Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Laki
avioliittolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan avioliittolain (234/1929) 50, 126 ja 128 §, sellaisina kuin ne ovat, 50
§ laissa 411/1987 sekä 126 ja 128 § laissa 1226/2001, seuraavasti:
50 §
Puolisot voivat tehdä keskenään sopimuksen 47 tai 48 §:n nojalla toiselle
puolisolle suoritettavasta elatusavusta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti sekä
esitettävä sen kunnan sosiaalilautakunnan vahvistettavaksi, jossa puolisolla tai
toisella heistä on asuinpaikka.
Jos kummallakaan puolisolla ei ole Suomessa asuinpaikkaa, mutta Suomen
tuomioistuin on toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta
ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 3 tai 6 artiklan mukaan
toimivaltainen elatusta koskevassa asiassa, sosiaalilautakunta voi vahvistaa 1
momentissa tarkoitetun sopimuksen, jos osapuolet ovat elatusvelvoitteisiin
sovellettavasta laista Haagissa 23 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn
pöytäkirjan 7 artiklan mukaisesti sopineet, että elatusvelvoitteeseen
sovelletaan Suomen lakia. Sopimus on esitettävä vahvistettavaksi Helsingin
kaupungin sosiaalilautakunnalle.
Ennen sopimuksen vahvistamista sosiaalilautakunnan on harkittava,
voidaanko sopimusta pitää kohtuullisena ottaen huomioon puolison elatuksen
tarve, toisen puolison maksukyky sekä muut asiaan vaikuttavat seikat.
Sopimus, jonka sosiaalilautakunta on vahvistanut, voidaan panna täytäntöön
niin kuin tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös.
126 §
Suomen tuomioistuin voi tutkia avioliiton henkilökohtaisia oikeusvaikutuksia
koskevan asian, jos vastaajalla on Suomessa asuin- tai kotipaikka.
Suomen tuomioistuin, joka on toimivaltainen avioeroa koskevassa asiassa, voi
tuon asian yhteydessä tutkia sellaisen avioliiton henkilökohtaisia
oikeusvaikutuksia koskevan asian, jonka ratkaiseminen on tarpeen avioeron
vuoksi.
Toimivaltaan elatusvelvoitteita koskevissa asioissa sovelletaan kuitenkin
toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa
annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 4/2009.

128 §
Avioliiton henkilökohtaisiin oikeusvaikutuksiin sovelletaan sen valtion lakia,
missä kummallakin puolisolla on kotipaikka. Jos puolisoilla ei ole kotipaikkaa
samassa valtiossa, sovelletaan sen valtion lakia, missä kummallakin puolisolla
viimeksi avioliiton aikana oli kotipaikka, jos toisen puolison kotipaikka on yhä
siellä. Muissa kuin edellä tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan sen valtion
lakia, johon puolisoilla kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on
läheisin yhteys.
Asiassa, joka koskee oikeutta elatukseen, sovelletaan kuitenkin sen valtion
lakia, joka määrätään sovellettavaksi elatusvelvoitteisiin sovellettavasta laista
Haagissa 23 päivänä marraskuuta 2007 tehdyssä pöytäkirjassa.
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