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I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i adoptionslagen (22/2012) 84 § samt
ändras 71, 73—76 och 82 § samt 101 § 6 mom. som följer:

71 §

Domstolsbeslut om erkännande

Helsingfors tingsrätt kan på ansökan fast-
ställa om en adoption som avses i 69 § eller
en hävning av adoption som avses i 70 § ska
erkännas som giltig i Finland.

73 §

Erkännande av adoption som intygats vara
förenlig med Haagkonventionen och rätts-

verkningarna av adoptionen

En adoption som har fastställts i en främ-
mande stat som är part i Haagkonventionen

och som där intygats vara konventionsenlig
är trots 69 § giltig i Finland utan särskilt
fastställande.

En adoption som avses i 1 mom. har åt-
minstone de rättsverkningar som anges i arti-
kel 26 stycke 1 i Haagkonventionen.

Om en adoption som avses i 1 mom. inte
enligt rättsordningen i staten i fråga har lett
till att det rättsliga förhållandet mellan barnet
och föräldrarna upphört, kan Helsingfors
tingsrätt på ansökan av adoptivföräldrarna el-
ler barnet fastställa att adoptionen är en adop-
tion med den verkan att det rättsliga förhål-
landet mellan barnet och dess tidigare föräld-
rar upphör. En förutsättning är ytterligare att
de samtycken som avses i artikel 4 punkt c
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och d i Haagkonventionen har lämnats eller
lämnas för en sådan adoption.

74 §

Fastställande av utländsk adoption genom
domstolsbeslut

En annan adoption i en främmande stat än
en sådan som avses i 69, 72 eller 73 § är
giltig i Finland endast om Helsingfors tings-
rätt har fastställt den.

Tingsrätten kan på ansökan fastställa att en
adoption som avses i 1 mom. är giltig, om
den adopterade eller någondera adoptionssö-
kanden vid tidpunkten för adoptionen har
haft sådan anknytning till den stat där adop-
tionen skett, grundad på medborgarskap eller
på att denne har varit bosatt eller har haft sitt
hemvist där, att myndigheterna i den staten
kan anses ha haft tillräcklig anledning att ta
upp ärendet till prövning.

Om en adoption har skett på något annat
sätt än genom beslut av en myndighet, kan
det fastställas att den är giltig endast då den
adopterade eller någondera sökanden har haft
sådan anknytning till den stat där adoptionen
har skett som avses i 2 mom. och åtgärden är
giltig enligt lagen i den staten.

Tingsrätten får inte fastställa att en adop-
tion är giltig enligt denna paragraf, om adop-
tionstillstånd borde ha sökts för adoptionen.

75 §

Fastställande av hävning av utländsk adop-
tion genom domstolsbeslut

En annan hävning av adoption i en främ-
mande stat än en sådan som avses i 70 eller
72 § är giltig i Finland endast om Helsingfors
tingsrätt har fastställt den.

Tingsrätten kan på ansökan fastställa att en
hävning av adoption som avses i 1 mom. är
giltig, om adoptivbarnet eller någondera
adoptivföräldern vid tidpunkten för häv-
ningen har haft sådan anknytning till den stat
där hävningen av adoptionen skett, grundad
på medborgarskap eller på att denne har varit

bosatt eller har haft sitt hemvist där, att myn-
digheterna i den staten kan anses ha haft
tillräcklig anledning att ta upp ärendet till
prövning.

Om en hävning av adoption har skett på
något annat sätt än genom beslut av en myn-
dighet, kan det fastställas att hävningen är
giltig endast då någon av dem som har del i
saken har haft en i 2 mom. avsedd anknyt-
ning till den stat där hävningen har skett, och
åtgärden är giltig enligt lagen i den staten.

76 §

Resultat som strider mot grunderna för Fin-
lands rättsordning

En adoption som avses i 69 och 73 § och
en hävning av adoption som avses i 70 § ska
inte anses giltig i Finland, och domstolen får
inte med stöd av 71, 74 eller 75 § fastställa
att en adoption eller hävning av adoption är
giltig, om detta särskilt med beaktande av
barnets bästa skulle leda till ett resultat som
strider mot grunderna för Finlands rättsord-
ning.

82 §

Kontroll av utländska handlingars tillförlit-
lighet

En utländsk handling som visas upp för
domstolen för behandlingen av ett ärende
som avses i 71, 74 eller 75 § ska vara legali-
serad eller åtföljas av ett intyg om dess ur-
sprung som utfärdats av en behörig myndig-
het i staten i fråga, om inte något annat följer
av fullgörandet av skyldigheter enligt interna-
tionella avtal som är bindande för Finland
eller domstolen av särskilda skäl beviljar un-
dantag från detta. Den som visar upp en
utländsk handling ska vid behov se till att
handlingen översätts till finska eller svenska
och legaliseras.

Domstolen kan vid behov begära ett utlå-
tande av utrikesministeriet, Migrationsverket
eller en polismyndighet om huruvida en
handling som avses i 1 mom. är äkta och
tillförlitlig.
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101 §

Övergångsbestämmelser

— — — — — — — — — — — — —
6. På erkännande av adoption och av häv-

ning av adoption som har skett i en främ-
mande stat före ikraftträdandet av denna lag
tillämpas de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet. Detsamma gäller erkännande
av adoption på vilken den tidigare lagen ska
tillämpas enligt 1 eller 2 mom. Sådana ären-

den ska dock behandlas vid Helsingfors
tingsrätt i stället för vid Helsingfors hovrätt
och förbudet mot att söka ändring i 42 §
2 mom. i den tidigare adoptionslagen ska inte
tillämpas.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På ärenden som har blivit anhängiga före

ikraftträdandet av denna lag tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 maj 2015
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