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Asia: Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: Ehdotus 
neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta 
lainsäädännöstä, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja 
yhteistyöstä elatusapuun liittyvissä asioissa (KOM(2005)0649 – C6-0079/2006 
– 2005/0259(CNS))1

Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 11. tammikuuta 2007 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 35 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä ja asianmukaisuudesta.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 30. tammikuuta 2007.

Ehdotetun oikeusperustan muodostavat 61 artiklan c kohta ja 67 artiklan 2 kohta. Viittauksella 
67 artiklan 2 kohtaan pyritään osoittamaan, että ehdotettu säädös koskee perheoikeutta eikä 
siten 67 artiklan 5 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetyn poikkeuksen johdosta kuulu 
yhteispäätösmenettelyn piiriin.

EY:n perustamissopimuksen voimassaolevat määräykset 

61 artiklan c alakohta
Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamiseksi asteittain neuvosto 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä..
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toteuttaa:

c) 65 artiklan mukaiset oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa koskevat 
toimenpiteet;

65 artikla
Toimenpiteitä, jotka koskevat oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa, joiden 
vaikutukset ulottuvat rajojen yli, ja joita toteutetaan 67 artiklan mukaisesti ja siinä määrin 
kuin ne ovat tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, ovat:

a) seuraavilla aloilla tapahtuva kehittäminen ja yksinkertaistaminen:
– oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa valtiosta toiseen koskeva 

järjestelmä,
– todisteiden vastaanottamista koskeva yhteistyö,
– siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden ja muiden päätösten 

tunnustaminen ja täytäntöönpano;

b) lainvalintaa ja tuomioistuimen toimivallan määräytymistä koskevien jäsenvaltioiden 
sääntöjen yhteensopivuuden edistäminen;

c) riita-asiain oikeudenkäyntien moitteettoman sujumisen esteiden poistaminen edistämällä 
tarvittaessa riita-asiain oikeudenkäyntiä koskevien jäsenvaltioissa sovellettavien 
säännösten yhteensopivuutta.

67 artiklan 1–2 kohta
1. Amsterdamin sopimuksen voimaantuloa seuraavan viiden vuoden siirtymäkauden aikana 

neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion 
aloitteesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan.

2. Tämän viiden vuoden kuluttua:
– neuvosto tekee ratkaisunsa komission ehdotuksesta; komissio käsittelee 

jäsenvaltioiden sille esittämät pyynnöt, jotka koskevat ehdotuksen tekemistä 
neuvostolle,

– neuvosto tekee Euroopan parlamenttia kuultuaan yksimielisesti päätöksen siitä, että 
251 artiklassa tarkoitettua menettelyä sovelletaan kaikkiin tässä osastossa 
tarkoitettuihin aloihin tai osaan niistä, ja mukautetaan yhteisöjen tuomioistuimen 
toimivaltaa koskevia määräyksiä.

67 artiklan 5 alakohta
5. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa määrätään, neuvosto hyväksyy 251 artiklassa määrättyä 

menettelyä noudattaen:
– 63 artiklan 1 kohdassa sekä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet 

edellyttäen, että neuvosto on antanut etukäteen tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 
yhteisön säädökset, joissa on määritelty näitä asioita koskevat yhteiset säännöt ja 
keskeiset periaatteet,

– 65 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet lukuun ottamatta perheoikeutta koskevia 
kysymyksiä.
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Asetusehdotuksen tavoite ja sisältö 

Asetusehdotuksella pyritään poistamaan kaikki esteet, jotka haittaavat elatusavun perimistä 
Euroopan unionissa siviiliasioissa noudatettavaa vastavuoroista tunnustamista koskevan 
ohjelman (hyväksytty 30. marraskuuta 2000) sekä yhteisen toimintasuunnitelman (hyväksytty 
2. ja 3. kesäkuuta 2005) mukaisesti. 

Ehdotetun asetuksen tavoitteita ja sisältöä voidaan johdannon ja säädöstekstin osalta 
analysoida seuraavasti:

Johdanto-osan 7 kappaleen mukaan asetuksen tavoitteena antaa elatusapuun oikeutetulle 
mahdollisuus saada jäsenvaltiossa helposti päätös, joka on ilman eri toimenpiteitä 
täytäntöönpanokelpoinen missä tahansa muussa jäsenvaltiossa ja jonka täytäntöönpano on 
yksinkertaista ja nopeaa.

Tätä varten asetuksella pyritään kokoamaan yhteen välineeseen kaikki toimenpiteet, jotka 
ovat tarpeen elatusavun perimiseksi Euroopan yhteisössä. Se sisältää siksi tuomioistuinten 
toimivallan määräytymistä, lainvalintasääntöjä, ulkomaisten tuomioistuimien tuomioiden 
täytäntöönpanokelpoisuutta ja täytäntöönpanoa sekä yhteistyötä koskevia sääntöjä (johdanto-
osan 8 kappale).

Asetus kattaa kaikki elatusvastuut, jotka johtuvat perhesuhteista tai suhteista, joiden 
vaikutukset ovat perhesuhteisiin verrattavissa, jotta varmistetaan kaikkien elatusapuun 
oikeutettujen tasapuolinen kohtelu (johdanto-osan 9 kappale).

Johdanto-osan 10 kappaleessa täsmennetään, että kansainvälistä toimivaltaa koskevat säännöt 
eroavat hieman niistä, joita sovelletaan asetuksen (EY) N:o 44/2001 ("Bryssel I") johdosta, 
koska tavoitteena on kattaa tapaukset, joissa asianosaisten ja jäsenvaltion välillä on riittävä 
yhteys. Vaikka vastaajan asuinpaikka on Euroopan unionin ulkopuolisessa valtiossa, tämä ei 
enää saa olla syy jättää soveltamatta yhteisön säännöksiä ja turvautua kansalliseen 
lainsäädäntöön.

Johdanto-osan 11 kappaleessa selitetään, että asianosaiset voivat yhteisesti sopia 
toimivaltaisesta tuomioistuimesta, paitsi jos kyseessä on alaikäisen lapsen elatusapu, jolloin 
halutaan suojella heikompaa osapuolta. 

Johdanto-osan 12 kappaleessa muistutetaan tarpeesta säätää selkeästä ja tehokkaasta 
järjestelmästä vireilläolevien ja toisiinsa liittyvien kanteiden ratkaisemiseksi.

Johdanto-osan 13 kappaleessa korostetaan, että lainvalintasääntöjä on sovellettava ainoastaan 
elatusapuun, eivätkä ne määritä, mitä lakia sovelletaan niiden perhesuhteiden vahvistamiseen, 
joihin elatusvastuu perustuu.

Johdanto-osan 14, 15 ja 16 kappale koskevat sovellettavaa lakia (perusperiaate: ensisijaisesti 
on sovellettava elatusapuun oikeutetun asuinpaikan lakia, mutta toissijaisesti on sovellettava 
tuomioistuinvaltion tai toisen valtion lakia, johon elatusvastuulla on kiinteä yhteys). 
Sovellettavasta laista voidaan myös sopia, jos täytetään tietyt ehdot, jotka on suunniteltu 
erityisesti suojelemaan lapsia ja haavoittuvassa asemassa olevia aikuisia. 
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Johdanto-osan 17 kappaleen mukaan elatusvelvollista on suojeltava määräytyvän lain 
valinnassa sellaisissa tilanteissa, joissa elatusavun saantiperusteeksi esitettyjä perhesuhteita ei 
yleisesti pidetä etuoikeutettuina. Tällaisia tapauksia voivat erityisesti olla sivusukulaisten ja 
avioliiton kautta sukua olevien henkilöiden väliset suhteet, jälkeläisten elatusvastuu ylenevää 
polvea olevia sukulaisia kohtaan tai elatusapu avioliiton purkautumisen jälkeen.

Johdanto-osan 18 kappaleessa selitetään, että elatusavusta jossakin jäsenvaltiossa tehty päätös 
olisi tunnustettava ja sen olisi oltava täytäntöönpanokelpoinen muissa jäsenvaltioissa 
vaatimatta minkään erityisen menettelyn noudattamista. Kaikkien välivaiheen toimenpiteiden 
poistamiseksi menettelysäännöt on yhdenmukaistettava vähimmäistasolla. Tällä on 
varmistettava tasapuolisen oikeudenkäynnin vaatimusten noudattaminen yhteisten normien 
mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

Johdanto-osan 19 kappaleen mukaan jäsenvaltiossa tehty elatusapupäätös olisi pantava 
nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön kaikissa muissa jäsenvaltioissa. Elatusapu olisi voitava
pidättää elatusvelvollisen palkasta ja veloittaa suoraan pankkitililtä.

Virallisia asiakirjoja ja jossakin jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisia osapuolten välisiä 
sopimuksia olisi pidettävä tuomioiden veroisina (johdanto-osan 20 kappale).

Johdanto-osan 21 kappaleessa käsitellään jäsenvaltioissa nimettäviä keskusviranomaisia, jotka 
vastaavat tietojenvaihdosta ja mahdollistavat elatusavun perimisen. 

Säädös jakautuu yhdeksään lukuun.

I luvussa käsitellään soveltamisalaa ja määritelmiä, ja 1 artiklassa ("Soveltamisala") 
säädetään, että "asetusta sovelletaan elatusvastuuseen, joka johtuu perhesuhteista tai suhteista, 
joiden vaikutukset ovat sovellettavan lainsäädännön nojalla perhesuhteisiin verrattavissa". On 
syytä huomata, että 2 artiklassa määritellyt termit ("tuomioistuin", "tuomari", "tuomio", 
"virallinen asiakirja", "tuomion antanut jäsenvaltio", "täytäntöönpaneva jäsenvaltio", 
"tuomion antanut tuomioistuin", "elatusapuun oikeutettu" ja "elatusvelvollinen") eivät 
(englanninkielisessä versiossa) erityisesti liity perheoikeuteen tai niitä ei määritellä 
perheoikeuden termeinä.

II luku koskee toimivaltaa (yleinen toimivalta, tuomioistuimen toimivaltaa koskeva sopimus, 
vastaajan saapuvillaoloon perustuva toimivalta, toimivalta muissa tapauksissa, 
vireilläolovaikutus, toisiinsa liittyvät kanteet, asian paneminen vireille tuomioistuimessa, 
väliaikaiset toimenpiteet ja turvaamistoimet, toimivallan tutkiminen). Tämäkään luku ei liity 
perheoikeuteen, vaan siinä käsitellään yksinomaan elatusvaateita eli taloudellisia vaatimuksia 
koskevaa toimivaltaa.

III luku koskee sovellettavaa lainsäädäntöä. Tässä on syytä panna merkille, että luvun 
ensimmäisessä säännöksessä (12 artikla) säädetään, että "Tämän luvun säännökset määrittävät 
ainoastaan, mitä lainsäädäntöä sovelletaan elatusapuun, eivätkä ne vaikuta siihen, mitä 
lainsäädäntöä sovelletaan 1 artiklassa tarkoitettuihin suhteisiin" (ts. perhesuhteisiin tai 
suhteisiin, "joiden vaikutukset ovat sovellettavan lainsäädännön nojalla perhesuhteisiin 
verrattavissa"). Tämän luvun muissa artikloissa käsitellään perussäännöksiä, sovellettavan 



AL\653484FI.doc 5/7 PE 384.408v02-00

FI

lain valintaa, määräytyvän lain soveltamatta jättämistä elatusvelvollisen pyynnöstä, 
julkisyhteisöä, sovellettavan lain soveltamisalaa, yhteisön ulkopuolisen valtion lain 
soveltamista, takaisin- ja edelleenviittausta, oikeusjärjestyksen perusteita ja valtion eri 
alueiden oikeussääntöjä. 

IV luvussa käsitellään yhteisiä menettelysääntöjä – tiedoksiantaminen, edellytysten 
tutkiminen sekä tuomio ja sen tutkiminen uudelleen.

V ja VI luku koskevat täytäntöönpanokelpoisuutta ja tuomioiden täytäntöönpanoa (mukaan 
luettuna oikeusapu, vakuus tai talletus, laillistaminen tai vastaava muodollisuus, asiaratkaisun 
uudelleentutkimista koskeva kielto, täytäntöönpanosta kieltäytyminen tai täytäntöönpanon 
rajoittaminen, elatusmaksujen kuukausittaista suoraveloitusta koskeva määräys, määräys 
pankkitilin tilapäisestä jäädyttämisestä, elatusapusaatavan etuoikeussija).

VII luvussa käsitellään virallisia asiakirjoja ja sopimuksia.

VIII luku koskee yhteistyötä (keskusviranomaisten nimeäminen ja tehtävät, tietojen saatavuus 
ja käyttö jne.)

Lopuksi IX luvussa esitetään yleiset säännökset ja loppusäännökset (suhde yhteisön muihin 
välineisiin, suhde kansainvälisiin sopimuksiin, komitologia, siirtymäsäännökset ja 
voimaantulo). 

Ongelma 

Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan kirjeessä todetaan: 

"Nykyinen oikeusperustan valinta merkitsee sitä, että elatusvelvollisuustapauksia tarkastellaan 
perustamissopimuksen 67 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuina 
perheoikeuteen liittyvinä toimenpiteinä. Tämän seurauksena niihin ei sovelleta yhteisiä 
sääntöjä oikeudellisesta yhteistyöstä siviiliasioissa, joihin sovelletaan 
yhteispäätösmenettelyä." 

Asiasta vastaavan valiokunnan esittelijä katsoo, että elatusvelvollisuustapaukset liittyvät 
läheisesti perheoikeuteen mutta että jos ne luokitellaan sellaisiksi, niin ei ehkä oteta riittävästi 
huomioon "elatusavun käsitteen hybridiluonnetta – sen juuret liittyvät perheeseen mutta 
täytäntöönpano rahaan, kuten kaikkien velkojen".

Oikeuskäytäntöön perustuvia yleisiä huomioita oikeusperustasta

Kaikilla yhteisön säädöksillä on oltava oikeusperusta perustamissopimuksissa (tai muissa 
säädöksissä, joita niillä pyritään panemaan täytäntöön). Oikeusperusta on yhteisön toimivallan 
olemassaolon edellytys ja sillä määritellään, miten tätä toimivaltaa on määrä käyttää, eli 
käytettävissä olevat säädökset sekä päätöksentekoprosessi.

Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön valossa on selvää, että yhteisön 
lainsäätäjä ei voi vapaasti valita oikeusperustaa, vaan sen määrittelyn perustana on käytettävä 
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objektiivisia tekijöitä, joita voidaan tarkastella oikeudelliselta kannalta1, kuten kyseisen 
säännöksen tavoite ja sisältö2. Ratkaisevana tekijänä olisi lisäksi pidettävä säädöksen 
päätavoitetta3.

Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan perustamissopimuksen yleinen artikla muodostaa 
riittävän oikeusperustan, vaikka kyseisellä säädöksellä pyrittäisiin toissijaisesti myös 
saavuttamaan tavoite, johon pyritään erityisellä perustamissopimuksen artiklalla4.

Kun säädöksellä kuitenkin on useita samanaikaisia tavoitteita, jotka kytkeytyvät 
erottamattomasti toisiinsa siten, että jokin niistä ei ole toissijainen ja epäsuora suhteessa 
toisiin, säädöksen on perustuttava perustamissopimuksen kyseessä oleviin erillisiin 
määräyksiin5, jollei tämä ole mahdotonta määräyksissä esitettyjen päätöksentekoprosessien 
keskinäisen yhteensopimattomuuden vuoksi6.

Arviointi

Voidaan sivumennen todeta, että on erittäin valitettavaa, että neuvosto ei vielä ole päättänyt 
hyödyntää 67 artiklan 2 kohdan toista luetelmakohtaa saattaakseen 67 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetut "perheoikeutta koskevat kysymykset" yhteispäätösmenettelyn piiriin. Näin on siitä 
huolimatta, että komissio kehotti neuvostoa niinkin kauan sitten kuin vuonna 20057

säätämään, että elatusvelvollisuuksiin liittyvistä säädöksistä voidaan päättää 
yhteispäätösmenettelyssä. Vaikuttaa absurdilta, että kansalaisia syvästi huolestuttavaa ja 
heidän päivittäistä elämäänsä koskevaa perheoikeutta ei käsitellä siinä 
lainsäädäntömenettelyssä, johon heidän valitsemansa toimielin eniten osallistuu.

Oikeuskäytännön mukaan on kuitenkin selvää, että tällaisilla seikoilla ei ole merkitystä 
oikeusperustan valinnassa, vaan se on määriteltävä tarkastelemalla objektiivisia tekijöitä, joita 
voidaan tarkastella oikeudellisesti ja joita ovat erityisesti kyseisten säädösten tavoitteet ja 
sisältö.

On ilmeistä, että ehdotuksen päätavoitteena on antaa kaikille elatusapuun oikeutetuille EU:ssa 
mahdollisuus saada "helposti, nopeasti ja useimmiten maksutta täytäntöönpanoperuste, joka 
voi liikkua esteettä Euroopan oikeusalueella", jolloin mahdollistetaan saatavien säännöllinen 
maksaminen.

Uudet kansainväliset yksityisoikeudelliset säännöt kansainvälisestä toimivallasta,
sovellettavasta lainsäädännöstä, tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta poistavat ihmisten 
vapaan liikkuvuuden esteitä ja siten helpottavat sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

  
1 Asia 45/86, komissio vastaan neuvosto, Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta.
2 Asia C-300/89, komissio vastaan neuvosto, Kok. 1991, s. I-287, 10 kohta, ja asia C-42/97, Euroopan 
parlamentti vastaan neuvosto, Kok. 1999 s. I-869, 36 kohta.
3 Asia C-377/98, Alankomaat vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2001, s. I-7079, 27 kohta.
4 Asia C-377/98 Alankomaat vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2001, s. I-7079, 27–28 kohta; asia 
C-491/01 British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, Kok. 2002, s. I-11453, 93–94 kohta.
5 Asia 165/87 komissio vastaan neuvosto, Kok. 1988, s. 5545, 11 kohta.
6 Katso esim. asia C-300/89 komissio vastaan neuvosto, Kok. 1991, s. I-2867, 17–21 kohta (titaanidioksidi), asia 
C-388/01 komissio vastaan neuvosto, Kok. 2004, s. I-4829, 58 kohta, ja asia C-491/01 British American 
Tobacco, Kok. 2002, s. I-11453, 103–111 kohta.
7 Komission tiedonanto neuvostolle, KOM(2005)0648, 15. joulukuuta 2005.
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On kiistämättä totta, että elatusavun käsitettä ei voisi olla olemassa ilman perheoikeutta; 
ehdotuksen 1 artiklassa tehdäänkin selväksi, että elatusvastuu "johtuu" perhesuhteista. Tästä 
huolimatta on kuitenkin niin, että kun elatusavun maksamisvelvollisuus on perheoikeuden 
mukaisesti todettu, jäljelle jää yksinkertaisesti taloudellinen velvoite – velka siinä missä 
muutkin. Kun sen olemassaolo on tunnustettu ja vahvistettu oikeuden päätöksellä, virallisella 
asiakirjalla tai sopimuksella, elatusvelvollisuus on rahallinen velvollisuus, eikä sillä, että se 
johtui perhesuhteesta tai vastaavasta suhteesta, juuri ole merkitystä.

Ehdotetulla asetuksella ei ole mitään vaikutusta itse perheoikeuteen, ja sen 12 artiklassa 
tehdään tämä erittäin selväksi, kun siinä säädetään, että elatusvelvollisuutta koskevan 
lainsäädännön säädösten soveltaminen ei vaikuta siihen, mitä lainsäädäntöä sovelletaan 
1 artiklassa tarkoitettuihin suhteisiin. On myös mainittava johdanto-osan 13 kappale, jossa 
todetaan, että lainvalintasääntöjä sovelletaan ainoastaan elatusapuun, eivätkä ne määritä, mitä 
lakia sovelletaan niiden perhesuhteiden vahvistamiseen, joihin elatusvastuu perustuu.

Lisäksi on kiintoisaa todeta, että Euroopan parlamentin ja neuvoston 21. huhtikuuta 2004 
antama asetus (EY) N:o 805/2004 riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen 
täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta1 sisältää elatusapuvaateet ja hyväksyttiin 
yhteispäätösmenettelyssä2.

Johtopäätös

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 30. tammikuuta 2007 yksimielisesti3
suosittaa, että ehdotuksen neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta 
lainsäädännöstä, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja yhteistyöstä elatusapuun 
liittyvissä asioissa olisi perustuttava EY:n perustamissopimuksen 61 artiklan c alakohtaan ja 
67 artiklan 5 kohdan toiseen luetelmakohtaan ja siten kuuluttava yhteispäätösmenettelyn 
piiriin.

Kunnioittavasti

Giuseppe Gargani

  
1 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 15.
2 Katso 4 artiklan 3 kohta, jossa "virallisella asiakirjalla" tarkoitetaan "hallintoviranomaisten kanssa 
tehtyä tai hallintoviranomaisten oikeaksi todistamaa, elatusvelvollisuutta koskevaa sopimusta".
3 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Carlo Casini, 
Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas 
Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina ja Tadeusz Zwiefka.


