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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 10 § 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 14 februari 2019

201/2019

Lag
om ändring av 10 § 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) 10 § som följer:

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 socialnämnden om omständigheter som är viktiga
för beviljandet eller utövandet av umgängesrätten. I utlåtandet får även sekretessbelagda
uppgifter lämnas ut med tillämpning av vad som föreskrivs i 16 § 5 mom. i lagen angående
vårdnad om barn och umgängesrätt.

Utlåtandet lämnas av socialnämnden i den kommun där den person som framställer be-
gäran har hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994). 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 an-
nat föreskrivs genom lag.

————
Denna lag träder i kraft den 1 december 2019.

Helsingfors den 8 februari 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitieminister Antti Häkkänen


