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Laki
avioliittolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan avioliittolain (234/1929) 127 §, sellaisena kuin se on laeissa 1226/2001 ja

929/2002, sekä
lisätään lakiin uusi 127 a §, uusi 138 a § ja sen edelle uusi väliotsikko, uusi 138 b §

sekä uusi 138 c § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

4 luku

Aviopuolisoiden oikeussuhteet

Suomen tuomioistuinten kansainvälinen toimivalta

127 §
Suomen tuomioistuinten toimivallasta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa sää-

detään tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan
lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla aviovarallisuussuhteita kos-
kevissa asioissa annetussa neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1103.

Suomen maistraatti voi rekisteröidä avioehtosopimuksen tai sopimuksen, jolla määrä-
tään aviovarallisuussuhteisiin sovellettavasta laista, vaikka Suomen tuomioistuimilla ei
1 momentin mukaan olisi kelpoisuutta tutkia puolisoiden aviovarallisuussuhteita koske-
vaa asiaa.

127 a §
Tuomioistuimen on keskeytettävä aviovarallisuussuhteita koskevan asian käsittely, jos

sama asia on jo aikaisemmin tullut vireille vieraassa valtiossa ja on syytä olettaa, että siellä
annettava päätös voidaan 138 a ja 138 b §:n mukaan tunnustaa Suomessa.

Asian käsittelyä ei kuitenkaan tule keskeyttää ja keskeytetyn asian käsittelyä tulee jat-
kaa, jos on syytä olettaa, että asiaa ei kohtuullisessa ajassa saada käsitellyksi kyseisessä
vieraassa valtiossa tai jos asian käsittely Suomessa on muutoin erityisestä syystä tarpeen.

Vieraassa valtiossa annetun päätöksen tunnustaminen

138 a §
Vieraan valtion tuomioistuimen lainvoimainen päätös puolisoiden aviovarallisuussuh-

teista tunnustetaan Suomessa, jos päätös oli annettu valtiossa:
1) jossa vastaajalla oli asuinpaikka;
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2) jossa puolisoilla oli viimeinen yhteinen asuinpaikka ja jossa toinen puolisoista yhä
asui asian tullessa vireille tai kuollessaan; tai

3) jonka tuomioistuimen toimivallan vastaaja hyväksyi asian tultua vireille.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös tunnustetaan ilman eri vahvistusta. Helsingin

käräjäoikeus voi kuitenkin hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko päätös Suomessa.

138 b §
Poiketen siitä, mitä 138 a §:ssä säädetään, vieraassa valtiossa annettua päätöstä ei kui-

tenkaan tunnusteta, jos:
1) päätös on tehty vastaajan poissa ollessa eikä haastehakemusta tai vastaavaa asiakir-

jaa ole annettu tiedoksi vastaajalle niin hyvissä ajoin ja siten, että hän olisi voinut valmis-
tautua vastaamaan asiassa;

2) päätös on ristiriidassa Suomessa annetun päätöksen kanssa;
3) päätös on ristiriidassa sellaisen toisessa vieraassa valtiossa annetun päätöksen kans-

sa, joka tunnustetaan Suomessa ja johon johtanut oikeudenkäynti oli tullut vireille aikai-
semmin kuin oikeudenkäynti, jossa annetun päätöksen tunnustamisesta on kysymys;

4) Suomessa tai toisessa vieraassa valtiossa on vireillä oikeudenkäynti, joka voi johtaa
päätökseen, jonka vuoksi kysymyksessä olevaa päätöstä ei 2 tai 3 kohdan mukaan tunnus-
teta; tai

5) päätöksen tunnustaminen olisi vastoin Suomen oikeusjärjestyksen perusteita.

Vieraassa valtiossa annetun päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

138 c §
Vieraassa valtiossa puolisoiden aviovarallisuussuhteista annettu siellä täytäntöönpa-

nokelpoinen päätös, joka tunnustetaan Suomessa, voidaan panna täällä täytäntöön, jos
Helsingin käräjäoikeus on hakemuksesta julistanut sen täytäntöönpanokelpoiseksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä tammikuuta 2019.
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