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N:o 104
(Suomen säädöskokoelman n:o 828/2007)

Laki
pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta
koskevia
kansainvälisyksityisoikeudellisia
määräyksiä sisältävän Suomen, Islannin,
Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn sopimuksen (SopS 20/1931) (pohjoismainen
avioliittokonventio) muuttamisesta Tukholmassa 26 päivänä tammikuuta 2006 tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset ovat lakina voimassa sellaisina
kuin Suomi on niihin sitoutunut.
HE 13/2007
LaVM 3/2007
EV 15/2007
30—2008

2§
Avioehtosopimukseen tai toisen sopimusvaltion lain soveltamisesta tehtyyn lainvalintasopimukseen pohjoismaisen avioliittokonvention 3 artiklassa tarkoitettujen puolisoiden
välillä, joiden asuinpaikka on Suomessa, ei
voida vedota puolison velkojaa vastaan, jollei
sopimusta ole jätetty maistraattiin rekisteröitäväksi siten kuin maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa (57/2005) säädetään.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun lainvalin-
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N:o 104

tasopimuksen rekisteröintiin ei voida vedota
sellaisen velkojan vahingoksi, jonka saatava
on syntynyt ennen sopimuksen rekisteröintiä,
jos puolisoiden asuinpaikka saatavan syntyessä oli Suomessa.
3§
Edellä 2 §:ssä tarkoitettujen sopimusten
rekisteröinnistä ja rekisteriin talletettavista
tiedoista on voimassa, mitä maistraattien
eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa

säädetään avioliittolaissa (234/1929) tarkoitetuista vastaavista asiakirjoista.
4§
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.
5§
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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N:o 105
(Suomen säädöskokoelman n:o 719/2008)

Tasavallan presidentin asetus
pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2008

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä,
säädetään:
1§
Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja
Ruotsin välillä 26 päivänä tammikuuta
2006 tehty sopimus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa
6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia
kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä
sisältävän sopimuksen (SopS 20/1931) muuttamisesta, jonka eduskunta on hyväksynyt
18 päivänä kesäkuuta 2007 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä elokuuta 2007 ja jota koskeva hyväksymiskirja
on talletettu Ruotsin ulkoasiainministeriöön
20 päivänä syyskuuta 2007, tulee voimaan 1
päivänä joulukuuta 2008 niin kuin siitä on
sovittu.

2§
Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,
lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta 24 päivänä
elokuuta 2007 annettu laki (828/2007) tulee
voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.
3§
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.
4§
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax

714

N:o 105

SOPIMUS
Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välinen sopimus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta
Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja
Ruotsin hallitukset ovat sopineet seuraavasta:
Artikla I
Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja
Tanskan kesken Tukholmassa 6 päivänä
helmikuuta 1931 tehtyä avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävää sopimusta muutetaan seuraavasti:
Sopimuksen 3 artikla muutetaan kuulumaan:
Jos puolisot ovat ja avioliittoon mennessään olivat jonkin sopimusvaltion kansalaisia, puolisoiden varallisuussuhteisiin sovelletaan sen sopimusvaltion lakia, johon puolisot
avioliittoon mennessään asettuivat asumaan.
Jos molemmat puolisot ovat myöhemmin
asettuneet asumaan johonkin toiseen sopimusvaltioon ja asuneet siellä vähintään kaksi
vuotta, sovelletaan kuitenkin tämän valtion
lakia. Jos kummallakin puolisolla on aikaisemmin avioliiton aikana ollut asuinpaikka
tässä valtiossa tai jos kumpikin on sen kansalainen, sen lakia sovelletaan kuitenkin välittömästi siitä alkaen, kun he ovat asettuneet
asumaan tähän valtioon.
Sopimukseen lisätään uusi 3 a artikla seuraavasti:
Puolisot, joita 3 artiklassa tarkoitetaan,
voivat sopia, että heidän varallisuussuhteisiinsa sovelletaan sen sopimusvaltion lakia,
jossa toisella tai kummallakin puolisolla on
asuinpaikka tai jonka kansalainen toinen tai
kumpikin puolisoista on sopimusta tehtäessä.
Sellainen sopimus lainvalinnasta voidaan
tehdä myös ennen avioliittoa.

Jos toinen tai kumpikin puolisoista on avioliiton aikana asettunut asumaan toiseen sopimusvaltioon, puolisot voivat sopia myös,
että sovelletaan sen sopimusvaltion lakia,
jossa molemmilla puolisoilla viimeksi oli
samanaikaisesti asuinpaikka.
Sopimukseen lisätään uusi 3 b artikla seuraavasti:
Puolison oikeus vallita jossakin sopimusvaltiossa olevaa kiinteää tai siihen verrattavaa omaisuutta taikka asuntoa määräytyy aina sen valtion lain mukaan.
Sopimukseen lisätään uusi 3 c artikla seuraavasti:
Puolisoiden varallisuussuhteisiin sovellettavan lain vaihtuminen ei vaikuta sitä aikaisemmin tehdyn oikeustoimen oikeusvaikutuksiin.
Avioehtosopimuksen määräysten pätevyys
arvioidaan kuitenkin sen sopimusvaltion lain
mukaan, jota sovelletaan puolisoiden varallisuussuhteisiin kysymyksen tullessa ajankohtaiseksi.
Sopimuksen 4 artikla muutetaan kuulumaan:
Sopimus lainvalinnasta tai avioehtosopimus, joka on solmittu 3 ja 3 a artiklassa tarkoitettujen puolisoiden kesken, on katsottava
muodoltaan päteväksi jokaisessa sopimusvaltiossa, jos se silloin, kun sopimus tehtiin,
täytti muotomääräykset sen sopimusvaltion
lain mukaan,
1. jota 3 tai 3 a artiklan mukaan sovellettiin
puolisoiden varallisuussuhteisiin; tai
2. jonka kansalaisia puolisot olivat tai toinen heistä oli.

N:o 105
Jos laissa ei ole muotomääräyksiä lainvalinnasta tehdylle sopimukselle, sen pätevyys
arvioidaan avioehtosopimusta koskevien
muotomääräysten nojalla.
Jokainen sopimusvaltio voi määrätä lainvalinnasta tehdyn sopimuksen tai avioehtosopimuksen pätevyyden kolmatta henkilöä vastaan riippumaan siitä, että sopimus tai avioehto rekisteröidään sen lain mukaisesti.
Sopimukseen lisätään uusi 4 a artikla seuraavasti:
Puolisoiden varallisuussuhteita koskevia
artikloja ei sovelleta, jos puolisot, joita 3 artiklassa tarkoitetaan, ovat myöhemmin asettuneet asumaan valtioon, joka ei ole tämän
sopimuksen osapuoli.
Artikla II
Tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta, jos puolisoiden avioliitto on purkautunut
tai puolisoille on myönnetty asumusero ennen tämän sopimuksen voimaantuloa.
Artikla III
Sopimusta ei sovelleta Färsaarilla eikä
Grönlannissa, mutta se voidaan Tanskan perhe- ja kuluttaja-asiain ministeriön neuvoteltua muiden sopimusvaltioiden oikeusministeriöiden kanssa saattaa siellä voimaan sellaisin poikkeuksin, joita Färsaarten tai Grönlannin erityiset olot voivat edellyttää.
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Artikla IV
Sopimusvaltiot voivat yhtyä tähän sopimukseen
a) allekirjoittamalla sen tekemättä ratifiointia tai hyväksymistä koskevaa ehtoa, tai
b) allekirjoittamalla sen ratifiointia tai hyväksymistä koskevin ehdoin ja sen jälkeen
ratifioimalla tai hyväksymällä sen.
Ratifiointiasiakirjat talletetaan Ruotsin ulkoasiainministeriöön.
Sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa kahden kuukauden kuluttua siitä, kun kaikki sopimusvaltiot ovat yhtyneet sopimukseen. Ruotsin ulkoasiainministeriö ilmoittaa sopimusvaltioille ratifiointiasiakirjojen tallettamisesta ja sopimuksen voimaantulon ajankohdasta.
Artikla V
Tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Ruotsin ulkoasiainministeriöön, joka
toimittaa kullekin sopimusvaltiolle siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen.
Tämän vakuudeksi ovat valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
Laadittu Tukholmassa 26 päivänä tammikuuta 2006 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena,
jossa on ruotsiksi kaksi tekstiä, toinen Suomea ja toinen Ruotsia varten ja joilla kaikilla
teksteillä on yhtäläinen pätevyys.

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ
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