Νομικό πλαίσιο που διέπει το οικογενειακό δίκαιο και ειδικότερα περιπτώσεις γονικών
απαγωγών στη Φινλανδία
Απαγωγή ανηλίκων στη Φινλανδία και μεταφορά τους στο εξωτερικό
 Στην περίπτωση μεταφοράς σε κράτος που έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της
Χάγης, η κεντρική αρχή είναι το φινλανδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.
 Στην περίπτωση μεταφοράς σε μη-συμβαλλόμενο κράτος, η κεντρική αρχή είναι το
φινλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Απαγωγή ανηλίκων στο εξωτερικό και μεταφορά τους στη Φινλανδία
 Στην περίπτωση μεταφοράς από κράτος που έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της
Χάγης, η διαδικασία στη Φινλανδία περιλαμβάνει την εξέταση της υπόθεσης σε
φινλανδικό δικαστήριο για την επιστροφή του παιδιού, με κεντρική αρχή το
Υπουργείο Δικαιοσύνης.
 Στην περίπτωση μεταφοράς από μη-συμβαλλόμενο κράτος, η διαδικασία στη
Φινλανδία περιλαμβάνει την κίνηση νομικής διαδικασίας για την αναγνώριση ξένης
δικαστικής απόφασης περί κρατικής επιμέλειας.
 Στην περίπτωση παράνομης μεταφοράς ανηλίκου στη Φινλανδία, ο γονέας θα πρέπει
να επικοινωνήσει με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τις απαγωγές παιδιών στη
χώρα καταγωγής του. Εάν το παιδί έχει απαχθεί από άλλο συμβαλλόμενο κράτος, ο
γονέας θα πρέπει να παραδώσει την αίτηση για την επιστροφή του παιδιού στο
φινλανδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, την κεντρική αρχή της Φινλανδίας, η οποία θα
προωθηθεί στη συνέχεια στο Εφετείο του Ελσίνκι. Συνήθως, οι εν λόγω περιπτώσεις
απαγωγής ανηλίκων επιλύονται γρήγορα. Η Φινλανδική Ένωση για τα Απαχθέντα
Παιδιά μπορεί να παράσχει υποστήριξη στη φινλανδική και την αγγλική γλώσσα.


Για την εξεύρεση δικηγόρου στη Φινλανδία που να ασχολείται με ζητήματα απαγωγής
ανηλίκων, οι γονείς καλούνται να επικοινωνήσουν με:
- την Κρατική Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας
https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index/oikeusavustaja/publiclegalaidoffices.html
- τον Φινλανδικό Δικηγορικό Σύνδεσμο
https://www.asianajajaliitto.fi/en/legal_services/find_a_lawyer
- τη Φινλανδική Ένωση για τα Απαχθέντα Παιδιά
https://ensijaturvakotienliitto.fi/kaapatutlapset/sv/

Απαγωγή ανηλίκων σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης
 Ως η κεντρική αρχή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης καλείται να λάβει τα ακόλουθα μέτρα:
- να εντοπίσει το απαχθέν παιδί
- να πετύχει μια φιλική επίλυση της υπόθεσης και να εξασφαλίσει την εκούσια
επιστροφή του παιδιού
- να παράσχει συμβουλές κατά τη σύνταξη της αίτησης για επιστροφή του παιδιού
- να διαβιβάσει την αίτηση στην κεντρική αρχή του άλλου συμβαλλόμενου κράτους
- να διατηρήσει επαφή με τις κεντρικές αρχές σε άλλα κράτη

-

να ζητήσει πληροφορίες για τη νομοθεσία και την πρακτική του άλλου κράτους

Απαγωγή ανηλίκων σε μη-συμβαλλόμενα κράτη
 Το Υπουργείο Εξωτερικών και οι Διπλωματικές Αποστολές της Φινλανδίας μπορούν να
παράσχουν υποστήριξη:
- για την επίτευξη μιας φιλικής συμφωνίας, για παράδειγμα, επικοινωνώντας και
διατηρώντας επαφή με τον απαγωγέα γονέα και το παιδί
- στην αναγνώριση του τόπου και της κατάστασης που βρίσκεται το παιδί
- στην εξεύρεση συμβούλου ή άλλης νομικής συνδρομής βάσει της τοπικής
νομοθεσίας
- στην αναζήτηση γενικών πληροφοριών για τη σχετική νομοθεσία του εν λόγω
κράτους
- κατά τη διαβίβαση πληροφοριών και σχετικών εγγράφων στις αρμόδιες αρχές
- στις πρακτικές ρυθμίσεις για την επιστροφή του παιδιού
 Οι Διπλωματικές Αποστολές συμβάλλουν στην εκούσια επιστροφή του παιδιού και
στην επίτευξη φιλικής συμφωνίας για την επιστροφή του, αλλά δε μπορούν:
- να βοηθήσουν στην επανάκτηση του παιδιού (reabducting)
- να ενεργήσουν ως δικηγόροι
- να επηρεάσουν τη δίκη και την τελική απόφαση του δικαστηρίου
- να παραβιάσουν τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της εν λόγω χώρας
 Τα μέτρα που λαμβάνονται δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη διαδικασία
επιστροφής του παιδιού που απαιτείται από το νομικό σύστημα της οικείας χώρας.

