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PERUSTELUT 

1. Johdanto  

1.1. Ehdotuksen tausta 

Komissio hyväksyi 17. heinäkuuta 2006 EY:n peru stamissopimuksen 61 artiklan c alakohdan 
ja 67 artiklan 1 kohdan (nykyinen Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen 81 
artiklan 3 kohta) nojalla ehdotuksen 1 neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2201/2003 2 
muuttamisesta tuom ioistuimen toim ivallan osa lta sekä avio liittoasioissa sovelle ttavaa lakia  
koskevien sääntöjen antamisesta (Rooma III). Neuvoston oli määrä hyväksyä asetus Euroopan 
parlamenttia kuultuaan.  Päätös edelly tti yks imielisyyttä. Euroopan parlam entti anto i 
ehdotuksesta lausuntonsa 21. lokakuuta 20083.  

Komission ehdotusta käsiteltiin  yksityisoikeuskom iteassa (Rooma III) lokakuusta 2006 
alkaen. Komiteassa ei kuitenkaan päästy yks imielisyyteen mistään ratkaisuehdotuksista, jotka 
liittyivät sovellettav aa lakia koskeviin sääntö ihin ja ehdotettuihin poikkeuksiin. Näin ollen 
neuvoston oli todettav a 5. ja 6. kesäkuuta 2 008, ettei Room a III -asetuk sen käsittelyn 
jatkamisesta päästy yk simielisyyteen ja että ylits epääsemättömien vaikeuksien vuoksi 
yksimielisyyden saavuttaminen tuolloin tai lähitulevaisuudessa ei ollut mahdollista. Neuvosto 
katsoi, että Room a III -asetukseen sisältyviä ta voitteita ei voitaisi saavuttaa kohtuullis essa 
ajassa soveltamalla perussopimusten määräyksiä. 

Neuvosto totesi 25. heinäkuuta 2008, että ai nakin kahdeksan jäsenv altiota aikoi pyytää 
komissiota esittäm ään tiiviim pää yhteistyötä koskevan ehdotuks en ja että eräät muutkin 
jäsenvaltiot saattaisiva t osallis tua siihen,  kunhan kom issio olisi es ittänyt ehdotuksensa. 
Komissio voi kuitenkin  laatia ehdo tuksen, jonka pohjalta k ukin valtuuskunta voi lo pullisesti 
päättää tiiviimm än yhteistyön eduista ja om asta osallistumisestaan siihen vain, jos kyseiset 
jäsenvaltiot virallises ti pyytävät kom issiolta tällaist a ehdotusta. Vähintään kahdeksan 
jäsenvaltion esittäm ä pyyntö, jonka perusteell a kom issio voi laatia tiiviim pää yhteistyötä 
koskevan ehdotuksen, ei kuitenkaan rajoita menettelyn m yöhempää etenem istä eikä 
myöskään neuvoston kantaa siltä pyydettävän luvan antamiseen.  

Kymmenen jäsenva ltiota4 esitti kom issiolle 28. hein äkuuta, 12. elokuuta 2008 ja 12. 
tammikuuta 2009 pyynnön, jossa ne ilm oittivat aikovan sa ryhtyä to teuttamaan välillään 
tiiviimpää yhteis työtä avioliittoasio issa sovell ettavan lain suhteen ja pyysivät ko missiota 
esittämään neuvostolle tätä koskevan ehdotuks en. Kreikka perui pyyntönsä 3. m aaliskuuta 
2010. 

Komissio vastasi näiden yhdeksän jäsenvaltion, jäljempänä ’osallistuvat jäsenvaltiot’, 
pyyntöön laatimalla ehdotuksen neuvoston päätökseksi tiiviimmän yhteistyön hyväksymisestä 
avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla  ja täm än ehdotuksen neuvoston asetukseksi 
tällaisen tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta. Ehdotuksessa neuvoston päätökseksi esitetään 

                                                 
1 K OM(2006) 399. 
2 Neuvoston asetu s (EY)  N:o 2201/2003, ann ettu 27 päivänä m arraskuuta 2003, tu omioistuimen 

toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta j a täytän töönpanosta av ioliittoa j a vanhempainvastuuta 
koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta, EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1. 

3 EUVL C 15 E, 21.1.2010, s. 128. 
4 Bulgaria, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Luxemburg, Unkari, Itävalta, Romania ja Slovenia. 
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yksityiskohtainen arvio avio- ja asum useroon s ovellettavan lain alalla toteutettavan 
tiiviimmän yhteis työn oikeudellis ista edellytyksis tä ja käytännön  
toteuttamismahdollisuuksista. 

2. Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet 

2.1. Oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden lisääminen  

Kansallisten lainsäädäntöjen suuret eroavuudet aiheuttavat avioliitto-oikeuden alaa koskevissa 
kansainvälisissä m enettelyissä suurta  oikeude llista ep ävarmuutta erity isesti 
lainvalintasääntöjen suh teen. Kansa llisten la invalintasääntöjen välisten  suurten er ojen ja 
niiden monimutkaisuuden vuoksi ka nsainvälisissä avioli itoissa elävien puolisoiden on hyvin 
vaikea ennakoida, m itä lakia heidän avioer o- tai asum useromenettelyynsä sovelletaan. 
Osallistuvat jäsenvaltio t eivät myöskään tarjoa puoliso ille mitään m ahdollisuutta valita 
menettelyihin sovellettavaa lakia, m ikä voi  johtaa sellaisen lain soveltam iseen, johon 
puolisoilla on vain heikko liittymä, eikä tulos ole heidän oikeutettujen odotustensa mukainen. 
Tilanne ei myöskään kannusta sovintoratkaisuun pyrkimistä.  

Tämän asetusehdotuksen tavoitteena on ottaa Eur oopan unionissa käyttöön selkeät ja kattavat 
oikeussäännöt avio- ja asum useroon sovelle ttavan lain alalla ja antaa osapuolille 
tietynasteinen vapaus valita sovellettava laki, ottaen huomioon kom ission 17. heinäkuuta 
2006 hyväksymän Rooma III -asetusehdotuksen perust elujen asiaankuuluvat osat. Tiiviimpää 
yhteistyötä koskeva ehdotus kattaa vain sovellettavan lain, ei tuomioistuimen toimivaltaa niin 
kuin komission alkuperäinen ehdotus. Tämän ansiosta toimenpide-ehdotus ei vaikuta unionin 
oikeuteen eli asetukseen (EY) N:o 2201/ 2003, jonka m uuttamiseen alkuperäisellä 
ehdotuksella pyrittiin. T ähän asetusehdotukseen ei ole sisällytetty  20 e-1 artiklaa, vaikka se 
onkin m ukana yksityisoikeuskom itean (Rooma III) laatim assa ehdotuksessa 5. Sen pois 
jättäminen johtuu siitä, että kyseinen artikla  sis ältää tuom ioistuimen toim ivaltaa koskevan 
säännön ja liittyy läheisesti varatoimivaltaa koskevaan 7 a artiklaan, joka on niin ikään jätetty  
pois siksi, että se koski myös tuomioistuimen toimivaltaa. 

2.2. Joustavuuden lisääminen ottamalla käyttöön rajallinen osapuolten 
tahdonautonomia 

Osapuolten tahdonautonom ia avioliittoasioissa  on nykyisin hyvin rajallinen. Ehdotuksessa 
lisätään oikeudellisen kehyksen joustavuutta antamalla puolisoille tietynasteinen mahdollisuus 
valita jokin toinen laki, jota sovelletaan heid än avioero- tai asum useromenettelyynsä. Valinta 
rajoittuu lakeihin, joihin avioliitolla on läheinen liittymä, jotta voidaan välttää sellaisten lakien 
soveltaminen, joihin puolisoilla on vain vähäinen liittymä tai ei lainkaan liittymää.  

Puolisoiden olisi hyvä antaa sopia näistä as ioista etenkin sillo in, kun avioeroa haetaan  
yhteisellä sopim uksella. Tä mä on voi makas kannustin  m äärätä m ahdollisen avioero n 
seurauksista jo etukäteen ja kannustaa puolisoita eroamaan sovussa, mikä on erityisen tärkeää 
silloin kun parilla on lapsia. Rooma III -asetus edistäisi myös kolmansien maiden kansalaisten 
kotoutumista, koska se antaisi heille m ahdollisuuden valita uuden asuinva ltion lain sijasta 
kansalaisuusvaltionsa laki.  

                                                 
5 Ks. Euroopan unionin neuvoston asiakirja 9712/08. 
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Ehdotuksella otetaan käyttöön erityistakeita, jotta voidaan varm istaa, että puolisot ovat  
tietoisia valintansa seurauksista, ja suojata heikommassa asemassa olevaa puolisoa. 

2.3. Kanteen nostamiseen liittyvän puolisoiden välisen kilpailun estäminen 

Ehdotuksessa käsitellään m yös sitä ongelmaa, että puolisot saat tavat kilpailla omien etujensa 
turvaamiseksi siitä, k umpi ehtii hakea avioeroa en simmäisenä, jotta m enettelyyn 
sovellettaisiin tiettyä omien e tujen kannalta suotuisammaksi arvioitua lakia. Tämä voi joh taa 
siihen, että sovelletaan lakia, johon toisella puolisolla on vain vähäinen liittymä tai joka ei ota 
huomioon hänen etujaan, m ikä vaikeuttaa entisest ään sovintoratkaisun etsimistä ja jättää 
sovittelulle niukasti aikaa. 

Yhdenmukaistettujen lainvalintas ääntöjen käyttöönoton pitäisi vähentää tuntuvasti kanteen 
nostamiseen liittyv än p uolisoiden välis en kilp ailun va araa, sillä jos sakin jäsen valtiossa 
sijaitseva tuom ioistuin, jonka puoleen on ensin käännytty, soveltaisi tuolloin yhteisten 
sääntöjen perusteella määräytyvää lakia.  

Elleivät pu olisot ole  tehneet lak ivalintaa, sovellettavan lain m ääräytymisperusteena olisi 
liittymäperusteiden asteikko, jossa etusijan  saa puolisoiden asuinpaikan laki. Näin 
varmistetaan, että avioero- tai asumuserom enettelyyn sovelletaan oikeusjärjestystä, johon 
puolisoilla on lähein en liittym ä. Täm ä lisää t untuvasti oikeusvarm uutta ja ennakoitavuutta 
sekä puolisoiden että oikeusalan ammattilaisten kannalta.  

Elleivät puolisot ole tehneet lakivalintaa, s ovellettavaa lakia koskevan säännön tarkoituksena 
on suojata heikommassa asemassa olevaa puolisoa, sillä sen perusteella valitaan ensisijaisesti 
sen paikan laki, jossa perhe asui ennen eroa , riippum atta siitä, m issä tuom ioistuimessa 
jompikumpi puolisoista on pannut asian vireil le. Täm än sä ännön ansiosta puolisot voisivat 
helposti ennakoida, mitä lakia heidän avioero- tai asumuseromenettelyynsä sovelletaan. 

3. Intressitahojen kuuleminen ja tiiviimpää yhteistyötä koskevan toimenpiteen 
vaikutusten arviointi 

Ennen kuin kom ission ehdotus julkaistiin heinäkuussa 2006, oli kuultu laajasti er i 
intressitahoja. Neuvostossa käytyihin neuvotteluih in perustuva tekstin viim eisin versio ei 
poikkea m erkittävästi heinäkuun 2006 ehdotukses ta, ja kom issio onkin sisällyttänyt sen 
osittain tähän uusim paan ehdotukseensa. Kyse isessä tekstissä on säilytetty avio- ja  
asumuseroon sovellettavan lain os alta samat periaateratkaisut (e simerkiksi sovellettavan lain 
valinta, puolisoiden asuinpaikka tärkeim pänä liittymäperusteena ja oikeusjärjestyksen 
perusteisiin liittyvä poikkeus). 

Komissio teki heinäkuussa 2006 esitetyn alkuperäisen ehdotuksen yhteydessä 
vaikutustenarvioinnin, joka on sovellettavaa lakia koskevan kysymyksen osalta edelleen 
pätevä ja johon m yös tässä ehdotuksessa viitataan 6. Täm ä komission ehdotus koskee 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamista avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla. Tiiviimpää 
yhteistyötä voidaan soveltaa Euroopan unioni sta tehdyn sopim uksen 20 artiklan 2 kohdan 
nojalla vasta viim eisenä keinona. Kyseisen  määräyksen mukaan kom issio voi ehdottaa 
tiiviimpää yhteistyötä ja neuvosto voi antaa sille luvan vain jos kyseistä aihetta on jo käsitelty  
neuvostossa, mutta on todettu, ettei muuta ratkaisua ole löydettävissä siksi, ”ettei koko unioni 

                                                 
6 SEC(2 006) 949. 
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voi saavuttaa tälle yhteistyölle as etettuja tavoitteita kohtuullisessa  ajassa”. Tästä seuraa, että 
komissio ei voi m uuttaa tiivii mmän yhteistyön alaa, joka tässä  tapauksessa on avio- ja 
asumuseroon sovellettava laki, eikä asianom aisen säädöksen perussääntöjä, jotka sisältyvät 
neuvostossa käsitellyn  tekstin viim eiseen versioon.  Lisäksi tiiv iimmän yhteistyö n 
toteuttamista koskevan kom ission ehdotu ksen sis ältö on rajoitettu os allistuvien 
jäsenvaltioiden esittäm issä tiiviimpää yhteistyötä kos kevissa pyynnöissä m ainittuun 
soveltamisalaan, joka tässä tapa uksessa on avioliittoasioissa sovellettava laki. Täm än vuoksi 
ei vaikuta tarpeelliselta laatia tästä aiheesta uutta vaikutustenarviointia. 

4. Ehdotukseen liittyvät oikeudelliset näkökohdat 

4.1. Oikeusperusta 

Tämän ehdotuksen oikeusperusta on Euroopa n unionin toim innasta tehdyn sopimuksen 81 
artiklan 3 kohta, joss a neuvostolle annetaan  toim ivalta säätää Euroopan parlam enttia 
kuultuaan perheoikeudellisista toimenpiteistä, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia.  

Ehdotus koskee avio- ja asumuseroon sove llettavaa lakia. N ämä aiheet kuuluvat 
perheoikeuden alaan. Ehdotukseen perustuvia , sovellettavaa lakia koskevia sääntöjä 
sovelletaan vain kansai nvälisissä tilante issa eli esim erkiksi sillo in ku n puoliso t ovat e ri 
maiden kansalaisia tai asuvat eri jäsenvaltioissa tai jäsenvaltiossa, jonka kansalainen ainakaan 
toinen heistä ei ole. Näin ollen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 
3 kohdassa mainittu vaatimus rajatylittävistä vaikutuksista täyttyy. 

4.2. Toissijaisuusperiaate 

Ehdotuksen tavoitteet voidaan saavuttaa vain an tamalla sovellettavaa lakia koskevat yhteiset 
säännöt unionin tasolla,  tarvittaessa toteuttamalla tiiviimpää yhteistyötä. Lainvalintasääntöjen 
on oltava identtisiä, jotta voidaan saavutta a ehdotuksen tavoitteet eli oikeusvarm uuden, 
ennakoitavuuden ja joustavuuden lisääm inen kansalaisten kannalta . Jäsenvaltioiden 
yksipuoliset toim et olisivat si ten ristiriidassa näid en tavoitteiden kan ssa. Jäsenvaltioiden 
välillä ei ole voim assa olevaa kansainvälistä yl eissopimusta avioliittoasioissa sovellettavasta 
laista. Heinäkuussa 2006 julkaistua kom ission ehdotusta varten to teutettu julkinen 
kuuleminen ja vaikutustenarviointi ovat oso ittaneet, että tässä ehdotuksessa käsitelly t 
ongelmat ovat laajuudeltaan m erkittäviä ja että ne vaikuttavat vuosittain kymm eniintuhansiin 
kansalaisiin. Ongelman luonteen ja laajuuden vuoksi tavoitteet voidaan saavuttaa vain unionin 
tasolla. 

4.3. Suhteellisuusperiaate 

Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen, s illä se rajoittuu yksi nomaan siihen, m ikä on 
tarpeen tavoitteiden saavuttam iseksi. Ehdotuk sen ei odoteta aiheu ttavan kansalaisille 
ylimääräistä taloudellista tai hal linnollista rasitusta, ja sen o dotetaan lisäävän asianomaisten 
kansallisten viranomaisten hallinnollista rasitusta vain vähän. 

4.4. Sääntelytavan valinta 

Ehdotuksen luonne ja tavoite edellyttävät, että  sääntelytavaksi valitaan asetus. 
Oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden vuoksi tarv itaan selkeitä ja yhtenäisiä sääntöjä. 
Ehdotetut sovellettavaa lakia koskev at säännöt ovat yksityiskohtaisia ja täsm ällisiä eikä niitä 
tarvitse saattaa osaksi kansallista lains äädäntöä. Oikeusvarm uuden ja ennakoitavuuden 
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tavoitteet v oisivat va arantua, jos  osallis tuville jäs envaltioille jäis i näid en s ääntöjen 
täytäntöönpanoon liittyvää harkintavaltaa. 

4.5. Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan asema 

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu yhteistyöhön Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston s oveltamisalaan kuuluvissa asioissa, paitsi jos 
ne ilm oittavat haluavansa osallistua siih en Euroopan unionista teh tyyn sopimukseen ja 
Euroopan unionin toim innasta tehtyyn sopim ukseen liitetyn, Yhdist yneen kuningaskunnan ja 
Irlannin asem asta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 3 
artiklan m ukaisesti. Tanska ei osallis tu ehdotetun asetuk sen antam iseen eikä as etus sido 
Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan Eur oopan unionista tehtyyn sopim ukseen ja E uroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopim ukseen liitetyn, Tanskan asem asta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 
2 artiklan nojalla. 

5. Talousarviovaikutukset, lainsäädännön yksinkertaistaminen ja 
johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan 

5.1. Talousarviovaikutukset 

Ehdotuksella ei ole vaikutusta unionin talousarvioon. 

5.2. Yksinkertaistaminen 

Ehdotuksella yksinkertaistetaan hallinnollisia menettelyjä paitsi kansalaisten myös oikeusalan 
ammattilaisten kannalta. Erityisesti lainvalintasääntöjen yhdenmukaistaminen yksinkertaistaa 
menettelyjä huom attavasti, sillä sove llettava la ki voidaan sen ansiosta m äärittää y htenäisen 
säännöstön perusteella, joka korvaa osallis tuvien jäsenvaltioiden  nykyiset kansalliset 
lainvalintasäännöt. 

5.3. Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin 
tavoitteisiin 

Ehdotuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa unionin yleisiksi oikeusperiaatteiksi tunnustettuja periaatteita.  

6. Artiklakohtaiset huomautukset 

1 artikla 

Ehdotettua asetus ta so velletaan lainvalintatilanteissa eli sillo in kun  asiaan liittyy m aan 
sisäiseen tilantees een v errattuna yk si tai useamp ia kansa invälisiä tek ijöitä, jo tka saattavat 
edellyttää useiden oikeusjärjestelm ien sovelta mista. Asetusta sovelle taan nä in ollen  
ainoastaan kansainvälisissä ti lanteissa, esim erkiksi silloi n kun puolisot ovat eri m aiden 
kansalaisia tai asuvat eri jäsenval tioissa tai jäsenvaltiossa, jonka  kansalainen ainakaan toinen 
heistä ei ole (”kansainvälinen avioliitto”). 

Ehdotetut säännöt koskevat ainoast aan avio- ja asum useroon sovellettavaa lakia. N iitä ei siis  
sovelleta avioliiton  pätem ättömäksi julist amiseen, jonka osalta sekä o sapuolten 
tahdonautonomia että m uun kuin tuom ioistuinvaltion lain valitsem inen on katsottu 
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epätarkoituksenmukaiseksi. Tuomioistuimen toimivaltaa koskevien sääntöjen osalta avioliiton 
pätemättömäksi julistam iseen, samoin kuin av io- ja asum useroonkin, sovelletaan asetusta 
(EY) N:o 2201/2003.  

2 artikla 

Ehdotettu asetus on 2 artiklan nojalla luonteeltaan  yleispätevä. Täm ä tarkoittaa sitä, että sen 
yhdenmukaisten lainvalintasääntöjen nojalla vo idaan valita yhtä hyvi n jonkin osallistuvan 
jäsenvaltion laki kuin jonkin muun jäsenv altion laki, tai jonk in Euroopan unionin 
ulkopuolisen valtion laki. Kyseessä on lainva lintasääntöjä koskevan positiivisen oikeuden 
vakiintunut periaate, joka  sisältyy jo vuoden 1980 Room an yleissopim ukseen, Haagin 
konferenssin yhteydessä tehtyihi n yleissopimuksiin sekä osa llistuvien jäsenvaltioiden 
kansallisiin lainvalintasääntöihin. Lisäksi ehdotukseen on sisällytetty suojalausekkeita, joiden 
avulla voidaan estää se, että avio- tai asum useroon sovellettaisiin sellaisia ulkom aisia lakeja, 
jotka ovat ristiriidassa Euroopa n unionin yhteisten arvojen kanssa. Jos nim etään toisen 
jäsenvaltion laki, siviili- ja  kauppaoikeuden alan Euroopan  oikeudellinen verkosto voi 
osaltaan auttaa tuomioistuimia tulkitsemaan ulkomaisen lain sisältöä.  

3 artikla 

Valtaosassa kansallisista lainvalintasäännöistä sallitaan kussakin tilanteessa vain yksi ratkaisu. 
Ehdotuksella pyritään lisääm ään joustavuutta p uolisoiden kannalta antam alla heidän valita  
avio- ja asum useroon sovellettava laki. Vali nta rajoittuu lakeihin , joihin puolisoilla on 
läheinen liittym ä heidän vakinaisen asui npaikkansa tai viim eisen yhteisen vakinaisen 
asuinpaikkansa vuoksi, jos toinen heistä asuu siellä ede lleen, tai sen vuoksi, että toinen 
puolisoista on kyseisen maan kansalainen, tai tuomioistuinvaltion lakiin.  

Avio- ja asum useroon sovelletaan  sam oja lainvalintasääntöjä , koska monissa tapauksissa 
asumusero on avioeroa edeltävä välttämätön vaihe. Niissä osallistuvissa jäsenvaltioissa, joissa 
tunnustetaan asumusero, sovelletaan avio- ja asumuseroon samoja lainvalintasääntöjä. 

Osapuolten tahdonautonom ian lisääm inen para ntaa oikeusvarm uutta ja ennakoitavuutta 
puolisoiden kannalta. Tiettyjä m uotovaatimuksia on noudatettava, jotta voidaan varm istaa, 
että kum pikin puoliso on tietoinen valintansa se urauksista ja että heikomm assa asem assa 
olevaa puolisoa suojataan. Kom issio on Euroopan parl amentin kanssa yhtä m ieltä siitä, että  
osapuolten tekemä lakivalinta ei saa johtaa sellaisen lain sove ltamiseen, joka on ristiriidassa 
perusoikeuksien ja unionin oikeuden kanssa . Täm än vuoksi ehdotuksessa säädetään, että 
osapuolten valitsem a avio- ja asumuseroon s ovellettava ulkom ainen laki ei saa olla 
ristiriidassa Euroopan unionin yhteisten arvojen kanssa.  

4 artikla 

Jos osapuolet eivät ole tehneet lakivalintaa, sovellettavan lain m ääräytymisperusteena olisi 
perättäisten liittym äperusteiden asteikko,  jo ssa ens immäisellä sijalla on p uolisoiden 
vakinainen asuinpaikka. Tä män yhtenäisen sää nnön avulla varm istetaan oikeusvarmuus ja  
ennakoitavuus. Yhdenmukaistettujen lainva lintasääntöjen käyttöönoton pitäisi vähentää 
tuntuvasti kanteen nostam iseen liittyvän puolisoiden välisen ki lpailun vaaraa, s illä m issä 
tahansa osallis tuvassa jäsenvaltioss a sijait seva tuom ioistuin, jonka puoleen on  ensin  
käännytty, soveltaisi tuolloin yhteisten sääntöjen perusteella määräytyvää lakia.  

Se, että sääntö p erustuu ens isijaisesti p uolisoiden vakinaisee n asuinpaikkaan ja 
vaihtoehtoisesti heidän  viim eiseen yhteis een vakinaiseen asuinpaikkaansa, jos toinen heistä 
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asuu siellä edelleen, jo htaa valtaos assa tapauk sista tuom ioistuinvaltion lain soveltam iseen 
(näin ei tosin ole aina, varsin kin jo s toin en pu olisoista pal aa kotim aahansa ja pan ee as ian 
vireille siellä asetuksella (EY) N:o 2201/2003 vahvistettujen toim ivaltasääntöjen nojalla). 
Ulkomaista lakia sovelletaan siis harvoin. 

5 artikla 

Tämän sää nnön tarkoituksena on välttää syr jivä kohtelu. Tietyissä  tilanteissa, jos 
sovellettavassa laissa ei säädet ä avioerosta tai jos toiselle puolisoista ei kyseisessä laissa 
anneta h änen sukupuolensa vuoks i yhtäläis tä m ahdollisuutta saada avio- tai asu musero, 
sovelletaan tuomioistuinvaltion lakia.  

6 artikla 

Takaisin- ja  edelle enviittauksen sallim inen vaarantaisi oikeusvarm uuden tavoitteen. Kun 
yhdenmukaisten lainvalintasääntöjen nojalla on sovellettava tiettyä lakia, sovelletaan kyseisen 
lain aineellisia sääntöjä, sen kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä lukuun ottamatta. 

7 artikla 

Oikeusjärjestyksen perusteis iin liittyvän poikkeuksen nojal la tuo mioistuin voi olla 
soveltamatta lainvalintasäännön nojalla nim etyn ulkom aisen lain sääntöjä s illoin, kun  
ulkomaisen lain soveltam inen olisi tietyssä  tapauksessa vastoin tuom ioistuinvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteita. Ilm aus ”selvästi vastoin” tarkoittaa, et tä oikeusjärjestyksen 
perusteisiin liittyvää poikkeusta saa käyttää vain poikkeustapauksissa.  

8 artikla 

Jos valtioon kuuluu useita alue ita, joilla on om at avio- ja as umuseroa koskevat aineellisen 
oikeuden säännöt, tätä asetusta on sovellettava myös näiden alue iden oikeussääntöjen välillä 
tehtävään lainvalintaan, jotta voidaan varm istaa oikeusvarmuus ja ennakoitavuus sekä EU:n 
sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen kaikissa lainvalintatilanteissa. 

9 artikla 

Tämä säännös koskee avioehtosopim uksiin sovellettavien sääntöjen läpinäkyvyyttä 
osallistuvien jäsenvaltioiden ka nsalaisten kannalta. Kom issio ju lkaisee tästä aih eesta tietoja 
Euroopan oikeudellisen verkoston (siviili- ja kauppaoikeus) verkkosivuilla.  

10 artikla 

Tämä artikla koskee säädöksen ajallista soveltamista. 

11 artikla 

Ehdotettujen säännösten tarkoituksena on s aattaa tasapainoon yhtäältä osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansainväliset velvoitteet ja toisaalta tavo ite luoda todellinen Euroopan 
oikeusalue. Osallistuvat jäsenvaltiot voivat tä män artiklan 1 kohdan nojalla edelleen soveltaa 
lainvalintasääntöjä, jo tka sisä ltyvät sella isiin kahd envälisiin tai m onenvälisiin 
yleissopimuksiin, joiden sopim uspuolia ne ov at silloin kun asetus  hyväksytään. Kahden 
rinnakkaisen järjestelmän samanaikainen olemassaolo – se, että jotkin osallistuvat jäsenvaltiot 
soveltaisivat ratif ioimiensa yleisso pimusten sääntöjä ja  toiset osa llistuvat jäs envaltiot 
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ehdotetun asetuksen sääntöjä – olisi kuite nkin ristiriidassa Euroopan oikeusalueen 
moitteettoman toiminnan kanssa. 

12 ja 13 artikla 

Säädöksen tarkistam ista, voim aantuloa ja soveltamista koskevat artiklat perustuvat 
vakiomuotoiluihin. 
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2010/0067 (CNS) 

Ehdotus 

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o .../... 

tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 

ottaa huom ioon Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen ja erityisesti sen 
81 artiklan 3 kohdan, 

ottaa huom ioon tiiviim män yhteistyön hyväksym isestä avio- ja asumuseroon sovellettavan 
lain alalla [...] tehdyn neuvoston päätöksen [...]7, 

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen, kun ehdotus on toimitettu kansallisille parlamenteille, 

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon8, 

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon9, 

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Unioni on asettanut tav oitteekseen pitää y llä ja kehittää vapautee n, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvaa aluetta, jolla taataan  henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tällaisen 
alueen luomiseksi as teittain unionin on m äärä toteuttaa toim enpiteitä, jo tka koskevat 
oikeudellista yhteistyötä yksit yisoikeudellisissa asiois sa, joiden vaiku tukset u lottuvat 
rajojen yli. 

(2) Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopi muksen 81 artiklan 3 kohdan m ukaisesti 
neuvosto säätää perheoikeudellisista toimenpiteistä, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia. 

                                                 
7 EUVL L […], […], s. […]. 
8 EUVL C [...], [...], s. [...]. 
9 EUVL C [...], [...], s. [...]. 
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(3) Komissio esitti 14 päivänä maaliskuuta 2005 vihreän kirjan sovellettavasta 
lainsäädännöstä ja tuo mioistuimen toim ivallasta avio eroasioissa. Vihr eässä k irjassa 
käynnistettiin laaja julkinen kuulem inen erilaisista ratkai suvaihtoehdoista 
nykytilanteessa mahdollisesti syntyviin ongelmiin. 

(4) Komissio esitti 17 päivänä heinäkuut a 2006 ehdotuksen neuvoston asetukseksi  
asetuksen (EY) N:o 2201/2003 m uuttamisesta tuomioistuimen toimivallan osalta sekä 
avioliittoasioissa sovellettavaa lakia koskevien sääntöjen antamisesta. 

(5) Luxemburgissa 5 ja 6 päivänä kesäk uuta 2008 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, 
ettei ehdotuksesta päästy yksim ielisyyteen ja  että ylitsepääsem ättömien vaikeuksien 
vuoksi yksim ielisyyden saavuttam inen tuollo in tai lähitulevaisuudessa ei ollut 
mahdollista. Se totesi, että ehdotu ksen tavo itteita ei vo itu saavuttaa kohtuullisessa 
ajassa soveltamalla perussopimusten määräyksiä. 

(6) Bulgaria, Kreikka, Espanja, Ranska, Ital ia, Luxemburg, Unkari, Itävalta, Rom ania ja 
Slovenia es ittivät lopu lta komissiolle pyynnön, jossa ne ilmoittivat aiko vansa ryhtyä 
toteuttamaan välillään  tiiviim pää yhteistyö tä avioliitto asioissa sovelle ttavan lain 
suhteen ja pyysivät kom issiota esittäm ään neuvostolle tätä koskevan ehdotuksen. 
Kreikka perui pyyntönsä 3 päivänä maaliskuuta 2010. 

(7) Neuvosto antoi […] pä ivänä […]kuuta […] pä ätöksen [.../…] tiiviim män yhteistyön 
hyväksymisestä avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla.  

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn s opimuksen 328 artiklan 1 kohdan m ukaan 
tiiviimpään yhteistyöhön voivat sitä aloitettaessa liittyä kaikki jäsenvaltiot edellyttäen, 
että ne täyttävät siihen luvan antamista koskevassa päätöksessä vahvistetut mahdolliset 
osallistumisehdot. Ne v oivat m yös m illoin ta hansa liittyä s iihen edellyttäen, että n e 
mainittujen ehtojen lisäksi noudattavat yhteistyön yhteydessä jo annettuja säädöksiä. 

(9) Tässä asetuksessa olisi annettava avio - ja asumuseroon sovellettavaa lakia koskevat 
selkeät ja  kattavat oikeussäänn öt osa llistuvissa jäsen valtioissa, varm istettava 
kansalaisille oikeusvarm uuden, ennakoi tavuuden ja joustavuuden kannalta 
asianmukaiset r atkaisut ja es tettävä tilanne , joss a toin en pu olisoista ha kee av ioeroa 
ensimmäisenä varm istaakseen, että m enettelyyn sovelletaan tiettyä lakia, jonka hän 
arvelee suojaavan paremmin omia etujaan. 

(10) Tämän asetuksen alueellisen soveltamisalan rajaamista varten olisi määritettävä, mitkä 
jäsenvaltiot osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön.  

(11) Tätä asetu sta olisi sove llettava r iippumatta siitä, m illaisessa tuom ioistuimessa asiaa  
käsitellään.  

(12) Jotta puolisoille voidaan tarjota m ahdollisuus nimetä sovellettava laki, johon heillä on 
läheinen liittymä, tai siinä tapauksessa, että he eivät ole tällaista valintaa tehneet, taata, 
että heidän avioero- tai asum useromenettelyynsä sovelletaan tällaista lakia, tätä lakia 
olisi sove llettava m yös siinä tap auksessa, e ttä se e i ole m inkään osallis tuvan 
jäsenvaltion laki. Jos nimetään toisen jäsenvaltion laki, siviili- ja kauppaoikeuden alan 
Euroopan oikeudellisen verkoston perustam isesta 28 päivänä toukokuuta 2001 
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tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/470/EY 10 perustettu Eur oopan oikeudellinen 
verkosto voi osaltaan auttaa tuomioistuimia tulkitsemaan ulkomaisen lain sisältöä. 

(13) Kansalaisten liikkuvuuden lisääm inen edellyttää yhtää ltä joustavuuden ja toisaalta 
oikeusvarmuuden lisääm istä. Sen vuoksi tä llä asetuksella olisi vahvistettava 
osapuolten tahdonautonom iaa avioero- ja asumuseroasioissa antam alla heille 
tietynasteinen m ahdollisuus valita laki,  jota heidän a vioero- ta i 
asumuseromenettelyynsä sovelletaan. Tälla ista m ahdollisuutta ei pitäis i ulottaa 
avioliiton p ätemättömäksi ju listamiseen, j oka on läheis esti sidoks issa avio liiton 
pätevyyden edellytyksiin ja jossa osapuolten tahdonautonomia ei ole 
tarkoituksenmukainen. 

(14) Puolisoiden olisi voitava valita avioer o- tai asum useromenettelyynsä sovellettavaksi 
laiksi sellaisen m aan laki, johon heillä on er ityiset siteet, tai tuomioistuinvaltion laki. 
Puolisoiden valitsem an lain tulee noudatta a perussopim uksissa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa m ääriteltyjä p erusoikeuksia. Mahdo llisuus va lita avioe ro- ja 
asumuseromenettelyyn sovellettava laki ei saa vaikuttaa lapsen etuun.  

(15) Ennen sovellettavan lain valintaa puolisoiden on tärkeää saada ajantasaista tietoa avio- 
ja asum useroa koskevan kansallisen ja uni onin oikeuden ja menettelyjen keskeisistä 
näkökohdista. Varm istaakseen tällaisten l aadukkaiden tietojen saatavuuden kom issio 
päivittää niitä säännöllisesti neuvoston päätöksellä 2001/470/EY perustetulla julkisella 
internetsivustolla. 

(16) Puolisoiden tieto inen v alinta on tä män asetuksen keskeinen periaate. Kumm ankin 
puolison tulisi tu ntea täsmällisesti lainvalinnan oikeudelliset ja sos iaaliset seuraukset. 
Mahdollisuus valita sovellettava laki yhtei sellä sopim uksella ei saisi vaikuttaa 
puolisoiden oikeuksiin ja yhdenvertaisiin m ahdollisuuksiin. Tätä varten kansallisten 
tuomareiden olisi tiedostettava, m iten tärkeää puolisoiden on tehdä lakivalinta 
tietoisina sitä koskevan sopimuksen oikeudellisista seurauksista. 

(17) Olisi o tettava käyttöön  tie ttyjä tak eita, jo tta v oidaan v armistaa, että  puoliso t o vat 
tietoisia v alintansa s eurauksista. Lainva lintasopimus olisi väh intään tehtä vä 
kirjallisena, ja m olempien osapu olten olisi allek irjoitettava ja päiv ättävä se. J os 
kuitenkin sen osallistuvan jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa molempien puolisoiden 
vakinainen asuinpaikka on, edellytetään muitakin muotovaatimuksia, kyseiset 
vaatimukset olisi täytettävä. Tällaisia muita muotovaatimuksia saattaa olla esimerkiksi 
sellaisessa osallistu vassa jäs envaltiossa, jossa lainvalinta sopimus liitetään 
avioehtosopimukseen. 

(18) Sovellettavaa lakia koskeva sopim us olisi voitava tehdä ja s itä olisi voitava m uuttaa 
viimeistään sillo in kun asia pann aan vireil le tu omioistuimessa tai jop a m enettelyn 
aikana, jos tuom ioistuinvaltion laissa niin säädetään. Tässä tapauksessa pitäisi riittää, 
että lakivalinta kirjataan tuomioistuimessa tuomioistuinvaltion lain mukaisesti. 

(19) Jos lakiv alintaa ei ole teh ty, tällä asetukse lla olisi o tettava käy ttöön 
yhdenmukaistettuja lainvalintasääntöjä, jo tka perustuvat perättäin sovellettavien 
liittymäperusteiden asteikon nojalla m ääritettävään puolisoiden ja asianom aisen lain 
väliseen läheiseen liittymään, jotta voidaan taata oikeusvarmuus ja ennakoitavuus sekä 

                                                 
10 EYVL L 174, 27.6.2001, s. 25. 
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estää tilann e, jossa  toin en puoliso ista hake e avioeroa ens immäisenä varm istaakseen, 
että menettelyyn sovelletaan tiettyä lakia, jonka hän arvelee suojaavan paremmin omia 
etujaan. Näm ä liittym äperusteet on va littu site n, että avioero - tai 
asumuseromenettelyyn sovelletaan lakia, johon puolisoilla on läheiset siteet. Ne 
perustuvat ensisijaisesti puolisoiden asuinpaikan lakiin. 

(20) Tietyissä tilante issa o lisi ku itenkin s ovellettava tuom ioistuinvaltion lakia,  jos 
sovellettavassa laiss a ei säädetä avioerosta  tai jos toiselle puolisoista  ei kyse isessä 
laissa anneta hänen sukupuolensa vuoksi yht äläistä m ahdollisuutta saada avio- tai 
asumusero.  

(21) Osallistuvien jäsenvaltioiden tuom ioistuimille olisi ann ettava yleis tä e tua koskevien 
seikkojen perusteella poikkeustilan teissa mahdollisuus olla soveltam atta ulkom aista 
lakia, jos  täm ä olisi tietyss ä tapauksessa  selv ästi v astoin tuo mioistuinvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteita ( ordre public). T uomioistuinten ei ku itenkaan pitäis i 
voida soveltaa oikeusjärjestyksen  perusteisiin liittyvää po ikkeusta välttääkseen toisen 
jäsenvaltion lain soveltam isen silloin kun  se olisi vastoin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa ja erityisesti sen 21 artiklaa, jossa kielletään kaikenlainen syrjintä. 

(22) Koska eräissä valtio issa ja o sallistuvissa jäsenvaltioissa on käytössä kaksi 
oikeusjärjestelmää tai säännöstöä tai useita oikeusjärjestelmiä ta i säännöstöjä, joita 
sovelletaan tällä asetuksella säänneltäviin kysymyksiin, olisi säädettävä, m issä määrin 
tämän asetuksen säännöksiä so velletaan näiden valtioid en ja osallis tuvien 
jäsenvaltioiden eri alueilla. 

(23) Tämän asetuksen tavoitteita eli oike usvarmuuden, ennakoita vuuden ja joustavuuden 
lisäämistä kansainvälisiä avioliittoja koskevissa menettelyissä – m ikä helpottaa m yös 
ihmisten vapaata liikkuvuutta Euroopan uni onissa – ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jä senvaltioiden toim in, vaan ne  voidaan täm än asetuksen laajuud en ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremm in unionin tasolla, tässä tapauksessa 
toteuttamalla tiiv iimpää yhteis työtä näiden jäs envaltioiden välillä, jo ten unioni v oi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen m ukaisesti. Ma initussa artiklas sa vahv istetun 
suhteellisuusperiaatteen m ukaisesti tässä ase tuksessa ei ylitetä sitä, m ikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(24) Tässä asetuksessa kunnioitetaan pe rusoikeuksia ja otetaan huom ioon Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatt eet ja erityisesti sen 21 artikla, jossa 
kielletään kaikenlainen sukupuoleen, rot uun, ihonväriin tai etniseen taikka 
yhteiskunnalliseen alkuperään , geneettisiin om inaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai  
vakaumukseen, poliittis iin tai m uihin m ielipiteisiin, kan salliseen v ähemmistöön 
kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä.  Osallistuvien jäsenva ltioiden tuom ioistuinten o n 
sovellettava tätä asetusta näitä oikeuksia ja periaatteita kunnioittaen, 
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 

I luku – Soveltamisala 

1 artikla 
Aineellinen soveltamisala 

1. Tätä asetusta sovelletaan avio- ja asumuseroa koskeviin asioihin lainvalintatilanteissa. 

2. Tässä ase tuksessa tar koitetaan ’ osallistuvalla jäs envaltiolla’ jä senvaltiota, jo ka 
osallistuu tiiviimpään yhteistyöhön avio- ja as umuseroon sovellettavan la in alalla tiiviimm än 
yhteistyön hyväksym isestä avio- ja asum useroon sovellettavan lain al alla [...] päivänä 
[...]kuuta [...] tehdyn neuvoston päätöksen [...] nojalla.  

2 artikla 
Universaalinen soveltaminen 

Tämän asetuksen m ukaisesti määräytyvää lakia sovelletaan riippumatta siitä, onko se jonkin 
osallistuvan jäsenvaltion laki. 

II luku – Avio- ja asumuseroon sovellettavaa lakia koskevat 
yhdenmukaiset säännöt 

3 artikla 
Osapuolten mahdollisuus valita laki 

1. Puolisot voivat yhteisellä sopim uksella valita avio- ja asum useroon sovellettavan lain, 
edellyttäen että lak i on perus sopimuksissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
määriteltyjen peruso ikeuksien ja o ikeusjärjestyksen perusteiden ( ordre public) mukainen, 
seuraavista vaihtoehdoista:  

a) sen valtion  lak i, jo ssa puolisoiden vakin ainen asuin paikka on  sopim uksen 
tekohetkellä;  

b) sen valtion laki, jossa puolisoiden viim einen yhteinen vakinainen asuinpaikka oli, jos  
toinen puolisoista asuu siellä edelleen sopimuksen tekohetkellä;  

c) sen valtion laki, jonka kansalainen jom pikumpi puolisoista on sopim uksen 
tekohetkellä;  

d) tuom ioistuinvaltion laki. 

2. Rajoittamatta sitä, m itä 4 kohdassa säädet ään, sopimus sovellettavasta laista voidaan 
tehdä ja s itä voidaan muuttaa m illoin tah ansa, m utta viim eistään silloin kun asia pannaan  
vireille tuomioistuimessa.  
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3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu sopim us on tehtävä kirjallisesti ja päivättävä, ja  
kummankin puolison on allekirjoi tettava se. K irjallisena pide tään m yös kaikkea sähköisin 
keinoin tapahtunutta viestintää, josta jää pysyvä tallenne sopimuksesta. 

Jos kuitenkin sen osallistuvan jäsenvaltion la insäädännössä, jossa m olempien puolisoiden 
vakinainen asuinpaikka on sopim uksen tekoh etkellä, sääd etään muista tä llaisia s opimuksia 
koskevista muotovaatimuksista, kyseiset v aatimukset on täytettävä. Jos puolisoiden 
vakinainen asuinpaikka on eri osallistuvissa jäsenva ltioissa ja kumm ankin jäsenvaltion 
lainsäädännössä sääd etään erilaisis ta m uotovaatimuksista, s opimus on muodollises ti pätevä, 
jos se täyttää näistä jommankumman lainsäädännön vaatimukset. 

4. Puolisot voivat m yös nim etä sovellettava n lain tuom ioistuimessa m enettelyn aikana, 
jos tuom ioistuinvaltion la issa niin sääde tään. Siinä tapauksessa tuom ioistuin kirjaa 
lakivalinnan tuomioistuinvaltion lain mukaisesti. 

4 artikla 
Laki, jota sovelletaan, jos osapuolet eivät ole tehneet valintaa 

Jos 3 artiklassa tarkoitettua valintaa ei ole tehty, avio- ja as umuseroon sovelletaan sen valtion 
lakia, 

a) jossa puolisoiden vakinainen asuinpaikka on asian vireillepanoa jankohtana; tai, jos 
tämä ei ole mahdollista, 

b) jossa puolisoiden viim einen yhteinen vakina inen asuinpaikka oli,  ede llyttäen, ettei 
yhdessä asum inen ole päättynyt yli vuotta enne n asian vireillepanoa tuom ioistuimessa, jos 
toinen puolisoista asuu siellä edelleen asian vireillepanon aja nkohtana; tai, jos täm ä ei ole 
mahdollista, 

c) jonka kansalaisia molemmat puolisot ovat asian vireillepanoajankohtana; tai, jos tämä 
ei ole mahdollista, 

d) jossa asia pannaan vireille tuomioistuimessa. 

5 artikla 
Tuomioistuinvaltion lain soveltaminen 

Siinä tapauksessa, että 3  tai 4 artikla n nojalla sovelle ttavassa laissa e i säädetä avioerosta tai 
toiselle puolisoista ei kyseisessä laissa  anneta hänen sukupuolensa vuoksi yhtäläistä 
mahdollisuutta saada avio- tai asumusero, sovelletaan tuomioistuinvaltion lakia. 

6 artikla 
Takaisin- ja edelleenviittauksen (renvoi) poissulkeminen 

Kun on sovellettava täm än asetuksen nojalla määräytyvää lakia,  sovelletaan  kyseises sä 
valtiossa voim assa olevia oikeussääntöjä, ka nsainvälisen yksityisoike uden sääntöjä lukuun 
ottamatta. 
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7 artikla 
Oikeusjärjestyksen perusteet (ordre public) 

Tämän asetuksen nojalla m ääräytyvän lain säännöstä voidaan kieltäytyä soveltam asta 
ainoastaan, jos soveltam inen on selvästi vastoi n tuo mioistuinvaltion oik eusjärjestyksen 
perusteita (ordre public). 

8 artikla 
Valtiot, joissa on kaksi tai useampia oikeusjärjestelmiä 

1. Jos valtioon kuuluu useita alueellisia hallintoyksiköitä, joilla kullakin on omat avio- ja 
asumuseroa koskevat oikeussääntönsä, tä män asetuksen nojalla sovellettavaa lakia 
määritettäessä kutakin alueellista hallintoyksikköä pidetään valtiona. 

2. Osallistuva jäsenvaltio, johon kuulu villa eri alueellisilla hallintoyks iköillä on om at 
avio- ja asu museroa koskevat oik eussääntönsä, ei ole ve lvollinen sove ltamaan tätä  asetus ta 
lainvalintaan yksinomaan tällaisten hallintoyksikköjen lakien välillä. 

III luku – Muut säännökset  

9 artikla 
Osallistuvien jäsenvaltioiden toimittamat tiedot 

1. Osallistuvien jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään [kolme kuukautta 
tämän artiklan soveltamisen alkamispäivästä] m ahdolliset kansalliset säännöksensä, jo tka 
koskevat:  

a) sovellettavan lain valintaa koskevien sopimusten muotovaatimuksia; sekä 

b) mahdollisuutta nimetä sovellettava laki 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti.  

Osallistuvien jäsenvaltioiden on  ilm oitettava kom issiolle kaikis ta näiden säännösten 
myöhemmistä muutoksista. 

2. Komissio saattaa 1 kohdan m ukaisesti ilm oitetut tiedot  julkisesti saataville 
asianmukaisella tavalla, erityisesti siviili- ja  kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen 
verkoston internetsivuston kautta. 

10 artikla 
Siirtymäsäännökset 

1. Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin oike udenkäynteihin ja sellaisiin 3 artiklassa 
tarkoitettuihin sopimuksiin, jotka on pantu vireil le tai tehty sen jälkeen , kun tätä asetusta on 
alettu soveltaa 13 artiklan mukaisesti. 

Myös sella inen sovelle ttavan lain valin taa ko skeva sopimus, joka on tehty osallistuvan 
jäsenvaltion lainsäädännön m ukaisesti ennen kuin tätä asetus ta on alettu soveltaa, on 
kuitenkin v oimassa, edelly ttäen, että  se täy ttää 3 a rtiklan 3 ko hdan ensim mäisessä 
alakohdassa säädetyt edellytykset. 
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2. Tämä asetus ei vaikuta sellaisiin sovelle ttavan la in va lintaa koskev iin sopim uksiin, 
jotka on tehty sen osallistuvan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka tuomioistuimessa 
asia on pantu vireille ennen kuin tätä asetusta on alettu soveltaa. 

11 artikla 
Suhteet voimassa oleviin kansainvälisiin yleissopimuksiin 

1. Tämä asetus ei vaikuta sellaisten tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
kysymyksiä koskevien, kahden- tai m onenvälisten yleissopim usten soveltam iseen, joiden 
sopimuspuoli yksi tai useam pi osallistuva jäsenva ltio on tätä asetusta annettaessa, sanotun 
kuitenkaan rajoittam atta Euroopan unionin to iminnasta tehdyn sopim uksen 351 artiklan 
mukaisia osallistuvien jäsenvaltioiden velvoitteita. 

2. Sen estäm ättä, m itä 1 kohdassa säädetään, tä tä asetusta sovell etaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden välisiss ä suhtei ssa ensisijais ena sellais iin täm än asetuksen soveltam isalaan 
kuuluvia kysym yksiä koskeviin yleissopim uksiin nähden, joiden sopim uspuolia osallistuvat  
jäsenvaltiot ovat. 

12 artikla 
Tarkistuslauseke 

Komissio antaa v iimeistään [ viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen 
alkamisesta] Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikom itealle 
kertomuksen tämän asetuksen soveltam isesta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia 
asetuksen mukauttamiseksi. 

IV luku – Loppusäännökset 

13 artikla 
Voimaantulo ja soveltamispäivä 

Tämä asetus tulee voim aan kahdentenakym menentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tätä asetu sta sovelletaan [ kahdentoista kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
antamispäivästä], lukuun ottam atta 9 arti klaa, jota sovelletaan [ kuuden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen antamispäivästä]. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan  velvoittava, ja sitä sovellet aan sellaisenaan osallistuvissa 
jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti. 

Tehty Brysselissä 

 Neuvoston puolesta 
 Puheenjohtaja 




