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Horing - Mulig ratifikasjon av Haag-konvensjonen av 23.11.2007 om internasjonal
innkreving av barnebidrag og andre former for familiebidrag

Det vises til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 27. januar 2009 om
ovennevnte sak. Utenriksdepartementet har følgende kommentarer i saken:

For å kunne ratifisere Haag-konvensjonen av 23. november 2007 om internasjonal
innkreving av barnebidrag og andre former for familiebidrag, må prosedyren for
traktatinngåelse følges.

Etter konvensjonens artikkel 58 er den gjenstand for undertegning med etterfølgende
ratifikasjon. For å kunne slutte seg til konvensjonen må det først fremmes en kongelig
resolusjon om undertegning. Dersom konvensjonen i tillegg nødvendiggjør lovendringer
og eller må anses som en sak av særlig viktighet, er Stortingets samtykke til ratifikasjon
også nødvendig i medhold av Orl. § 26, annet ledd. Det er opplyst at den nye Haag-
konvensjonen skal avløse Overenskomst om anerkjennelse og fullbyrdelse av
avgjørelser om underholdsbidrag til barn av 15. april 1958 og Konvensjon om
anerkjennelse og fullbyrdelse av avgjørelser om underholdsbidrag av 2. oktober 1973.
Begge disse konvensjonene ble i sin tid ratifisert etter Stortingets samtykke.
Fagdepartementet må gi en tilråding om avtalens viktighet, men det kan vel være grunn
til å anta at ratifikasjon av den nye Haag-konvensjonen også vil kreve Stortingets
samtykke.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet må som fagdepartement for konvensjonen
utarbeide utkast til kongelig resolusjon om undertegning og utkast til
stortingsproposisjon om samtykke til ratifikasjon for Utenriksdepartementet, som
fremmer traktatsaker overfor regjering og Storting.
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I stortingsproposisjonen må det bl.a. også redegjøres for eventuelle forbehold eller
erklæringer som skal avgis på norsk side.

Etter at Stortingets samtykke til ratifikasjon er innhentet vil det blir fremmet en kgl. res
om ratifikasjon, deretter utarbeidet et ratifikasjonsinstrument som vil bli deponert hos
depositar for konvensjonen.
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