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L a g

682/2015

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Beslut om erkännande och verkställbarhet

En sådan ansökan om verkställbarhetsför-
klaring som avses i artikel 45 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr
650/2012 om behörighet, tillämplig lag, er-
kännande och verkställighet av domar samt
godkännande och verkställighet av officiella
handlingar i samband med arv och om inrät-
tandet av ett europeiskt arvsintyg, ska prövas
av en tingsrätt. Bestämmelser om vilken
tingsrätt som är behörig i ärendet finns i
artikel 45.2.

En i artikel 39.2 i förordningen avsedd
ansökan om huruvida en dom som getts i en
medlemsstat ska erkännas eller inte, ska prö-
vas av den tingsrätt inom vars domkrets nå-
gon av de parter som beslutet avser är bosatt.
Om ingen av de parter som beslutet avser är
bosatt i Finland, ska ansökan prövas av Hel-
singfors tingsrätt.

2 §

Sökande av ändring i tingsrättens beslut

Ändring i tingsrättens avgörande enligt 1 §
söks hos hovrätten utan att missnöje anmäls.

3 §

Europeiskt arvsintyg

Ett europeiskt arvsintyg enligt den förord-
ning som nämns i 1 § utfärdas av magistra-
ten.

Om det finns behov av att koncentrera
behandlingen av ärenden som gäller europe-
iska arvsintyg till en eller flera magistrater för
att effektivisera verksamheten, utfärdas när-
mare bestämmelser om vilka magistrater som
är behöriga i ärenden som gäller utfärdande
av arvsintyg samt om grunderna för fördel-
ningen av behörigheten mellan magistraterna
genom förordning av finansministeriet.
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I ett sådant beslut av magistraten som av-
ses i artikel 72 i förordningen får ändring
sökas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Ändring i förvaltnings-
domstolens beslut får sökas genom besvär
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd.

4 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 17 augusti
2015.

Helsingfors den 22 maj 2015
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