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Vyživovací povinnost
Finsko
1 Co znamenají pojmy „výživné“ a „vyživovací povinnost“ v praxi? Které osoby musí platit výživné jiné osobě?
Výživné na dítě upravuje finský zákon o výživném na dítě (704/1975).
Podle tohoto zákona má dítě právo na přiměřené výživné. Tím se rozumí řešení materiálních a psychologických potřeb dětí v různých fázích jejich vývoje
a hrazení nákladů na jejich péči a vzdělávání podle potřeby, jakož i další související výdaje.
Dítě má právo být vyživováno svými rodiči, kteří za výživu podle svých schopností odpovídají. Pokud některý z rodičů svou úlohu při výživě dítěte neplní
nebo pokud dítě trvale nežije se svým rodičem, může být tomuto rodiči uložena povinnost platit na dítě výživné.
Rodiče nemají právo být vyživováni svými dětmi.
Finský zákon o manželství (234/1929) obsahuje ustanovení o výživném mezi manželi.
Během manželství se musí každý z manželů podle svých schopností podílet na úhradě nákladů společné domácnosti rodiny a na výživě druhého manžela.
Pokud některý z manželů svou vyživovací povinnost neplní nebo pokud manželé žijí odděleně, může být jednomu z manželů uložena povinnost platit
druhému manželovi výživné.
Po rozvodu existuje vyživovací povinnost mezi bývalými manželi, pokud strany v tomto smyslu uzavřely dohodu a místní orgán sociální péče tuto dohodu
schválil. V případě rozvodu může také soud jedné straně uložit povinnost platit výživné straně, která o něj požádala. Ve finské judikatuře se však stává
zřídka, aby jedné straně bylo uloženo platit výživné manželovi. Obecně se bývalí manželé po rozvodu vyživují sami.
Nárok oprávněného bývalého manžela k výživnému zaniká, pokud uzavře nové manželství.
Ustanovení zákona týkající se manželů rovněž platí pro strany registrovaného partnerství.
Vzájemná vyživovací povinnost neplatí pro strany žádných jiných osobních vztahů.
2 Do jakého věku může dítě dostávat vyživovací příspěvek? Liší se pravidla pro výživné týkající se nezletilých od pravidel týkajících se dospělých?
Právo dítěte být vyživováno rodiči zaniká, jakmile dítě dosáhne věku osmnácti let.
Rodiče odpovídají za náklady na vzdělávání svých dětí i poté, co dítě dovrší věku osmnácti let, pokud je to považováno za přiměřené. Toto je však ve finské
judikatuře vzácným jevem.
Viz také otázka č. 1.
3 Měl bych se s žádostí o výživné obrátit na příslušný orgán nebo na soud? Jaké jsou hlavní prvky tohoto postupu?
Jak osoba oprávněná k výživnému, tak i osoba povinná k výživnému mohou kontaktovat Městskou radu pro sociální záležitosti pro asistenci se sepsáním
dohody o výživném. Dohoda schválená Městskou radou pro sociální záležitosti je přímo vykonatelná, stejně jako soudní rozhodnutí.
Zákon o výživném na dítě v § 8 písm. a) stanoví, že i když dítě nebo povinná osoba nemá bydliště ve Finsku, může Městská rada pro sociální záležitost
dohodu o výživném schválit, pokud je v dané věci dána příslušnost finského soudu ve smyslu článku 3 nebo 6 nařízení Rady (ES) č. 4/2009 a pokud se
strany dohodly, že vyživovací povinnost se má řídit právními předpisy Finska v souladu s článkem 7 Haagského protokolu ze dne 23. listopadu 2007 o právu
rozhodném pro vyživovací povinnosti.
V případě sporu v otázce výživného může oprávněná osoba nebo povinná osoba předložit věc soudu podáním žádosti o předvolání.
Manželé mohou sepsat neformální písemnou dohodu o výživném a požádat místní orgán sociální péče, aby ji schválil. Na požádání orgán stranám pomůže
dohodu sepsat.
Věc výživného mezi manželi lze předložit soudu podáním žádosti o předvolání.
4 Je možné podat žádost jménem příbuzného (pokud ano, jakého stupně) nebo jménem dítěte?
--5 Jestliže mám v úmyslu podat žalobu, jak zjistím, který soud je příslušný?
Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 a jeho pravidla o soudní příslušnosti se vztahují na přeshraniční případy týkající se výživného.
K rozhodování ve věcech vyživovacích povinností je v členských státech příslušný:
soud místa, v němž má žalovaný místo obvyklého pobytu, nebo
soud místa, v němž má oprávněný místo obvyklého pobytu, nebo
soud, který je podle práva místa soudu příslušný pro řízení o osobním stavu, souvisí-li věc vztahující se k vyživovacím povinnostem s tímto řízením, ledaže
je tato příslušnost odvozena výlučně ze státní příslušnosti jedné ze stran, nebo
soud, který je podle práva místa soudu příslušný pro řízení o určení rodičovské zodpovědnosti, souvisí-li věc vztahující se k vyživovacím povinnostem s tímto
řízením, ledaže je tato příslušnost odvozena výlučně ze státní příslušnosti jedné ze stran.
Pokud věc nemá žádnou přeshraniční vazbu, lze pravidla o soudní příslušnosti nalézt ve finském soudním řádu (4/1734).
Podle hlavy 10 § 1 soudního řádu rozhoduje o nároku vůči fyzické osobě okresní soud místně příslušný podle místa bydliště nebo místa trvalého pobytu
dané osoby. Podle hlavy 10 § 9 může o nároku na výživné rozhodovat také okresní soud místně příslušný podle místa bydliště nebo místa trvalého pobytu
strany, která požaduje nebo pobírá výživné.
Pokud se věc týká rozvodu nebo ukončení soužití, mohou existovat nároky týkající se dohody o výživném, péče o dítě nebo přístupová práva nebo jakékoli
jiné nároky spojené s rozvodem nebo ukončením soužití. V takovémto případě je příslušným rozvodový soud.
Pokud je nárok na výživné vznesen v souvislosti s řízením týkajícím se péče o dítě nebo určení otcovství, může spor ve věci výživného projednávat také
soud, u kterého má být zahájeno řízení ve věci péče o dítě nebo určení otcovství.
6 Musím jako žalobce podat žalobu skrze nějakého prostředníka (např. advokáta, ústředního nebo místního orgánu atd.)? Pokud ne, jaké postupy se použijí?
Navrhovatel má právo podat žalobu bez právního zastoupení (advokáta). Strana soudního řízení však obvykle potřebuje odbornou pomoc, a proto se
doporučuje využít služeb právního zástupce.
V přeshraničních věcech výživného se mohou dotčené strany obrátit na ústřední orgán.
7 Musím platit poplatky za podání žaloby? Pokud ano, o jakou částku se bude přibližně jednat? Jsou-li mé finanční prostředky nedostačující, může mi být
poskytnuta právní pomoc k úhradě nákladů řízení?

Podání žaloby podléhá poplatku. Soud vybírá poplatek, jehož výše (86–200 EUR) závisí na soudu a nutnosti věc projednávat (
Poplatky účtované okresními soudy).
Finský zákon o právní pomoci a finský zákon o ústředním orgánu ve Finsku v určitých mezinárodních věcech výživného (1076/2010) upravují nárok
navrhovatele na právní pomoc. Navrhovatel žijící v zahraničí může získat právní pomoc ve věcech výživného také na základě zvláštní dohody o vzájemnosti.
Takové dohody existují mezi Finskem a některými státy Spojených států amerických a některými provinciemi Kanady.
Více informací o právní pomoci naleznete na: https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html
8 Jaký druh výživného soud pravděpodobně přizná? Jak se výše výživného vypočítá? Může být rozhodnutí soudu přezkoumáno, pokud se životní náklady
nebo rodinné poměry změní? Pokud ano, jak (např. prostřednictvím systému automatické indexace)?
Finský zákon o výživném na dítě (704/1975) upravuje výživné na dítě.
Zpravidla se výživné platí v peněžních dávkách měsíčně předem, není-li dohodnuto nebo stanoveno jinak. Výjimečně může být uloženo jednorázové
vyplacení výživného nebo jeho vyplacení formou movitého nebo nemovitého majetku.
Ve Finsku není výše výživného na dítě dána tabulkou. Vždy se rozhoduje individuálně. Podle § 1 uvedeného zákona má dítě právo na přiměřené výživné.
Tím se rozumí řešení materiálních a psychologických potřeb dětí v různých fázích jejich vývoje a hrazení nákladů na jejich péči a vzdělávání podle potřeby,
jakož i další související náklady. Podle § 2 rodiče odpovídají za výživu svých dětí podle svých schopností. Při posuzování této schopnosti se bere v úvahu
jejich věk, pracovní schopnost a možnost účastnit se výdělečné činnosti, majetek a finanční prostředky, které mají k dispozici, a další aspekty jejich právní
odpovědnosti za výživné. Při posuzování rozsahu odpovědnosti rodičů za výživné se berou v úvahu také schopnosti a možnosti dítěte převzít odpovědnost
za svou vlastní výživu a okolnosti, pro které nelze očekávat, že rodičům vzniknou náklady na výživu dítěte, nebo jsou tyto náklady minimální.
Výše vypláceného výživného se automaticky pravidelně navyšuje podle nárůstu životních nákladů. Další ustanovení týkající se automatické navyšování jsou
obsažena ve finském zákoně o provázání některých plateb výživného s indexem životních nákladů (583/2008).
Výši výživného a způsob jeho vyplácení lze změnit dohodou nebo soudním rozhodnutím, pokud nastaly takové významné změny okolností panujících
v okamžiku schválení výživného, aby mohla být změna považována za přiměřenou s ohledem na situaci dítěte a rodiče, který výživné platí.
Zákon o manželství obsahuje ustanovení o výživném mezi manželi. Ve finské judikatuře se však stává zřídka, aby jedné straně bylo uloženo platit výživné
manželovi. Obecně se bývalí manželé po rozvodu vyživují sami.
Vyplácení výživného v peněžní podobě může být uloženo buď na dobu neurčitou, nebo až do okamžiku, než vyprší doba placení výživného stanovená
v dohodě, rozhodnutí nebo rozsudku. Je však také možné uložit jednorázové vyplacení výživného, jestliže to odůvodňují finanční poměry povinné osoby
a další okolnosti. Výživného lze rovněž vyplácet formou movitého nebo nemovitého majetku.
Vyplácené výživné se automaticky pravidelně navyšuje, aby odráželo nárůst životních nákladů. Další ustanovení týkající se automatické navyšování jsou
obsažena ve finském zákoně o provázání některých plateb výživného s indexem životních nákladů (583/2008).
Rozhodnutí nebo rozsudek vydaný soudem nebo dohodu uzavřenou mezi oběma manžely je možné změnit, pokud to odůvodňuje změna okolností.
Rozhodnutí, rozsudek nebo dohodu, v nichž bylo schváleno jednorázové vyplacení výživného, však není možné změnit poté, co bylo výživné vyplaceno.
Dohodu o výživném uzavřenou mezi oběma manžely lze změnit, pokud je dohoda považována za neobhajitelnou. Povinnost platit pravidelně výživné ze
zákona zaniká, pokud oprávněná osoba uzavře nové manželství.
9 Jak a komu bude výživné vypláceno?
Výživné na dítě se vyplácí osobě, která má dítě v péče (na její bankovní účet).
Výživné na manžela se vyplácí samotnému manželovi (na jeho bankovní účet).
Zpravidla se výživné platí v peněžní podobě měsíčně předem, není-li dohodnuto nebo stanoveno jinak. Výjimečně může být uloženo jednorázové vyplacení
výživného nebo jeho vyplacení formou movitého nebo nemovitého majetku.
10 Neplatí-li dotčená osoba (dlužník) výživné dobrovolně, jaké kroky je možné učinit, aby byla k placení přinucena?
Oprávněná osoba nebo, pokud jsou splněny určité podmínky, Finský úřad sociálního zabezpečení (úřad Kela) (viz část 12) může vymáhat platby výživného,
jestliže povinná osoba neplatí výživné uložené soudem nebo obsažené v dohodě.
Oprávněná osoba může požádat soudního vykonavatele, aby vykonal dohodu nebo rozhodnutí o výživném, jak stanoví finský zákon o výkonu rozhodnutí.
Poradenství ve věcech týkajících se rodinného práva lze rovněž získat u místního orgánu sociální péče.
Pokud manžel, který má povinnost platit výživné, tak nečiní a porušuje tím dohodu schválenou místním orgánem sociální péče nebo rozhodnutí či rozsudek
soudu, oprávněná osoba může požádat soudního vykonavatele, aby vykonal dohodu nebo rozhodnutí/rozsudek, jak stanoví zákon o výkonu rozhodnutí.
11 Popište prosím stručně případná omezení týkající se výkonu rozhodnutí, zejména pravidla ochrany dlužníka a promlčecí a prekluzivní lhůty ve vašem
systému výkonu rozhodnutí.
Výkon rozhodnutí a pravidla ochrany dlužníka
Pokud je věc postoupena orgánu provádějícímu výkon rozhodnutí, je dlužníkovi nejdříve zasláno oznámení o zahájení řízení a upomínka platby. Obvykle
musí mít dlužník příležitost, aby v reakci na upomínku zaplatil.
Pokud dlužník v reakci na upomínku nezaplatí nebo ohledně platby dobrovolně nekontaktujte orgán provádějící výkon rozhodnutí, začne tento orgán
zkoumat dlužníkovy příjmy a majetkové poměry na základě registrovaných údajů.
Kroky podniknuté při zkoumání dlužníkových příjmů a majetkových poměrů a veškerá další šetření jsou přísně regulovány.
Ve většině případů dojde k zabavení dlužníkových příjmů a prostředků na bankovních účtech. Obecně může být zabavena jedna třetina dlužníkovy mzdy,
důchodu, podpory v nezaměstnanosti nebo peněžité pomoci v mateřství. Do příjmů se počítají také vánoční prémie, zaměstnanecké požitky, provize,
odměny, honoráře a další mzdové příplatky. Výše srážky se vypočítá z čisté mzdy. Sociální podpora a sociální dávky, jako jsou příspěvek na bydlení
a přídavky na dítě, jsou nepostihnutelné. Vedle pravidelných srážek ze mzdy lze alternativně dohodnout splátkový kalendář.
Vykonávací opatření a splátkové kalendáře vždy zohledňují část dlužníkova majetku, která je chráněna zákonem: jinými slovy částku, která dlužníkovi
zůstane a umožní mu přežití. Výše této chráněné částky se upravuje tak, aby odpovídala indexu národního důchodu. Výši dohodnutých chráněných částek
spolu s příklady naleznete na internetových stránkách: https://oikeus.fi/ulosotto/en/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html
Dlužník má právo na opravný prostředek, ačkoliv výkon rozhodnutí tím nebude zastaven, pokud tak soud nenařídí samostatně.
Promlčení dluhu na výživném
Zákon o výživném na dítě v § 16c stanoví, že výživné vyplácené pravidelně a veškeré úroky z prodlení vypočítané v souvislosti s ním lze po povinné osobě
vymáhat ve lhůtě pěti let od začátku roku následujícího po roce, kdy je platba splatná. Jinak nárok na zaplacení zaniká. Na druhé straně výživné vyplacené
jednorázově a veškeré s tím související úroky z prodlení lze vymáhat do pěti let od okamžiku, kdy je výživné splatné, nejpozději však do pěti let od okamžiku,
kdy příjemce výživného dosáhne zletilosti.
Obdobně pohledávky za povinnou osobou za zaplacené příspěvky na výživu dítěte musí úřad sociálního zabezpečení vymáhat ve lhůtě pěti let od začátku
roku následujícího po roce, kdy je výživné, za nějž vznikla pohledávka, splatné. Jinak nárok na platbu zaniká (§ 22 finského zákona 580/2008 o příspěvcích
na výživu dítěte).

12 Existuje nějaká organizace nebo orgán, které mi mohou pomoci při vymáhání výživného?
Pokud povinná osoba výživné neplatí tak, jak bylo dohodnuto, musí oprávněná osoba požádat soudního vykonavatele, aby nezaplacenou částku vymáhal.
Orgán provádějící výkon rozhodnutí poskytne poradenství ohledně způsobu podání této žádosti. Poradenství ve věcech týkajících se rodinného práva lze
rovněž získat u místního orgánu sociální péče. Viz části 13 a 14. Orgán provádějící výkon rozhodnutí neúčtuje za vymáhání plateb výživného žádný
poplatek. Další podrobnosti naleznete na: https://oikeus.fi/ulosotto/en/index.html
Pokud oprávněná osoba pobírá příspěvek na výživu dítěte od Finského úřadu sociálního zabezpečení (úřad Kela) z důvodu neplacení výživného, nemůže
podniknout kroky k vymáhání plateb výživného. Pokud úřad Kela vyplácí příspěvek na výživu dítěte, vstupuje do práv na výživné v rozsahu odpovídajícím
vyplacenému příspěvku na výživu dítěte (právo na náhradu) (§ 19 zákona 580/2008 o výživném na dítě). Pokud je dohodnuté výživné vyšší než příspěvek na
výživu dítěte, který vyplácí úřad Kela, a povinná osoba výživné neplatí, úřad Kela vyplácí plnou výši příspěvku na výživu dítěte a nezaplacené výživné bude
v plné výši vymáhat od povinné osoby. V případě úspěchu vyplatí úřad Kela rozdíl mezi výživným a příspěvkem na výživu dítěte rodiči, který má právo péče
o dítě, jakmile dlužnou částku získá.
V přeshraničních věcech týkajících se vymáhání plateb výživného se mohou dotčené strany obrátit na Ministerstvo spravedlnosti jakožto ústřední orgán.
13 Mohou (vládní nebo soukromé) organizace zaplatit namísto dlužníka zálohu odpovídající plné výši výživného nebo jeho části?
Pokud povinná osoba neplatí částky podle dohody o výživném nebo podle rozhodnutí týkajícího se dítěte, které bydlí ve Finsku, má dítě právo pobírat
příspěvek na výživu dítěte od Finského úřadu sociálního zabezpečení (úřad Kela). Informace o výši příspěvku na výživu dítěte od úřadu Kela naleznete na
jeho internetových stránkách na: http://www.kela.fi/elatustuki (zákon o provázání některých plateb výživného s indexem životních nákladů (583/2008)).
Příspěvek na výživu dítěte lze také získat, pokud bylo výživné stanoveno na základě dohody o výživném nebo rozhodnutím ve výši, která je nižší než
v současné době vyplácený příspěvek na výživu dítěte, z důvodu obtížné finanční situace povinného manžela. V těchto případech bude úřad Kela vyplácet
rozdíl mezi příspěvkem na výživu dítěte a výživným. Kromě toho bude dítě od povinného dostávat výživné stanovené v dohodě o výživném nebo
v rozhodnutí. Pokud povinná osoba není schopna výživné platit, může být jeho výše stanovena na 0 EUR. V těchto případech bude úřad Kela vyplácet
příspěvek na výživu dítěte v plné výši.
Zákon o výživném na dítě (580/2008) stanoví požadavky, kterými se řídí pobírání příspěvku na výživu dítěte. Příspěvek na výživu dítěte se poskytuje na
základě žádosti osoby mající dítě v péči nebo zákonného zástupce dítěte nebo osoby, u které je dítě v dobré víře v péči. Žádost může podat také dítě, které
dovršilo patnácti let věku, pokud žije samostatně. Vyplácením příspěvku na výživu dítěte není dotčena povinnost povinné osoby platit výživné v plné výši.
Pokud se úřad Kela rozhodne vyplácet příspěvek na výživu dítěte z důvodu neplnění vyživovací povinnosti, má právo – a povinnost – vymáhat všechny
neuhrazené platby výživného od povinné osoby.
Manžel oprávněný k výživnému může dostávat od druhého manžela pouze výživné na dítě.
14 Pokud se nacházím v tomto členském státě a dlužník má bydliště v jiné zemi:
14.1 Může mi pomoci orgán nebo soukromá organizace v tomto členském státě?
Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem ve Finsku, pokud jde o mezinárodní dohody o vymáhání výživného (viz například nařízení Rady (ES) č. 4
/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností a Haagská úmluva z roku 2007
o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů). Povinnosti ústředního orgánu
zahrnují přijímání návrhů na zahájení řízení týkajících se výživného, jejich předávání příslušným orgánům a zahajování řízení o těchto návrzích.
Pokud má povinná osoba místo pobytu v zemi, kde jsou účinné mezinárodní dohody o vymáhání výživného, může navrhovatel kontaktovat v souvislosti
s vymáháním výživného v dané cizí zemi Ministerstvo spravedlnosti. Navrhovatelům se doporučuje, aby v případě potřeby kontaktovali svou místní kancelář
právní pomoci nebo advokáta (např. v souvislosti s tím, jak připravit dokumenty návrhu na zahájení řízení). Poradenství ve věcech týkajících se rodinného
práva lze rovněž získat u místního orgánu sociální péče.
Pokud úřad Kela vyplácí straně oprávněné k výživnému příspěvek na výživu dítěte z důvodu neplnění vyživovací povinnosti, úřad Kela nabývá právo na
výživné ve výši odpovídající částce vyplacené formou příspěvku na výživu dítěte (právo na náhradu) (§ 19 zákona 580/2008 o výživném na dítě). Úřad Kela
bude v takovém případě vymáhat jménem oprávněného neuhrazené platby od povinného, přičemž oprávněný v takovém případě nesmí učinit žádné kroky
k vymáhání dluhu. Pokud je dohodnuté výživné vyšší než příspěvek, který úřad Kela vyplácí, bude úřad Kela vyplácet plný příspěvek na výživu dítěte
a vymáhat nezaplacené výživné v plné výši od povinné osoby. V případě úspěchu vyplatí úřad Kela rozdíl mezi výživným a příspěvkem na výživu dítěte
rodiči, který má právo péče o dítě, jakmile dlužnou částku získá.
Manžel oprávněný k výživnému může dostávat od druhého manžela pouze výživné na dítě. Manžel oprávněný k výživnému může dostávat od druhého
manžela pouze výživné na dítě. Manžel oprávněný k výživnému může kontaktovat soudního vykonavatele a pokusit se zjistit, zda manžel, který má místo
pobytu v zahraničí, disponuje ve Finsku majetkem, který lze zabavit podle zákona o výkonu rozhodnutí. Může také požádat Ministerstvo spravedlnosti
o pomoc při vymáhání výživného v zahraničí.
14.2 Pokud ano, jak se mohu na takový orgán nebo soukromou organizaci obrátit?
Kontaktní údaje Ministerstva spravedlnosti (ústředního orgánu):
Adresa: Ministry of Justice
PO BOX 25,
00023 Government
Telefon +358 29516001
Fax: +358 9 1606 7524
email: maintenance.ca@om.fi
Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti naleznete na adrese: https://oikeusministerio.fi/en/frontpage
Kontaktní údaje Finského úřadu sociálního zabezpečení (úřad Kela):
Adresa: Kansaneläkelaitos,
Perintäkeskus
PO BOX 50,
00601 Helsinki
Telefon +358 20 634 4940 (jednotlivci), +358 20 634 4942 (orgány)
Fax +358 20 635 3330
E-mailová adresa: maintenance@kela.fi
Internetové stránky úřadu Kela naleznete na: https://www.kela.fi/web/en
Internetové stránky kanceláří právní pomoci naleznete na: https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index/yhteystiedot.html
Kontaktní údaje místních orgánů sociální péče lze získat v telefonním seznamu nebo na finské telefonní informační službě. Při volání na informační linku je
nutné uvést, který místní orgán sociální péče je požadován. Finsko má přibližně 320 místních orgánů (obcí).

15 Pokud se nacházím v jiné zemi a dlužník v tomto členském státě?
15.1 Mohu svou žádost adresovat přímo orgánu nebo soukromé organizaci v tomto členském státě?
Pro navrhovatele v jiné zemi je nejlepším řešením kontaktovat příslušný ústřední orgán v dané zemi, který pak kontaktuje finské Ministerstvo spravedlnosti.
(Viz části 13, 14 a 15).
Navrhovatel může také přímo kontaktovat finské orgány.
15.2 Pokud ano, jak se mohu na takový orgán nebo soukromou organizaci obrátit a jaká pomoc mi může být poskytnuta?
Viz odpovědi na otázku 15.
Pokud oprávněný (dítě nebo manžel) a povinný žijí v odlišných zemích, Ministerstvo spravedlnosti může v této věci pomoci kterékoli ze stran, jakož
i příslušným orgánům v cizí zemi. Navrhovatel (oprávněné dítě nebo oprávněný manžel) může požádat Ministerstvo, aby ve Finsku zajistilo výkon rozsudku,
rozhodnutí nebo schválené dohody o výživném, které byly vydány nebo uzavřeny v cizí zemi, a vyplacení výživného získaného výkonem rozhodnutí na
bankovní účet uvedený oprávněným. Ministerstvo spravedlnosti však nemůže uhradit výživné namísto povinného.
Existence různých mezinárodních dohod znamená, že činnosti Ministerstva spravedlnosti jakožto ústředního orgánu zahrnují například také pomoc při
zjišťování místa pobytu povinného nebo oprávněného, získávání informací o příjmech povinného nebo oprávněného a pomoc při uznání rodičovství, je-li to
nezbytné pro vymáhání výživného.
16 Je tento členský stát vázán Haagským protokolem z roku 2007?
Ano.
17 Pokud tento členský stát není vázán Haagským protokolem z roku 2007, jaké právo bude použitelné pro pohledávku výživného podle pravidel
mezinárodního práva soukromého? Jaká jsou příslušná pravidla mezinárodního práva soukromého?
--18 Jaká pravidla upravují přístup ke spravedlnosti v přeshraničních věcech v rámci EU podle struktury kapitoly V nařízení o vyživovací povinnosti?
Pokud Ministerstvo spravedlnosti nebo osoba jím pověřená vzhledem ke své činnosti ústředního orgánu v rámci různých existujících mezinárodních dohod
zastupuje navrhovatele před soudem nebo jiným orgánem ve Finsku, je navrhovateli poskytována bezplatná právní pomoc bez ohledu na ustanovení
o nezbytných předpokladech pro poskytnutí právní pomoci stanovených jakýmkoli zákonem.
To se vztahuje na věci, které se týkají:
určení, zda rozhodnutí o výživném vydané cizím státem má být ve Finsku uznáno nebo zda může být ve Finsku vykonáno;
určení otcovství;
uložení povinnosti, aby rodič platil výživné na své dítě;
změny dohodnutého výživného na dítě, pokud je navrhovatelem dítě nebo zástupce dítěte.
Ustanovení odstavců 2 až 4 se však uplatní pouze v případě, že dítě v okamžiku zahájení řízení nedosáhlo věku 21 let.
Pokud Ministerstvo spravedlnosti nebo osoba jím pověřená vzhledem ke své činnosti ústředního orgánu v rámci různých existujících mezinárodních dohod
zastupuje navrhovatele při výkonu rozhodnutí o výživném, není navrhovatel odpovědný za žádné náklady výkonu rozhodnutí.
V jiných případech může navrhovatel požádat o veřejnou právní pomoc. Právní pomoc znamená, že navrhovatel může při řešení právní záležitosti využívat
služeb právního zástupce (advokáta) zcela nebo částečně hrazených státem. Právní pomoc se vztahuje na všechny právní věci. Obvykle je omezena pouze
na věci projednávané ve Finsku. Lze o ni požádat ve všech kancelářích veřejné právní pomoci v zemi bez ohledu na to, kde má navrhovatel bydliště.
Nejpraktičtější je podat žádost v nejbližší kanceláři. Navrhovatelé musí předložit přehled svých příjmů, nárokovaných výdajů a majetku a dluhů. Musí být
rovněž předložen popis věci, v jejíž souvislosti se žádá o právní pomoc, a podrobnosti o jakémkoli pojištění právní ochrany uzavřeném navrhovatelem. Více
informací na stránce: https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html
Finské orgány pro výkon rozhodnutí neúčtují za vymáhání výživného žádné poplatky.
19 Jaká opatření přijal členský stát, aby zajistil, že ústřední orgány plní činnosti popsané v článku 51 nařízení o vyživovací povinnosti?
Ministerstvo spravedlnosti bylo určeno jako ústřední orgán podle článku 51 nařízení. Existuje rovněž doplňující vnitrostátní právní předpis upravující jeho
činnost, a to zákon o ústředním orgánu ve Finsku v určitých mezinárodních věcech týkajících se výživného (1076/2010).
Poslední aktualizace: 05/12/2019
Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské
komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani
Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv
členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících
informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto
internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné
době napravena.

