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8/2011

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i
frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av

konventionen

Given i Helsingfors den 12 juni 2009

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Ikraftsättande av konventionen

De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i den i Haag den 19 oktober
1996 ingångna konventionen om behörighet,
tillämplig lag, erkännande, verkställighet och
samarbete i frågor om föräldraansvar och åt-
gärder till skydd för barn gäller som lag
sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Centralmyndighet i Finland

Justitieministeriet är i konventionen av-
sedd centralmyndighet i Finland.

Om centralmyndigheten med stöd av artik-
larna 8, 9 eller 33 i konventionen får en
framställning som riktats till finska myndig-
heter, ska centralmyndigheten överföra ären-

det till den domstol eller myndighet som är
behörig att avgöra ärendet.

Justitieministeriet sörjer för översättningen
av meddelanden som myndigheterna med
stöd av konventionen skickar via ministeriet,
om en översättning är nödvändig enligt lag
eller konventionen.

3 §

Handräckning

Statliga och kommunala socialvårdsmyn-
digheter samt polismyndigheterna och gräns-
bevakningsväsendet ska på begäran av cen-
tralmyndigheten lämna handräckning för att
utreda ett barns vistelseort och förhållanden.
För att klarlägga omständigheter som rör in-
tressebevakning av barn eller egendom som
tillhör barnet ska handräckning lämnas av
förmyndarmyndigheterna.
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4 §

Beslut om att bifalla framställningar

Beslut om att bifalla en framställning som
riktats till en finsk myndighet med stöd av
artikel 8 eller 9 i konventionen ska fattas av
den domstol eller myndighet som skulle vara
behörig om ärendet avgjordes i Finland. Om
en framställning av misstag har skickats till
en domstol eller myndighet som inte är behö-
rig i ärendet, ska denna utan dröjsmål över-
föra framställningen till den domstol eller
myndighet som den anser vara behörig. Den
som gjort framställningen ska underrättas om
överföringen.

Om det i en framställning begärs att en
finsk myndighet ska utöva behörighet i ett
ärende, avgörs frågan om bifall i samband
med att ärendet inleds här.

Om en framställning om att en främmande
fördragsslutande stat ska bemyndigas rätt att
utöva behörighet i ett ärende görs i något
annat sammanhang än i samband med ett
pågående mål om skydd för barn och en
tingsrätt är behörig enligt 1 mom., ska frågan
handläggas i enlighet med bestämmelserna
om handläggning av ansökningsärenden.
Ärendet blir anhängigt när framställningen
har kommit in till tingsrätten.

5 §

Framställningar hos myndigheter i en annan
stat

Beslut om att göra en framställning enligt
artikel 8 eller 9 i konventionen hos myndig-
heterna i en främmande fördragsslutande stat
eller om att ge en part i ett ärende tillstånd att
göra en sådan framställning ska fattas av den
domstol eller myndighet som skulle vara be-
hörig om ärendet avgjordes i Finland.

Frågan om att göra en framställning ska
avgöras i samband med att ärendet inleds här.

6 §

Hörande av parterna

I ett ärende som gäller godkännande eller
avgivande av en framställning ska den ges

tillfälle att bli hörd som skulle ha denna rätt
om ärendet avgjordes i Finland. Ett ärende
får dock avgöras utan att personen i fråga ges
tillfälle att bli hörd, om hans eller hennes
åsikt framgår på ett tillförlitligt sätt av hand-
lingarna i ärendet och det inte behövs något
hörande för att klarlägga saken.

7 §

Sökande av ändring i beslut om godkännande
eller avgivande av framställning

Beslut om att avvisa en i artikel 9 i kon-
ventionen avsedd framställning om att en
främmande fördragsslutande stat ska bemyn-
digas att utöva behörighet, och beslut om att
en framställning som avses i artikel 8 eller 9
inte ska göras får inte överklagas genom be-
svär.

Andra beslut om att godkänna eller göra en
framställning får överklagas på det sätt som
föreskrivs om sökande av ändring i beslut av
domstolen eller myndigheten i fråga. Över-
klagandet ska behandlas skyndsamt.

8 §

Beslut om erkännande och verkställbarhet

Beslut om erkännande och verkställbarhet
av beslut som meddelats i en främmande
fördragsslutande stat ska fattas av Helsing-
fors hovrätt.

På upprättande och handläggning av an-
sökningar och på sökande av ändring gäller i
tilllämpliga delar vad som föreskrivs i
36—40 och 42 § samt 44 § 2 mom. i lagen
angående vårdnad om barn och umgängesrätt
(361/1983).

9 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

På de villkor som anges i artikel 34 i
konventionen får socialvårdsmyndigheterna
till den finska centralmyndigheten eller till
utländska myndigheter som begär uppgifter
med stöd av konventionen lämna ut sekre-
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tessbelagda uppgifter som socialvårdsmyn-
digheterna har rätt att lämna ut till finska
domstolar och andra finska myndigheter en-
ligt 18 § 1 mom. i lagen om klientens ställ-
ning och rättigheter inom socialvården
(812/2000).

På de villkor som anges i 1 mom. i denna
paragraf får finska förmyndarmyndigheter till
de myndigheter som avses i 1 mom. lämna ut
sekretessbelagda uppgifter, om förmyndar-
myndigheterna enligt 92 § 3 mom. 1 eller
3 punkten i lagen om förmyndarverksamhet
(442/1999) har rätt att lämna ut uppgifterna
till finska domstolar eller andra finska myn-
digheter.

10 §

Utlåtande i ärende om umgängesrätt

Om ett ärende om umgängesrätt med barn
ska avgöras i en främmande fördragsslutande
stat och saken gäller kontakten mellan barnet
och barnets i Finland bosatta förälder, får
denna förälder begära ett utlåtande av social-
nämnden om omständigheter som är viktiga
för beviljandet eller utövandet av umgänges-
rätten. I utlåtandet får även sekretessbelagda
uppgifter lämnas ut i enlighet med vad som
föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen angående
vårdnad om barn och umgängesrätt.

Utlåtandet lämnas av socialnämnden i den
kommun som den förälder som framställer
begäran är invånare i enligt 14 § i social-
vårdslagen (710/1982). Utlåtandet skickas till
den finska centralmyndigheten eller direkt till
den behöriga myndigheten i den stat där
ärendet ska avgöras.

På verksamhet som kommunerna ordnar
med stöd av denna paragraf tillämpas lagen
om planering av och statsandel för social-
och hälsovården (733/1992), om inte något
annat föreskrivs genom lag.

11 §

Begränsningar av rätten att lämna ut
uppgifter

Med avvikelse från bestämmelserna i 9
och 10 § får uppgifter dock inte lämnas ut

och inte heller får den finska centralmyndig-
heten vidarebefordra uppgifter, om detta san-
nolikt skulle kunna medföra fara för barnets
person eller egendom eller hota friheten eller
livet för en medlem av barnets familj.

12 §

Intyg om vårdnadshavares eller intresse-
bevakares ställning

På begäran av ett barns vårdnadshavare
eller intressebevakare ska magistraten ge ett
intyg över vårdnadshavarens eller intressebe-
vakarens ställning och fullmakter, om

1) barnet är bosatt i Finland och den som
begär intyget är vårdnadshavare eller intres-
sebevakare direkt med stöd av lag, eller

2) det beslut som utgör grunden för vård-
nadshavarens eller intressebevakarens ställ-
ning och fullmakter har fattats i Finland.

Magistraten har dock ingen skyldighet att
ge ett intyg, om inte den som begär intyget
visar att han eller hon behöver det i en främ-
mande stat. Något intyg får inte ges, om inte
de uppgifter som behövs för intyget framgår
direkt av lag, befolkningsdatasystemet eller
det register över förmynderskapsärenden som
avses i 64 § i lagen om förmyndarverksam-
het, och den som framställer begäran inte ger
in tillförlitliga upplysningar om uppgifterna.

Genom förordning av finansministeriet får
det föreskrivas att endast en eller flera i för-
ordningen angivna magistrater ska vara behö-
riga att utfärda intygen. En begäran om intyg
samt medföljande upplysningar kan dock
lämnas in hos vilken magistrat som helst. Om
magistraten inte är behörig, ska den genast
överföra ärendet till en magistrat som är be-
hörig.

13 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställighe-
ten av denna lag kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.
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14 §

Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 12 juni 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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