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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-16

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne

Lundius och regeringsrådet Karin Almgren.

Vissa internationella adoptionsfrågor

Enligt en lagrådsremiss den 4 december 2008 (Socialdepartementet)

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag

till lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsför-

medling.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Catrin Lidbom,

biträdd av ämnessakkunniga Gunilla Bodin.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i 6 och 6 a §§ lagen om interna-

tionell adoptionsförmedling i frågor om auktorisation av sammanslut-

ningar som förmedlar internationella adoptioner.

6 a §

Enligt 6 § får auktorisation ges till sammanslutningar som arbetar

med internationell adoptionsförmedling i Sverige. Ett krav för att

auktorisation ska beviljas är att det står klart att sammanslutningen
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kommer att förmedla adoptioner på ett sakkunnigt och omdömesgillt

sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta rikt-

märke. Därutöver tillkommer vissa formella krav.

En sammanslutning, som är auktoriserad enligt 6 § och således

uppfyller ovan nämnda krav, föreslås också kunna beviljas aukto-

risation enligt 6 a § för att kunna arbeta med internationell adop-

tionsförmedling i ett annat land, i viss del av ett annat land eller med

viss adoptionskontakt i ett annat land. Ett av flera krav för att aukto-

risation ska kunna beviljas är att det står klart att sammanslutningen

kommer att förmedla adoptioner från det andra landet eller den

aktuella delen av det andra landet på ett sakkunnigt och omdömes-

gillt sätt. Däremot föreskrivs det inte – såsom vad gäller internationell

adoptionsförmedling i Sverige – att verksamheten ska ske utan vinst-

intresse och med barnets bästa som främsta riktmärke. I och för sig

är ett av kraven att det andra landet har en adoptionslagstiftning eller

annan tillförlitlig reglering, som beaktar de grundläggande principerna

för internationell adoption såsom dessa kommer till uttryck i Förenta

Nationernas konvention om barnens rättigheter och i 1993 års

Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella

adoptioner. Detta krav tar emellertid sikte på länders agerande och

inte på en sammanslutnings. För att uppnå överensstämmelse med

det krav som uppställs i 6 § för internationell adoptionsförmedling

inom Sverige föreslår Lagrådet att tredje punkten i 6 a § första

stycket får följande lydelse:

3. det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla
adoptioner från det andra landet eller den aktuella delen av det andra
landet på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse
och med barnets bästa som främsta riktmärke,


