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avioliittolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan avioliittolain (234/1929) 123 ja 124 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1226/2001,

sekä
muutetaan 121, 122 ja 125 §, sellaisina kuin ne ovat, 121 ja 122 § laissa 1226/2001 sekä

125 § laissa 1154/2004, seuraavasti:

121 §
Avioeroa tai asumuseroa taikka avioliiton

pätemättömäksi tai mitättömäksi julistamista
koskeva vieraassa valtiossa annettu päätös
tunnustetaan Suomessa ilman eri vahvistusta.

Vieraassa valtiossa annettua päätöstä ei
kuitenkaan tunnusteta, jos:

1) päätöksen antaneen viranomaisen toimi-
valta ei ole perustunut kummankaan puolison
asuin- tai kotipaikkaan taikka kansalaisuu-
teen;

2) tunnustaminen on selvästi vastoin Suo-
men oikeusjärjestyksen perusteita;

3) päätös on annettu pois jäänyttä vastaajaa
vastaan eikä haastehakemusta tai vastaavaa
asiakirjaa ole annettu vastaajalle tiedoksi niin
hyvissä ajoin ja sillä tavalla, että vastaaja
olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa,
paitsi jos vastaajan todetaan yksiselitteisesti
hyväksyneen päätöksen;

4) päätös on ristiriidassa sellaisen Suo-
messa annetun päätöksen kanssa, joka on an-
nettu oikeudenkäynnissä samojen asianosais-
ten välillä; taikka

5) päätös on ristiriidassa muussa valtiossa
samojen asianosaisten välillä aikaisemmin
annetun päätöksen kanssa ja tämä aikaisem-
min annettu päätös täyttää ne edellytykset,
jotka ovat tarpeen sen tunnustamiseksi Suo-
messa.

122 §
Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta

vahvistaa, tunnustetaanko vieraassa valtiossa
annettu päätös Suomessa.

Käräjäoikeuden on varattava toiselle puoli-
solle tilaisuus tulla kuulluksi, jos kuuleminen
on tarpeen asian selvittämiseksi ja hänen
olinpaikkansa on vaikeuksitta selvitettävissä.
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125 §
Mitä 121 ja 122 §:ssä säädetään, sovelle-

taan ainoastaan, jollei 119 §:n 5 momentissa
mainitusta neuvoston asetuksesta tai Suomea
sitovasta valtiosopimuksesta muuta johdu.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Asiaan, joka on tullut vireille ennen tämän
lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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