adopt!on tilH.tan endast :H det fln.ns särskild anledning 

ntt tillskapa ett familjerättsligt förhållande mellan den 

aom vill nrlop~e~a och den som skall adopteras. I förarbe

tena 2äcs sålunda att adoptionsinstitutet inte bör fA an

vänilc.s fCJr att ge mö,il'ighet ti11 en aamnii.nJring sr;m nnn'.~::'8 

i~t.s skulle ha tillåtit.s eller för att kring,;.\ arvsskatte

eller c.rbet3~arknadsbestämmelser. Det har ewellertid inte 

ansetts nöjl1gt att i lagen uppställa nAgrR mera prcc~sera

de villkor för domstolens tillstånd till en adoption, utan 

er>. lämplighets~rövning får företas i var j" särsk.; 1 t fall 

(se lagberedningens förslag till revision av giftermålsbal

ken och vissa delar av Hrvdabalken avd. II Jen 15 sept, 

F!l:' s, ;.t;). 

:: rä:ts-pra.xic har ti.llstånd till en adoption vägrat.s i ~all 

då det huvudsakliga syftet har va~it att ;_;e ado{..tiv':iarnet 

möjlighet att förvärva adc~t~ntens släktr.amn, vilket en an

nan bärar;, av uamnet hade mo~.satt sig (NJA 1920 s, 449), 

:;veP. hovrätt har vidare :l 0tt beslut den 18 december 1978 

uttalat att en adoption, vars huvudsakliga syfte var att 

underlätta för ett utländskt barn ar.t få tillstånd att stan-

n2 i Sverige, inte kunde anses vara till sådan fördel för 

barnet som avsen i 4 kap. 6 § första stycke~ f6rlildrabalken, 

:ivs. r,tt medföra en varaktig och verklig famil~eankr.;·~nir.g 
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mellan adoptanten och adoptivbarnet. I rättstillämpningen 

finns emellertid exempel på andra avgöranden som visar att 

en viss osäkerhet kan föreligga i denna fråga. 

Som framgår av det tidigare sagda räcker det inte att en adoption 

är tili•. fördel för den som skall adopteras. Det krävs dessutom att 

denne har uppfostrats eller kommer att uppfostras av adoptanten 

eller att det ~nnars finna särskild anledning till adoptionen.Vad 

som ligger i uttrycket "särskild anledning" kan vålla tveksamhet. 

Bestämmelsen i 4 kap. 6 § första stycket föräldrabalken om domsto

lens lämplighetsprövning bör därför förtydligas,så att det klart 

framgår att det måste föreligga en särskild anledning att genom 

adoptionen befiista ett personligt förhållande mellan adoptanten 

och adoptivbarnet. Normalt bör det vara fråga om ett förhållande 

av väsentligen samma innehåll som det som i'öreligger mellan för

äldrar och barn. Bestämmelsen bör samtidigt ändras rent språkligt. 

I detta sammanhang bör understr7k:as vikten av att domstolar

na enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken inhämtar tillräckliga 

upplysningar om skälen till adoptionen. I fall då den som 

skall adopteras är under 18 år torde domstolen i regel få 

ett tillfredsställande underlag för sin bedömning genom den 

utredning som barnavårdsnämnden har verkställt i ärendet. I 

andra fall kan det vara lämpligt att domstolarna inhämtar 

yttrande från exempelvis någon social myndighet eller, när 

en utländsk medborgare skall adopteras, från invandrarver

ket. 

5.3 Ikraftträdande m.m. 

De förordade lagändringarna bör träda i kraft den l juli 

1981. 

De nya bestämmelserna bör kunna tillämpas även när en an

sökan om adoption har gjorts före ikraftträdandet men då 

ännu inte bar slutligt prövats. En föreskrift om detta bör 

tas in i övergångsbestämmelserna, 

3 Riksdagen 1980181. 1 sam!. Nr 112 
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Bilaga 2 

Sammanställning av remissyttrandena iiver departementspromemorian (Ds 

Ju 1980:8) Samtycke och tillstånd till adoption 

Remissinstanserna 

Efter remiss har yttranden över departementspromemorian avgetts av 

Göta hovrätt. Stockholms tingsriitt. domstolsverkct. statens invandrarverk. 

socialstyrelsen. nämnden för internationella adoptionsfrågor, statens handi

kappråd. invandrarpolitiska kommitten (A 1980:04). utlänningslagkommit

ten (A 1975:04). utredningen (Ju 1977:08) om barnens rätt. sociala 

centralnämnden i Stockholms kommun, sociala centralnämnden i Södertälje 

kommun. Sveriges advokatsamfund, Sveriges domardörbund, Föreningen 

BRIS - Barnens Rätt l Samhället. Förbundet adoptionscentrum. Handi

kappförbundens centralkommitte och Svenska läkarcsiillskapct. 

I det följande återges yttrandena i oavkortat skick under olika avsnitt. 

1 Allmänna synpunkter 

Göta hovrätt, domstolsverket, statens handikappråd, Handikappförbundens 

centralkommittc och Svenska läkaresällskapet: 

Förslagen tillstyrks eller lämnas utan erinran i huvudsak. 

Socialstyrelsen: 

Socialstyrelsen tillstyrker de rent språkliga förändringar, som föreslagits i 

promemorian. Lagtexten, sådan den utformats i det aktuella lagförslaget, 

står i god överensstämmelse med det enkla och klara språkhru\c som man 

med fördel ser crs;'itta ett tungrott och föråldrat spr{1kbruk. 

2 Samtycke till adoption 

2.1 Göta hovrätt: 

Hovrätten anser- - - att vissa av de föreslagna hestämmelsernp hör erhalla 

en något annan lydelse. Sålunda bör - med hänsyn till att oförmåga att på 

grund av psykisk sjukdom eller dylikt liimna samtycke skall vara av varaktigt 

slag- den föreslagna regeln i 4 kap. 5 § 2. lyda: "är ur stfmd att lämna giltigt 

samtycke på grund av psykisk sjukdom. hämmad förståndsutveckling eller 

psykisk abnormitet av annat slag··. Uttrycket '"har hunnit {1terhämta sig"" 

liksom uttrycket ""av båda makarna .. i 4 kap. 5 a * första styc~et bör iindras 

till ""har återhämtat sig"' respektive ''från båda makarna"". 
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Hovrätten vill ifrågasätta om det inte för enhetlighetens skull finns 

anledning att även i den föreslagna bestämmelsen i 4 kap. 5 a §andra stycket 

redan nu införa samma medicinska terminologi som i 4 kap. 5 §. Enligt 

hovrättens uppfattning finns det knappast skäl som talar för att man avvaktar 

med en sådan ändring på grund av det pågående terminologiska översynsar

betet. 

2.2 Stockholms tingsrätt: 

Tingsrätten biträder uppfattningen att det finns skäl att mjuka upp 

reglerna om eget samtycke till adoption så att det blir möjligt att adoptera 

även dem som inte kan lämna eget samtycke. Vad i promemorian anförts som 

bakgrund till 5 § 2 st. 2 p. i förslaget finner tingsrätten mycket beaktansvärt. 

Det borde enligt tingsrättens uppfattning även övervägas att låta ändringen 

omfatta också sådana fall som nämns överst på s. 14. vid kroppslig sjukdom. 

Det kan t. ex. på grund av ett fosterbarnsförhållande föreligga en redan 

etablerad personlig kontakt och det är då rimligt att kunna genomföra en 

adoption utan samtycke av den som skall adopteras. Förslagets 5 § 2 st. 2 p. 

kan lämpligen kompletteras efter mönster av bestämmelsen i 18 kap. 3 § 

föräldrabalken. Då rätten enligt 4 kap. 6 § i förslaget har att pröva att 

adoptionen är till fördel för barnet, behöver inte befaras att en sådan 

utvidgning av möjligheterna till adoption skulle komma att missbrukas. 

2.3 Domstolsverket: 

I promemorian föreslås att de fall där samtycke av den som skall adopteras 

kan undvaras skall lagtekniskt avgränsas efter mönster av bestämmelserna i 

10 kap. 1 § föräldrabalken, varigenom de mer tidsenliga termerna psykisk 

sjukdom, hämmad förståndsutveckling och psykisk abnormitet av annat slag 

kommer till användning. Även om förslaget härigenom kan komma att 

föregripa det arbete som pågår i annat sammanhang med sjukdomsbegrep

pens avgränsning anser domstolverket det välgrundat att inte använda de 

ålderdomliga formuleringarna sinnessjukdom, sinnesslöhet och annan rubb

ning av själsverksamheten. 

Enligt domstolsverkets mening skulle det emellertid vara en fördel om 

terminologifrågan löstes på ett enhetligt sätt i 5 och 5 a §§. I likhet med vad 

som anförs i promemorian angående valet av terminologi i 5 § bör därför 

även beträffande 5 a § ett särskilt förslag läggas fram nu. som sedan får 

omprövas under det fortsatta arbetet på terminologifrågan i dess helhet. 

Som utgångspunkt för närmare överväganden i detta avseende föreslår 

domstolsverket att 5 a § 2 st. ändras enligt följande. "Samtycke enligt första 

stycket behövs inte av den som på grund av psykisk sjukdom. hämmad 

förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag är förhindrad att 

lämna ett sådant samtycke. Samtycke behövs inte heller av den som inte har 

del i vårdnaden eller vistas på okänd ort. Är detta fallet ... ". 
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2.4 Socialstyrelsen: 

I promemorian föreslås att det införs en lagstadgad rätt att frångå kravet på 

samtycke av den som skall adopteras om denne på grund av psykiskt 

handikapp e. d. saknar rättslig handlingsförmåga och därför inte kan lämna 

ett giltigt samtycke. Den föreslagna lagtexten avser att reglera ett synnerligen 

svårbemästrat rättsområde, som rör ömtåliga mänskliga förhållanden. En så 

pass betydelsefull ändring i förhållande till gällande rätt, som i promemorian 

förordats, bör inte genomföras utan starka skäl. Socialstyrelsen finner att de 

skäl, som i promemorian åberopats till stöd för en sådan lagändring, har den 

tyngd som görs gällande i promemorian. Av rättspraxis på området framgår 

likaledes att starka sakliga skäl talar för att psykiskt utvecklingsstörda barn i 

vissa fall borde få kunna adopteras även om de själva är ur stånd att lämna 

giltigt samtycke. Socialstyrelsen finner ej anledning invända mot att 

undantag från samtycke vid adoption på angiven grund lagfästes samt finner 

härutöver att den i promemorian förslagna bestämmelsen i allt väsentligt 

tillgodoser högt ställda krav på ändamålsenlig reglering av rättsområdet. 

I promemorian föreslås vidare att den nuvarande regeln i 5 § andra stycket 

föräldrabalken överförs till en ny paragraf, 5 a §.Innehållet i paragrafen är i 

sak oförändrat. Man har därför valt att bibehålla uttrycken "sinnessjukdom" 

och "sinnesslöhet". Detta är naturligtvis inte särskilt tillfredsställande. 

Uttrycken "sinnessjukdom" och "sinnesslöhet" har utmönstrats ur modernt 

medicinskt språkbruk. I vårdlagarna har uttrycken ersatts av andra medan de 

alltjämt kvarstår i viss annan äldre lagstiftning bl. a. i föräldrabalken. Genom 

regeringens försorg sker en översyn av terminologin i de bestämmelser bl. a. i 

föräldrabalken. där uttrycken sinnessjukdom och sinnesslöhet förekommer. 

Detta förhållande påtalas i promemorian, där detta likaledes anförs som skäl 

för att nu inte föra in nya bestämmelser i föräldrabalken, där begreppen 

sinnessjukdom och sinnesslöhet alltjämt används. Frågan om en ändring av 

terminologin i reglerna om adoption i föräldrabalken bör, enligt vad som 

anförs i promemorian; inte aktualiseras i föreliggande lagstiftningsarbete 

utan den föreslagna lagtexten bör omprövas under det fortsatta arbetet på 

terminologifrågan i dess helhet. Socialstyrelsen ställer sig emellertid tveksam 

till om man i samma lag och t. o. m. i samma kapitel i lagen bör ha olika 

uttryck för i princip samma psykiska tillstånd. 

Enligt 4 kap. 5 § första punkten i föräldrabalken föreligger vid adoption i 

princip ett obligatoriskt krav på samtycke av barn som har fyllt 12 år. Genom 

lagändring 1958 infördes ett undantag från kravet på barnets eget samtycke. 

Enligt denna undantagsbestämmelse får barn under 16 år utan hinder av eget 

samtycke adopteras om det kan antagas skada barnet om barnet tillfrågas. 

Av skäl, som departementschefen anförde i prop. 1958:144. framgår att 
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önskan att åviigabringa största möjliga nordiska riittslikhet på adoptionslag

stiftningcns område i icke oväsentlig mån bidragit till att ifrågavarande 

undantagsbestämmclse infördes i svensk lagstiftning. Bestämmelsen angavs i 

första hand ta sikte på fosterbarn, som i puberteten kunde förväntas ta 

allvarlig skada av att få kännedom om att fosterföräldrarna ej tillika var 

barnets biologiska föräldrar. Det uttalades att bestämmelsen skulle användas 

med stor restriktivitet. 

Socialstyrelsen sätter ifråga om denna bestämmelse alltjämt bör behållas. 

Öppenheten i foster- och adoptivbarnsförhållandcn har alltsedan 1958 ökat 

viisentligt och attityderna i samhället beträffande dessa frågor har förändrats. 

Det är normalt av vikt för barnets utveckling att barnet på ett tidigt stadium 

och före pubcrtetsåldern får vetskap om de rätta förhållandena och sitt 

biologiska ursprung. I fosterbarnstillsynen ingår såsom en angelägen uppgift 

att tillse att fosterbarnet vid lämplig tidpunkt och på lämpligt sätt får denna 

kunskap. I de sällsynta fall ett iildre barn vid tidpunkten för adoptionen 

saknar kunskap om sitt biologiska ursprung lir det numera regel att 

fosterföräldrarna i problematiska fall får stöd från barnavårdsnämnden (eller 

annan berörd myndighet), som därvid tillser att situationen på ett för barnet 

skonsamt sätt blir klarlagt. I dagens samhälle framstår undantagsbestämmel

scn i 5 § sås0t11 en onäl1ig formalitet. Bestämmelsen snarare bidrar till att 

skjuta konflikter på framtiden i stället för att förebygga dem. På skäl som nu 

anförts föreslår socia!styrelsen att 5 § första punkten i föräldrabalken 

utgår. 

2.5 Nämnden för ioternaOonclla adoptlonsfrågor (!'l/IA); 

NIA tillstyrker <1tt föräldnibalkcn. FB, ändras så att även ett barn över 12 

år kan adopteras onvsett att barnets psykiska tillstånd är sådant att det inte 

själv kan lämna sitt samtycke. 

NIA vill därutöver ifrågasätta nödvändigheten av an i FB 4 kapitlet 5 § ha 

kvar möjligheten an und~rlr1ta att höra en ungdom under 16 år med 

anledning av att det skull~ vara till skada för honom elll!r henne att bli hörd. 

Bestämmelsen inför9es 19~8 och enligt promemorian (lys(lg den i första hand 

fosterbarn som i pubert~ten skulle kunna ta allvarlig skada av att få 

kiinnedom om att '"fo&terföräldrarna inte var barnets rikti~a f(iräldrar". NIA 

vill påpeka att öppt;inheten i foster- och adoptivbarnsförhållanden ökat 

väsentligt sedan 1958 och attityderna i samhället till ~kssa frågor har 

förändrats. Myndighet~r som arbetar med fosterbarns" och (ldoptivbarnspla

ceringar är i dag angelä~na om att poängtera för foster- nc;h adoptivföräldrar 

vikten av att barnet på ~tt mycket tidigt stadium får kännedom om de rätta 
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förhållandena och om sitt ursprung. Detta arbete kan försvåras av 

paragrafens nuvarande lydelse. NIA ifrågasätter således om denna undan

tagsbestämmclse längre fyller någon funktion. Skulle i något enstaka fall en 

ungdom inte känna till förhållandena och fosterföräldrarna önskar adoptera 

honom eller henne bör fosterföräldrarna i stället få myndigheternas hjälp att 

klargöra situationen, att skjuta upp ett sådant klargörande kan inte vara till 

fördel för barnet. NIA föreslår därför att bestämmelsen tas bort i förslaget till 

ny lydelse av 4 kapitlet 5 ~-

2.6 Utredningen om barnens rätt: 

Av innehållet i promemorian framgår att det uppenbarligen finns 

anledning att införa ett undantag från kravet på samtycke i fall den som skall 

adopteras lider av såclan psykisk sjukdom e. d. att hans eller hennes 

inställning till adoptionen inte kan inhämtas under överskådlig tid. Vi 

tillstyrker därför att 4 kap. 5 * föräldrabalken ändras och har inte någon 

erinran mot utformningen av bestämmelsen. 

För att undvika att ifrågavarande utvidgning av möjligheterna att adoptera 

missbrukas vill vi betona vikten av att domstolen enligt 4 kap. 10 § 

föriildrabalken inhämtar tillräckliga upplysningar från barnavårdsnämnd om 

skälen till adoptionen. 

2.7 Sociala centralnämnden i Stockholms kommun: 

Förvaltningen finner det angeläget att även barn, som är ur stånd att lämna 

eget samtycke. kan bli adopterade i de fall en adoption är till fördel för dem. 

Det är emellertid beklagligt att man inte ansett sig kunna inbegripa även 

barn. som inte kan lämna samtycke på grund av fysisk sjukdom eller 

kvarstående men efter skada. Situationen för ett barn, som är utvecklings

stört på grund av förlossningsskada. kan vara mycket lik situationen för ett 

barn som vid några års ålder drabbas av en hjärnskada vid exempelvis en 

trafikolycka. Tidpunkten för skadans uppkomst bör inte medföra att barn 

behandlas olika ur adoptionssynpunkt. För ett friskt barn som adopteras kan 

det te sig stötande att dess fysiskt sjuka syskon inte omfattas av adoptionen 

och att syskonen därigenom skiljs åt i familjerättsligt hänseende. 

2.8 Sociala centralnämnden i Si)dertäljc kommun: 

Den väsentligaste delen i förslaget utgörs av den utökade möjligheten att 

adoptera person över 12 år även om denne av vissa skäl inte kan ge sitt 

samtycke till adoptionen. Ändringen innebär bl. a. att den familjerättsliga 

ställningen för barn i denna situation avsevärt förbättras. Även om 

bestämmelsen inte kommer att beröra något stort antal personer är det 

värdefullt att ändringen kommer till stånd. 
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Beträffande terminologin delar centralnämnden uppfattningen att 

ändringar bör ske samtidigt i samtliga författningar som berörs. Den 

beslutade översynen bör dock genomföras med det snaraste så att föråldrade 

begrepp så snart som möjligt kan mönstras ut. 

2.9 Sveriges advokatsamfund: 

Av promemorians innehåll framgår att det finns anledning införa undantag 

från kravet på samtycke i sådana fall där den som skall adopteras lider av 

psykisk sjukdom e. d. av sådan art att hans eller hennes inställning till 

adoptionen inte kan inhämtas under överskådlig tid. Samfundet tillstyrker 

därför att 4 kap. 5 * föräldrabalken ändras på föreslaget sätt. Samfundet har 

inte heller någon erinran mot utformningen av den nya bestämmelsen och 

utgår från att fullständiga upplysningar kommer att inhämtas i ett dylikt 

ärende, så att inte slopandet av kravet på samtycke kan ge anledning till 

missbruk. 

2.10 Sveriges domareförbund: 

Domareförbundet tillstyrker förslaget att adoption skall kunna ske även 

om den som skall adopteras är förhindrad att lämna samtycke pä grund av 

psykisk sjukdom. hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av 

annat slag. Förbundet vill emellertid ifrågasätta om inte adoption bör göras 

möjlig även i de i promemorian (sid 14) nämnda fallen att kommunikation 

med den som skall adopteras är utesluten t. ex. på grund av trafikskada. 

Också i dylika fall kan problem uppkomma åtminstone vid syskonadop

tion. 

2.11 Föreningen BRIS - Barnens Rätt I Samhället: 

Betr. 4:5 p. I. så vill BRIS framhålla vikten av att s{1 långt som möjligt 

undvika att barn undanhålls vetskap om sitt biologiska ursprung. Vår 

erfarenhet är att den chock som ett sent avslöjande av sådan art innebär för 

barnet, kan ha mycket långvariga skadliga effekter. Oavsett i vilken ålder och 

på vilket sätt ett sådant avslöjande sker, så innebär det alltid att barnet måste 

starkt ifrågasätta även andra viktiga bitar av tillvaron. BRIS efterlyser att alla 

som handlägger adoptionsärenden får anvisningar om vikten av att alla barn 

får en trovärdig grund att stå på och att hjälp av erfaren barnexpertis ges, att 

bearbeta de fall där barnen ännu inte fått sådan vetskap. BRIS vill än en gång 

understryka vikten av att i möjligaste mån undvika att 4:5 p. l. skall behöva 

tillämpas. 
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2.12 Förbundet adoptionscentrum (AC): 

AC kan inte instämma i utredningens synpunkter om att det skulle saknas 

skäl att. när lagen nu ändras. även göra det möjligt att genomföra en 

adoption, om ett barn över 12 år p. g. a. fysisk skada inte kan ge eget 

samtycke. I ett tänkt fall där barnet kommer till en familj för att adopteras, 

och innan adoptionen hunnit fullföljas blir trafikskadat, skulle adoptanterna 

enligt det framlagda förslaget fortsättningsvis bli förhindrade att fullfölja det 

åtagande de gjort gentemot barnet, därför att barnets samtycke inte kan 

inhämtas. Detta kan medföra konsekvenser särskilt vid adoption av två eller 

flera syskon. Syskonband som avsetts bli vidmakthållna genom adoptionen 

skulle därigenom kunna brytas. I samband med en adoption från utlandet 

skulle barnet dessutom kunna ställas utan någon rättslig anknytning i 

Sverige, om inte barnet tidigare lämnat eget samtycke. AC anser ur dessa 

aspekter det vore lämpligt att i 5 § införa även ett undantag för den som skall 

adopteras och är förhindrad att lämna eget samtycke p. g. a. sjukdom eller 

liknande. 

I paragrafen nämns "föräldrarnas" samtycke i första punkten och 

''adoptivförälderns" samtycke vid adoption av någon annans adoptivbarn i 

tredje punkten. 

AC finner att det klart bör framgå att båda adoptanternas samtycke krävs 

vid en omadoption. om inte första punkten skall tolkas så att "föräldrarna'' 

avser antingen de biologiska föräldrarna eller adoptivföräldrarna. AC 

ifrågasätter om inte texten kunde förenklas genom att i stället använda 

uttrycket "rättsliga vårdnadshavare". Eljest anser AC att tredje punkten bör 

ändras till ..... i stället samtycke inhämtas från adoptivföräldrarna eller om 

en förälder har adopterat sin makes barn. av båda makarna.·· 

Angående undantagen från krav på samtycke enligt 1 st. ifrågasätter AC 

om inte ett undantag även hiir borde införas. Om t. ex. en förälder är svårt 

trafikskadad och därför inte kan ge sitt samtycke skulle en adoption såvitt AC 

förstår bli omöjlig, om icke föräldern i sådant fall fråntas den rättsliga 

vårdnaden. AC tänker här närmast på t. ex. fallet att ett adoptivbarn ganska 

nyligen anlänt till Sverige från utlandet, adoptionen hunnit genomföras och 

barnet genom en sådan olyckshändelse blir "föräldralöst". Huruvida 

möjlighet föreligger att i ett sådant fall, om det gäller en ensamstäende 

förälder eller om båda föräldrarna drabbats, frånta denne eller dessa den 

rättsliga vårdnaden undandrar sig AC:s kännedom. 

I 5 § stadgas att moderns medgivande ska ha lämnats sedan hon har hunnit 

tillräckligt återhämta sig efter nedkomsten. J Europakonventionen stadgas 

tiden 6 veckor för denna återhämtning. Denna bestämmelse har i vissa fall 
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lett till att svensk domstol ifrågasatt genomförandet av en adoption där 

modern i utlandet har lämnat sitt medgivande efter kortare tid. AC finner att 

när ett medgivande lämnats i utlandet borde det stå helt klart att man vid den 

svenska prövningen accepterar att medgivandet skett på de grunder eller 

enligt den praxis som gäller i barnets ursprungsland. 

2.13 Svenska läkaresällskapet: 

När det gäller att avgöra om psykisk sjukdom förhindrar den som skall 

adopteras att lämna sitt samtycke måste hänsyn tas till om sjukdomen är 

övergående eller permanent. Samma är förhållandet vid bedömningen om 

förälders förmåga att lämna samtycke. Bland annat av denna anledning får 

Sällskapet föreslå att ett formellt stadgande om läkarintyg intages i Jagen. 

Förslaget tar även upp frågan om terminologi då det gäller psykisk störning 

och hänvisar till en av riksdagen begärd modernisering och översyn av denna 

terminologi. Det är Sällskapets uppfattning att en sådan översyn bör komma 

till stånd så snart som möjligt. varigenom framförallt uttryck såsom 

"sinnessjuk"' och "sinnesslö" bör ersättas med formuleringar som motsvarar 

en mer modern uppfattning om sådana tillstånds karaktär. 

3 Tillstånd till adoption 

3.1 Göta hovrätt: 

Enligt hovrättens mening överensstämmer uttrycket "har uppfostrat 

barnet eller vill uppfostra def' i 4 kap. 6 § första stycket andra punkten 

knappast med nutida språkbruk. Bestämmelsen bör erhålla följande lydelse: 

'Tillstånd ... samt det huvudsakliga syftet är att skapa eller befästa ett 

familjerättsligt förh{1llande m~llan sökanden och barnet eller det annars med 

hänsyn till det personliga förhållandet mellan dem finns särskild anledning 

till adoptionen." 

3.2 Stockholms tingsrätt: 

Beträffande utformningen av 6 § anser tingsrätten - med tanke på att 

adoptionen avser att befästa ett personligt förhållande- att man bör överväga 

att rent språkligt förtydliga lagtexten sålunda: " ... eller det annars med 

hänsyn till att det föreligger el/ personligt förhållande mellan sökanden och 

barnet finns ... " 

Det kan tilläggas att tingsrättens tredje och fjärde avdelningar lämnat utan 

bifall åtminstone ett tiotal ansökningar om adoption a.v vuxna utlänningar 

med hänsyn till att avsikten med den tilltänkta adoptionen varit att. med 

kringgående av regler för invandring, bereda personen tillfälle att stanna i 

Sverige. 
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3.3 Statens invandrarverk: 

Verket begränsar sitt yttrande till frågan om adoption av utomnordisk 

medborgare som inte har uppehållstillstånd i Sverige och där syftet med 

adoptionen kan vara att kringgå invandringsbcstämmelserna. 

Adoptionsreglerna i sin nuvarande utformning medger att tillstånd att 

adoptera utomnordisk medborgare kan meddelas i fall där vederbörande inte 

är berättigad till uppehållstillstfmd enligt utlänningslagstiftningen. Det har 

även förekommit att adoption kommit till stånd då lagakraftvunna avlägs

nanclebeslut förelegat. 

Enligt verkets uppfattning är det inte ovanligt att adoptionen haft till 

främsta syfte att elen adopterade skall få uppehållstillstånd i Sverige. Sedan 

adoptionerna genomförts har i flera kända fall kontakterna mellan parterna 

upphört. Det har vidare hänt att den adopterade sökt uppehållstillstånd i 

Sverige för sina biologiska föräldrar. 

Svea Hovrätt har i ett beslut den 18 december 1978 uttalat att enligt 

nuvarande lydelse av 4 kap. 6 § l st. föräldrabalken skall adoptionen leda till 

en varaktig och verklig familjeanknytning mellan adoptanten och elen 

adopterade. En adoption som huvudsakligen syftar till att underlätta för den 

adopterade att få tillstånd i Sverige bör således inte vinna bifall. 

Mot bakgrund att adoptionen syftar till att tillskapa ett familjerättsligt 

förhållande kan ifrågasättas om reglerna ger utrymme för adoption mellan 

nära anhöriga, t. ex. syskon. Den åsyftade familjeanknytningen kan i sådana 

fall normalt redan anses föreligga genom den biologiska släktrelationen. 

Tilstånd till adoption kan också ges om adoptanten vill uppfostra den 

adopterade. Detta är enligt verkets uppfattning i normalfallet inte relevant i 

fråga om en person som passerat skolpliktig ålder. 

Domstolarna är enligt 4 kap. 10 §föräldrabalken skyldiga att på olika sätt 
skaffa fram underlag för sitt beslut. Med anledning av att verket i vissa fall 

beretts tillfälle yttra sig i ärenden om adoption av vuxna utomnordiska 

medborgare har tingsrätten fått information om den tilltänkte adopterade, 

t. ex. att vederbörande tidigare sökt tillstånd och åberopat andra skäl än vad 

som nu är aktuella samt att ansökningen om adoption kunde vara ett försök 

att kringgå utlänningslagstiftningen. 

Enligt rådande praxis i utlänningsärenden beviljas i regel uppehållstill

stånd för ogift barn mellan 16 och 20 år om de har sina vårdnadshavare här. 

Enligt 30 § utlänningsförorclningen är ogift utländskt barn under 16 år 

undantagen från skyldighet att ha uppehållstillståncl om barnets vårdnads

havare eller när flera har vårdnaden, en av dem är svensk medborgare eller 

medborgare i Danmark, Finland. Island eller Norge eller är bosatt här i riket 

och har uppehållstillstånd. För utländsk medborgare över 20 år är enbart en 

önskan att förena sig med föräldrar som bor i Sverige inte ett tillräckligt skäl 

för uppehållstillstånd. 
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Även om några formella hinder inte finns för verket att vägra uppehålls

tillstånd fastän adoptionsbeslut föreligger är det olyckligt om en adoption ägt 

rum om parterna därvid förutsatt att de kan förena sig i Sverige. Om beslut 

om adoption skall vara styrande för tillståndsgivningen är det emellertid 

stötande att den adopterade därigenom kan få en tillståndsmässigt förmån

ligare behandling än vuxna barn som enligt gällande praxis långt ifrån alltid 

tillåts bosätta sig hos sina biologiska föräldrar i Sverige. 

Verket anser att den som är äldre än 16 år och som adopteras här i Sverige 

inte av denna anledning skall meddelas uppehållstillstånd när det sedermera 

visar sig att det är fråga om en adoption i syfte att kringgå utlänningslag

stiftningen. 

Enligt förslaget till ändring av 4 kap. 6 §föräldrabalken krävs bl. a. att det 

med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet skall 

finnas särskild anledning till adoption. Normalt bör det vara fråga om ett 

förhållande av väsentligen samma innehåll som det som föreligger mellan 

föräldrar och barn. 

Förslaget innebär att förutsättningarna för adoption i viss mån preciseras. 

Fortfarande finns dock risk för att domstol även i fortsättningen kan ge 

tillstånd till adoption på felaktigt eller bristfälligt underlag. Verket anser 

därför att domstol, om det inte är· uppenbart obehövligt, bör inhämta 

yttrande från invandrarverket i ärende om adoption av utomnordisk 

medborgare som fyllt 16 år. Detta bör antingen framgå av lagtexten, t. ex. 

genom en ändring av 4 kap. 10 § föräldrabalken eller genom ett uttalande i 

regeringens proposition med förslag till ändring av 4 kap. nämnda lag. 

Verket kan därvid upplysa domstolen om vederbörande är eller har varit 

aktuell i ett tillståndsärende. Vidare kan verket rent allmänt upplysa om 

förutsättningarna för att få tillstånd att vistas i Sverige och om så erfordras 

göra en preliminär bedömning härav i det enskilda fallet. 

Vad beträffar barn under 16 år är dessa undantagna från skyldighet att ha 

uppehållstillstånd i de fall som anges i 30 * utlänningsförordningen. Domstol 
bör vara uppmärksam på att det även i dessa fall kan vara fråga om 

skenadoption i syfte att gå förbi gällande invandringsbestämmelser och i 

förekommande fall infordra yttrande från invandrarverket. 

3.4 Socialstyrelsen: 

Enligt 4 kap. 6 § i föräldrabalken skall domstolen verkställa en lämplig

hetsprövning huruvida adoption må äga rum. Rätten skall därvid pröva om 

adoptionen är till gagn för barnet. Lagen har enligt motiven förklarats vila på 

den uppfattningen att adoption ej får bifallas av rätten utan att det föreligger 

särskild anledning att tillskapa ett familjerättsligt förhållande mellan den 

som vill adoptera och den som skall adopteras. Det har emellertid ej ansetts 
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möjligt att i lagen uppstiilla några mera preciserade villkor för domstolens 

lämplighetsprövning. I syfte att förbiittra underlaget för riittens bedömning 

föreslås i promemorian att lokutionen "siirskild anledning" förtydligas så att 

det framgår att det mäste föreligga en särskild anledning att genom 

adoptionen befästa ett personligt förhållande mellan de blivande adoptiv

föräldrarna och adoptivbarnet. Socialstyrelsen anser att den föreslagna 

lagtexten innebiir ett förtydligande av regelns innebörd. Styrelsen har 

därutöver anledning förmoda att den föreslagna lydelsen kommer att skapa 

ökad förutsättning för en enhetligare rättspraxis på området. Socialstyrelsen 

tillstyrker sålunda lagförslaget i denna del. 

3.5 Nämnden för internationella adoptionsfrågor (NIA): 

Vad gäller lindringen av FB 4 kapitlet 6 *vill NIA påpeka det angelägna i 

att en adoption genomförs även i de fall adoptanterna inte har för avsikt att 

eller kan uppfostra barnet. Det kan gälla makar som gemensamt tagit emot 

ett utländskt barn i avsikt att adoptera det men innan adoptionen genomförts 

kommit fram till att de inte önskar fortsätta äktenskapet. Makarna bör i dessa 

fall iindå adoptera gemensamt för att barnet skall rn rättslig anknytning till 

båda makarna med allt vad det innebär ang. rätt till underhållsbidrag. 

barnpension. arv m. m. Det kan även giilla makar som av någon anledning 

inte har kapacitet att sörja för den personliga omvärdnaden av ett barn. 

Barnet kanske är sjukt._ utvecklingsstört eller annat och någon annan 

adoptant inte går att finna. De makar som tagit barnet till sig frän ett annat 

land bör vara skyldiga att adoptera barnet även om barnavårdsmyndigheten 

redan sörjt för barnets vård på annat sätt. Oftast har makarna handlingar från 

barnets hemland där de förbundit sig att adoptera barnet i Sverige eller i 

förekommande fall redan adopterat barnet utomlands. NIA anser det viktigt 

att den föreslagna formuleringen "'det personliga förhållandet'" inbegriper 

även dessa fall. Finner man sedan ett lämpligt adoptivhem kan barnet 

'"omadopteras'" med de första adoptivföräldrarnas samtycke. Att fä fram ett 

nytt samtycke från barnets företrädare utomlands. när ett samtycke redan 

lämnats i de första makarnas namn. kan vara en mycket vansklig uppgift. 

Följden av att en adoption ej kommit till stånd i ett fåtal ärenden av 

ovannämnda typ har blivit att det finns barn i Sverige som tagits hit för 

adoption men som inte blivit adopterade och följaktligen inte har någon som 

helst familjeriittslig anknytning. 

Då det gäller utländska adoptivbarn har det förekommit att barn inte har 

kunnat adopteras av den anledningen att de omplacerats till fosterföräldrar 

som inte ansett sig ha råd att avstå fdn fostcrlön. Att finna lämpliga 

fosterföräldrar till barn med problem kan vara mycket svårt. 

5 Riksdagen 1980181. I samt. Nr 112 
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Ett aktuellt iircndc ri)r en flicka som i lJ<irsttldcrn k11111 till en S\'L'nsk familj. 
Flickan hade storn problem att ;u1passa sig till familjen som visade sig inte ha 
kapacikt att klara av de problem som uppstod. Familjen viigrade ocks;i att 
adoptera flickan med hiinvisning till problemen. Flickan omhiindertogs och 
efter en tids vistelse pa barnpsykiatrisk avdelning placerades hon i fosterhem. 
Emellertid separerade fosterfiir;"ildrarna dlt'r n;\got ;fr och flick:in blev kvar 
hos fostermodern tillsammans med tre biologiska barn i familjen. rticbn har 
det bra i fosterhemmet och fostermodern skulle \·itja adoptera flickan ml'll 
hon anser sig inte av ekonomiska skäl kunna giira det d(\ h1111 iir beroende a\· 
fosterlöncn. För niirvarande iir det ju inte heller miijligt fiir en ensamsthende 
adoptant att fo bidragsförskott. I det hiir aktuella fallet har man inte heller 
lyckats förmii de första fostcrföriildrarna att adoptera flickan vilkl't ju fran 
början var avsikten. 

NIA har till utredningen om barns riittsliga st:illning p:\talat det 

oförsvarliga i förh{tllandet att makar som inför utliindska myndigheter :llar 

sig att adoptera l~tt barn sedan kan dra sig undan detta ansvar i S\'crige. 

En social centralniimnd kan inte i förviig tillförsiikra en adoptivföriilder 

n{1gon ersiittning i stiillct för fostcrlön dt1 detta enligt 4 kapitlet 6 *skulle vara 

ett adoptionshinder. 

NIA anser detta vara mycket beklagligt. Varje barn hör fa den trygghet det 

innebiir att bli adopterad och diirmed helt jiimstiilld med e\'. -,yskon. 

Lagparagrafen bör diirför utformas s{1 att det iir möjligt för en socialniimnd 

att i mycket speciella fall inför en adnption tillförsiikra en adoptant ett visst 

ekonomiskt stöd som ocksi1 skulle kunna utg;'1 sedan adopti11nl'n genomfrirts 

och till dess barnet uppn<"itt en viss {tider. 

Tilliiggas kan att man i 1rn'1nga anglosaxiska liinder redan genomfört en 

sädan reform som man beniimtK'r "subsidized adoptions"'. 

3.6 lnvandrarpolitiska kommitten: 

fnvandrarpolitiska kommitten begränsar sig sitt \'ttrande till den 

föreslagna fiiriindringen av 4 kap. 6 * fiiriildrahalken. 

Ett av syftena med iindringsförslaget iir att förtydliga kravet pi1 en 

personlig relation mellan tilltiinkta adoptanter och vuxna utliindska adop

tivbarn s[1 att invandringsbestiimmelserna inte kringgi1s genom adoptio

nen. 

Den föreslagna iindringen av O\'anniimnda paragraf innebiir en \·iss 

ytterligare precisering av förutsiittningarna för adoption. Enligt förslagl't 

kriivs att det med hiinsyn till det personliga fiirht1llandct mellan sökanden och 

barnet skall finnas särskild anledning till adoptionen -:--- si1vida det inte iir 

frägan om att sökanden har uppfostrat eller har för avsikt att uppfostra 

barnet. Man mäste emellertid ga till motivdelen a\' departementspromemo

rian för att det inledningsvis niimnda invandringspolitiska syftet med 

paragrafen skall framgå klart. Det skulle vara en klar fördel hade nm syftet 
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mL'd l.1L'stiimmclsen kunde framg<I tydligare av lagtexten och om rekommen

dationen att höra invandrarverket i frt1ga om adoption av vuxna utliindska 

medborgare kundL' författningsregleras. I vart fall mt1stL' en effektiv 

information ske i dessa friigor. Bakgrunden till dessa synpunkkr behandlas 

ytterligare i det följande. 

Enligt d1dande praxis beviljas utliindska mcdbnrgarc iiver 2ll {1r L'nclast 

undantagsvis uppehi1llstillstilnd för bosiittning hiir om huvudskiilct dL' kan 

{1beropa iir att föriildrarna bor i landet. t:ndantag har i praxis medgetts för 

t. L'X. ogift person som levt tillsammans med fiiräldrarna i hemlandet och 

önskar förena sig mL'd dessa inte alltför h\ng tid efter inflyttningen. För att en 

bedömning i det L'nskilda fallet skall kunna göras m<iste självfallet ytterligare 

omstiindigheter iin de grundfaktorer som niimndes i detta exempel vara 

kiinda. Ogifta barn mL'llan 16 och 20 {1r brukar i regel beviljas uppeh<111still

st~lncl om de har sina vt1rclnadshavarc hiir. För barn under 16 iir föreligger 

undantag fr<ln skyldigheten att ha uppeh{dls- och arbetstillständ om barnets 

v[1rclnaclshavarL'. eller niir flera har värdnadcn. L'n av dem iir svensk 

medborgare eller medborgare i Danmark. Finland. Island eller Norge. eller 

iir bosatt hiir i riket och har uppeh<lllstillständ. 

I iirenden om uppL'h(1llstillstt111d för barn över 16 {1r miiste alltsa L'n 

bedömning giiras i varje enskilt fall. Det giilkr att undvika att domstol 

mL'cldclar beslut i adoptionsiircnden rörande utliindska medborgare iiver I (i 

i1r utan att ha tillg<1ng till den information om det tilltiinkta adoptivbarnets 

anknytning till adoptanten som kan finnas hos invandrarverket. DL't iir ingen 

lycklig liisning. vare sig för dL' enskilda pnsoner som berörs eller för den 

allmiinna tilltron till samhällets rättstilliimpning. om domstol meddelar 

adoptionsbeslut i s{idana fall d[1 anknytningen till adoptanten enligt r<\dande 

praxis inte iir tillriicklig för att uppehiillstillstiind skall kunna meddelas. 

:\lot bakgrund av det anförda ans~·r kommitten att det iir viktigt att 

invandrarverkt't hörs niir det giiller adoption av vuxna uthindska medborga

re. Aldersgränscn bör med hiinsyn till dL' regler om uppcht1llstillstf1nd och till 

dL'n praxis som giiller be~tiimmas till 16 ~ir. 

J. 7 llllänningslagkommitten: 

lJndL'r SL'nare (1r har dd förekommit fall av s. k. vuxenadoption av 

utliindska medborgare. där det funnits starka skäl anta att adoptionen 

tillkommit för att kringg<'i invanclringsreglerna. :'vtyndigheterna dvs. invand

rarverket och rL'geringcn har emellertid iindf1 inte ansett sig kunna vägra den 

adopterade uppehMlstillst{ind hiir. I praxis har dessutom redan fattade 

avli1gsnanclcbeslut upphiivts och den adopterade har fatt tillstånd att stanna 

hiir. Den adopterade har dit kunnat komma i en bättre situation än utländska 

barn. som har sina biologiska föriilclrar hiir och [1beropar denna anknytning 

som skäl för att rn stanna: i vart fall om barnL'n iir över 20 i1r. Inte siillan har 
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det förekommit att den adopterades biologiska föräldrar. sedan adoptionen 

viil ägt rum. anhållit om tillst?md att få invandra till Sverige och J;i åberopat 

barnet/den adopterade för att fa komma hit! 

Praxis när det gäller uppehållstillstånd för barn är följande. Ogifta 

utländska barn under 16 år iir undantagna från skyldigheten att ha 

uppehtiilstillstånd om deras föräldrar eller annan legal vimlnadshavare har 

rätt att vistas här. Barn mellan 16 och 20 år beYiljas i regel uppeht1llstillst<lnd 

under samma förutsättningar. Barn över 20 f1r diiremot som har sina föräldrar 

här får uppehållstillstånd bara under vissa förutsättningar. En viktig sådan är 

att barnet har bott med föräldrarna i hemlandet och att föriildrarnas 

utflyttning till Sverige inte ligger alltför långt tillbaka i tiden. I ärenden om 

uppehållstillstånd för barn över 16 ;h. som har sina föräldrar eller annan legal 

vårdnadshavare här. görs således en bedömning i varje särskilt fall om 

tillstånd skall beviljas. 

Barn som inte har sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare här i 

riket kan få uppehållstillstånd bara om det föreligger synnerliga skäl. I 

sådana ärenden görs en bedömning i varje särskilt fall om uppeh{1llstillstånd 

skall beviljas. 

Den föreslagna ändringen av 4 kap. 6 §innebär att kravet på ett personligt 

förhållande mellan adoptanten och adoptivbarnet skärps. Det invandrings

politiska syftet med ändringen framgår dock inte av sjiilva författningstexten. 

Detta syfte framgår bara av motiven till lagtexten. Inte heller framgår det 

annat än av motiven att bestämmelsen i 4 kap. I 0 *. diir det föreskrivs att 

rätten skall "'inhämta upplysningar om barnet och sökanden"', även kan 

innebära att yttrande bör inhämtas från invanclrarverket. när en utländsk 

medborgare skall adopteras. 

Den föreslagna ändringen innebär enligt vär mening twts detta en 

förbättring. I förarbetena till de nuvarande adoptionsbestämmelserna uttalas 

att adoptionsinstitutet inte bör få användas för att ge möjlighet till en 

namnändring som annars inte skulle ha tillMits eller för att kringgå 

arvsskatte- eller arbetsmarknadshestiimmelser. Genom den nu föreslagna 

ändringen för anses framgå att adoptionsinstitutet inte heller bör komma till 

användning för att kringga invandringsbestämmclserna. Likaså iir det bra att 

det pekas på att invandrarverket bör höras niir det gäller adoption av 

utländska medborgare. Vi vill emellertid starkt understryka vikten a\' att 

domstolarna hör invandrarverket i sådana ärenden. för att inte belasta 

invandrarverket med onödiga remisser hör verket normalt inte höras niir det 

är fråga om rena barnadoptioner. Eftersom barn ön:r 12 {1r inlL' for adopteras 

utan eget samtycke kan 12 är och däröver vara en lämplig i"lldersgräns för fall 

där invandrarverket bör höras. 

Vi tillstyrker därför den föreslagna iindringen av bestiimmelsen. 

Vi önskar dessutom tillägga följande synpunkter: 

Det har upplysts för oss att notarier vid tingsrätt handlagt si1clana 
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adoptionsärenden där det varit fråga om adoption av vuxna utlänningar. som 

saknat riitt att vistas här i landet. Enligt vftr mening iir adoptionsärenden. i 

vilka man kan misstänka att adoptionsansökan tillkommit i syfte att kringgå 

invandringsbestämmelserna inte av sådan enkel beskaffenhet att de bör 

handläggas av notarier. Vi anser att domstolsverket bör fästa domstolarnas 

uppmärksamhet på detta förhållande. 

Eftersom skälen till den föreslagna lagändringen - i vart fall när det giiller 

den invandringspolitiska delen - endast kommer att framgi1 av motiven finns 

det anledning för domstolsverket att ga ut med information till domstolarna 

även i denna fråga. 

3.8 Utredningen om barm~!ls rätt: 

Av förarbetena till nu giillande bestämmelser om adoption framg{tr att 

syftet med en adoption är att skapa ett familjeriittsligt förhållande mellan 

adoptanten och adoptivbarnet. Detta avspeglar sig oeksi'1 i de domstolsav

gi.irande som finns i överinstanserna. Vi ifdgasiitter diirför om det erfordras 

något förtydligande av bestämmelsen i 4 kap. 6 ~ föriildrabalken för att 

domstolarna skall ti!Himpa lagen p~t det siitt lagstiftaren aYsett. 

3.9 Sociala centralnämnckn i Stockholms kommun: 

I förarbetena till nuvarande adoptionsbestiimmelser betonas. att adoption 

bör tillåtas endast för att skapa ett familjeriittsligt förh?11lande. I enstaka fall 

har trots detta adoptionsinstitutet kommit att utnyttjas för att kringgå 

bestämmelser om arvsskatt, arbetsmarknad m. m. I föreliggande promemo

ria understryker man på nytt att adoption bör förbehållas fall diir ett klart 

föräldra-barn-förhällande redan finns eller diir man avser att skapa en si1dan 

relation. Förvaltningen delar helt denna uppfattning. Det föreslagna 

förtydligandet i lagtexten framst<lr såkdes som angeläget. 

3.10 Sveriges advokatsamfund: 

Eftersom det hittills inte synes ha vtdlat sdrighcter att tolka uttrycket 

"särskild anledning" till adoption. ifrågasiitter samfundet om det skall vara 

nödvändigt med ett sådant förtydligande av 4 kap. 6 * föräldrabalken som 

föreslagits. 

3. Il Sveriges domareförbund: 

Förbundet tillstyrker oeks{1 att bestiimmebcrna i.+ kap. 6 ~föräldrabalken 

förtydligas si1 att det klarare framgilr vad som skall beaktas \'id lämplighets

prövningen. Det kan emellertid ifrägasättas om inte det föreslagna stadgan-
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det liigger hinder i viigen för adoption niir barnet är s{1 gravt skadat. all n<'1gon 

personlig kontakt mellan adoptanten och harnet inte kan etableras. Den 

föreslagna lagändringl.'n synes ha behandlats väl knapphiindigt i motiven. 

3.12 Föreningen BRIS - Harnens Rätt I Samhället: 

Betr. 4:6 I. vill BRIS föreslä följande iindring: "Riittcn skall pröva om det 

iir lämpligt att adoptionl.'n äger rum. Tillsttmd ffir ges endast om adoptionen 

är till fördel för harnl.'I samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill 

uppfostra det och det annars med hiinsyn till det pt:rsonliga förhilllandet 

mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen." 

Dessutom vill BRIS föreslå L'lt tillägg till 4:6 som helst skall införas mellan 

de nuvarande st. I och st. 2. med följande lydelse: 

"Ansökan for inte bifallas om det från n{1gons sida förekommit psykiska 

p{1tryckningar p[1 barnet i syfte att pilverka barnets beslut i adoptionsfri"l

gan". 

BRIS iir medveten om svf1righeterna att upptäcka sädana påtryckningar 

och vill förorda att man gör en grundlig barnpsykiatrisk utredning för att ftt 
fram barnets verkliga vilja i adoptionsfrägan. i de fall diir barnet ursprung

ligen kommit till den blivande adoptanten efter sm{1barns{1ren och/eller diir 

adoption inte varit avsikten vid barnets ankomst till familjen. 

3.13 Förbundet adoptionsccntrum (ACI: 

AC förutsätter att med uttryckL't "barnet" i den nya formuleringen avses 

den som skall adopteras. utan bestiimd äldersgriins. Även mellan tvf1 vuxna 

individer kan finnas särskild anledning till adoption, som ime har till syfte att 

kringgii arvs- elkr andra bestämmelser. Det kan t. ex. röra sig om adoption 

av ett vuxet syskonbarn etc. eller överhuvud taget adoption av och mellan 

vuxna personer, där motivet utgörs av ett redan existerande familjeliknande 

förhilllande. AC anser det vore olyckligt att kategoriskt förhindra sf1dan 

adoption och förutsiitter att del även i fortsiittningen kan prövas i varje 

särskilt fall. 

AC vill också peka p:'t att det i enstaka fall kan visa sig vara till barnets biista 

att en adoption genomförs iiven av adoptantl.'r som varken har uppfostrat 

eller avser att uppfostra ett barn. En si\dan situation kant. ex. uppstii om ett 

barn frttn ett annat land omplaceras friin en familj till en annan innan 

adoptionen hunnit genomföras enligt svensk lag. Det kan dii vara omöjligt att 

git tillbaka till barnets födelseland for att fft ett nytt medgivandl.' för den nya 

adoptivfamiljen. Omplaccringen görs i stälkt av svensk barnav[trdsniimnd 

och pft dess ansvar. Förutsatt att den första familjen medverkar hiirtill kan en 

lösning i ett sådant fall vara att dcn familjen fullföljer sitt ätagand~ gentemot 

barnet och samtidigt lämnar samtycke till en omadoption till den familj till 

vilken barnet omplacerats. 
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I promemorian siigs (s. 16) att dt'l kan vara liimpligt att dii det handlar om 

adoption a\' en person över I~ itr som iir utliindsk medborgare inhiimta 

yttrande fr"tm invandrarverket. AC fiirutsiitter att man hiir avser i Sverige 

bosatta utliindska medborgare. Niir det gäller adopti11n frfo andra liinder 

brukar yttrande kunna inhiimtas fr<'rn lJD - svensk ambassad i utlandet. 

AC finner att man vid tilliimpningcn av lagens bestiimmelser om adoption 

borde kunna ta hiinsyn till att ett svenskt beslut om adoption ofta numera i 

praktiken iir ett fullföljande av ett ätagande gentemot barnet som gjorts långt 

tidigare i samband med att ansökan om att fä adoptera barnet gjorts i 

utlandet. Niir något hiinder mellan detta ;\tagande och ansökan i svensk 

tingsriill. s[1som att n:lgon av parterna skadas och inte kan Himna sill 

samtycke eller att adoptanterna iindrar sitt beslut att adopter;t riskerar man 

att barnet i framtiden kommer att sakna rättslig anknytning i Sverige. I 

förarbetena till lagen borde diirfor enligt AC:s mening finnas ett uttalande 

om att man i siirskilda fall kan ta hänsyn till det niimnda förh{1llandet. 

AC finner ocksft att det siirskilt bör framh;\llas i förarbetena att iiven vid 

prövningen enligt de nu aktuella paragraferna biir det överordnade kriteriet 

för prövningen vara barnets biista. 

En fdga som inte uppmiirksammats tillriickligt i Sverige iir vad som hiinder 

med de barn som kommit till Sverige i adoptionssyfte, men som aldrig 

adopteras i Sverige. Den vanligaste orsaken iir att barnet placeras i en 

fosterfamilj och att den första familjen dit inte vill medverka till en adoption. 

Även i andra fall kan det inträffa att ett barn frän utlandet förblir oadoptcrat 

och s;llcdes utan riittslig anknytning i Sverige. 

AC finner att socialniimnderna har för smt1 resurser att följa upp att alla 

foriildrar verkligen ansöker om adoption. AC finner ocksit att kommunerna 

har otillriicklig viigledning i friigan om vilka {itgiirder som bör vidtas i fall som 

dessa. 

AC har tagit upp denna frt1ga med utredningen om barnens riitt. men har 

iiven velat beröra den i detta sammanhang. dä den har stor betydelse vid 

adoptioner fri\n utlandet. 

4 Övriga frågor 

4.1 Giita hovrätt: 

Avslutningsvis vill hovriitten frarnhi'tlla att det kan finnas anledning att i ett 

stiirre sammanhang se över bestiimmelserna i 4 kap. föriildrabalkcn. bland 

annat i friiga om de olika {ildersgriinscr som nu giiller. Det kan niimligen 

ifrc'igasiittas om alla dessa Mdersgriinser numera iir sakligt motiverade. Även 
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från systematisk synpunkt skulle en del stå att vinna på en översyn och 

omredigering av 4 kap. 

4.2 Förbundet adoptionscentrum (AC): 

AC önskar - - - också ta upp frågan om Sveriges anslutning till 

Haagkonventionen av år 1965 ang. behörig myndighet. tillämplig lag och 

erkännande av beslut rörande adoption. 

I den utredning som framlade förslag som sedermera ledde till beslut om 

införande av Lagen om internationella rättsförhållanden riiramk adoption 

(SOU 1969: 11) föreslogs att Sverige skulle ratificera Haagkonventionen. 

Någon sådan ratificering har därefter inte skett. Såvitt AC kan bedöma 

uppfyller den svenska lagen de krav som konventionen ställer. Man kan 

självfallet ifdgasätta värdet av en ratificering. dii ännu ett mycket litet antal 

stater ratificerat konventionen. Storbritannien har emellertid nyligen 

ratificerat den. Det finns också anledning förmoda att fr::tgan om staters 

anslutning till konventionen kan väckas i FN, om fri1gan om internationella 

adoptioner som planerat tas upp där under det niirmaste {!fet. 

S Ikraftträdande m. m. 

5.1 Socialstyrelsen: 

Socialstyrelsen föreslår dessutom att beteckningen barnav{1rdsn~imnd i 6 * 
andra stycket hytes ut mot socialnämnd i enlighet med terminologin i 

socialtjänstlagen. I övergångsbestämmelserna kan anges att detta avser 

barnavårdsnämnd eller social centralnämnd intill 1982-111-01. tidpunkten för 

socialtjänstlagens ikrafttriidande. 

5.2 Nämnden för internationella adoptionsfrågor (l\'IA): 

NIA - - -föreslår dessutom att ordet barnavårdsnämnd i 4 kapitlet 6 *andra 

stycket hyts mot socialnämnd i enlighet med terminologin i socialtjänstlagen. 

I övergångsbestämmelserna kan anges att vad som siigs om socialnämnd fram 

till 1982-01-0 I även gäller barnavårdsnämnd. 
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Utdrag 
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vid sammanträde 

1981-01-27 
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Närvarande: f. d. justitierådet Petrcn. regeringsrådet Hilding. justitierådet 

Vängby. 

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokoll vid regeringssam

manträde den 15 januari 1981 har regeringen på hemställan av statsrådet och 

chefen för justitiedepartementet Winberg beslutat inhiimta lagrådets yttran

de över förslag till lag om ändring i föräldrabalken. 

Förslaget har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Göran 

I fåkansson. 

Förslaget föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

Vängby tillägger för sin del följande: 

I specialmotiveringen till 4 kap. 5 a ~ sägs med avseende på kravet. att 

moderns samtycke till adoptionen skall ha liimnats sedan hon har återhämtat 

sig tillräckligt efter nedkomsten. att det vid prövning av adoptionsansökan 

enligt svensk lag saknar betydelse vilken tid som kan ha förcskrjvits i barnets 

ursprungsland niir det giiller moderns samtycke. Detta iir otvivelaktigt riktigt 

från teoretisk utgångspunkt. Allt internationellt- rättsligt samarbete bygger 

emellertid på ett visst mått av tolerans mot och förståelse för varandras regler 

och institutioner. Om utländsk lag har uppställt en regel om viss tid för 

moderns samtycke som uppenbarligen har samma syfte som den svenska och 

om modern samt de som i det främmande landet förberett adoptionsansök

ningen har rättat sig efter denna regel. bör enligt min mening en svensk 

domstol ta betydande hiinsyn hiirtill. även om tiden skulle te sig väl kort fr{m 

svensk synpunkt. Det torde som regel vara mycket sviirt att inhiimta nytt 

samtycke fran modern. 

I specialmotiveringen till 6 * sägs det på tal om det fallet, att makar i 

Sverige har tagit till sig ett utländskt barn i avsikt att adoptera det men sedan 

av olika skiil inte vill fullfölja adoptionen. att det inte kan anses föreligga 

några särskilda skäl till en adoption som görs endast för formens skull. 

nämligen enbart för att möjliggöra att adoptanterna skall kunna lämna 

samtycke till en ny adoption av andra adoptivföräldrar. Detta är i och för sig 

riktigt. Skall barnet adopteras av andra, hör de formella problemen lösas på 

annat sätt. Situationen blir emellertid ofta prekär för ett barn som ry1:kts upp 

fr~m sin hemmiljö och hämtats hit under förespegling gentemot hemlandets 

myndigheter om adoption men som sedan övergivits av dem som velat 

adoptera det. Att återföra barnet till hemlandet är som regel inte att tänka 
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p{i. Om de som tagit hit ett barn i syfte att adoptera det över huvud taget frtin 

svensk synpunkt är godtagbara som adoptanter. hi)r normalt kunna begiiras 

av dem att de ocks?1 fullföljer adoptionen och diirigerwm ger barnet ett 

familjeriittsligt status. Vill de ta ett föräldraansvar och adoptera barnet- med 

bl. a. de ekonomiska konsekvt'nser detta medför - bör de fä gi.ira detta iiven 

orn den rent faktiska vårdnaden om barnet mi1hända därefter behöver ordnas 

pf1 annat siitt. Jag menar sillunda att domstolen i en sf1dan situtation bör 

kunna anse siirskild ankdning föreligga till adoptionen. om barnaviirds

niimndcn anser att den bör genomföras. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

55 

vid rcgeringssammanträde 

1981-02-12 

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsdden Ullsten, 

Bohman, Friggcbo. Mogård. Dahlgren, Äsling. Krönmark. Burenstam 

Linder. Johansson. Wirten, Holm, Andersson, Boo. Winberg. Danell. Petri, 

Eliasson. 

Föredragande: statsrådet Winberg 

Proposition om samtycke och tillstånd till adoption 

Föredraganden anmiiler lagrådets yttrande 1 över förslag till lag om ändring i 

föräldrabalken. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Lagrådet har liimnat lagförslaget utan erinran. En ledamot av lagrådet har 

dock för sin del anfört vissa synpunkter på ett par frågor som rör 

internationella adoptioner. Den ena frågan avser betydelsen av den tid som 

har förskrivits i barnets ursprungsland när det gäller moderns samtycke. Den 

andra frågan rör det problem som uppstår när makar i Sverige har tagit hit ett 

utländskt barn för att adoptera det men sedan inte vill fulfölja adoptio

nen. 

Som jag framhållit i remissprotokollet angående frågan om moderns 

samtycke innebär svensk rätt att samtycket skall ha liimnats sedan modern 

har åtcrhiimtat sig tillriickligt efter nedkomsten. N[tgon bestämd tid har alltså 

inte fastställts, utan domstolen har att göra en fri prövning. Vid en sådan 

prövning kan naturligtvis en viss hänsyn behöva tas till vad som gäller i 

barnets ursprungsland. 

När det giillcr probkmct med adoptioner som inte fullföljs finner jag inte 

anledning att frfö1gI1 vad jag sagt i remissprotokollet. I princip kan det allts{1 

inte anses föreligga nagon särskild anledning till en adoption niir denna görs 

enbart för formens skull. Det kan dock inte uteslutas att omstiindighcterna 

någon g{mg kan vara s~lctana att det finns siirskild anledning till en adoption 

även om adoptivföriildrarna inte kan utöva den faktiska v{trdnaden. 

I lkslut om lagriiJsremiss fattar vid regeringssammantriidc den 15 januari !48!. 
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Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen att anta förslaget. 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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