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Høringsuttalelse - Haagkonvensjonen om internasjonal 
beskyttelse av voksne 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til mottatt høring om 

utredning om undertegning og ratifikasjon av Haagkonvensjonen av 13. januar 

2000 om internasjonal beskyttelse av voksne. 

 

LDO skal føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av FN-konvensjonen 

om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), jf. 

diskrimineringsombudsloven § 1 tredje ledd nr. 3.  

 

Haagkonvensjonen om internasjonal beskyttelse av voksne har som formål å 

regulere jurisdiksjonsspørsmål når det gjelder tiltak for å beskytte voksne som 

på grunn av svekkelse eller personlig utilstrekkelighet ikke selv kan ivareta sine 

interesser (artikkel 1).  

 

Etter ombudets vurdering, er Norges forpliktelser etter CRPD relevante for 

departementets videre oppfølging av Haagkonvensjonen. Det er særlig CRPD 

artikkel 12 som er relevant i denne sammenheng. CRPD artikkel 12 forplikter 

statene til å etablere systemer for beslutningsstøtte i stedet for fratakelse av 
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rettslig handleevne.1 Haagkonvensjonen bygger imidlertid på videreføring av 

vergemålsordningen, jf. blant annet artikkel 3 som slår fast at stater kan treffe 

vedtak om å sette noen under vergemål.  

 

Ombudet kan ikke se at CRPD er blitt vurdert i utredningen. Ombudet anbefaler 

at departementet vurderer og legger vekt på forpliktelsene som følger av CRPD i 

eventuell videre oppfølging av utredningen.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Guri Hestflått Gabrielsen 

avdelingsleder     Kristel Juriloo    

       rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur 

 

 

 

                                                   
1 Se blant annet tolkningserklæring nr. 1  av 12. april 2014 fra FN-komiteen som 

overvåker gjennomføringen av CRPD (CRPD/GC/1).  
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