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Høring - Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse 
av voksne 

Vi viser til brev 02.12.2015 vedrørende høring om undertegning og ratifikasjon av 
Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksene. Videre viser vi 
forslaget i samme brev til nye regler i vergemålsloven om kompetanse, lovvalg, anerkjennelse og 
fullbyrding i saker om vergemål for voksne med tilknytning til utlandet. 

Det blir stadig mer vanlig at personer flytter over landegrensene eller har sterk tilknytning til 
flere land eller har eiendeler i disse. På denne bakgrunn støtter Fylkesmannen i Hedmark 
forslaget om å innføre interlegale regler på vergemålsrettens område som kan anvendes overfor 
både barn og voksne under vergemål. 

Fylkesmannen synes imidlertid det er vanskelig fullt ut å se konsekvensene av forslaget om å 
ratifisere Haagkonvensjonen av 2000 og forslaget om nytt kapitel 12 i vergemålsloven. 
Fylkesmannen savner en tyderligere omtale av hva forslaget i praksis vil innebære for 
fylkesmannens behandling av vergemålssaker der personen under vergemål har tilknytning til 
flere land. Det bør i enda større grad komme fram hva fylkesmannens oppgave og ansvar vil 
være i disse sakene. Det samme gjelder for sentralmyndigheten. 

Gjeldende vergemålslov§ 21 har regler om hva vergemålet innebærer og hvordan vergemålets 
rekkevidde skal fastsettes. Høringsforslaget er ment å fange opp tilsvarende 
beskyttelsesordninger i andre stater som vårt vergemålsinstitutt. Disse utenlandske 
«vergemålene» vil kunne ha en utforming som kan fremstå som annerledes enn det norske 
vergemålet. En viktig oppgave blir derfor å få brakt på det rene hva det utenlandske vergemålet 
innebærer i den enkelte sak og hvilken rekkevidde det har. 
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Fylkesmannen stiller derfor spørsmålet om ikke sentralmyndigheten ved en anerkjennelse av en 
utenlandsk avgjørelse om vergemål samtidig bør kunne gis mulighet til å klargjøre hva det 
utenlandske vergemålet innebærer og rekkevidden det har sett i forhold til norsk rett, eventuelt 
bestemme at den utenlandske avgjørelsen skal ha samme rettsvirkning som om vergemålet 
hadde vært opprettet i Norge. 

Av høringsforslagets§ 100 går fram at har saken vesentlig tilknytning til en annen stat kan 
lovregler om vergemål i denne staten anvendes eller tas i betraktning såfremt dette må antas å 
ville være til fordel for den saken gjelder. Fylkesmannen er helt enig med utrederen i at det vil 
være fremmed for en fylkesmannen å benytte fremmede rettsregler i en vergemålssak, hva 
enten det gjelder å sette noen under vergemål, praktiseringen av vergemålet, herunder 
forvaltningen av formuen. Det synes som om dette forslaget vil kunne bli svært krevende å 
gjennomføre for både fylkesmannen og vergen. 

Dersom høringsforslaget blir gjennomført, blir det viktig at det utarbeides tydelige og detaljerte 
retningslinjer eller veiledninger på hvordan sentralmyndigheten og fylkesmennene skal 
håndtere slike saker. Det bør også gis veiledning på hva som blir bestemmende for vergens 
oppgaver og utførelse av oppdraget. 

Med hilsen 

Bernhard A Caspari e.f. 
direktør 

Hanne Kristin Bratlie 
seniorrådgiver 
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