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L a g

666/2015

om ändring av 95 j och 95 k § i lagen om förmyndarverksamhet

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 95 j och 95 k §, sådana de lyder i lag

780/2010, som följer:

95 j §

Förutsättningar för erkännande

Ett beslut om intressebevakning som har
meddelats i en främmande stat och som är
giltigt i den staten erkänns i Finland utan
särskild fastställelse.

Erkännande kan dock vägras, om
1) beslutet har meddelats under sådana

omständigheter att en finsk myndighet inte
hade varit behörig under motsvarande om-
ständigheter,

2) beslutet har meddelats mot en utebliven
part och stämningsansökan eller motsvarande
handling inte har delgetts denne i så god tid
och på ett sådant sätt att han eller hon skulle
ha kunnat förbereda sitt svaromål,

3) beslutet strider mot en sådan åtgärd som
vidtagits i Finland eller senare vidtagits i en
annan främmande stat och som erkänns i
Finland, eller

4) beslutet är inte förenligt med grunderna
för Finlands rättsordning eller strider mot en
sådan bestämmelse i finsk lag som tillämpas
oberoende av vilken lag som i övrigt ska
tillämpas.

Helsingfors tingsrätt får på ansökan be-
sluta om ett utländskt beslut om intressebe-
vakning ska erkännas i Finland.

95 k §

Verkställbarhet

Ett sådant beslut om intressebevakning
som har meddelats i en främmande stat och
som är verkställbart i den staten är verkställ-
bart i Finland om Helsingfors tingsrätt på
ansökan har fastställt att beslutet är verkställ-
bart här. På de grunder som anges i 95 j §
2 mom. får tingsrätten vägra att fastställa att
beslutet är verkställbart.
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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

Republikens President
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