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LYHYET PERUSTELUT 

Euroopan komission ehdotuksen tarkoituksena on säännellä tuomioistuimen toimivaltaa ja 

sovellettavaa lakia puolisoiden omaisuuden hoitoon liittyvissä asioissa ja varojen jaossa yli 

rajojen, kun avioparin suhde on päättynyt avio- tai asumuseron tai kuoleman vuoksi. 

Komission tavoitteena on turvata suurempi oikeusvarmuus osapuolille, jotta ehkäistään 

rinnakkaiset menettelyt ja jotta rajoitetaan käytäntöä, jossa kantajat pyrkivät saamaan riita-

asiansa kuulluksi siinä tuomioistuimessa, jonka arvellaan todennäköisimmin antavan heille 

suotuisan päätöksen (oikeuspaikkakeinottelu). 

Avioero ja puolison kuolema ovat tilanteita, joita käsitellään eri tavalla. Avioparien on 

sovittava keskenään siitä, että tuomioistuin, jolla on toimivalta avioeromenettelyssä ja 

asumuseron tai avioliiton pätemättömäksi julistamisen suhteen, voi käsitellä myös avioeron 

jälkeisiä varallisuusoikeudellisia seurauksia, kun taas tuomioistuimella, jolla on toimivalta 

perintöasioissa, on aina toimivalta tällaisissa tapauksissa, joskin on hieman epäselvää, onko 

sillä yksinomainen toimivalta. Muuten tuomioistuimen toimivalta perustuu 

liittymäperusteiden hierarkiaan.  

Asetuksen 16 artikla on uutuus, koska se antaa puolisoille mahdollisuuden yhdessä määrittää 

aviovarallisuussuhteisiin sovellettava laki. Valmistelija kannattaa sitä, että puolisoiden 

sallitaan valita sen valtion laki, jossa heidän yhteinen asuinpaikkansa on tai on ollut, tai sen 

valtion laki, jonka kansalainen toinen puolisoista on. Lisäksi valmistelija haluaisi, että 

puolisoille tarjotaan enemmän vaihtoehtoja heidän varallisuussuhteisiinsa sovellettavan lain 

valitsemisessa. 

 

On myös varmistettava, että osapuolten tekemä valinta on tietoihin perustuva eli että 

molemmille puolisoille on tiedotettu asianmukaisesti heidän valintansa konkreettisista 

seurauksista. Tässä mielessä on tutkittava parasta mahdollista tapaa taata täydellisten ja 

luotettavien tietojen välittäminen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan sopimuksen 

allekirjoittajille ennen asiakirjan allekirjoittamista. Tiedonsaanti on myös taattava puolisoiden 

taloudellisesta tilanteesta riippumatta. On varmistettava, että molemmat puolisot saavat 

kattavat ja oikeat tiedot aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lain valinnasta koituvista 

seurauksista erityisesti sen vuoksi, että sovellettavissa olevissa jäsenvaltioiden laeissa on 

suuria eroja.  

Koska lait voivat muuttua, on mahdollista, että sovellettavaa lakia koskeva tietyllä hetkellä 

allekirjoitettu sopimus ei enää vastaa osapuolten oikeutettuja odotuksia sillä hetkellä, kun 

lakia pitäisi soveltaa, koska kyseisen valtion lainsäädäntöä on ajan mittaan muutettu. Sen 

vuoksi valmistelija on tässä suhteessa tyytyväinen komission ehdotukseen, koska avioparit 

voivat avioliiton aikana sopia, että he muuttavat omaisuuteensa sovellettavaa lakia, ja he 

voivat tehdä valintansa takautuvasti. Olisi kuitenkin suotavaa tarjota samat vaihtoehdot kuin 

16 artiklassa.  
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Kun mitään valintaa ei ole tehty, sovelletaan jälleen hierarkiaa, jossa ensi sijalla on 

asuinpaikka, sitten yhteinen kansalaisuus ja tämän jälkeen sen valtion laki, johon avioparilla 

on vahvimmat yhteydet. Valmistelija katsoo, että avioliiton solmimispaikan olisi oltava 

erillinen kriteeri, koska olisi otaksuttava, että jos osapuolet valitsevat tietyn valtion avioliiton 

solmimispaikaksi, tämä merkitsee sitä, että he mahdollisesti hyväksyvät myös kyseisen 

valtion lain. 

Asetuksessa säädetään, että aviovarallisuussuhteisiin sovellettavaa lakia sovelletaan kaikkeen 

puolisoiden omaisuuteen – irtaimeen ja kiinteään – riippumatta sen sijaintipaikasta. 

Asetusehdotuksessa säädetään, että aviovarallisuussuhteita koskevat toisessa jäsenvaltiossa 

tehdyt päätökset ja laaditut viralliset asiakirjat sekä toisen jäsenvaltion tuomioistuimissa 

tehdyt sovinnot tunnustetaan ja pannaan täytäntöön yhdenmukaisella menettelyllä.  

Valmistelija myönteisenä sitä, että tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia ja 

tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat säännöt ovat muiden välineiden esimerkin 

mukaisia. Ehdotus tuo Euroopan kansalaisille todennäköisesti tiettyjä hyötyjä, jotka liittyvät 

aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lain ennakoitavuuteen ja siihen, että voidaan varmistaa 

sellaisten omaisuusasioita koskevien päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano, jotka 

aikaisemmin olivat riippuvaisia kunkin jäsenvaltion kansainvälisen yksityisoikeuden 

säännöistä ja saattoivat johtaa suuriin viivästymisiin ja kustannuksiin omaisuuteen liittyvien 

oikeuksien voimaansaattamisessa.  

Lopuksi valmistelija pitää hyvin valitettavana sitä, että on annettu kaksi erillistä ehdotusta 

aviovarallisuussuhteita ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia 

koskeviksi asetuksiksi, sekä sitä, että näiden välillä on merkittäviä eroja. Valmistelija katsoo, 

että tämä erottelu on seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 

 

TARKISTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Asetuksen soveltamisalan olisi 

katettava kaikki aviovarallisuussuhteita 

(11) Asetuksen soveltamisalan olisi 

katettava kaikki aviovarallisuussuhteita 
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koskevat yksityisoikeudelliset kysymykset, 

jotka liittyvät puolisoiden omaisuuden 

hoitoon ja aviovarallisuussuhteiden 

purkautumiseen puolisoiden erotessa tai 

toisen puolison kuollessa. 

koskevat yksityisoikeudelliset kysymykset, 

jotka liittyvät puolisoiden irtaimen tai 

kiinteän omaisuuden hoitoon ja 

aviovarallisuussuhteiden purkautumiseen 

puolisoiden erotessa tai toisen puolison 

kuollessa. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Asetuksen soveltamisalan olisi 

katettava kaikki aviovarallisuussuhteita 

koskevat yksityisoikeudelliset kysymykset, 

jotka liittyvät puolisoiden omaisuuden 

hoitoon ja aviovarallisuussuhteiden 

purkautumiseen puolisoiden erotessa tai 

toisen puolison kuollessa. 

(11) Asetuksen soveltamisalan olisi 

katettava kaikki aviovarallisuussuhteita 

koskevat yksityisoikeudelliset kysymykset, 

jotka liittyvät puolisoiden omaisuuden 

hoitoon ja aviovarallisuussuhteiden 

purkautumiseen avio- tai asumuseron tai 

avioliiton pätemättömäksi julistamisen 

tapauksessa tai toisen puolison kuollessa. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Jotta puolisoiden olisi helpompi hoitaa 

omaisuuttaan, asetuksessa annetaan heille 

omaisuuden luonteesta tai sijainnista 

riippumatta mahdollisuus valita 

omaisuuteensa sovellettava laki niiden 

lakien joukosta, joihin puolisoilla on 

läheinen yhteys joko asuinpaikan tai 

kansalaisuuden perusteella. Puolisot voivat 

valita sovellettavan lain milloin tahansa, 

joko avioliittoa solmittaessa tai 

myöhemmin avioliiton aikana. 

(19) Jotta puolisoiden olisi helpompi hoitaa 

omaisuuttaan, asetuksessa annetaan heille 

omaisuuden luonteesta tai sijainnista 

riippumatta mahdollisuus valita 

omaisuuteensa sovellettava laki niiden 

lakien joukosta, joihin puolisoilla on 

läheinen yhteys joko asuinpaikan tai 

kansalaisuuden perusteella. Puolisot voivat 

valita sovellettavan lain milloin tahansa, 

joko avioliittoa solmittaessa tai 

myöhemmin avioliiton aikana tai avioliiton 

jälkeen. 
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Perustelu 

Koska avioeromenettely ja aviovarallisuussuhteiden päättyminen eivät välttämättä tapahdu 

samaan aikaan, sovellettavan lain valinta olisi voitava tehdä myös avioliiton jälkeisenä 

aikana. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 

oikeusvarmuus sekä ottaa huomioon parin 

todellinen tilanne, asetuksessa olisi 

säädettävä yhdenmukaisista 

lainvalintasäännöistä, joiden nojalla 

voidaan määrittää perättäin sovellettavien 

liittymäperusteiden avulla puolisoiden 

kaikkeen omaisuuteen sovellettava laki 

niitä tapauksia varten, joissa puolisot eivät 

ole valinneet sovellettavaa lakia. 

Ensimmäiseksi perusteeksi olisi asetettava 

puolisoiden ensimmäinen yhteinen 

asuinpaikka avioitumisen jälkeen. Sitä 

seuraisi puolisoiden yhteinen kansalaisuus 

avioitumishetkellä. Jos kumpikaan näistä 

perusteista ei täyty eli jos puolisoilla ei ole 

vielä ollut ensimmäistä yhteistä 

asuinpaikkaa ja kummallakin puolisolla on 

avioitumishetkellä sama 

kaksoiskansalaisuus, olisi sovellettava sen 

valtion lakia, johon puolisoilla on 

avioitumishetkellä ollut läheisimmät 

yhteydet ottaen huomioon kaikki 

olosuhteet ja erityisesti avioliiton 

solmimispaikka. 

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 

oikeusvarmuus sekä ottaa huomioon parin 

todellinen tilanne, asetuksessa olisi 

säädettävä yhdenmukaisista 

lainvalintasäännöistä, joiden nojalla 

voidaan määrittää perättäin sovellettavien 

liittymäperusteiden avulla puolisoiden 

kaikkeen omaisuuteen sovellettava laki 

niitä tapauksia varten, joissa puolisot eivät 

ole valinneet sovellettavaa lakia. 

Ensimmäiseksi perusteeksi olisi asetettava 

puolisoiden ensimmäinen yhteinen 

asuinpaikka avioitumisen jälkeen. Sitä 

seuraisi puolisoiden yhteinen kansalaisuus 

avioitumishetkellä. Jos kumpikaan näistä 

perusteista ei täyty eli jos puolisoilla ei ole 

vielä ollut ensimmäistä yhteistä 

asuinpaikkaa ja kummallakin puolisolla on 

avioitumishetkellä sama 

kaksoiskansalaisuus, olisi sovellettava sen 

valtion lakia, johon puolisoilla on 

läheisimmät yhteydet ottaen huomioon 

kaikki olosuhteet. 

Perustelu 

Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa olisi otettava huomioon yksilölliset olosuhteet 

puolisoiden läheisimpiä yhteyksiä selvitettäessä. Koska avioliiton solmimispaikat usein 

valitaan muista syistä kuin sovellettavaa lakia silmällä pitäen, ei ole syytä korostaa tämän 

valinnan todennäköisyyttä. 
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Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Termiä 'asuinpaikka' olisi 

tulkittava tämän asetuksen tarkoituksen 

mukaisesti. Tuomioistuimen olisi 

määritettävä sen merkitys 

tapauskohtaisesti tosiasioiden perusteella. 

Termi ei viittaa kansallisen lain 

mukaiseen käsitteeseen, vaan unionin 

oikeuden itsenäiseen käsitteeseen. 

Perustelu 

Termi 'asuinpaikka' olisi määriteltävä, jotta mielivaltaisilta tulkinnoilta voidaan 

mahdollisuuksien mukaan välttyä. Tuomioistuimen on luonnollisesti tarkasteltava kaikkia 

asiaan kuuluvia tosiasioita ennen määritelmän soveltamista. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Ottaen huomioon 

aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lain 

valinnan merkitys, tässä asetuksessa olisi 

säädettävä eräistä takuista, joilla 

varmistetaan, että puolisot tai tulevat 

puolisot ovat tietoisia valintansa 

seurauksista. Lainvalintaa koskevassa 

sopimuksessa olisi noudatettava avioehtoa 

koskevia muotovaatimuksia, joista 

säädetään joko valitun valtion laissa tai sen 

valtion laissa, jossa asiakirja on laadittu. 

Vähimmäisvaatimuksena olisi oltava, että 

lainvalintaa koskeva sopimus tehdään 

kirjallisesti ja kumpikin puoliso päivää ja 

allekirjoittaa sen. Lisäksi on noudatettava 

joko valitun valtion laissa tai sen valtion 

laissa mahdollisesti säädettyjä muita 

muotovaatimuksia, jossa asiakirja 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.)  
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laaditaan. Nämä muodollisuudet voivat 

koskea avioehtosopimusten pätevyyttä, 

julkaisemista tai rekisteröintiä. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

tunnustetut periaatteet ja erityisesti sen 7, 

9, 17, 21 ja 47 artikla, joissa vahvistetaan 

yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, 

oikeus solmia avioliito ja perustaa perhe 

kansallisen lain mukaisesti sekä 

omistusoikeus, kielletään kaikenlainen 

syrjintä ja vahvistetaan oikeus 

tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 

tuomioistuimeen. Jäsenvaltioiden 

tuomioistuinten olisi sovellettava tätä 

asetusta näitä oikeuksia ja periaatteita 

kunnioittaen. 

(32) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

tunnustetut periaatteet ja erityisesti sen 7, 

9, 17, 20, 21, 23 ja 47 artikla, joissa 

vahvistetaan yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioittaminen, oikeus solmia avioliito ja 

perustaa perhe kansallisen lain mukaisesti 

sekä omistusoikeus, yhdenvertaisuus lain 

edessä, kaikenlaisen syrjinnän 

kieltäminen, naisten ja miesten tasa-arvo 

sekä oikeus tehokkaisiin 

oikeussuojakeinoihin ja 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. 

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten olisi 

sovellettava tätä asetusta kunnioittaen 

näitä perusoikeuskirjassa vahvistettuja 

oikeuksia ja periaatteita ja erityisesti 

periaatteita, jotka koskevat 

yhdenvertaisuutta lain edessä, 

sukupuoleen ja seksuaaliseen 

suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 

kieltämistä sekä naisten ja miesten tasa-

arvoa. 

Perustelu 

Valmistelija arvostaa komission perusoikeuksiin kohdistuvan vaikutustenarvioinnin tuloksia, 

mutta korostaa, että kun tuomioistuimet soveltavat tätä asetusta, on kiinnitettävä erityistä 

huomiota periaatteisiin, jotka koskevat yhdenvertaisuutta lain edessä (perusoikeuskirjan 

20 artikla), syrjintäkieltoa (perusoikeuskirjan 21 artikla) ja miesten ja naisten välistä tasa-

arvoa (perusoikeuskirjan 23 artikla). 

 

Tarkistus  8 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

tunnustetut periaatteet ja erityisesti sen 7, 

9, 17, 21 ja 47 artikla, joissa vahvistetaan 

yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, 

oikeus solmia avioliito ja perustaa perhe 

kansallisen lain mukaisesti sekä 

omistusoikeus, kielletään kaikenlainen 

syrjintä ja vahvistetaan oikeus 

tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 

tuomioistuimeen. Jäsenvaltioiden 

tuomioistuinten olisi sovellettava tätä 

asetusta näitä oikeuksia ja periaatteita 

kunnioittaen. 

(32) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

tunnustetut periaatteet ja erityisesti sen 7, 

9, 17, 20, 21, 23, 24 ja 47 artikla, joissa 

vahvistetaan yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioittaminen, oikeus solmia avioliito ja 

perustaa perhe kansallisen lain mukaisesti 

sekä omistusoikeus, yhdenvertaisuus lain 

edessä, kaikenlaisen syrjinnän 

kieltäminen, miesten ja naisten tasa-arvo, 

lasten oikeudet sekä oikeus tehokkaisiin 

oikeussuojakeinoihin ja 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. 

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten olisi 

sovellettava tätä asetusta näitä oikeuksia ja 

periaatteita kunnioittaen. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltion tuomioistuimilla, joille on 

osoitettu avio- tai asumuseroa tai avioliiton 

pätemättömäksi julistamista koskeva 

hakemus asetuksen (EY) N:o 2201/2003 

mukaisesti, on myös toimivalta päättää 

hakemukseen liittyvistä 
aviovarallisuussuhteista, jos puolisot ovat 

sopineet asiasta. 

Jäsenvaltion tuomioistuimilla, joille on 

osoitettu avio- tai asumuseroa tai avioliiton 

pätemättömäksi julistamista koskeva 

hakemus asetuksen (EY) N:o 2201/2003 

mukaisesti, on myös toimivalta päättää 

aviovarallisuussuhteista, jos puolisot ovat 

sopineet asiasta. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltion tuomioistuimilla, joille on 

osoitettu avio- tai asumuseroa tai avioliiton 

pätemättömäksi julistamista koskeva 

hakemus asetuksen (EY) N:o 2201/2003 

mukaisesti, on myös toimivalta päättää 

hakemukseen liittyvistä 

aviovarallisuussuhteista, jos puolisot ovat 

sopineet asiasta. 

Jäsenvaltion tuomioistuimilla, joille on 

osoitettu avio- tai asumuseroa tai avioliiton 

pätemättömäksi julistamista koskeva 

hakemus asetuksen (EY) N:o 2201/2003 

mukaisesti, on myös toimivalta päättää 

hakemukseen liittyvistä 

aviovarallisuussuhteista, jos puolisot ovat 

sopineet asiasta. Puolisoiden välinen 

omaisuutta koskeva sopimus ei saa 

vaarantaa lasten etuja. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Puolisot voivat sopia asiasta milloin 

tahansa, myös kesken menettelyn. Jos 

asiasta sovitaan ennen menettelyä, on 
sopimus laadittava kirjallisena ja 

kummankin osapuolen on päivättävä ja 

allekirjoitettava se. 

Puolisot voivat sopia asiasta milloin 

tahansa, myös kesken menettelyn. Sopimus 

on laadittava kirjallisena ja kummankin 

osapuolen on päivättävä ja allekirjoitettava 

se. 

Perustelu 

Koska avioeromenettely ja aviovarallisuussuhteiden päättyminen eivät välttämättä tapahdu 

samaan aikaan, sovellettavan lain valinta olisi voitava tehdä myös avioliiton jälkeisenä 

aikana. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lukuun ottamatta 3 ja 4 artiklassa 

mainittuja tapauksia 

aviovarallisuussuhteita koskevassa 

menettelyssä toimivaltaisia ovat sen 

jäsenvaltion tuomioistuimet, 

1. Lukuun ottamatta 3 ja 4 artiklassa 

mainittuja tapauksia 

aviovarallisuussuhteita koskevassa 

menettelyssä toimivaltaisia ovat 

alenevassa järjestyksessä sen jäsenvaltion 
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tuomioistuimet, 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) jonka kansalainen vastaaja on tai, jos 

kyseessä on Yhdistynyt kuningaskunta tai 

Irlanti, jossa on vastaajan kotipaikka. 

Perustelu 

Jos tuomioistuimen toimivaltaa puolisoiden aviovarallisuussuhteita koskevien kysymysten 

ratkaisemisessa muissa kuin 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa laajennetaan, tämän 

ehdotuksen 6 ja 7 artiklaa sovelletaan harvemmin. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Puolisot voivat sopia asiasta milloin 

tahansa, myös kesken menettelyn. Jos 

asiasta sovitaan ennen menettelyä, on 
sopimus laadittava kirjallisena ja 

kummankin osapuolen on päivättävä ja 

allekirjoitettava se. 

Puolisot voivat sopia asiasta milloin 

tahansa, myös kesken menettelyn. Sopimus 

on laadittava kirjallisena ja kummankin 

osapuolen on päivättävä ja allekirjoitettava 

se. 

Perustelu 

Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä kaikki ehdotuksen 5 artiklassa tarkoitetut sopimukset olisi 

laadittava kirjallisina, ja niiden olisi oltava kummankin osapuolen päiväämiä ja 

allekirjoittamia. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla 
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Komission teksti Tarkistus 

Aviovarallisuussuhteisiin 16, 17 tai 

18 artiklan nojalla sovellettavaa lakia 

sovelletaan kaikkeen puolisoiden 

omaisuuteen. 

Aviovarallisuussuhteisiin 16, 17 tai 

18 artiklan nojalla sovellettavaa lakia 

sovelletaan kaikkeen puolisoiden irtaimeen 

ja kiinteään omaisuuteen riippumatta sen 

sijaintipaikasta. 

Perustelu 

Tässä viitataan yhden lain järjestelmään, jolloin voidaan käsitellä kaikkia puolisoiden 

omaisuuteen liittyviä seikkoja yhdessä menettelyssä. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) sen valtion laki, jossa puolisot 

vihittiin avioliittoon, tai 

Perustelu 

Sen maan lain, jossa puolisot vihittiin avioliittoon, olisi oltava tunnustettu vaihtoehto 

aviovarallisuussuhteisiin sovellettavaksi laiksi. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c b) sen valtion laki, johon puolisoilla 

yhdessä on läheisimmät yhteydet, tai 

Perustelu 

Puolisoille olisi annettava mahdollisimman laaja joukko vaihtoehtoja sovellettavaksi laiksi 

tämän ehdotuksen soveltamisalan puitteissa. 
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Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c c) sen valtion laki, jossa puolisoilla oli 

viimeinen yhteinen asuinpaikka, tai 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c d) sen valtion laki, jossa puolisoilla oli 

ensimmäinen yhteinen asuinpaikka 

avioitumisen jälkeen. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 'Asuinpaikalla' tarkoitetaan henkilön 

tavanomaista olinpaikkaa. 

Perustelu 

Termi 'asuinpaikka' olisi määriteltävä, jotta mielivaltaisilta tulkinnoilta voidaan 

mahdollisuuksien mukaan välttyä. Tuomioistuimen on luonnollisesti tarkasteltava kaikkia 

asiaan kuuluvia tosiasioita ennen määritelmän soveltamista. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos puolisot eivät ole tehneet 1. Jos puolisot eivät ole tehneet 
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lainvalintaa, aviovarallisuussuhteisiin 

sovelletaan 

lainvalintaa, aviovarallisuussuhteisiin 

sovelletaan alenevassa järjestyksessä 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) sen valtion lakia, johon puolisoilla 

yhdessä on läheisimmät yhteydet ottaen 

huomioon kaikki olosuhteet ja erityisesti 

avioliiton solmimispaikka. 

c) sen valtion lakia, johon puolisoilla 

yhdessä on läheisimmät yhteydet ottaen 

huomioon kaikki olosuhteet, tai jos tätä 

lakia ei voida määrittää, 

Perustelu 

Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa olisi otettava huomioon yksilölliset olosuhteet 

puolisoiden läheisimpiä yhteyksiä selvitettäessä. Koska avioliiton solmimispaikat usein 

valitaan muista syistä kuin sovellettavaa lakia silmällä pitäen, ei ole syytä korostaa tämän 

valinnan todennäköisyyttä. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) sen valtion laki, jossa puolisot 

solmivat avioliiton. 

Perustelu 

Jos puolisot valitsevat tietyn maan avioliiton solmimispaikaksi, tämän voidaan kohtuudella 

otaksua viittaavan siihen, että he mahdollisesti hyväksyvät myös kyseisen maan lain. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. 'Asuinpaikalla' tarkoitetaan henkilön 
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tavanomaista olinpaikkaa. 

Perustelu 

Termi 'asuinpaikka' olisi määriteltävä, jotta mielivaltaisilta tulkinnoilta voidaan 

mahdollisuuksien mukaan välttyä. Tuomioistuimen on luonnollisesti tarkasteltava kaikkia 

asiaan kuuluvia tosiasioita ennen määritelmän soveltamista. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Puolisot voivat päättää milloin tahansa 

avioliiton aikana vaihtaa 

aviovarallisuussuhteisiinsa sovellettavaa 

lakia. Puolisot voivat valita ainoastaan 

jonkin seuraavista laeista: 

Puolisot voivat päättää milloin tahansa 

avioliiton aikana vaihtaa 

aviovarallisuussuhteisiinsa sovellettavaa 

lakia. Puolisot voivat valita ainoastaan 

jonkin tämän asetuksen 16 artiklassa 

luetelluista laeista. 

a) sen valtion laki, jossa 

jommallakummalla puolisoista on 

asuinpaikka valinnan hetkellä, tai 

 

b) sen valtion laki, jonka kansalainen 

jompikumpi puolisoista on valinnan 

hetkellä. 

 

Perustelu 

Kun puolisot muuttavat varallisuussuhteisiinsa sovellettavaa lakia, heillä olisi oltava samat 

valintamahdollisuudet kuin ne, jotka on esitetty (alkuperäistä varallisuussuhteiden valintaa 

koskevassa) 16 artiklassa. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Elleivät puolisot selvästi muuta ilmoita, 

aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lain 

vaihtaminen avioliiton aikana vaikuttaa 

ainoastaan vastaisuudessa. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, vähimmäisvaatimuksena on, että 

valinta ilmaistaan nimenomaisesti ja 

tehdään kirjallisena ja kumpikin puoliso 

päivää ja allekirjoittaa sen. 

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, vähimmäisvaatimuksena on, että 

valinta ilmaistaan nimenomaisesti ja 

tehdään kirjallisena, kumpikin puoliso 

päivää ja allekirjoittaa sen ja että siinä 

ilmaistaan puolisoiden yhteinen tahto. 

Perustelu 

Tässä on tarkoitus varmistaa, että päätös on tehty yhteisestä sopimuksesta kummankin 

osapuolen etujen turvaamiseksi. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Lisäksi jos sen jäsenvaltion 

lainsäädännössä, jossa molemmilla 

puolisoilla on asuinpaikka 1 kohdassa 

tarkoitetun valinnan tekohetkellä, 
säädetään avioehtosopimuksen osalta 

muista muotovaatimuksista, kyseiset 

vaatimukset on täytettävä. 

3. Lisäksi jos 1 kohdassa tarkoitetun 

jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään 

avioehtosopimuksen osalta muista 

muotovaatimuksista, kyseiset vaatimukset 

on täytettävä. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Sen estämättä mitä 1 kohdassa 

säädetään, vähimmäisvaatimuksena on, että 

avioehtosopimus tehdään kirjallisena ja 

2. Sen estämättä mitä 1 kohdassa 

säädetään, vähimmäisvaatimuksena on, että 

avioehtosopimus tehdään kirjallisena, 
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kumpikin puoliso päivää ja allekirjoittaa 

sen. 

kumpikin puoliso päivää ja allekirjoittaa 

sen ja että siinä ilmaistaan puolisoiden 

yhteinen tahto. 

Perustelu 

Tässä on tarkoitus varmistaa, että päätös on tehty yhteisestä sopimuksesta kummankin 

osapuolen etujen turvaamiseksi. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

22 artikla Poistetaan. 

Kansainvälisesti pakottava säännös  

Perustelu 

Tämän artiklan sallimien poikkeuksien laajuus on käytännössä rajaton ja mahdollistaa 

jäsenvaltioille piittaamattomuuden kaikista tämän asetuksen sisältämistä säännöksistä. Koska 

23 artikla jo tarjoaa oikeusjärjestyksen perusteisiin perustuvan poikkeuksen 

erityistapauksissa, tämä artikla olisi poistettava. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio saattaa 1 ja 2 kohdan 

mukaisesti ilmoitetut tiedot julkisesti 

saataville asianmukaisin keinoin, erityisesti 

siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan 

oikeudellisen verkoston monikielisen 

internetsivuston kautta. 

3. Komissio saattaa kaikki tiedot julkisesti 

saataville yksinkertaisella tavalla ja 

asianmukaisin keinoin monikielisellä 

internetsivustolla, joka täydentää siviili- ja 

kauppaoikeuden alan Euroopan 

oikeudellisen verkoston sivustoa, jotta 

varmistetaan, että kaikki avioparit ja 

puolisot voivat perustaa oikeuksiensa 

käytön tietoon. 
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Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio ottaa käyttöön 

asianomaisille tuomioistuinten 

virkamiehille sekä oikeusalan toimijoille 

suunnatun tiedotus- ja koulutusvälineen 

luomalla interaktiivisen kaikilla unionin 

virallisilla kielillä toimivan 

verkkoportaalin, johon sisältyy 

ammatillisen asiantuntemuksen ja 

käytänteiden vaihtojärjestelmä. 
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