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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 12 § i lagen 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 konventionenUtgiven i Helsingfors den 9 december 2019

1142/2019

Lag
om ändring av 12 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till om-
rådet 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

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstift-

ningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och sam-
arbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av
konventionen (435/2009) 12 § som följer:

12 §

Intyg om vårdnadshavares eller intressebevakares ställning

På begäran av ett barns vårdnadshavare eller intressebevakare ska Myndigheten för di-
gitalisering och befolkningsdata och, i landskapet Åland, Statens ämbetsverk på Åland ge
ett intyg över vårdnadshavarens eller intressebevakarens 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 vårdnadshavarens eller intressebevakarens ställ-
ning och fullmakter har fattats i Finland.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och, i landskapet Åland, Statens
ämbetsverk på Åland har dock ingen skyldighet att ge ett intyg, om inte den som begär
intyget visar att han eller hon behöver det i en främmande stat. Något intyg får inte ges,
om inte de uppgifter som behövs för intyget framgår direkt av lag, befolkningsdatasyste-
met eller det register över förmynderskapsärenden som avses i 64 § i lagen om förmyn-
darverksamhet, och den som framställer begäran inte ger in tillförlitliga upplysningar om
uppgifterna.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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