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Tasavallan presidentin asetus

61/2011

toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn
yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voi-

maantulosta

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Toimivallasta, sovellettavasta laista, toi-

menpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpa-
nosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuu-
seen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa
Haagissa 19 päivänä lokakuuta 1996 tehty
yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen
siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toi-
mivaltaan 26 päivänä toukokuuta 2009 ja ta-
savallan presidentti 12 päivänä kesäkuuta
2009. Hyväksymiskirja on talletettu Alanko-
maiden kuningaskunnan ulkoasiainministe-
riön huostaan 19 päivänä marraskuuta 2010.

2 §
Toimivallasta, sovellettavasta laista, toi-

menpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpa-
nosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuu-
seen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa
tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
ja sopimuksen soveltamisesta annettu laki
(435/2009) tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2011.

3 §
Suomi on allekirjoittaessaan yleissopimuk-

sen antanut seuraavan selityksen:
Yleissopimuksen 23, 26 ja 52 artikla anta-

vat sopimuspuolille jonkin verran jousta-
vuutta, jotta ne voivat soveltaa yksinkertaista
ja nopeaa järjestelmää tuomioiden tunnusta-
misessa ja täytäntöönpanossa. Yhteisön sään-
nöissä säädetään tunnustamis- ja täytäntöön-
panojärjestelmästä, joka on vähintään yhtä
suotuisa kuin yleissopimuksessa vahvistetut
säännöt. Tämän mukaisesti jossakin Euroo-
pan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevan tuo-
mioistuimen yleissopimuksen soveltamis-
alaan kuuluvissa asioissa antama tuomio tun-
nustetaan tai pannaan täytäntöön Suomessa
soveltamalla yhteisön lainsäädännön asiaa
koskevia sisäisiä sääntöjä.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 9/2011)



4 §
Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-

liskuuta 2011.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Astrid Thors
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