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elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain

(1077/2010) nimike, 1 ja 3 § sekä
lisätään lakiin uusi 3 a ja 3 b § sekä 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

L a k i
elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen ja elatusavun kansainvälisestä

perinnästä tehdyn yleissopimuksen soveltamisesta

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa annetaan täydentävät säännök-
set toimivallasta, sovellettavasta laista, pää-
tösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koske-
vissa asioissa annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 4/2009, jäljempänä asetus, sekä
lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun
kansainvälisestä perinnästä Haagissa 23 päi-
vänä marraskuuta 2007 tehdyn yleissopimuk-
sen, jäljempänä yleissopimus, soveltamisesta
Suomessa.

3 §

Päätöksen tunnustamisen ja täytäntöönpano-
kelpoisuuden vahvistava tuomioistuin

Asetuksen 27 artiklassa ja yleissopimuksen
23 artiklassa tarkoitettu hakemus elatusapua
koskevan päätöksen täytäntöönpanokelpoi-
seksi julistamisesta tutkitaan käräjäoikeu-
dessa. Toimivaltainen käräjäoikeus määräy-
tyy sen osapuolen asuinpaikan mukaan, jota
vastaan täytäntöönpanoa haetaan, tai täytän-
töönpanopaikkakunnan perusteella.

Asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa ja yleis-
sopimuksen 26 artiklassa tarkoitettu hakemus
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elatusapua koskevan päätöksen tunnustami-
sesta tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuo-
miopiirissä jollakin päätöksen osapuolella on
asuinpaikka tai, jos tällaista asuinpaikkaa ei
ole Suomessa, Helsingin käräjäoikeudessa.

3 a §

Päätöksen tiedoksiannosta huolehtiminen

Käräjäoikeus huolehtii tunnustamista tai
täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista kos-
kevan hakemuksen johdosta annetun päätök-
sen tiedoksiannosta.

3 b §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta 3 §:ssä tarkoitettuun
päätökseen säädetään asetuksen 32 artiklassa
ja yleissopimuksen 23 artiklassa. Muutosta
käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan hovioi-
keudelta tyytymättömyyttä ilmoittamatta.

5 §

Asiakirjojen kieli

— — — — — — — — — — — — —
Yleissopimuksen 25 artiklassa tarkoitetut

asiakirjat voidaan toimittaa paitsi suomen- ja
ruotsin- myös englanninkielisinä.

Tämän lain voimaantulosta säädetään val-
tioneuvoston asetuksella.
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