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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i konventionen om skydd av barn och samar
bete vid internationella adoptioner 

I denna proposition föreslås att riksdagen 
godkänner konventionen om skydd av barn 
och samarbete vid internationella adoptioner 
som ingicks i Haag den 29 maj 1993 (Haag
konventionen). Konventionen gäller samar
bete mellan konventionsstater vid internatio
nell adoption. Målet för konventionen är att 
säkerställa att internationella adoptioner ge
nomförs i enlighet med barnets bästa och 
med respekt för i internationell rätt erkända 
grundläggande rättigheter för barn. Målet för 
konventionen är också att säkerställa att ad
optioner som genomförts i enlighet med 
konventionen erkänns som giltiga i konven
tionsstaterna. 

I Finland ingår stadgandena om adoption i 
adoptionslagen (153/1985). De ändringar 
som är nödvändiga för att Finland skall kun
na bli part i Haag~onventionen har gjorts i 
lagen (175/1996). Andringarna träder i kraft 
vid en tidpunkt som bestäms genom förord
ning. 

Avsikten är att när riksdagen har godkänt 
Haagkonventionen utan dröjsmål deponera 
anslutningshandlingarna hos konventionens 
depositarie. Konventionen träder i kraft för 
staten som deponerar depositionsinstrumen
ten den första dagen i den månad som följer 
efter utgången av tre månader efter den dag 
då dess depositionssinstrument deponerats. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge och ärendets beredning 

Nuläge 

Beredningen av en konvention om inter
nationella adoptioner påbörjades vid sjutton
de mötet för Haagkonferensen för interna
tionell privaträtt. Att få tillstånd en konven
tion ansågs viktigt för att kunna avlägsna 
missförhållanden i den internationella adop
tionsverksamheten. I konferensens arbete 
deltog ett betydande antal stater däribland 
stater som har barn för internationell adop
tion och stater som tar emot sådana barn. 
Konventionen om skydd av barn och samar-
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bete vid internationella adoptioner blev får
dig den 29 maj 1993. Finland undertecknade 
konventionen den 19 april 1994. 

Adoptionslagen (153/1985) innehåller stad
ganden om adoption. stadgandena gäller 
såväl nationell som internationell adoption. 
Lagen har ändrats genom lagen (175/1996) 
av den 22 mars 1996 så att den finska adop
tionslagstiftningen skall överensstämma med 
de förpliktelser som ställs i den ovan nämn
da konventionen. Lagändringarna träder i 
kraft vid en tidpunkt som bestäms genom 
förordning. Avsikten är att ändringarna skall 
träda i kraft när Finland har tillträtt Haag
konventionen. 
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Målet för adoptionslagstiftningen är att 
förse ett barn som behöver adoptivföräldrar 
med adoptivföräldrar och att trygga barnets, 
dess föräldrars och adoptanternas ställning i 
adoptionsverksamheten. Den internationella 
adoptionen skall främja barnets bästa. Kom
mersiella och övriga syften som kränker bar
nets rättigheter motverkas genom samarbete 
mellan olika staters behöriga organ. 

I Finland ankommer den allmänna plane
ringen, ledningen och övervakningen av den 
internationella adoptionstjänsten på social
och hälsovårdsministeriet. Underställt minis
teriet finns som särskild sakkunnigmyndig
het nämnden för internationella adoptions
ärenden i Finland (nämnden för adoptions
ärenden). I lagen 175/1996 har nämnden fått 
i uppgift att verka som den centralmyndighet 
som avses i Haagkonventionen. 

I Finland lämnas internationell adoptions
tjänst av sådana kommunala socialvårdsor
gan och samfund som har fått social- och 
hälsovårdsministeriets tillstånd till verksam
heten (adoptionstjänstorgan). I lagen 
175/1996 har adoptionstjänstorganen fått i 
uppgift att verka som sådana auktoriserade 
organ som avses i Haagkonventionen i de 
uppgifter som konventionen förutsätter och 
som i lag eller förordning eller genom beslut 
av social- och hälsovårdministeriet har an
förtrotts dem. 

stadgandena om internationell adoption 
tillämpas när barnet och adoptanterna bor i 
skilda stater. Enligt gällande lag är den av
görande anknytningen barnets och adoptan
ternas hemvist (19 §). I lagen 175/1996 har 
hemvist-begreppet.. ersatts med begreppet 
"bosatt" (19 §). Andringen av hemvistbe
greppet till begreppet "bosatt" ansågs nöd
vändig eftersom Haagkonventionen innehål
ler begreppet "bosatt". Barnet och adoptan
terna får internationell adoptionstjänst när de 
är bosatta i skilda stater. Huvuduppgiften för 
den internationella adoptionstjänsten är att 
förmedla ett barn som behöver adoptivför
äldrar från den stat där barnet är bosatt till 
den stat där de adoptanter är bosatta som 
önskar ett adoptivbarn. Lagen 175/1996 in
troducerar begreppet "bosatt" också i övriga 
stadganden i adoptionslagen. 

Föräldrarna förbereds för adoptivföräldra
skapet av kommunernas socialvårdsorgan 
och de adoptionsbyråer som fått tillstånd 
därtill av social- och hälsovårdsministeriet 
Förberedelsen ingår som en del av adop
tionsrådgivningen. I lagen 175/1996 precise-

ras adoptionsrådgivningens uppgifter såtillvi
da att om ett barn har placerats hos en adop
tant i adoptionssyfte och det under place
ringen framgår att en fortsättning på place
ringen inte är förenlig med barnet bästa, 
skall adoptionsrådgivaren vidta nödvä~~iga 
åtgärder för att skydda barnets bästa. And
ringen är förenlig med artikel 21 Haagkon
ventionen. 

Innan ett adoptivförhållande fastställs skall 
adoptanterna ha tillstånd till adoptionen av 
nämnden för adoptionsärenden. I tillståndet 
konstateras att adoptanterna är behöriga och 
lämpliga som adoptivföräldrar. stadgandena 
om tillstånd i lagen är i överensstämmelse 
med bestämmelserna i artikel 5 Haagkon
ventionen. I artikeln åläggs de behöriga 
myndigheterna i den stat som mottar barnet 
att fastställa adoptanternas behörighet och 
lämplighet som adoptivföräldrar. 

Enligt den gällande adoptionslagen er
känns som giltigt direkt med stöd av lag ett 
i en främmande stat fastställt adoptivförhål
lande, om adoptanterna vid tidpunkten för 
adoptionen har haft de i lag nämnda anknyt
ningarna till den stat där adoptionen fast
ställdes eller om adoptionen är giltig i den 
stat dit adoptivföräldrarna vid tidpunkten för 
adoptionen hade sådana anknytningar som 
avses i lagen. Ett i en främmande stat fast
ställt adoptivförhållande är giltigt direkt med 
stöd av lag i Finland också i de fall då 
nämnden för adoptionsärenden före faststäl
landet av adoptivförhållandet har beviljat 
adoptanterna tillstånd att ta ett adoptivbarn. 
Nämnda stadganden har kompletterats 
genom lagen 175/1996 såtillvida att ett 
adoptivförhållande som har fastställts i en 
främmande stat är giltig direkt med stöd av 
lag också när det har fastställts i en stat som 
är part i Haagkonventionen och där intygats 
vara förenlig med konventionen. 

I lagen 175/1996 har adoptionslagen änd
rats även i vissa andra avseenden som har 
ansetts nödvändigt för att Finland skall kun
na bli part i Haagkonventionen. För det för
sta har genom lagen 175/1996 ett stadgande 
tillfogats adoptionslagen enligt vilket en 
konventionsenlig adoption får minst de rätt
sverkningar som föreskrivs i artikel 26 
stycke l Haagkonventionen. Sålunda kan 
inte ett sådant konventionsenligt adoptivför
hållande, som haft som följd att det rättsliga 
förhållandet mellan barnet och dess tidigare 
föräldrar har upphört, senare i någon rättslig 
fråga som avgörs i Finland leda till en sådan 
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situation att förhållandet mellan barnet och 
dess tidigare Iöräldrar skall ge rättslig bety
delse. 

I lagen 17 511996 har till adoptionslagen 
fogats ett stadgande i vilket det föreskrivs 
att om adoptionen har fastställts i en främ
mande stat som är part i Haagkonventionen 
och där intygats vara konventionsenlig och 
adoptionen inte enligt rättsordningen i den 
staten har lett till att det rättsliga förhållan
det mellan barn och förälder upphör, kan 
Helsingfors hovrätt på ansökan av adoptiv
föräldrarna eller barnet fastställa att adoptio
nen skall vara en adoption med den verkan 
att det rättsliga förhållandet mellan barnet 
och dess tidigare Iöräldrar upphör. 

I lagen 175/1996 har till adoptionslagen 
också fogats ett stadgande enligt vilket den 
domstol som fastställt adoption kan intyga 
att adoptionen har skett i enlighet med 
Haagkonventionen. En sådan adoption er
känns med stöd av konventionen som giltig 
i övriga konventionsstater. 

I den gällande lagen har adoptanterna i 
vissa fall som gäller adoptioner mellan Fin
land och övriga nordiska länder befriats från 
skyldigheten att be om internationell adop
tionstjänst och tillstånd till adoptionen av 
nämnden för adoptionsärenden. I lagen 
17511996 ändras adoptionslagen så att det 
vid alla nordiska adoptioner förutstätts in
ternationell adoptionstjänst och tiJ_lstånd av 
nämnden för adoptionsärenden. Andringen 
är nödvändig, eftersom bestämmelserna i 
Haagkonventionen med några få undantag 
också gäller internordiska adoptioner. 

I lagen 175/1996 fogas till adoptionslagen 
stadganden om skyldigheten att bevara hand
lingar som uppkommit i adoptionsverksam
heten och om barnets och dess vårdnadsha
vares rätt att få uppgifter ur handlingarna. 
Med dessa stadganden uppfylls åliggandena 
i artikel 30 Haagkonventionen. 

I lagen 175/1996 görs i adoptionslagen 
också vissa andra ändringar som påkallas av 
praxis. Också dessa ändringar träder i kraft 
vid den tidpunkt som bestäms genom för
ordning. 

Ärendets beredningRegeringens proposi
tion har beretts som tjänstearbete vid utri
kesministeriet och justitieministeriet. Försla
get till proposition har inte varit på remiss. 

Vid beredningen av regeringens proposi
tion med förslag till lag om ändring av act
optionslagen (RP 214/1995 rd) bad justitie
ministeriet om utlåtande av utrikesministeri-

et, inrikesministeriet, social- och hälsovårds
ministeriet, forsknings- och utvecklingscen
tralen för social- och hälsovården ST AKES, 
befolkningsregistercentralen, Helsingfors 
tingsrätt, socialnämnden vid Helsingfors 
stad, Rädda Barnen rf, Interpedia rf och 
Centralförbundet Iör Barnskydd rf. Helsing
fors hovrätt bereddes tillfalle att avge utlå
tande. De som gav ett utlåtande ansåg att 
det var viktigt att Finland blev part i Haag
konventionen. 

2. Innehållet i konventionen 

Artikel l. I artikeln uppräknas målen för 
konventionen.Tre mål har ställts för konven
tionen. För det första är syftet med konven
tionen att garantera att internationella adop
tioner genomförs i enlighet med barnet bästa 
och med respekt för i internationell rätt er
kända grundläggande rättigheter för barn. 
För det andra är syftet med konventionen att 
skapa ett samarbetssystem mellan konven
tionsstaterna för att säkerställa att garantier
na respekteras och att bortförande, försälj
ning av eller handel med barn förhindras. 
För det tredje är syftet med konventionen att 
säkerställa att konventionsenliga adoptioner 
erkänns som giltiga i alla konventionsstater. 

Artikel 2. Artikelns stycke l innehåller en 
definition på konventionens tillämpningsom
råde. Bestämmelserna i konventionen skall 
tillämpas när ett barn som är bosatt i en 
konventionsstat lämnas som adoptivbarn till 
adoptanter som är bosatta i en annan kon
ventionsstat I artiklens stycke 2 har sådan 
internationell adoption som avses i konven
tionen begränsats att gälla endast sådana 
adoptioner som innebär ett varaktigt barn
och förälderförhållande mellan adoptivbarnet 
och adoptivföräldrarna. 

Artikel 3. Enligt artikeln gäller bestämmel
serna i konventionen endast barn som är 
under 18 år. 

Artiklarna 4-5. Artiklarna innehåller be
stämmelser om de grundläggande förutsätt
ningarna vid internationell adoption. Den 
stat där barnet är bosatt har skyldigheten att 
se till att barnets föräldrar och övriga som 
har ett ansvar för barnet har lämnat sam
tycke till internationell adoption. Den stat 
där adoptanterna är bosatta har skyldigheten 
att se till att adoptanterna har konstaterats 
vara behöriga och lämpliga som adoptivför
äldrar. 
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Artikel 6. Artiklen förpliktar konventions
staterna att utse en centralmyndighet som 
har i huvuduppgiften att ombesörja att kon
ventionsförpliktelserna uppfylls. 

Artiklarna 7-9. Artiklarna innehåller be
stämmelser om centralmyndigheternas upp
gifter. Centralmyndigheterna skall samarbeta 
sinsemellan för att uppnå målen i konven
tionen. 

Artiklarna l 0-13. Artiklarna innehåller 
bestämmelser om auktoriserade organ. En av 
de viktigaste uppgifterna för ett auktoriserat 
organ är att förmedla ett barn till adoptan
terna. Enlig artikel l O kan endast ett sådant 
organ få och inneha en auktorisering som 
oklanderligen förmår sköta de uppgfiter som 
det har anförtrotts. 

Artiklarna 14-20. De nämnda artiklarna 
innehåller bestämmelser om det konkreta 
samarbetet mellan stater som lämnar barn 
för adoption och stater som tar emot barn 
för adoption. Insamlande och utbyte av in
formation intar en central plats i detta sam
arbete. Den stat som tar emot ett barn ombe
sörjer att en grundlig utredning görs över 
adoptantens förutsättningar att vara adoptiv
förälder för ett barn som kommer från en 
främmande stat (artikel 15). Den stat som 
lämnar ett barn för adoption å sin sida om
besörjer att en grundlig utredning görs över 
barnet med uppgifter bl.a. om barnets bak
grund. Barnet kan placeras hos adoptanten 
först då det behöriga organet i barnets ur
sprungsstat och det behöriga organet i den 
mottagande staten har kommit överens om 
att fortsätta det påbörjade förfarandet (artikel 
17 punkt c). 

Artikel 21. Artikeln innehåller bestämmel
ser för sådana situationer där ett barn har 
placerats hos en adoptant för utredning om 
huruvida tillräckliga förutsättningar finns för 
att fastställa ett adoptivförhållande mellan 
barnet och adoptanten. Om det under place
ringen framgår att det inte är förenligt med 
barnets bästa att fortsätta placeringen, skall 
centralmyndigheten i den mottagande staten 
vidta åtgärder för att skydda barnet. 

Artikel 22. I artikeln ges konventionssta
terna en möjlighet att genom nationell lag
stiftning bestämma om en uppgiftsfördelning 
mellan centralmyndigheten, övriga behöriga 
myndigheter och aukoriserade organ. Mer
parten av de uppgifter som tillkommer cen
tralmyndigheten kan delegeras till övriga be
höriga myndigheter och auktoriserade organ. 

Artikel 23. Artikeln innehåller bestämmel-

ser om konventionsstaternas skyldighet att 
erkänna såsom giltiga sådana adoptioner 
som fastställts i en annan konventionsstat 
och som där intygats som konventionsenliga. 

Artiklarna 24-25. Artiklarna innehåller 
bestämmelser om situtationer där konven
tionsstaterna har rätt att vägra erkänna 
såsom giltigt ett adoptivförhållande som har 
fastställts i en främmande stat. En ordre 
public- föreskrift som traditionellt ingår i 
internationella konventioner finns i artikel 
24. I artikel 25 finns bestämmelser om en 
konventionsstats möjlighet att avge en för
klaring till depositaden för konventionen att 
den inte enligt konventionen skall vara 
tvungen att erkänna adoptioner som genom
förts i enlighet med en överenskommelse 
som ingåtts genom tillämpning av artikel 39 
artikel stycke 2. I det nämnda stycket avses 
sådana ömsesidiga överenskommelser mellan 
konventionsstater där de ifrågavarande sta
terna inom de ramar som ges av Haagkon
ventionen kommit överens om adoptionsför
farandet mellan dessa stater. 

Artikel 26. Artikeln innehåller föreskrifter 
om vad erkännandet av en adoption innebär. 
F ör det första innebär ett erkännande att 
man erkänner ett rättsligt barn- och förälder
förhållande mellan barnet och adoptivföräld
rarna. F ör det andra innebär ett erkännande 
att förälderansvaret för barnet tillkommer 
adoptivföräldrarna. För det tredje innebär ett 
erkännande att man erkänner att det rättsliga 
barn- och förälderförhållandet mellan barnet 
och dess mor och far upphör, om adoptionen 
har denna verkan i den konventionsstat där 
adoptionen fastställdes. Beträffande denna 
rättsverkan föreskrivs i artikelns stycke 2 att 
om adoptionen har den verkan att det rätts
liga förhållandet mellan barn och förälder 
upphör, skall barnet i alla konventionsstater 
där adoptionen erkänns såsom giltig ha rät
tighter som till sina verkningar motsvarar de 
verkningar likadana adoptioner har i var och 
en av dessa stater. I artikelns stycke 3 före
skrivs dessutom att ingenting hindrar en 
konventionsstat från att tillämpa sådana stad
ganden eller föreskrifter som är mer gyn
samma för barnet. 

Artikel 27. Artikeln gäller en omvandling 
av en så kallad svag adoption till stark adop
tion. I artikelns stycke l föreskrivs att om 
den adoption som har fastställts i den stat 
där barnet var bosatt inte har som verkan att 
det rättsliga förhållandet mellan barn och 
förälder upphör (svag adoption), kan adop-
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tionen i den stat som erkänner adoptionen 
som giltig omvandlas till en adoption som 
har som verkan att det rättsliga barn- och 
förälderförhållandet upphör (stark adoption). 
En omvandling är tillåten om det i lagstift
ningen i den stat som tar emot barnet är till
åtet och om samtyckena för .. stark adoption 
har lämnats eller lämnas. Ovriga konven
tionsstater är skyldiga att erkänna en om
vandlad adoption som stark, om den har 
fastställts som förenlig med Haagkonventio
nen. 

Artiklarna 28-35. Artiklarna innehåller 
vissa allmänna föreskrifter. Den stat som 
lämnar ett barn för adoption har rätt att krä
va att adoptionen fastställs i den staten (arti
kel 28). Adoptanterna får vara i kontakt med 
barnets f"öräldrar eller andra som sköter om 
barnet först när samtyckena för adoption har 
lämnats och adoptanternas lämplighet som 
adoptivföräldrar har konstaterats (artikel 29). 
Uppgifterna om barnets ursprung skall be
varas. Om det är tillåtet enligt lagen i den 
berörda staten, har barnet och dess represen
tant rätt att få ta del av nämnda uppgifter 
(artikel 30). Uppgifter om adoptivföräldrarna 
och barnet får inte användas för andra syften 
än dem som de insamlats för (artikel 31 ). 
Personer som deltar i adoptionsverksamheten 
får inte betinga sig själva ekonomisk eller 
annan nytta (artikel 32). Centralmyndigheten 
skall vidta nödvändiga åtgärder, om det 
framgår att det finns missförhållanden i ad
optionsverksamheten (artikel 33). Beträffan
de de handlingar som behövs i verksamheten 
skall på anmodan en översättning som be
vittnats motsvara den ursprungliga handling
en företes (artikel 34). Behöriga myndighe
ter skall handlägga adoptionsfrågorna snabbt 
(artikel 35). 

Artiklarna 36-38. Artiklarna innehåller 
tolkningsregler med tanke på sådana stater 
som har i kraft flere skilda rättssystem. 

Artikel 39. Artikeln innehåller bestämmel
ser om förhållandet mellan Haagkonventio
nen och övriga internationella konventioner. 
Enligt artikelns stycke l har konventionen 
ingen verkan på andra internationella kon
ventioner som ingåtts mellan konventionssta
ter och i vilka det finns bestämmelser i frå
gor som ingår i tillämpningsområdet för 
Haagkonventionen, om parterna i instrumen
tet inte avger en förklaring med annat inne
håll. Enligt artikelns stycke 2 får konven
tionsstater sinsemellan ingå avtal som har 
som syfte att främja tillämpningen av Haag-

konventionen mellan dessa stater. Härvid får 
man dock avvika bara från bestämmelsrna i 
artiklarna 14-16 och 18-21. 

Artikel 40. I artikeln utesluts möjligheten 
att göra reservationer till konventionen. 

Artikel 41. Artikeln innehåller bestämmel
ser om tidpunkten när konventionens be
stämmelser blir tillämpliga i adoptioner mel
lan stater som är part i konventionen. 

Artikel 42. Enligt artikeln skall general
sekreteraren för Haagkonferensen om inter
nationell privaträtt med jämna mellanrum 
sammankalla en särskild kommision för att 
granska den praktiska tillämpningen av kon
ventionen. 

Artiklarna 43-48. Artiklarna innehåller 
sedvanliga slutbestämmelser rör internatio
nella konventioner. 

3. Propositionens verkningar 

Propositionen har inga ekonomiska eller 
organisatoriska verkningar. 

4. Ikraftträdande 

Haagkonventionen har internationellt trätt i 
kraft den l maj 1995. En stat som härefter 
blir part i konventionen blir bunden av kon
ventionen från den första dagen i den månad 
som följer efter utgången av tre månader 
efter den dag då dess godkännande- eller 
ratifikationsinstrument deponerades hos utri
kesministeriet i konungariket Nederländerna. 

5. Behovet av riksdagens samtycke 

Regeringens proposision med förslag till 
lag om ändring av adoptionslagen (RP 
214/1995 rd) avläts den 12 januari 1996. 
Syftet med propositionen var att ändra adop
tionslagen så att den skulle uppfylla förplik
telserna i Haagkonventionen. Propositionen 
innehöll inte en kläm om godkännande. 
Riksdagen godkände den 5 mars 1996 rege
ringens förslag till lag med vissa små änd
ringar. Lagen gavs den 22 mars 1996 
(175/1996). Lagen träder i kraft vid en tid
punkt som bestäms genom förordning. 

Eftersom konventionen innehåller bestäm
melser som hänför sig till området för lag
stiftningen behövs riksdagens samtycke. 
Detta är förenligt med den ståndpunkt som 
har framförts i grundlagsutskottets betänkan
de 19/1995 rd av den 29 november 1995. 
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Enligt nämnda ståndpunkt bör när en ikraftt
rädelselag med sakinnehåll används också 
konventionen godkännas av riksdagen. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i 
enlighet med 33 § regeringsformen föreslås 

Helsingfors den 20 december 1996 

att Riksdagen godkänner de bestämmel
ser som kräver Riksdagens samtycke i 
den konvention om skydd av barn och 
samarbete vid internationella adoptioner 
som ingicks i Haag den 29 maj 1993. 

Republikens President 

MARTII AHTISAARI 

Tf. utrikesminister 
statsminister Paavo Lipponen 
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(Översättning) 

Konventionen 
om skydd av barn och samarbete vid 

internationella adoptioner 

De stater, som undertecknat denna kon
vention, 

Som erkänner, att barnet för att kunna 
uppnå en fullständig och harmonisk utveck
ling av sin personlighet, bör växa upp i en 
familjemiljö, i en omgivning av lycka, kär
lek och förståelse, 

som erinrar om att varje stat, som ett prio
riterat mål, bör vidta lämpliga åtgärder för 
att göra det möjligt för barnet att stanna 
kvar i sin ursprungsfamiljs vård, 

som erkänner att ett barn som inte kan 
erhålla en lämplig familj i sin ursprungsstat 
genom internationell adoption kan erbjudas 
fördelen av en varaktig familj, 

som är övertygade om nödvändigheten av 
att vidta åtgärder för att säkerställa att inter
nationella adoptioner genomförs med beak
tande av barnets bästa och med hänsyn till 
dess grundläggande rättigheter, och för att 
förhindra bortförande, försäljning av eller 
handel med barn, 

som önskar utarbeta gemensamma bestäm
melser i detta syfte, varvid hänsyn skall tas 
till de principer som finns upptagna i inter
nationella instrument, i synnerhet i Förenta 
Nationernas konvention om barnets rättighe
ter av den 20 november 1989 och Förenta 
Nationernas förklaring om sociala och rätts
liga principer rörande skydd av och omsorg 
om barn, särskilt med hänsyn till nationell 
och internationell placering i fosterhem och 
adoption (Generalförsamlingens resolution nr 
41/85, av den 3 december 1986), 

Har kommit överens om följande bestäm
melser 

KAPITEL I 

KONVENTIONENs TILLÄMPNINGS
OMRADE 

Artikel l 
Ändamålet med denna konvention är att 

Conventio n 
on protection of children and co-operation 

in respect of intercountly adoption 

The States signatory to the present Con
vention, 

Recognizing that the child, for the full and 
harmonious development of his or her per
sonality, should grow up in a family envi
ronment, in an atmosphere of happiness, 
love and understanding, 

Recalling that each State should take, as a 
matter of priority, appropriate measures to 
enable the child to remain in the care of his 
or her family of origin, 

Recognizing that intercountry adoption 
may offer the advantage of a permanent fa
mily to a child for whom a suitable family 
cannot be found in his or her State of origin, 

Convinced of the necessity to take mea
sures to ensure that intercountry adoptions 
are made in the best interests of the child 
and with respect for his or her fundamental 
rights, and to prevent the abduction, the sale 
of, or traffic in children, 

Desiring to establish common provisions 
to this effect, taking into acconunt the prin
ciples set forth in international instruments, 
in particular the United Nations Conventian 
on the Rights of the Child, of 20 November 
1989, and the United Nations Declaration on 
Social and Legal Principles relating to the 
Proteetian and W elfare of Children, with 
Special Reference to foster Placement and 
Adoption nationally and Internationally (Ge
neral Assembly Resolution 41/85, of 3 De
cember 1986), 

Have agreed upon the following provisions 

CHAPTER l 

SCOPE OF THE CONVENTlON 

Artide l 
The objects of the present Conventian are 
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a) upprätta garantier för att säkerställa att 
internationella adoptioner sker med beaktan
de av barnets bästa och med respekt för dess 
grundläggande rättigheter såsom dessa er
känns i internationella rätt, b) upprätta ett 
system för samarbete bland de fördragsslu
tande staterna för att säkerställa att dessa 
garantier beaktas och därigenom förhindra 
bortförande, försäljning av eller handel med 
barn, c) säkerställa att de adoptioner som 
genomförs i enlighet med konventionen er
känns av de fördragsslutande staterna. 

Artikel 2 
l. Denna konvention skall ti11lämpas då 

ett barn som är bosatt i en fördragsslutande 
stat (ursprungsstaten) har överflyttats, över
flyttas, eller kommer att överflyttas till en 
annan fördragsslutande stat (den mottagande 
staten) antingen efter adoption i ursprungs
staten av makar eller av en person som är 
bosatt i den mottagande staten, eller för en 
sådan adoption i den mottagande staten eller 
i ursprungsstaten. 

2. Konventionen omfattar endast adoptio
ner som leder till ett varaktigt föräldra-barn
föhållande. 

Artikel 3 
Denna konvention upphör att gälla om de 

samtycken som anges i artikel l 7 punkt c 
inte har givits innan barnet uppnår aderton 
års ålder. 

KAPITEL II 

VILLKOR FÖR INTERNATIONELLA 
ADOPTIONER 

Artikel 4 
En adoption skall, inom konventionens 

tillämpningsområde, endast genomföras om 
de behöriga myndigheterna i ursprungsstaten 
har-

a) fastställt att barnet kan adopteras, 

b) beslutat att en internationell adoption är 
till barnets bästa, efter det att möjligheten att 
placera barnet inom ursprungsstaten veder
börligen har beaktats, 

c) säkersställt att 
l) de personer, institutioner och myndig

heter som skall ge sitt samtycke till adop-

a to establish safeguards to ensure that 
intercountry adoptions take place in the best 
interests of the ch il d and with respect for his 
or her fundamental rights as recognized in 
international law; 

b to establish a system of co-operation 
amongst Contracting States to ensure that 
those safeguards are respected and thereby 
prevent the abduction, the sale of, or traffic 
in children; 

c to secure the recognition in Contrating 
States of adoptions made in accordance with 
the Convention. 

Article 2 
l The Convention shall apply where a 

child habitually resident in one Contracting 
State ('the State of origin') has been, is be
ing, or is to be moved to another Contrac
ting State ('the receiving State') either after 
his or her adoption in the State of origin by 
spouses or a person habitually resident in 
the receiving State, or for the purposes of 
such an adoption in the receiving State or in 
the state of origin. 

2 The Convention covers only adoptions 
which create a permanent parent-child rela
tionship. 

Article 3 
The Convention ceases to apply if the ag

reements mentioned in Article 17, sub-pa
ragraph c, have not been given before the 
child attains the age of eighteen years. 

CHAPTER II 

REQUIREMENTSFORINTERCOUNTRY 
ADOPTIONS 

Article 4 
An adoption within the scope of the Con

vention shall take place only if the compe
tent authorities of the State of origin 

a have established that the child is adop
table; 

b have determined, after possibilities for 
placement of the child within the State of 
origin have been given due consideration, 
that an intercountry adoption is in the child's 
best interests; 

c have ensured that 
(l) the persons, institutions and authorities 

whose consent is necessary for adoption, 
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tion, har fått den rådgivning som behövs och 
vederbörligen underättats om verkningarna 
av sina samtycken, framför allt om huruvida 
en adoption kommer att leda till att det rätts
liga förhållandet mellan barnet och dess ur
sprungsfamilj upphör eller inte, 

2) sådana personer, institutioner och myn
digheter frivilligt har givit sitt samtycke, i 
föreskriven rättslig form och uttryckt eller 
bestyrkt i skrift, 

3) samtyckena inte har åstadkommits ge
nom betalning eller genom ersättning av nå
got slag och inte har återkallats och, 

4) moderns samtycke, där sådant krävs, 
har givits först efter barnets födelse och. 

d) med hänsyn till barnets ålder och mog
nad, säkerställt att 

l) barnet har erhållit rådgivning och ve
derbörligen informerats om verkningarna av 
adoptionen och av sitt samtycke till adoptio
nen i de fall då sådant samtycke krävs, 

2) hänsyn har tagits till barnets önskemål 
och mening, 

3) barnets samtycke till adoptionen, där 
sådant samtycke krävs, har givits frivilligt i 
föreskriven rättslig form och har uttryckts 
eller bestyrkts i skrift, 

4) sådant samtycke inte har åstadkommits 
genom betalning eller ersättning av något 
slag. 

Artikel 5 
En adoption skall, inom konventionens 

tillämpningsområde, endast ske om den mot
tagande statens behöriga myndigheter har 

a) fastställt att de blivande adoptivföräld
rarna är behöriga och lämpade att adoptera, 

b) säkerställt att de blivande adoptivföräld
rarna har erhållit den rådgivning som kan 
vara nödvändig, och 

c) fastställt att barnet har eller kommer att 
erhålla tillstånd att resa in i och stadigvaran
de bosätta sig i den staten. 

Kapitel III 

CENTRALMYNDIGHETER OCH 
AUKTORISERADE ORGAN 

Artikel 6 
l. En fördragsslutande stat skall utse en 

centralmyndighet som skall ha till uppgift att 

360543Q 

have been counselled as may be necessary 
and duly informed of the effects of their 
consent, in particular whether or not an ad
option will result in the terroination of the 
legal relationship between the child and his 
or her family of origin, 

(2) such persons, institutions and authori
ties have given their consent freely, in the 
required legal form, and expressed or evi
denced in writing, 

(3) the consents have not been induced by 
payment or compensation of any kind and 
have not been withdrawn, and 

(4) the consent of the mother, where re
quired, has been given only after the birth of 
the child; and 

d have ensured, having regard to the age 
and degree of rnaturity of the child, that 

(l) he or she has been counselled and duly 
informed of the effects of the adopiton and 
of his or her consent to the adoption, where 
such consent is required, 

(2) consideration has been given to the 
child's wishes and opinions, 

(3) the child,s consent to the adoption, 
where such consent is required, has been 
given freely, in the required legal form, and 
expressed or evidenced in writing, and 

( 4) s u ch consent has not been induced by 
payment or compensation of any kind. 

Artide 5 
An adoption within the scope of the Con

vention shall take place only if the campe
tent authorities of the receiving State 

a have determined that the prospective 
adoptive parents are eligible and suited to 
adopt; 

b have ensured that the prospective adop
tive parents have been counselled as may be 
necessary; and 

c have determinded that the child is or 
will be authorized to enter and reside perma
nently in that State. 

Chapter III 

CENTRAL AUTHORITIES AND 
ACCREDITED BODIES 

Artide 6 
l A Contracting State shall designate a 

Central Authority to discharge the duties 
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fullgöra de skyldigheter som åläggs sådana 
myndigheter enligt denna konvention. 

2. Federala stater, stater med mer än ett 
rättssystem eller stater som har autonoma 
territoriella enheter har möjlighet att utse 
fler än en centralmyndighet och att ange den 
territoriella eller den personliga omfatt
ningen av deras befogenheter. Om en stat 
har utsett fler än en centralmyndighet skall 
den ange den centralmyndighet till vilken 
meddelanden kan sändas för vidarebefordan 
till behörig centralmyndighet inom den sta
ten. 

Artikel 7 
l. Centralmyndigheterna skall samarbeta 

med varandra och främja samarbetet mellan 
de behöriga myndigheterna i sina stater för 
att skydda barn och för att uppnå de övriga 
målen i konventionen. 

2. De skall själva vidta alla lämpliga åt
gärder i syfte att -

a) tillhandahålla information om de lagar i 
sina stater som gäller adoption samt annan 
allmän information, såsom statistik och stan
dardformulär, 

b) hålla varandra underrättade om hur kon
ventionen fungerar och, så långt möjligt, 
undanröja varje hinder mot dess tilllämp
ning. 

Artikel 8 
Centralmyndigheter skall, direkt eller ge

nom offentliga myndigheter, vidta alla lämp
liga åtgärder för att förhindra otillbörlig eko
nomisk eller annan vinst i samband med en 
adoption och för att förhindra tillvägagåns
sätt som strider mot målen i denna konven
tion. 

Artikel 9 
Centralmyndigheterna skall, direkt eller 

genom offentliga myndigheter eller andra 
auktoriserade organ, vidta alla lämpliga åt
gärder, för att framför allt -

a) samla in, bevara och utbyta information 
om barnets och de blivande adoptivföräld
rarnas situation, i den omfattning som krävs 
för att fullfölja adoptionen, 

b) underlätta, följa och verka för en snabb 
behandling av ärendet i syfte att genomföra 
adoptionen 

c) främja rådgivning i adoptionsfrågor och 
möjligheter till hjälp och stöd efter adoption 
i sina stater, 

which are imposed by the Convention upon 
such authorities. 

2 Federal States, States with more than 
one system of law or States having autono
mous territorial units shall be free to ap
point more than one Central Authority and 
to specify the territorial or personal extent of 
their functions. Where a State has appointed 
more than one Central Authority, it shall 
designate the Central Authority to which any 
communication may be addressed for trans
mission to the appropriate Central Authority 
within that State. 

Artide 7 
l Central Authorities shall co-operate with 

each other and promote co-operation 
amongst the competent authorities in their 
States to proteet children and to achieve the 
other objects of the Convention. 

2 They shall take directly all appropriate 
measure to 

a provide information as to the laws of 
their States concerning adoption and other 
general information, such as statistics and 
standard forms; 

b keep one another informed about the 
operation of the Convention and, as far as 
possible, eliminate any obstades to its ap
plication. 

Artide 8 
Central Authorities shall take, directly or 

through public authorities, all appropriate 
measures to prevent improper financial or 
other gain in connection with an adoption 
and to deter all practices contrary to the 
objects of the Convention. 

Artide 9 
Central Authorities shall take, directly or 

through public authorities or other bodies 
duly accredited in their State, all appropriate 
measure, in particular to 

a collect, preserve and exchange informa
tion about the situation of the child and the 
prospective adoptive parents, so far as is 
necessary to complete the adoption; 

b facilitate, follow and expedite procee
ctings with a view to obtaining the adoption; 

c promote the development of adoption 
counselling and post-adoption services in 
their States; 
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d) förse varandra med allmänna utvärde
ringsrapporter om erfarenheterna av interna
tionell adoption, 

e) så långt deras staters lagstiftning med
ger, besvara framställningar från andra cent
ralmyndigheter eller offentliga myndigheter 
om att erhålla information i en viss adop
tionsfråga. 

Artikel 10 
En auktorisering får endast beviljas och 

innehas av organ som kan uppvisa att de 
besitter erforderlig kompetens inom de om
råden som kan komma att anförtros dem. 

Artikel 11 
Ett auktoriserat organ skall -
a) endast bedriva icke vinstgivande verk

samhet i enlighet med de villkor och inom 
ramen för sådana begränsningar som fast
ställs av de behöriga myndigheterna i den 
stat som utfårdat godkännandet, 

b) ledas och bemannas av personer som 
genom sina etiska normer och utbildning 
eller erfarenhet ät kvalificerade att arbeta 
inom området internationell adoption och 

c) vara föremål för tillsyn av statens be
höriga myndigheter vad gäller dess upp
byggnad och sammansättning, verksamhet 
och finansiella situation. 

Artikel 12 
Ett organ som auktoriserats i en fördrags

slutande stat kan endast verka i en annan 
fördragsslutande stat om de båda staternas 
behöriga myndigheter har gett sitt tillstånd. 

Artikel 13 
Varje fördragsslutande stat skall lämna 

uppgift till Haagkonferensens om internatio
nell privaträtt permanenta byrå om utsedda 
centralmydigheter och, där så är lämpligt, 
omfattningen av deras befogenheter samt 
namn och adress på de auktoriserade orga
nen. 

KAPITEL IV 

PROCEDURREGLER VID 
INTERNATIONELL ADOPTION 

Artikel 14 
Personer som är bosatta i en fördragsslu

tande stat och som önskar adoptera ett barn 
som är bosatt i en annan fördragsslutande 

d provide each other with general evalu
ation reports about experience with inter
country adoption; 

e reply, in so far as is permitted by the 
law of their State, to justified requests from 
other Central Authorities or public authori
ties for information about a particular adop
tion situation. 

Article 10 
Accreditation shall only be granted to and 

maintained by bodies demoostrating their 
competence to carry out properly the tasks 
with which they may be entrusted. 

Article 11 
An accredited body shall 
a pursue only non-profit objectives accor

ding to such conditions and within such li
mits as may be established by the competent 
authorities of the State of accreditation; 

b be directed and staffed by persons quali
tled by their ethical standards and by trai
ning or experience to work in the field of 
intercountry adoption; and 

c be subject to supervision by competent 
authorities of that State as to its composi
tion, operation and financial situation. 

Article 12 
A body accredited in one Contracting Sta

te may act in another Contracting State only 
if the competent authorities of both States 
have authorized it to do so. 

Article 13 
The designation of the Central Authorities 

and, where appropriate, the extent of their 
functions, as weil as the names and addres
ses of the accredited bo dies s hall be commu
nicated by each Contracting State to the Per
manent Bureau of the Hague Conference on 
Private International Law. 

CHAPTER IV 

PROCEDURAL REQUIREMENTS IN 
INTERCOUNTRY ADOPTION 

Article 14 
Persons habitually resident in a Contrac

ting State, who wish to adopt a child habitu
ally resident in another Contracting State, 
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stat, skall ansöka hos centralmyndigheten 
den stat där de är bosatta. 

Artikel 15 
l. Om centralmyndigheten i den motta

gande staten är övertygad om att de sökande 
är behöriga och lämpade att adoptera, skall 
den sammanställa en rapport som innefattar 
upplysningar om deras identitet, behörighet 
och lämplighet att adoptera, bakgrund, fami
ljeförhållanden och sjukdomshistoria, sociala 
miljö, motiv till adoption, förmåga att ikläda 
sig ansvaret för en internationell adoption, 
samt uppgifter om de barn som de skulle 
vara lämpliga att ta hand om. 

2. Den skall överlämna rapporten till cent
ralmyndigheten i ursprungsstaten. 

Artikel 16 
l. Om centralmyndigheten i ursprungssta

ten är övertygad om att barnet kan lämnas 
för adoption skall den -

a) sammanställa en rapport innefattande 
upplysningar om barnets identitet, dess till
gänglighet for adoption, bakgrund, sociala 
miljö, familjehistoria, sjukdomshistoria inbe
gripet dess familjs, samt barnets särskilda 
behov, 

b) ta vederbörlig hänsyn till barnets upp
växt samt till dess etniska, religiösa och kul
turella bakgrund, 

c) säkerställa att samtycken har erhållits i 
enlighet med artikel 4 och, 

d) fastställa, framfor allt på grundval av 
rapporterna rörande barnet och de blivande 
adoptivföräldrarna, huruvida den tänkta pla
ceringen är till barnets bästa. 

2. Den skall till centralmydigheten i den 
mottaganden staten överlämna sin rapport 
om barnet, bevis på att nödvändiga samtyck
en har erhållits och anledningen till sitt be
slut om placering, och därvid vara noga med 
att inte avslöja moderns och faderns identitt, 
om deras identitet inte får röjas i ursprungs
staten. 

Artikel 17 
Ett beslut i ursprungsstaten om att ett barn 

skall överlämnas för vård hos de blivande 
adoptivföräldrar får endast fattas om -

a) centralmyndigheten i den staten har sä
kerställt att de blivande adoptivföräldrarna 
samtycker, 

b) centralmyndigheten i den mottagande 

shall apply to the Central Authority in the 
State of their habitual residence. 

Article 15 
l If the Central Authority of the receiving 

State is satisfied that the applicants are eli
gible and suited to adopt, it shall prepare a 
report including information about their 
identity, eligibilty and suitability to adopt, 
background, family and medical history, so
cial environment, reasons for adoption, abi
lity to undertake an intercountry adoption, as 
weil as the characteristics of the children for 
whom they would be qualified to care. 

2 It shall transmit the report to the Central 
Authority of the State of origin. 

Article 16 
l If the Central Authority of the State of 

origin is satisfied that the child is adoptable, 
it shall 

a prepare a report including information 
about his or her identity, adoptability, back
ground, social environment, f ami ly history, 
medical history including that of the child's 
family, and any special needs of the child; 

b give due consideration to the child's up
bringing and to his or her ethnic, religious 
and cultural background; 

c ensure that consents have been obtained 
in accordance with Article 4; and 

d determine, on the basis in particular of 
the reports relating to the child and the pro
spective adoptive parents, whether the en
visaged placement is in the best interests of 
the child. 

2 It shall transmit to the Central Authority 
of the receiving State its report on the child, 
proof that the necessary consents have been 
obtainde and the reasons for its determina
tion on the placement, taking care not to 
reveal the identity of the mother and the 
father if, in the State of origin, these identi
ties meay not be disclosed. 

Article 17 
Any decision in the State of origin that a 

child should be entrusted to prospective 
adoptive parents may only be made if 

a the Central Authority of that State has 
ensured that the prospective adoptive parents 
agree; 

b the Central Authority of the receiving 
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staten har godkänt sådant beslut, då den sta
tens lag eller centralmyndigheten i ur
sprungsstaten kräver sådant godkännande, 

c) centralmyndigheterna i de båda staterna 
har samtyckt till att adoptionsförfarandet kan 
fortskrida, och 

d) det, i enlighet med artikel 5, har fast
ställts att de blivande adoptivföräldrarna är 
behöriga och lämpade att adoptera, och att 
barnet har eller kommer att erhålla tillstånd 
att resa in i och stadigvarande bosätta sig i 
den mottagande staten. 

Artikel 18 
Centralmyndigheterna i de båda staterna 

skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
barnet skall erhålla tillstånd att lämna ur
sprungsstaten och att resa in i och stadigva
rande bosätta sig i den mottagande staten. 

Artikel 19 
l. Barnets överflyttning till den mottagan

de staten får genomföras endast om kraven i 
artikel 17 har uppfyllts. 

2. Centralmyndigheterna i de båda staterna 
skall säkerställa att överflyttningen sker på 
ett säkert och lämpligt sätt och, om möjligt, 
i sällskap med adoptiv- eller de blivande 
adoptivf"öräldrarna. 

3. Om barnets överflyttning inte sker, skall 
de rapporter som avses i artiklarna 15 och 
16 återlämnas till de myndigheter varifrån 
de kom. 

Artikel 20 
Centralmyndigheterna skall hålla varandra 

underrättade om adoptionsförfarandet och de 
åtgärder som har vidtagits för att avsluta det, 
samt om placeringens utveckling i de fall då 
prövotid krävs. 

Artikel 21 
l. I de fall då adoptionen skall äga rum 

efter barnets överflyttning till den mottagan
de staten och det blir uppenbart för central
myndigheten i den staten att en fortsatt pla
cering av barnet hos de blivande adoptivf"ör
äldrarna inte är till barnets bästa, skall cen
tralmyndigheten vidta nödvändiga åtgärder 
för att skydda barnet, i synnerhet -

a) se till att barnet tas från de blivande 
adoptivföräldrarna och ombesörja tillfällig 
vård, 

b) att i samråd med centralmyndigheten i 

State has approved such decision, where 
such approval is required by the law of that 
State or by the Central Authority of the Sta
te of origin; 

c the Central Authorities of both States 
have agreed that the adoption may proceed; 
and 

d it has been determined, in accordance 
with Article 5, that the prospective adoptive 
parents are eligible and suited to adopt and 
that the child is or will be authorized to en
ter and reside permanently in the receiving 
State. 

Article 18 
The Central Authorities of both States 

shall take all necessary steps to obtain per
mission for the child to leave the State of 
origin and to enter and reside permanently 
in the receiving State. 

Article 19 
l The transfer of the child to the receiving 

State may only be carried out if the require
ments of Article 17 have been satisfied. 

2 The Central Authorities of both States 
shall ensure that this transfer takes place in 
secure and appropriate circumstances and, if 
possible, in the company of the adoptive or 
prospective adoptive parents. 

3 If the transfer of the child does not take 
place, the reports reffered to in Articles 15 
and 16 are to be sent back to the authorities 
who forwarded them. 

Article 20 
The Central Authorities shall keep each 

other informed about the adoption process 
and the measure taken to complete it, as 
weil as about the progress of the placement 
if a probationary period is required. 

Article 21 
l Where the adoption is to take place after 

the transfer of the child to the receiving Sta
te and it appears to the Central Authority of 
that State that the continued placement of 
the child with the prospective adoptive pa
rents is not in the child's best interests, such 
Central Authority shall take the measures 
necessary to proteet the child, in particular 

a to cause the child to be withdrawn from 
the prospective adoptive parents and to ar
range temporary care; 

b in consultation with the Central Autho-
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ursprungsstaten utan dröjsmål ombesörja en 
ny placering av barnet med sikte på adop
tion eller, om detta inte är lämpligt, att om
besörja en alternativ långsiktig vård; en ad
option skall inte genomföras förrän central
myndigheten i ursprungsstaten vederbörligen 
har informerats om de nya blivande adoptiv
föräldrarna. c) att, som sista utväg, ombesör
ja att barnet återlämnas, om det krävs för 
barnets bästa. 

2. Med hänsyn till framför allt barnets ål
der och mognad, skall det höras och, när så 
är lämpligt, skall barnets samtycke inhämtas 
i samband med åtgärder som skall vidtas 
enligt denna artikel. 

Artikel 22 
l. En centralmyndighets uppgifter enligt 

detta kapitel får utföras av offentliga myn
digheter eller av organ som är auktoriserade 
enligt kapitel III, i den utsträckning som 
lagstiftningen i den staten medger detta. 

2. En rördragsslutande stat får, i en förkla
ring ställd till depositarien för denna kon
vention, förklara att centralmyndighetens 
uppgifter enligt artiklarna 15 till 21 får utfö
ras i den staten, i den utsträckning som lag
stiftningen medger och under den statens 
behöriga myndigheters tillsyn, även av organ 
eller personer som -

a) uppfyller den statens krav på integritet, 
yrkeskompetens, erfarenhet och ansvarighet, 
och 

b) är, genom sina etiska normer och ge
nom utbildning eller erfarenhet, kvalificera
de att arbeta inom området internationella 
adoptioner. 

3. En fördragsslutande stat som avger ror
klaringen i punkt 2 skall hålla Haagkonfe
rensens om internationell privaträtt perma
nenta byrå underrättad om namn och adres
ser på dessa organ och personer. 

4. En rordragsslutande stat kan, i en för
klaring ställd till depositarien för denna kon
vention, förklara att adoptioner av barn som 
är bosatta på dess territorium endast får ge
nomföras om centralmynidgheternas uppgif
ter utförs i enlighet med punkt l. 

5. Oavsett om någon deklaration har av
givits enligt punkt 2, skall de rapporter som 
avses i artiklarna 15 och 16, i samtliga fall, 
sammanställas i överensstämmelse med det 
ansvar som enligt punkt l ankommer på 
centralmydigheten eller andra myndigheter 
eller organ. 

rity of the State of origin, to arrange without 
delay a new placement of the child with a 
view to adoption or, if this is not appropria
te, to arrange alternative long-term care; an 
adoption shall not take place until the Cen
tral Authority of the State of origin has been 
duly informed concerning the new prospec
tive adoptive parents; 

c as a last resort, to arrange the return of 
the child, if his or her interests so require. 

2 Having regard in particular to the age 
and degree of rnaturity of the child, he or 
she shall be consulted and, where appropria
te, his or her consent obtained in relation to 
measures to be taken under this Article. 

Article 22 
l The functions of a Central Authority 

under this Chapter may be performed by 
public authorities or by bodies accredited 
under Chapter III, to the extent permitted by 
the law of its State. 

2 Any Contracting State may declare to 
the depositary of the Conventian that the 
functions of the Central Authority under Ar
ticles 15 to 21 may be performed in that 
State, to the extent permitted by the law and 
subject to the supervision of the competent 
authorities of that State, also by bodies or 
persons who 

a meet the requirements of integrity, pro
fessional competence, experience and ac
countability of that State; and 

b are qualified by their ethical standards 
and by training or experience to work in the 
field of intercountry adoption. 

3 A Contracting State which makes the 
declaration provided for in paragraph 2 shall 
keep the Permanent Bureau of the Hague 
Conference on Private International Law 
informed of the names and addresses of the
se bodies and persons. 

4 Any Contracting State may declare to 
the depositary of the Conventian that adop
tions of children habitually resident in its 
territyory may only take place if the func
tions of the Central Authorities are perfor
med in accordance with paragraph l. 

5 Notwithstanding any declaration made 
under paragraph 2, the report provided for in 
Artides 15 and 16 shall, in every case, be 
prepared under the responsibility of the Cen
tral Authority or other authorities or bodies 
in accordance with paragraph l. 
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KAPITEL V 

ERKÄNNANDE OCH VERKAN A V 
ADOPTION 

Artikel 23 
l. När den behöriga myndigheten, i den 

stat där adoptionen har ägt rum, har intygat 
att adoptionen har genomförts i enlighet med 
denna konvention skall den erkännas i övri
ga fördragsslutande stater i enlighet med 
deras lagstiftning. Intyget skall innehålla 
uppgifter om när och av vem samtycken 
givits enligt artikel l 7 punkt c. 

2. Varje fördragsslutande stat skall vid 
tiden undertecknade, ratifikation, godtagan
de, godkännande eller anslutning underrätta 
depositarien för denna konvention om vilken 
myndighet eller vilka myndigheter som har 
behörighet att utfärda intyg samt om sådan 
myndighets eller sådana myndigheters befo
genheter. Den skall även underrätta deposi
tarien om varje förändring vad gäller utseen
det av dessa myndigheter. 

Artikel 24 
En fördragsslutande stat kan vägra att er

känna en adoption endast om adoptionen 
uppenbarligen strider mor den allmänna rätt
sordningen varvid barnets bästa skall beak
tas. 

Artikel 25 
En fördragsslutande stat kan i en förkla

ring ställd till depositarien för denna kon
vention ange att den inte, enligt denna kon
vention, skall vara tvungen att erkänna ad
optioner som genomförts i enlighet med en 
överenskommelse som ingåtts genom till
lämpning av artikel 39, punkt 2. 

Artikel 26 
l. Erkännande av en adoption innefattar 

erkännande av 
a) det rättsliga föråldra-barnförhållandet 

mellan barnet och dess adoptivföräldrar, 
b) adoptivföräldrarnas föräldraansvar för 

barnet, 
c) att det tidigare rättsliga förhållandet 

mellan barnet och dess mor och far upphör, 
om adoptionen har denna verkan i den för
dragsslutande stat där den ägde rum. 

CHAPTER V 

RECOGNITION AND EFFECTS OF THE 
ADOPITON 

Artide 23 
l An adoption certified by the competent 

authority of the State of the adopiton as ha
ving been made in accordance with the Con
vention shall be recognized by operation of 
law in the other Contracting States. The cer
tificate shall specify when and by whom the 
agreements under Artide 17, sub-paragraph 
c, were given. 

2 Each contracting State shall, at the time 
of signature, ratification, acceptance, appro
val or accession, notify the depositary of the 
Conventian of the identitiy and the functions 
of the authority or the authorities which, in 
that State, are competent to make the certi
fication. lt shall also notify the depositary of 
any modification in the designation of these 
authorities. 

Artide 24 
The recognition of an adoption may be 

refused in a Contracting State only if the 
adoption is manifestly contrary to its public 
policy, taking into account the best interests 
of the child. 

Artide 25 
Any Contracting State may dedare to the 

depositary of the Conventian that it will not 
be bound under this Conventian to recognize 
adoptions made in accordance with an ag
reement conduded by application of Artide 
39, paragraph 2. 

Artide 26 
The recognition of an adoption indudes 

recognition of 
a the legal parent-child relationship betwe

en the child and his or her adoptive parents; 
b parental responsibility of the adoptive 

parents for the child; 
c the terroination of a pre-existing legal 

relationship between the child and his or her 
mother and father, if the adoption has this 
effect in the Contracting State where it was 
made. 
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2. När en adoption medför att ett tidigare 
rättsligt föräldra-barnförhållande upphör, 
skall barnet i den mottagande staten, och i 
varje annan fördragsslutande stat där adop
tionen erkänns, åtnjuta samma rättigheter 
som de som följer av adoptioner med sam
ma verkan i varje sådant stat. 

3. Ovanstående punkter skall inte inverka 
menligt på tillämpningen av någon bestäm
melse som är mer gynnsam för barnet och 
som är i kraft i den fördragsslutande stat 
som erkänner adoptionen. 

Artikel 27 
l. När en adoption som är fastställd i ur

sprungsstaten inte medför att ett tidigare 
rättsligt föräldra-barnförhållande upphör, kan 
denna, i den mottagande stat som erkänner 
adoptionen enligt konventionen, omvandlas 
till en adoption med sådan verkan -

a) om lagstiftningen i den mottagande sta
ten medger detta, och 

b) om de samtycken som avses i artikel 4 
punkt c och d, har givits eller ges för en 
sådan adoption. 

2. Artikel 23 skall tillämpas på det beslut 
som omvandlar adoptionen. 

Kapitel VI 

ALLMÄNNA BEST ÄMMELSER 

Artikel 28 
Denna konvention inverkar inte på någon 

ursprungsstats lag som föreskriver att adop
tionen av ett barn som är bosatt i den staten 
skall äga rum i den staten eller som förbju
der barnets placering i eller överföring till 
den mottagande staten före adoptionen. 

Artikel 29 
Någon kontakt mellan de blivande adop

tivföräldrarna och barnets föräldrar eller nå
gon annan person som har barnet i sin vård 
får inte förekomma förrän kraven i artikel 4 
punkt a till c, och artikel 5 punkt a, har upp
fyllts, om inte adoptionen sker inom en fa
milj eller om inte kontakten är förenlig med 
villkor som uppställts av behörig myndighet 
i ursprungsstaten. 

2 In the case of an adoption having the 
effect of terminating a pre-existing legal pa
rent-child relationship, the child shall enjoy 
in the receiving State, and in any other Con
tracting State where the adoption is recog
nizwd, rights equivalent to those resulting 
form adoptions having this effect in each 
such State. 

3 The preeecting paragraphs shall not pre
judice the application of any provision more 
favourable for the child, in force in the Con
tracting State which recognizes the adoption. 

Article 27 
l Where an adoption granted in the State 

of origin does not have the effect of termi
nating a pre-existing legal parent-child rela
tionship, it may , in the receiving State 
which recognizes the adoption under the 
Convention, be converted into an adoption 
having such an effect 

a if the law of the receiving State so per
mits; and 

b if the consents referred to in Article 4, 
sub-paragraphs c and d, have been or are 
given for the purpose of such an adopiton. 

2 Article 23 applies to the decision con
verting the adoption. 

CHAPTER VI 

GENERAL PROVISIONS 

Article 28 
The Convention does not affect any law of 

a State of origin which requires that the ad
option of a child habitually resident within 
that state take place in that state or which 
prohibits the child's placement in, or transfer 
to, the receiving State prior to adoption. 

Article 29 
There shall be no contact between the pro

spective adoptive parents and the child's pa
rents or any other person who has care of 
the child until the requirements of Article 4, 
sub-paragraphs a to c, and Article 5, sub-
paragraph a, have been met, uniess the ad
option takes place within a family or uniess 
the contact is in compliance with the condi
tions established by the competent authority 
of the state of origin. 
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Artikel 30 
l. En fördragsslutande stats behöriga myn

digheter skall säkerställa att deras informa
tion om barnets ursprung bevaras, i synner
het vad avser information om föräldrarnas 
identitet och sjukdomshistoria. 

2. De skall säkerställa att barnet eller dess 
ombud har tillgång till sådan information, 
under lämplig vägledning, i den utsträckning 
som lagstiftningen medger detta. 

Artikel 31 
Utan att inverka menligt på tilllämpningen 

av artikel 30, skall personuppgifter som 
samlats in eller överlämnats enligt denna 
konvention, i synnerhet uppgifter som avses 
i artiklarna 15 och 16, endast användas i de 
syften för vilka de samlats in eller överläm
nats. 

Artikel 32 
l. Ingen får göra otillbörlig ekonomisk 

eller annan vinst i samband med internatio
nell adoptionsverksamhet 

2. Endast kostnader och utgifter, inbegripet 
rimliga arvoden till personer som medverkar 
vid adoptionen, får debiteras eller betalas. 

3. Ledning, kansli och anställda i de organ 
som medverkar vid en adoption får inte ta 
emot ersättning som är orimligt hög i för
hållande till utf"örda tjänster. 

Artikel 33 
En behörig myndighet som konstaterar att 

någon bestämmelse i denna konvention inte 
har beaktas eller att det föreligger en stor 
risk att den inte kommer att beaktas, skall 
omedelbart underrätta den egna statens cen
tralmyndighet. Denna centralmyndighet är 
ansvarig för att lämpliga åtgärder vidtas. 

Artikel 34 
Om den behöriga myndigheten i den stat 

som är mottagare av ett dokument kräver 
detta, skall en översättning som är bestyrkt 
att den överensstämmer med originalet före
tes. Om inget annat föreskrivs, skall de bli
vande adoptivföräldrarna betala kostnaderna 
för en sådan översättning. 

Artikel 35 
De fördragsslutande staternas behöriga 

myndigheter skall iaktta en snabb handlägg
ning av adoptionsfrågorna. 

360543Q 

Article 30 
l The competent authorities of a Contrac

ting State shall ensure that information held 
by them concerning the child's origin, in 
particular information concerning the identi
ty of his or her parents, as weil as the med
ical history, is preserved. 

2 They shall ensure that the child or his or 
her representative has access to such infor
mation, under appropriate guidance, in so far 
as is permitted by the law of that State. 

Article 31 
Without prejudice to Article 30, personal 

data gathered or transmitted under the Con
vention, especially data referred to in Ar
ticles 15 and 16, shall be used only for the 
purposes for which they were gathered or 
transmitted. 

Article 32 
l No one shall derive improper financial 

or other gain from an activity related to an 
intercountry adoption. 

2 Only costs and expenses, including rea
sonable professional fees of persons invol
ved in the adoption, may be charges or paid. 

3 The directors. administrators and emplo
yees of bodies involved in an adoption shall 
not receive remuneration which is unreaso
nably high in relation to services rendered. 

Article 33 
A competent authority which finds that 

any provision of the Convention has not 
been respected or that there is a serious risk 
that it may not be respected, shall immedia
tely inform the Central Authority of its Sta
te. This Central authority shall be respon
sible for ensuring that appropriate measures 
are taken. 

Article 34 
If the competent authority of the State of 

destination of a document so requests, a 
transtation certified as being in conformity 
with the original must be furnished. Uniess 
otherwise provided, the costs of such trans
tation are to be borne by the prospective 
adoptive parents. 

Article 35 
The competent authorities of the Contrac

ting states shall act expeditiously in the pro
cess of adoption. 
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Artikel 36 
I förhållande till en stat som i fråga om 

adoption har två eller flera rättssystem till
lämpliga inom olika territoriella enheter 
skall 

a) varje hänvisning till boningsort i den 
staten avse boningsort inom en territoriell 
enhet inom den staten, 

b) varje hänvisning till lagen i den staten 
avse gällande lag i den berörda territoriella 
enheten, 

c) varje hänvisning till behöriga myndig
heter eller till offentliga myndigheter i den 
staten avse sådana som är bemyndigade att 
verka inom den berörda territoriella enheten, 

d) varje hänvisning till auktoriserade organ 
i den staten avse organ som är auktoriserade 
i den berörda territoriella enheten. 

Artikel 37 
I förhållande till en stat som i fråga om 

adoption har två eller flera rättssystem be
träffande olika befolkningsgrupper skall var
je hänvisning till lagen i den staten avse det 
rättssystem som anges i den statens lag. 

Artikel 38 
En stat inom vilken olika territoriella en

heter har sina egna adoptionslagar, skall inte 
vara förpliktad att tilllämpa denna konven
tion, om en stat med ett enhetligt rättssystem 
inte skulle vara förpliktad till det. 

Artikel 39 
l. Denna konvention inverkar inte på nå

got internationellt instrument som de för
dragsslutande staterna är parter i och som 
innehåller bestämmelser om frågor som reg
leras av konventionen, såvida inte en motsatt 
förklaring har avgivits av de stater som är 
parter i sådant instrument. 

2. En fördragsslutande stat får ingå över
enskommelser med en eller flera andra för
dragsslutande stater, i syfte att förbättra till
lämpningen av denna konvention vid sina 
ömsesidiga förbindelser. Dessa överenskom
melser får endast begränsa bestämmelserna i 
artiklarna 14 till 16 och 18 till 21. stater 
som har ingått en sådan överenskommelse 
skall sända ~n kopia till depositaden för 
denna konvention. 

Article 36 
In relation to a State which has two or 

more systems of law with regard to adoption 
applicable in different territorial units 

a any reference to habitual residence in 
that State shall be construed as referring to 
habitual residence in a territorial unit of that 
State; 

b any reference to the law of that State 
shall be construed as referring to the law in 
force in the relevant territorial unit; 

c any reference to the competent authori
ties or to the public authorities of that State 
shall be construed as referring to those aut
horized to act in the relevant territorial unit; 

d any reference to the accredited bodies of 
that State shall be construed as referring to 
bodies accredited in the relevant territorial 
u nit. 

Article 37 
In relation to a State which with regard to 

adoption has two or more systems of law 
applicable to different categories of persons, 
any reference to the law of that State shall 
be construed as referring to the legal system 
specifled by the law of that State. 

Article 38 
A State within which different territorial 

units have their own rules of law in respect 
of adoption shall not be bound to apply the 
convention where a State with a unified sys
tem of law would not be bound to do so. 

Article 39 
l The Convention does not affect any in

ternational instrument to which Contracting 
States are Parties and which contains provi
sions on matters governed by the Conventi
on, uniess a contrary declaration is made by 
the States Parties to such instrument. 

2 Any Contracting State may enter into 
agreements with one or more other Contrac
ting States, with a view to improving the 
application of the Convention in their mutu
al relations. These agreements may derogate 
only from the provisions of Artides 14 to 
16 and 18 to 21. The States which have 
concluded such an agreement shall transmit 
a copy to the depositary of the Convention. 
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Artikel 40 
Inget förbehåll skall tillåtas till denna kon

vention. 

Artikel 41 
Denna kovention skall tillämpas på varje 

fall då en ansökan enligt artikel 14 har mot
tagits efter det att konventionen har trätt i 
kraft i den mottagande staten och i ur
sprungsstaten. 

Artikel 42 
Generalsekreteraren för Haagkonferensen 

om internationell privaträtt skall med jämna 
mellanrum sammankalla en särskild kom
mission för att granska den praktiska till
lämpningen av denna konvention. 

Kapitel VII 

SLUTBEST ÄMMELSER 

Artike 43 
l. Konventionen är öppen för underteck

nade av stater som var medlemmar i Haag
konferensen för internationell privaträtt vid 
tidpunkten för dess sjuttonde möte, och av 
andra stater som deltog i detta möte. 

2. Den skall ratificeras, godtas eller god
kännas och ratifikations-, godtagande- eller 
godkännandeinstrumenten skall deponeras 
hos utrikesministeriet i Konungariket Neder
länderna, som är depositarie för konventio
nen. 

Artikel 44 
l. Varje annan stat kan ansluta sig till den

na konvention efter dess ikraftträdande i en
lighet med artikel 46, stycke l. 

2. Anslutningsinstrumentet skall deponeras 
hos depositarien. 

3. Sådan anslutning får verkan endast i 
förhållandet mellan en anslutande stat och 
de fördragsslutande stater som inte har gjort 
någon invändning mot dess anslutning inom 
sex månader efter det att underrättelsen som 
avses i artikel 48 punkt b har mottagits. Sta
ter kan även göra en sådan invändning när 
de ratificerar, godtar eller godkänner denna 
konvention efter en anslutning. Depositarien 
skall underrättas om varje sådan invändning. 

Article 40 
No reservation to the Conventian shall be 

permitted. 

Article 41 
The convention shall apply in every case 

where an application pursuant to Article 14 
has been received after the Conventian has 
entered into force in the reveiving State and 
the State of origin. 

Article 42 
The Secretary General of the Hague Con

ference on Private International Law shall at 
regular intervals convene a Special Commis
sion in order to review the practical opera
tion of the Convention. 

CHAPTER VII 

FINAL CLAUSES 

Article 43 
l The Conventian shall be open for signa

ture by the States which were Members of 
the Hague Conference on Private Internatio
nal Law at the time of its Seventeenth Ses
sion and by the other States which participa
ted in that Session. 

2 It shall be ratified, accepted or approved 
and the instruments of ratification, acceptan
ce or approval shall be deposited with the 
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom 
of the Netherlands, depositary of the Con
vention. 

Article 44 
l Any other State may accede to the Con

vention after it has entered into force in ac
cordance with Article 46, paragraph l. 

2 The instrument of accession shall be 
deposited with the depositary. 

3 Such accession shall have effect only as 
regards the relations between the acceding 
State and those Contracting States which 
have not raised an objection to its accession 
in the six months after the receipt of the 
notification referred to in sub-paragraph b of 
Article 48. Such an objection may also be 
raised by States at the time w hen they ratify, 
accept or approve the Conventian after an 
accession. Any such objection shall be no
tified to the depositary. 
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Artikel 45 
l. En fördragsslutande stat som består av 

två eller flera territoriella enheter med olika 
rättssystem i frågor som regleras i denna 
konvention kan vid undertecknande, ratifice
ring, godtagande, godkännande eller anslut
ning förklara att denna konvention skall ut
sträckas till att omfatta alla dess enheter el
ler endast en eller flera av dem och kan när 
som helst ändra sin förklaring genom att 
avge en ny förklaring. 

2. Depositarien skall underrättas om varje 
sådan förklaring i vilken det uttryckligen 
skall anges på vilka territoriella enheter den
na konvention skall tilllämpas. 

3. Om en stat inte avger någon förklaring 
enligt denna artikel, skall konventionen ut
sträckas till alla dess territoriella enheter. 

Artikel 46 
l. Denna konvention träder i kraft den 

första dagen i den månad som följer efter 
utgången av tre månader efter det att det 
tredje ratifikations-, godtagande- eller god
kännandeinstrumentet som avses i artikel 43 
har deponerats. 

2. Därefter träder konventionen i kraft. 

a i förhållande till varje stat som sedan 
ratificerar, godtar eller godkänner den, eller 
ansluter sig till den, den första dagen i den 
månad som följer efter utgången av tre må
nader efter den dag då dess ratifikations-, 
godtagande-, godkännande- eller anslut
ningsinstrument deponerades, 

b i förhållande till en territoriell enhet som 
konventionen har utsträckts till enligt artikel 
45, den första dagen i den månad som följer 
efter utgången av tre månader efter den un
derrättelse som avses i den artikeln. 

Artikel 47 
l. En stat som är part i en konvention får 

säga upp den genom en skriftlig underrättel
se ställd till depositarien. 

2. Uppsägningen gäller från den första 
dagen i den månad som följer efter utgången 
av tolv månader efter det att depositarien har 
mottagit underrättlesen. Då en längre upp
sägningsperiod anges i underrättelsen, träder 
uppsägningen i kraft efter utgången av en 
sådan längre period efter det att depositarien 
har mottagit underrättelsen. 

Article 45 
l If a State has two or more territorial 

units in which different systems of law are 
applicable in relation to matters dealt with in 
the Convention, it may at the time of signa
ture, ratification, acceptance, approval or 
accession declare that this Conventian shall 
extend to all its territorial units or only to 
one or more of them and may modify this 
declaration by submitting another declaration 
at any time. 

2 Any such declaration shall be notified to 
the depositary and shall state expressly the 
territorial units to which the Conventian ap
plies. 

3 If a State makes no declaration under 
this Article, the Conventian is to extend to 
all territorial units of that State. 

Article 46 
l The Conventian shall enter into force on 

the first day of the month following the ex
piration of three months after the deposit of 
the third instrument of ratification, acceptan
ce or approval referred to in Article 43. 

2 Thereafter the Conventian shall enter 
into force 

a for each State ratifying, accepting or 
approving i t subsequently, or acceding to i t, 
on the first day of the month following the 
expiration of three months after the deposit 
of its instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession; 

b for a territorial unit to which the Con
vention has been extended in conformity 
with Article 45, on the first day of the 
month following the expiration of three 
months after the notifcation referred to in 
that Article. 

Article 47 
l A State Party to the Conventian may 

denounce it by a notification in writing actd
ressed to the depositary. 

2 The denunciation takes effect on the first 
day of the month following the expiration of 
twelve months after the notification is recei
ved by the depositary. Where a longer pe
riod for the denunciation to take effect is 
specifled in the notification, the denuncia
tion takes effect upon the expiration of such 
longer period after the notification is recei
ved by the depositary. 
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48 artikla 
Depositarien skall underrätta de stater som 

är medlemmar i Haagkonferensen om inter
nationell privaträtt, andra stater som deltog i 
det sjuttonde mötet samt de stater som har 
anslutit sig i enlighet med artikel 44, om 
följande-

a undertecknanden, ratifikationer, godta
ganden och godkännanden som avses i arti
kel 43, 

b anslutningar samt de invändningar som 
har avgivits mot anslutningar som avses i 
artikel 44, 

c dagen för konventionens ikraftträdande 
enligt artikel 46, 

d förklaringar och utseenden av sådana 
myndigheter och organ som avses i artiklar
na 22, 23, 25 och 45. 

e de överenskommelser som avses i artikel 
39. 
f uppsägningar som avses i artikel 47. 

Till bekräftelse härav, har undertecknade, 
därtill vederbörligen befullmäktigade, under
tecknat denna konvention. 

Upprättad i Haag, den 29 maj 1995, på 
engelska och franska språken, vilka båda 
texter är lika giltiga, i ett enda exemplar 
som skall deponeras i Konungariket Neder
ländernas regerings arkiv, och av vilken en 
bestyrkt kopia, på diplomatisk väg, skall 
sändas till var och en av de stater som är 
medlemmar i Haagkonferensen vid tiden för 
dess sjuttonde möte samt till var och en av 
de andra staterna som deltog i det mötet. 

(Underskrifter) 

Article 48 
The depositary shall notify the States 

Members of the Hague Conference on Pri
vate International Law, the other States 
which participated in the Seventeenth Ses
sion and the States which have acceded in 
accordance with Article 44, of the following 

a the signature, ratifications, acceptances 
and approvals referred to in Article 43; 

b the accessions and objections raised to 
accessions referred to in Article 44; 

c the date on which the Conventian enters 
into force in accordance with Article 46; 

d the declarations and designatians refer
red to in Articles 22, 23, 25 and 45; 

e the agreements referred to in Article 39; 

f the denunciations referred to in Article 
47. 

In witness whereof the undersigned, being 
duly authorized thereto, have signed this 
Convention. 

Done at The Hague, on the 29th day of 
May 1995, in the English and French lan
guages, both texts being equally authentic, 
in a single copy which shall be deposited in 
the archives of the Government of The 
Kingdom of the Netherlands, and ofwhich a 
certified copy shall be sent, through diplo
matic channels. to each of the States Mem
bers of the Hague Conference on Private 
International Law at the date of its Sevente
enth Session and to each of the other States 
which participated in that Session .. 

(Signatures) 




