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Adoption
Genom adoption knyts en person till en eller två andra personer (adoptant/er) på ett sådant sätt att den
som adopteras i rättsligt hänseende blir att jämställa med ett barn till adoptanten. Adoption kan ske av
såväl barn som vuxna. Även egna barn och t.ex. makes barn från ett tidigare äktenskap kan adopteras. I
samtliga fall krävs att adoptionen är till fördel för barnet och att den fyller en funktion.
Adoption i Sverige innebär att den som adopteras ska anses som barn till adoptanten och inte som barn
till sina biologiska föräldrar när det gäller tillämpning av bestämmelser angående släktskap. De rättsliga
banden med de biologiska föräldrarna upphör helt. Adoptivbarnet ärver och ärvs av adoptanten och
dennes släkt. Föräldrabalkens bestämmelser angående vårdnad och underhåll blir tillämpliga. Om en make
adopterat den andre makens barn eller adoptivbarn ska barnet dock anses som makarnas gemensamma.
Fram till den 1 juli 2017 får adoptivbarnet adoptantens efternamn. Vill den som är över 18 år behålla sitt
efternamn kan beslut om det fattas av domstolen i samband med beslutet om adoption.
Från den 1 juli 2017 ska efter ett beslut om adoption, adoptivbarnet ges ett nytt efternamn. Ansökan om
namn ska göras hos Skatteverket senast tre månader från att beslutet om adoption har vunnit laga kraft.
Om adoptivbarnet vill behålla sitt efternamn eller förvärva ett dubbelt efternamn, som bildas av det
efternamn som barnet bär och ett efternamn som adoptivförälder bär, kan beslut om det fattas av
domstolen i samband med beslutet om adoption.
Internationella adoptioner
Den eller de som vill adoptera ett barn från utlandet ska, med vissa undantag, anlita en auktoriserad
sammanslutning för internationell adoptionsförmedling. Auktorisationen meddelas av Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) och är tidsbegränsad.
Ett beslut om adoption som fattas av en stat som har anslutit sig till Haagkonventionen om skydd av barn
och samarbete vid internationella adoptioner, kan med ingivande av intyg av behörig myndighet i den
fördragsslutande stat där adoptionen ägt rum erkännas i Sverige. För mer information, se Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).
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Ansökan om adoption
Rätt domstol är tingsrätten där adoptanten/erna har sitt hemvist, det vill säga där adoptanten/erna var
folkbokförda den 1 november föregående år. Ni kan ta reda på vilken domstol ansökan kan ges in till på
www.domstol.se.
Avgift 900 kr ska betalas till Malmö tingsrätts genom tingsrättens betaltjänst (http://betala.domstol.se).
Om ansökningsavgiften inte betalas tas inte ansökan upp till prövning.
Ansökan får göras av svensk medborgare eller av utländsk medborgare med hemvist i Sverige eller av
den som fått regeringens tillstånd. Adoptanten ska ha fyllt 25 år. Det är dock tillräckligt att ha fyllt 18 år,
om adoptionen avser eget barn, makes barn/adoptivbarn eller om synnerliga skäl föreligger. Inga andra än
makar får adoptera gemensamt. Makar måste adoptera gemensamt, om det inte avser den ena makens
adoption av den andre makens barn. Med makar jämställs i detta avseende registrerad partner.
Ansökan kan göras med hjälp av Malmö tingsrätts blankett Ansökan om adoption. Den ska vara
undertecknad av adoptanten. Om makarna adopterar gemensamt ska båda makarna underteckna ansökan.
Ansökan ska innehålla


skäl för ansökan om adoption



uppgift angående vederlag, det vill säga uppgift om huruvida det från någon sida har getts eller
utlovats ersättning eller om det avtalats om bidrag till barnets underhåll



uppgift om avsett efternamn för adoptivbarnet, om barnet ska behålla sitt tidigare efternamn
eller om namnet ska vara en sammansättning av adoptivbarnets och adoptantens efternamn



Samtycke
Den som har fyllt 12 år får enligt huvudregeln inte adopteras utan eget samtycke. Vid adoption av
barn under 18 år behövs enligt huvudregeln samtycke från barnets vårdnadshavare. Även den
som inte har vårdnaden om barnet ska få tillfälle att yttra sig över ansökan. Den ena maken får
endast vid samtycke från den andre maken adoptera dennes barn

Handlingar som ska bifogas


personbevis för adoptanten/erna och adoptivbarnet från Skatteverket. Dessa bör inte vara äldre
än tre månader



om en förälder påstås vara skild från vårdnaden, ska personbevis, dödsbevis eller i förekommande
fall dom eller beslut angående vårdnaden bifogas

