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Finland
1 Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” i praktiken? Vem måste betala underhåll till vem?
Lagen om underhåll för barn (704/1975) innehåller bestämmelser om underhåll för barn.
Enligt denna lag har ett barn rätt till tillräckligt underhåll. Det innebär att man tillgodoser de materiella och andliga behov som motsvarar barnets
utvecklingsnivå, den vård och utbildning barnet behöver samt kostnaderna för detta.
Ett barn har rätt till underhåll från sina föräldrar, som svarar för detta efter förmåga. Om en förälder inte sörjer för barnets underhåll eller bor barnet inte
varaktigt tillsammans med föräldern, kan det fastställas att underhållsbidrag ska betalas till barnet.
Föräldrarna har ingen rätt att få underhåll från sina barn.
Äktenskapslagen (234/1929) innehåller bestämmelser om underhåll till make.
Vardera maken ska efter förmåga bidra till familjens gemensamma hushåll och makarnas underhåll.
Om en make försummar sin underhållsskyldighet eller om makarna bor åtskilda kan den ena maken åläggas att betala underhållsbidrag till den andra.
Efter en skilsmässa är ena parten skyldig att betala underhåll till sin före detta make, om de har ingått ett avtal om detta och socialnämnden i kommunen har
fastställt avtalet. Om ett par skiljer sig kan en domstol även förelägga ena maken att betala underhållsbidrag till den make som kräver det. Enligt finsk
rättspraxis är det emellertid ovanligt att en part åläggs att betala underhåll till den andra parten. Efter en skilsmässa försörjer sig parterna i allmänhet själva.
Skyldighet att betala underhåll upphör, om den som har rätt till underhållet ingår nytt äktenskap.
Vad som är stadgat i lagen angående makar gäller även för registrerade partnerskap.
Parterna har ingen skyldighet att betala underhåll för varandra inom ramen för andra personliga relationer.
2 Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? Skiljer sig underhållsreglerna åt i fråga om barn och vuxna?
Barns rätt att få underhåll av föräldrarna upphör när det fyller 18 år.
Föräldrarna svarar för kostnaderna för barnets utbildning även efter det barnet fyllt 18 år, om detta anses skäligt. Detta är dock en ovanlig företeelse i finsk
rättspraxis.
Se även fråga 1.
3 Ska jag vända mig till en behörig myndighet eller domstol för att få underhåll? Hur går det till i stora drag?
Både den underhållsberättigade och den underhållsskyldige kan kontakta socialnämnden i kommunen, som hjälper till med att utarbeta ett avtal om
underhållsbidrag.
Om ett barns föräldrar vill ingå ett skriftligt avtal om underhållbidrag för barn och be socialnämnden att fastställa detta, måste de ingå avtalet med hjälp av en
blankett som godkänts av justitieministeriet. Blanketterna finns tillgängliga genom de sociala myndigheterna i kommunen. På begäran hjälper myndigheten
föräldrarna att upprätta avtalet och fylla i blanketten. Ett avtal som fastställts av socialnämnden är direkt rättsligt bindande, på samma sätt som ett
domstolsavgörande.
Enligt 8 a § i lagen om underhåll för barn kan socialnämnden, om ett barn eller en underhållsskyldig inte är bosatt i Finland, fastställa ett avtal om
underhållsbidrag, om en finsk domstol är behörig i ärendet enligt artiklarna 3 eller 6 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag,
erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet och parterna har enats om att finsk lag ska tillämpas på
underhållsskyldigheten i enlighet med artikel 7 i Haagprotokollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet.
Vid tvister i underhållsärenden kan både den underhållsberättigade och den underhållsskyldige väcka talan vid domstol med en stämningsansökan. (Se ”
Väckande av talan vid domstol – Finland”).
Makar kan upprätta ett informellt skriftligt avtal om underhåll och be de sociala myndigheterna i kommunen att fastställa det. De sociala myndigheterna
hjälper på begäran makarna med att upprätta avtalet.
Ett underhållsärende som rör två makar kan väckas vid en domstol med en stämningsansökan. (Se ” Väckande av talan vid domstol – Finland”).
4 Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?
--5 Om jag tänker ta ärendet till domstol, hur vet jag vilken domstol som är behörig?
Rådets förordning (EG) nr 4/2009 är med sina regler om behörighet tillämpliga på gränsöverskridande ärenden som rör underhåll.
I frågor som gäller underhållsskyldighet i medlemsstaterna ska behörigheten ligga hos
a) domstolen på den ort där svaranden har sin hemvist, eller
b) domstolen på den ort där den underhållsberättigade har sin hemvist, eller
c) den domstol som enligt sin egen lag är behörig att pröva en talan om någons rättsliga status, om frågan om underhåll har samband med den talan, såvida
inte behörigheten endast grundar sig på den ena partens medborgarskap, eller
d) den domstol som enligt sin egen lag är behörig att pröva en talan om föräldraansvar om frågan om underhåll har samband med denna talan, såvida inte
behörigheten endast grundar sig på den ena partens medborgarskap.
Om ärendet inte är gränsöverskridande, regleras behörigheten i rättegångsbalken (4/1734).
Enligt 10 kap. 1 § i rättegångsbalken är forum i tvistemål vid ett yrkande mot en fysisk person den tingsrätten inom vars domkrets personen i fråga har sitt
hemvist eller sin vanliga vistelseort. Enligt 9 § kan ett yrkande på underhållsbidrag även prövas av den tingsrätt inom vars domkrets den som yrkar på eller
får underhållsbidrag har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort.
I samband med äktenskapsskillnad eller samlevnadens upphörande, kan yrkande förekomma om avtal om underhåll, vårdnad om barn eller umgängesrätt
eller andra anspråk i samband med skilsmässan eller samlevnadens upphörande. Då är den domstol där själva skilsmässan handläggs behörig domstol.

Om en ansökan om underhåll görs i samband med mål om vårdnad om ett barn eller fastställande av faderskap, kan rättegången om underhållet också
behandlas av den domstol där talan ska väckas i fråga om den förstnämnda frågan.
6 Måste jag gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur
går man tillväga?
En sökande har rätt att väcka talan utan rättsbiträde (Se ” Väckande av talan vid domstol – Finland”). En part i rättegång behöver emellertid oftast
experthjälp, och därför är det lämpligt att anlita ett lagkunnigt biträde.
I gränsöverskridande underhållsärenden kan de berörda parterna vända sig till centralmyndigheten.
7 Måste jag betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om mina ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan jag då få rättshjälp för att täcka
rättegångskostnaderna?
Väckande av talan vid domstol är avgiftsbelagd. Domstolen tar ut avgiften, och det aktuella beloppet (86–200 euro) beror på domstolsinstans och behovet av
att behandla ärendet (Avgifter
Avgifter i domstolarna).
Rättshjälpslagen (257/2002) och lagen om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag (1076/2010) innehåller
bestämmelser om en sökandes rätt till rättshjälp. Sökanden som bor utomlands kan också få rättshjälp i underhållsärenden på grundval av ett särskilt
ömsesidigt avtal. Sådana avtal finns mellan Finland och vissa delstater i Förenta staterna och vissa provinser i Kanada.
Mer information om rättshjälp i Finland finns på: https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index.html
8 Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade
levnadskostnader eller familjeförhållanden? Hur görs det i så fall (t.ex. genom automatisk indexering)?
Lagen om underhåll för barn (704/1975) innehåller bestämmelser om underhåll som betalas för ett barn.
Som regel betalas underhållsbidrag kontant månatligen i förskott, om inte något annat är avtalat eller bestämt. Undantagsvis kan beslut fattas om att
underhållet ska betalas en gång för alla, eller i form av lös eller fast egendom.
I Finland bestäms underhåll för barn inte på grundval av någon tabell. Varje ärende avgörs för sig. Enligt 1 § i ovanstående lag har barn rätt till tillräckligt
underhåll. Detta innebär att de materiella och andliga behov som motsvarar barnets utvecklingsnivå ska tillgodoses, liksom den vård och utbildning barnet
behöver samt kostnader för detta. Enligt 2 § är föräldrar efter sin förmåga ansvariga för underhållet för sina barn. Vid bedömningen av föräldrarnas förmåga
att underhålla barnet beaktas deras ålder, arbetsförmåga och möjligheter att få förvärvsarbete, vilka tillgångar de har samt deras övriga, på lag grundande
underhållsansvar. Vid bedömande av omfattningen av föräldrarnas underhållsansvar beaktas även barnets förmåga och möjligheter att självt svara för sitt
underhåll samt sådana omständigheter som gör att barnets underhåll inte medför kostnader för föräldrarna eller att dessa kostnader är ringa.
Underhållsbidraget höjs automatiskt med jämna mellanrum för att spegla de ökade levnadskostnaderna. Närmare bestämmelser om den automatiska
höjningen finns i lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (583/2008).
Storleken på underhållsbidraget och hur det ska betalas kan ändras genom avtal eller ett domstolsavgörande, om det har skett sådana grundläggande
förändringar av förhållandena sedan ersättningen fastställdes att förändringen kan betraktas som rimlig, med tanke på situationen avseende barnet och
föräldern som betalar underhåll.
Äktenskapslagen innehåller bestämmelser om underhåll som ska betalas till en make. Enligt finsk rättspraxis är det emellertid ovanligt att en part förpliktas
att betala underhåll till sin maka. Efter en skilsmässa försörjer sig parterna i allmänhet själva.
Man kan besluta att ett underhållsbidrag ska betalas antingen tills vidare eller så, att betalningen upphör efter den tid som har satts ut i avtalet, beslutet eller
domen. Underhållsbidraget kan också utbetalas som ett engångsbelopp, om den underhållsskyldiges förmögenhetsförhållanden och övriga omständigheter
ger anledning till detta. Man kan också besluta att underhållet ska betalas i form av lös eller fast egendom.
Underhållsbidraget höjs automatiskt med jämna mellanrum för att spegla de ökade levnadskostnaderna. Närmare bestämmelser om den automatiska
höjningen finns i (den finska) lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (583/2008).
Ett beslut eller en dom som meddelats av en domstol, eller ett avtal som ingåtts av de två makarna, kan ändras om man anser detta vara motiverat på grund
av förändrade omständigheter. Ett beslut, en dom eller ett avtal där man har beslutat att underhållet ska betalas som ett engångsbelopp får dock inte ändras
efter det att underhållsbidraget har betalats ut. Ett avtal om underhållsbidrag som ingåtts av två makar kan ändras om avtalet inte anses vara skäligt. Enligt
lagen upphör skyldigheten att betala periodiskt underhållsbidrag, om den som har rätt till bidraget ingår nytt äktenskap.
9 Hur och till vem betalas underhållet ut?
Underhållsbidrag för barn betalas ut till barnets vårdnadshavare (till dennes bankkonto).
Ett underhållsbidrag för en maka betalas direkt till mottagaren (till makans bankkonto).
Som regel betalas underhållsbidrag månatligen i förskott, om inte annat är avtalat eller bestämt. Undantagsvis kan man besluta att underhållet ska betalas
som ett engångsbelopp, eller i form av lös eller fast egendom.
10 Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?
Den underhållsberättigade, eller om vissa villkor är uppfyllda, Folkpensionsanstalten (FPA) (se avsnitt 12), har rätt att driva in underhållsbidraget om den
underhållsskyldige inte betalar det bidrag som fastställts i domstolsbeslut eller i ett avtal.
Den underhållsberättigade kan begära att en utmätningsman verkställer ett underhållsavtal eller underhållsbeslut, i enlighet med reglerna i utsökningsbalken.
De sociala myndigheterna i kommunen kan också ge råd i frågor som rör familjerätten.
Om den underhållsskyldige inte betalar underhållsbidrag enligt ett avtal som de sociala myndigheterna har fastställt eller enligt ett beslut eller en dom som
har meddelats av domstol, kan den underhållsberättigade vända sig till en utmätningsman för att få avtalet eller beslutet/domen verkställt, i enlighet med
utsökningsbalken.
11 Vilka eventuella begränsningar i fråga om verkställighet finns, särskilt regler till skydd för den underhållsskyldige och preskriptionsfrister?
Verkställighet och bestämmelserna om gäldenärsskydd.
Om ett ärende hänvisas till utsökningsverket får gäldenären först ett meddelande om förfarandet och en betalningspåminnelse. Normalt måste gäldenären
ges möjlighet att hinna betala efter påminnelsen.
Om en gäldenär inte betalar efter att ha fått en påminnelse eller inte frivilligt kontaktar utsökningsverket avseende betalning, inleder utsökningsverket en
utredning av gäldenärens inkomster och tillgångar genom att ta del av registrerade uppgifter.
Åtgärder som vidtagits för att utreda en gäldenärs inkomster och tillgångar och eventuella efterföljande undersökningar är noga reglerade.
I de flesta fall utmäts gäldenärens inkomster och medel på bankkonto. I allmänhet kan en tredjedel av gäldenärens lön, pension, arbetslöshetsersättning eller
moderskapspenning utmätas. Semesterpenning, naturaförmåner, provisioner, avgifter, arvoden och andra ersättningar räknas också som inkomster. Det
utmätta beloppet beräknas på grundval av årets nettoinkomster. Socialunderstöd och socialbidrag, t.ex. bostäder och barnbidrag ingår inte i underlaget. Som
ett alternativ till regelbunden inkomstutmätning kan man också komma överens om en avbetalningsplan.
Verkställighetsåtgärder och betalningsplaner tar alltid hänsyn till den del av gäldenärens tillgångar som skyddas genom lagstiftningen: det vill säga det
restbelopp som gör det möjligt för honom eller henne att överleva. Denna skyddade del revideras för att motsvara folkpensionsindex. De överenskomna
skyddade delarna med exempel finns på: https://oikeus.fi/ulosotto/sv/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html

En gäldenär har rätt att överklaga, men inkassoprocessen ställs inte in, såvida inte en domstol bestämmer detta separat.
Preskriptionsregler för underhållsskulder
I § 16 c i lagen om underhåll för barn föreskrivs att underhållsbidrag som ska betalas periodiskt och dröjsmålsräntan på detta ska drivas in hos den
underhållsskyldige inom fem år från början av året som följer efter det år under vilket underhållsbidraget har förfallit. I annat fall går rätten att få betalning
förlorad. Underhållsbidrag i form av ett engångsbelopp och dröjsmålsräntan på detta ska på motsvarande sätt drivas in inom fem år från att
underhållsbidraget har förfallit och senast fem år efter att den som erhållit underhållsbidrag har blivit myndig.
På samma sätt måste FPA:s fordran drivas in hos den underhållsskyldige inom fem år från ingången av året efter det år under vilket det underhållsbidrag
som har försummats och föranlett betalning av underhållsstöd har förfallit till betalning. I annat fall går rätten att få betalning förlorad (lag 580/2008 om
underhållsstöd, 22 §).
12 Finns det något organ eller någon myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?
Om den underhållsskyldige inte betalar underhåll på avtalat sätt, ska den underhållsberättigade begära att en utmätningsman driver in det utestående
beloppet. Utsökningsverket ger vägledning om hur man gör en sådan begäran. De sociala myndigheterna i kommunen kan också ge råd i frågor som rör
familjerätten. Se avsnitten 13 och 14. Utsökningsverket tar inte betalt för indrivning av underhållsbidrag. Ytterligare uppgifter om förfarandet finns på:
http://www.oikeus.fi/4312.htm
Om någon som är underhållsberättigad får underhållsstöd från Folkpensionsanstalten (FPA) på grund av att den underhållsskyldige försummar att betala
underhållbidraget, får den underhålls-berättigade inte därefter driva in underhålls-bidraget. Om FPA betalar ut underhållsstöd över-går rätten till
underhållsbidraget på FPA till den del av underhållsbidraget som motsvarar det utbetalada underhålls-stödet (regressfordran) (lag om underhållsstöd 580
/2008, 19 §). det avtalade underhållsbidraget överstiger underhållsstödet från FPA, betalar FPA ut hela underhållsstödet och driver in obetalda
underhållsbidrag i sin helhet av den underhållsskyldige. Om indrivningen lyckas, betalar FPA mellanskillnaden mellan underhålls-bidraget och
underhållsstödet till den förälder som har vårdanden om barnet.
I gränsöverskridande fall av indrivning av underhållsbidrag, kan de berörda parterna överlämna ärendet till en centralmyndighet.
13 Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe för att betala hela eller en del av underhållet?
Om den underhållsskyldige inte betalar i enlighet med ett underhållsavtal eller ett beslut i fråga om ett barn som är bosatt i Finland, har barnet rätt att få
underhållsstöd från Folkpensionsanstalten (FPA). Information om storleken på detta underhållsstöd finns på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/web/sv (Lag
om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (583/2008)).
Det är också möjligt att få underhållsstöd om storleken på ett underhållsbidrag som fastställts genom ett avtal om underhåll eller i ett beslut på grund av den
underhållsskyldiges ekonomiska svårigheter understiger beloppet för nuvarande underhållsstöd. I sådana fall betalar FPA mellanskillnaden mellan
underhållsstödet och underhållsbidraget. Dessutom får barnet från gäldenären det bidrag som fastställs i ett underhållsavtal eller i ett beslut. Om den
underhållsskylde inte kan betala underhållsbidraget, kan beloppet också fastställas till 0 euro. I sådana fall betalar FPA ut underhållsstödet i sin helhet.
I lagen om underhållsstöd (580/2008) regleras de krav som gäller för mottagande av underhållsstöd. Ansökan om underhållsstöd kan göras av barnets
vårdnadshavare, intressebevakare eller någon annan som har den faktiska vårdanden om barnet samt av barnet självt om det har fyllt 15 år och bor
självständigt. Att underhållsstöd betalas ut påverkar inte den underhållsskyldiges plikt att betala hela underhållsbidraget. När FPA beslutar att betala
underhållsstöd för att den underhållsskyldige underlåter att betala underhållsbidraget har FPA rätt och skyldighet att driva in alla utestående underhållsbidrag
från den underhållsskyldige.
Underhållsberättigade makar kan endast få underhållsbidrag från sin tidigare make.
14 Vad händer om jag bor i en medlemsstat och den underhållsskyldige bor i ett annat EU-land?
14.1 Kan man få hjälp av en myndighet eller organisation i medlemsstaten?
Justitieministeriet är centralmyndighet i Finland i fråga om internationella avtal för indrivning av underhållsbidrag (se t.ex. rådets förordning (EG) nr 4/2009
om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet och Haagkonventionen från
2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra former av underhåll till familjemedlemmar). Centralmyndigheten har till uppgift at ta emot
ansökningar om underhåll, att vidarebefordra dem till behöriga myndigheter och att inleda förfaranden vad gäller sådana ansökningar.
Om en underhållsskyldig part är bosatt i ett land där de internationella bestämmelserna för indrivning av underhållsbidrag gäller, kan sökanden kontakta
justitieministeriet för indrivning av underhåll i det främmande landet. Om så behövs, uppmanas sökanden att kontakta sin lokala rättshjälpsbyrå eller en
advokat (t.ex. vad gäller hur man fyller i ansökningshandlingarna). De sociala myndigheterna i kommunen kan också ge råd i frågor som rör familjerätt.
Om en underhållsberättigad får underhållsstöd från Folkpensionsanstalten (FPA) på grund av att den underhållsskyldige försummar att betala
underhållbidraget, övergår rätten till underhållbidraget till FPA till den del av underhållsbidraget som motsvarar det utbetalda underhållsstödet
(regressfordran) (lag om underhållsstöd (580/2008), 19 §). FPA driver i detta fall in utestående underhållsbidrag på den underhållsberättigades vägnar, som
då inte får vidta åtgärder för att själv driva in skulden. Om det avtalade underhållsbidraget överstiger underhållsstödet från FPA, betalar FPA ut hela
underhållsstödet och driver in obetalda underhållsbidrag i sin helhet av den underhållsskyldige. Om indrivningen lyckas, betalar FPA mellanskillnaden mellan
underhållsbidraget och underhållsstödet till den förälder som har vårdanden om barnet.
Underhållsberättigade makar har endast rätt att få underhållsbidrag från sin make. Underhållsberättigade makar kan kontakta en utmätningsman för att ta
reda på om en utomlands boende make har tillgångar i Finland som kan utmätas i enlighet med utsökningsbalken. Det går även att vända sig till
justitieministeriet för hjälp vid indrivning av underhållsbidrag i utlandet.
14.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen?
Kontaktuppgifterna till justitieministeriet är:
Adress:
Justitieministeriet
PB 25,
00023 Statsrådet
Tfn: +358 29516001
Fax: +358 9 1606 7524
e-post: central.authority@om.fi
Justitieministeriets webbplats finns på: http://oikeusministerio.fi/sv/framsida
Kontaktuppgifterna till Folkpensionsanstalten (FPA) är:
Internationell indrivning av underhåll utgör en egen enhet inom FPA och ligger i Helsingfors.
Adress:
FPA:s indrivningscenter,

Indrivningsenheten i Helsingfors,
Internationell indrivning av underhållsbidrag
PB 50,
00601 Helsingfors
Tfn: +35840 354 5469
Fax +358 20 635 3330
e-post: kv.erityisperinta@kela.fi
Folkpensionsanstaltens webbplats finns på: http://www.kela.fi/web/sv
Rättshjälpsbyråernas webbplatser finns på: https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index.html
Kontaktuppgifterna till de sociala myndigheterna i kommunen finns i telefonkatalogen eller kan erhållas genom finländska nummerupplysningstjänster. När
du ringer måste du ange vilken kommuns sociala myndigheter du vill komma i kontakt med. I Finland finns cirka 320 kommuner.
15 Vad händer om jag bor utomlands och underhållsmottagaren bor i medlemsstaten?
15.1 Kan man vända sig direkt till en sådan myndighet eller organisation i medlemsstaten?
Sökande i andra länder rekommenderas att kontakta den behöriga centralmyndigheten i sitt eget land, som sedan kontaktar justitieministeriet. (Se avsnitten
13, 14 och 15.)
Sökande kan också kontakta de finska myndigheterna direkt.
15.2 Hur kontaktar man den myndigheten eller organisationen och vilken form av hjälp kan bli aktuell?
Se svaren på fråga 15.
Om den underhållsberättigade (barn eller make) och den underhållsskyldige bor i olika länder, kan justitieministeriet hjälpa endera parten i ärendet samt
behöriga myndigheter i det främmande landet. Sökanden (det berättigade barnet eller maken) kan be ministeriet att se till att en dom, ett beslut eller ett
godkänt avtal om underhåll som upprättats i ett främmande land verkställs i Finland, och att underhåll som erhållits genom utmätning betalas till ett visst
bankkonto. Justitieministeriet kan emellertid inte betala underhåll på gäldenärens vägnar.
Olika internationella gällande ordningar (t.ex. EU:s förordning om underhåll, 2007 års Haagkonvention, bilaterala avtal, etc.,) innebär att justitieministeriets
funktioner som centralmyndighet även omfattar, t.ex., hjälp med att lokalisera en gäldenär eller borgenär, skaffa information om en gäldenärs eller borgenärs
inkomster, och hjälp med att fastställa föräldraskap, om så krävs för indrivning av underhåll.
16 Är medlemsstaten bunden av Haagprotokollet från 2007?
Ja.
17 Om medlemsstaten inte är bundet av Haagprotokollet från 2007, vilken lag är då tillämplig på underhållskrav enligt internationella regler på privaträttens
område? Vilka motsvarande internationella privaträttsliga regler gäller?
-----18 Vilka regler gäller i fråga om möjlighet till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister inom EU (enligt kapitel V i underhållsförordningen)?
Sökanden som i domstol eller inför annan myndighet i Finland företräds av justitieministeriet (på grund av dess funktioner som centralmyndighet inom ramen
för de olika gällande internationella ordningarna) eller en av justitieministeriet befullmäktigad person, får kostnadsfri rättshjälp, oberoende av
rättshjälpsreglerna på andra ställen i lagstiftningen.
Det gäller frågor som berör
1) fastställande av att ett beslut om underhåll som fattats i en annan stat ska erkännas eller kan verkställas i Finland,
2) fastställande av faderskap,
3) uppmaning till en förälder att betala underhåll till sitt barn,
4) en ändring av ett avtal om underhållsbidrag för ett barn, om sökanden är ett barn eller barnets företrädare.
Det som anges i punkterna 2–4 gäller dock endast om barnet är under 21 år när förfarandet inleds.
Om justitieministeriet, eller en av justitieministeriet befullmäktigad person, företräder en sökande när ett beslut om underhåll ska verkställas, behöver
sökanden inte stå för några kostnader i samband med verkställandet.
I andra fall kan en sökande begära offentlig rättshjälp. Rättshjälp innebär att sökanden kan få hjälp av ett lagkunnigt biträde helt eller delvis finansierat av
staten. Rättshjälpen omfattar alla slags rättsliga angelägenheter. I allmänhet är den begränsad till mål som behandlas i Finland. Den kan sökas på valfritt
rättshjälpsbyrå, oavsett var sökanden bor. Den mest praktiska lösningen är naturligtvis att kontakta den närmaste byrån. De sökande måste redovisa sina
inkomster, vilka utgifter ersättningen gäller samt tillgångar och skulder. En beskrivning måste också bifogas av det ärende för vilket rättshjälp söks, och
uppgifter om en eventuell rättsskyddsförsäkring som sökanden har. Mer information finns på: https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index.html
De berörda finska myndigheterna tar inte betalt för verkställighet av underhåll.
19 Vilka åtgärder har medlemsstaten vidtagit, för att se till att de uppgifter som beskrivs i artikel 51 i underhållsförordningen kan utföras?
Justitieministeriet har utsetts till centralmyndighet i enlighet med artikel 51 i förordningen. Det finns också kompletterande nationell lagstiftning om dess
funktioner i lagen om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag (1076/2010).
Senaste uppdatering: 23/05/2019
De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna
ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar
sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den
medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

