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L a g

298/2013

om ändring av lagen om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet (1077/2010)

lagens rubrik, 1 och 3 § samt
fogas till lagen nya 3 a och 3 b § samt till 5 § ett nytt 3 mom. som följer:

L a g
om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet och av konventionen om

internationell indrivning av underhåll

1 §

Tillämpningsområde

Genom denna lag utfärdas kompletterande
bestämmelser om tillämpningen i Finland av
rådets förordning (EG) nr 4/2009 om dom-
stols behörighet, tillämplig lag, erkännande
och verkställighet av domar samt samarbete i
fråga om underhållsskyldighet, nedan förord-
ningen, samt av den i Haag den 23 november
2007 ingångna konventionen om internatio-
nell indrivning av underhåll till barn och
andra familjemedlemmar, nedan konventio-
nen.

3 §

Domstol som fastställer erkännande av beslut
och dess verkställbarhet

En i artikel 27 i förordningen och i artikel
23 i konventionen avsedd ansökan om verk-
ställbarhetsförklaring av ett beslut om under-
hållsbidrag prövas i tingsrätten. Behörig
tingsrätt ska bestämmas av motpartens hem-
vist, eller efter den plats där verkställighet
ska äga rum.

En i artikel 23.2 i förordningen och i arti-
kel 26 i konventionen avsedd ansökan om
erkännande av ett beslut om underhållsbidrag
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prövas av den tingsrätt inom vars domkrets
någon av parterna i beslutet är bosatt, eller
om bostadsort saknas i Finland, av Helsing-
fors tingsrätt.

3 a §

Delgivning av beslut

Tingsrätten svarar för delgivningen av ett
beslut med anledning av ansökan om erkän-
nande eller verkställbarhetsförklaring.

3 b §

Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i
beslut som avses i 3 § finns i artikel 32 i

förordningen och i artikel 23 i konventionen.
Ändring i tingsrättens avgörande söks hos
hovrätten utan att missnöje anmäls.

5 §

Språket i handlingar

— — — — — — — — — — — — —
De handlingar som avses i artikel 25 i

konventionen kan förutom på finska och
svenska också ges in på engelska.

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 19 april 2013

Republikens President
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