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192/2019
Lag
om ändring av lagen om underhåll för barn
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om underhåll för barn (704/1975) 4, 5 och 14 §,
sådana de lyder, 4 § delvis ändrad i lag 364/1983, 5 § delvis ändrad i lag 1307/2014 och
14 § i lagarna 159/2009 och 256/2018, samt
fogas till lagen en ny 14 a § som följer:
4§
En förälder kan åläggas att betala underhållsbidrag till barnet, om
1) föräldern inte på annat sätt sörjer för barnets underhåll,
2) barnet inte bor varaktigt tillsammans med föräldern, eller
3) barnet bor växelvis med föräldern och växelvis med den andra föräldern eller någon
annan vårdnadshavare.
Underhållsbidragets belopp och sättet för betalning av det fastställs genom avtal eller
dom.
5§
I angelägenheter som rör underhållsbidrag företräds ett minderårigt barn av sin vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Företrädaren för ett minderårigt barn har
rätt att företräda barnet också i ett ärende som gäller barnets rätt till underhåll sedan barnet
fyllt 18 år. Barnets vårdnadshavare får företräda barnet också när motparten är barnets andra vårdnadshavare, om barnet bor hos någondera föräldern.
Särskilda bestämmelser gäller för barnatillsyningsmannens skyldighet att bistå barnet i
ärenden som gäller underhållsbidrag.
14 §
Bestämmelser om behörig domstol i ärenden som gäller underhållsbidrag finns i 10 kap.
i rättegångsbalken.
Om ett yrkande på underhållsbidrag framställs i samband med ett ärende som gäller
vårdnad om barnet eller umgängesrätt eller fastställande av föräldraskap, kan yrkandet på
underhållsbidrag även handläggas vid den domstol där det förstnämnda ärendet ska anhängiggöras.
14 a §
När ett ärende som gäller underhåll för barn är anhängigt vid domstol, kan domstolen
ge ett interimistiskt förordnande om underhållsbidrag, om detta behövs för att trygga barnets underhåll.
Ändring får inte sökas i domstolens interimistiska förordnande.

RP 88/2018
LaUB 12/2018
RSv 175/2018

1

192/2019
Ett interimistiskt förordnande är i kraft tills domstolen fattar ett slutligt beslut i ärendet,
om inte förordnandet återtas eller ändras före det.
————
Denna lag träder i kraft den 1 december 2019.
Helsingfors den 8 februari 2019
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