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LYHYET PERUSTELUT 

Komission ehdotuksen tarkoituksena on säätää tuomioistuimen toimivallasta ja sovellettavasta 

laista, kun kyse on sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolten omaisuuden hoidosta että 

omaisuudenjaosta valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa parisuhteen purkauduttua tai toisen 

osapuolen kuoltua. Komission tavoitteena on parantaa osapuolten oikeusvarmuutta, jotta 

estetään rinnakkaiset menettelyt ja torjutaan ilmiötä, jossa kantajat pyrkivät viemään asian 

sellaiseen tuomioistuimeen, jonka toivotaan antavan heille edullisimman tuomion (ns. forum 

shopping). 

Valmistelija on oikeudellisten asioiden valiokunnan esittelijän kanssa samaa mieltä, että on 

perusteetonta toimia eri tavoin rekisteröityjen parisuhteiden ja avioliittojen kohdalla. Näiden 

tarkistusten tavoitteena onkin lähentää kyseisiä ehdotuksia. 

Komission ehdotuksessa ei anneta mahdollisuutta valita rekisteröityjen parisuhteiden 

varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavaa lakia, vaan niihin on sovellettava sen 

valtion lakia, jossa parisuhde on rekisteröity. Valmistelija katsoo, ettei ole perusteltua jättää 

sovellettavan lain valintaa ehdotuksen ulkopuolelle, sillä lain valinta antaa osapuolille 

enemmän vapautta ja asetuksen soveltamisala on laaja, jotta voidaan kattaa kaikki 

rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset näkökohdat. Siksi komission 

ehdotukseen tehtävien tarkistusten tarkoituksena on varmistaa, että aviopuolisoille ja 

rekisteröidyn parisuhteen osapuolille on tarjolla samat vaihtoehdot, kuitenkin aina sillä 

edellytyksellä, että jälkimmäisessä tapauksessa sovelletaan sellaisen valtion lakia, jossa 

tunnetaan rekisteröidyn parisuhteen käsite. 

Lisäksi valmistelija katsoo, ettei 1 artiklassa ole perusteltua jättää oikeusvaikutuksia 

yksilöihin (kuten nimenmuutoksia) tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, ja esittää 

siksi kyseisen poikkeuksen poistamista. 

Lopuksi valmistelija katsoo, että oikeusvaikutuksiltaan laaja 17 artikla kansainvälisesti 

pakottavista säännöksistä olisi poistettava, sillä 18 artiklassa määritellään jo 

oikeusjärjestyksen perusteisiin perustuvat poikkeukset erityistapauksissa. 

 

TARKISTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset: 
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Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Jotta voidaan helpottaa rekisteröidyn 

parisuhteen osapuolten omaisuuden hoitoa, 

olisi osapuolten kaikkeen omaisuuteen 

sovellettava sen valtion lakia, jossa 

parisuhde on rekisteröity, vaikka kyseessä 

ei olisi jäsenvaltion lainsäädäntö. 

(18) Jotta voidaan helpottaa rekisteröidyn 

parisuhteen osapuolten omaisuuden hoitoa, 

tässä asetuksessa annetaan heille 

omaisuuden luonteesta tai sijainnista 

riippumatta mahdollisuus valita 

osapuolten kaikkeen 

varallisuusoikeudellisten vaikutusten 

alaiseen omaisuuteen sovellettava laki, 

joka voi olla joko sen valtion laki, jossa 

parisuhde on rekisteröity, tai sen valtion 

laki, johon osapuolilla on läheinen yhteys 

joko asuinpaikan tai kansalaisuuden 

perusteella, kunhan kyseessä on sellaisen 

valtion laki, jossa tunnetaan rekisteröidyn 

parisuhteen käsite, vaikka kyseessä ei olisi 

jäsenvaltion lainsäädäntö. Osapuolet voivat 

valita sovellettavan lain milloin tahansa, 

joko parisuhdetta rekisteröitäessä tai 

myöhemmin rekisteröidyn parisuhteen 

aikana. 

Perustelu 

Ei ole mitään syytä antaa kahta erillistä asetusehdotusta eikä evätä rekisteröidyn parisuhteen 

osapuolilta oikeutta valita sovellettava laki. Osapuolille olisi annettava jonkin verran 

vapautta valita parisuhteensa varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettava laki. Lain 

valinnan perusteena on oltava parisuhteen jommankumman osapuolen tai tulevan osapuolen 

asuinpaikka tai kansalaisuus. Tämän johdanto-osan kappaleen perusteella on mahdollista 

tehdä tällainen valinta, kunhan valittu laki on sellaisen valtion laki, jossa tunnetaan 

rekisteröidyn parisuhteen käsite. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) Jos osapuolet eivät ole valinneet 

sovellettavaa lakia, olisi osapuolten 
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kaikkeen omaisuuteen sovellettava sen 

valtion lakia, jossa parisuhde on 

rekisteröity, vaikka kyseessä ei olisi 

jäsenvaltion lainsäädäntö. Jos osapuolten 

välillä on samanaikaisesti voimassa 

useampi kuin yksi rekisteröity parisuhde 

esimerkiksi eri valtioissa, olisi osapuolten 

kaikkeen omaisuuteen sovellettava sen 

valtion lakia, jossa parisuhde on 

rekisteröity ja johon osapuolilla yhdessä 

on läheisimmät yhteydet, tai sen valtion 

lakia, jossa osapuolet ovat viimeksi 

rekisteröineet parisuhteen. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 b) Ilmaisua 'asuinpaikka' olisi 

tulkittava tämän asetuksen tavoitteen 

mukaisesti. Tuomioistuimen olisi 

määritettävä sen merkitys 

tapauskohtaisesti ja tosiseikkojen 

perusteella. Ilmaisu ei viittaa kansallisen 

lain käsitteeseen vaan pikemminkin 

unionin oikeudessa vahvistettuun 

erilliseen käsitteeseen. 

Perustelu 

Ilmaisu 'asuinpaikka' on syytä määritellä mahdollisten ristiriitaisten tulkintojen välttämiseksi. 

Tuomioistuimen on luonnollisesti tarkasteltava kaikkia asiaankuuluvia seikkoja ennen 

määritelmän soveltamista. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 c) Koska 'kansalaisuuden' käsitettä 

käytetään sovellettavan lain 
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määräytymisessä, olisi otettava huomioon, 

että tietyissä valtioissa, joiden 

oikeusjärjestys perustuu common 

law -järjestelmään, yhdistävänä tekijänä 

on 'kotipaikan' (domicile) käsite eikä 

'kansalaisuus'. 

Perustelu 

Tässä johdanto-osan kappaleessa selvennetään käsitteiden 'kansalaisuus' ja 'kotipaikka' 

asemaa yhdistävänä tekijänä. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 d) Jotta voidaan turvata oikeustoimien 

oikeusvarmuus ja estää rekisteröidyn 

parisuhteen varallisuusoikeudellisiin 

vaikutuksiin sovellettavan lain 

vaihtaminen ilman, että osapuolet saavat 

asiasta tiedon, ei sovellettavaa lakia saa 

vaihtaa, elleivät osapuolet ole selvästi 

ilmaisseet haluavansa muutosta. 

Osapuolten tekemä lain vaihto ei voi tulla 

voimaan takautuvasti, paitsi jos osapuolet 

ovat varta vasten näin päättäneet. Joka 

tapauksessa sovellettavan lain 

vaihtaminen ei saisi vaikuttaa kolmansien 

oikeuksiin eikä aiemmin tehtyjen 

oikeustoimien pätevyyteen. 

Perustelu 

Tämän johdanto-osan kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että sovellettavaa lakia ei valita 

ilman kummankin osapuolen nimenomaista suostumusta. 
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Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 e kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 e) Kun otetaan huomioon 

rekisteröidyn parisuhteen 

varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin 

sovellettavan lain valinnan merkitys, tässä 

asetuksessa olisi säädettävä takuista, joilla 

varmistetaan, että osapuolet tai tulevat 

osapuolet ovat tietoisia valintansa 

seurauksista. Lainvalintaa koskevassa 

sopimuksessa olisi noudatettava 

rekisteröityä parisuhdetta koskevia 

muotovaatimuksia, joista säädetään joko 

valitun valtion laissa, kunhan kyseessä on 

sellaisen valtion laki, jossa tunnetaan 

rekisteröidyn parisuhteen käsite, tai sen 

valtion laissa, jossa parisuhde on 

rekisteröity. Vähimmäisvaatimuksena 

olisi oltava, että lainvalintaa koskeva 

sopimus tehdään kirjallisesti ja kumpikin 

osapuoli päivää ja allekirjoittaa sen. 

Lisäksi on noudatettava joko valitun 

valtion laissa tai sen valtion laissa, jossa 

asiakirja laaditaan, mahdollisesti 

säädettyjä muita muotovaatimuksia. 

Nämä muodollisuudet voivat koskea 

sopimusten pätevyyttä, julkaisemista tai 

rekisteröintiä. 

Perustelu 

Tämän johdanto-osan kappaleen tarkoituksena on määritellä yksityiskohtaiset säännöt, joiden 

perusteella valitaan rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin 

sovellettava laki, kunhan kyseessä on sellaisen valtion laki, jossa tunnetaan rekisteröidyn 

parisuhteen käsite. Kaikkia sovellettavassa laissa säädettyjä vaatimuksia olisi noudatettava. 
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Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (19 a) Kaikki tarvittavat tiedot olisi 

asetettava saataville vaivattomasti ja 

asianmukaisin keinoin, erityisesti 

komission monikielisen internetsivuston 

kautta, jotta varmistetaan, että kaikki 

parit ja osapuolet ovat tietoisia 

mahdollisuuksista käyttää oikeuksiaan. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (19 a) On toivottavaa, että perustetaan 

monikielinen tiedotusväline, jolla 

parannetaan asianosaisten tiedonsaantia 

ja edistetään hyvien käytänteiden vaihtoa 

oikeuden toimijoiden välillä. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (19 b) Komission olisi otettava käyttöön 

tuomioistuinten virkamiehille ja 

oikeusalan toimijoille tarkoitettu tiedotus- 

ja koulutusväline perustamalla 

interaktiivinen portaali kaikilla unionin 

virallisilla kielillä, mukaan luettuna 

järjestelmä ammattitaidon ja 

ammattikäytäntöjen vaihtamista varten. 
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Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) 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. 

(28) 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 avioliitto ja 

perustaa perhe kansallisen lain mukaisesti 

sekä omistusoikeus ja yhdenvertaisuus 

lain edessä, kielletään kaikenlainen 

syrjintä ja vahvistetaan naisten ja miesten 

välinen tasa-arvo sekä oikeus tehokkaisiin 

oikeussuojakeinoihin ja tuomioistuimeen. 

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten olisi 

sovellettava tätä asetusta näitä Euroopan 

unionin perusoikeuskirjaan kirjattuja 
oikeuksia ja periaatteita, erityisesti 

yhdenvertaisuutta lain edessä, 

sukupuoleen tai seksuaaliseen 

suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 

kieltoa sekä naisten ja miesten välistä 

tasa-arvoa koskevia periaatteita, 

kunnioittaen. 

Perustelu 

Valmistelija ottaa huomioon perusoikeuksia koskevan komission vaikutustenarvioinnin mutta 

korostaa, että tuomioistuinten olisi asetusta soveltaessaan kiinnitettävä erityistä huomiota 

periaatteisiin, jotka koskevat yhdenvertaisuutta lain edessä (perusoikeuskirjan 20 artikla), 

syrjintäkieltoa (perusoikeuskirjan 21 artikla) sekä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa 

(perusoikeuskirjan 23 artikla). 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) rekisteröidyn parisuhteen Poistetaan. 
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oikeusvaikutukset yksilöihin, 

Perustelu 

Ei ole perusteltua jättää rekisteröidyn parisuhteen oikeusvaikutuksia yksilöihin (kuten 

nimenmuutoksia) asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Rekisteröidyn parisuhteen 

osapuolten olisi voitava hyötyä yhdenmukaistamisesta samalla tavoin kuin aviopuolisoiden 

aviovarallisuussuhteista annetun asetusehdotuksen perusteella. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Osapuolet 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. 

Osapuolet voivat sopia asiasta milloin 

tahansa, myös kesken menettelyn. Sopimus 

on laadittava kirjallisena, ja kummankin 

osapuolen on päivättävä ja allekirjoitettava 

se. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lukuun ottamatta 3 ja 4 artiklassa 

mainittuja tapauksia rekisteröidyn 

parisuhteen varallisuusoikeudellisia 

vaikutuksia koskevassa menettelyssä 

toimivaltaisia ovat sen jäsenvaltion 

tuomioistuimet, 

1. Lukuun ottamatta 3 ja 4 artiklassa 

mainittuja tapauksia rekisteröidyn 

parisuhteen varallisuusoikeudellisia 

vaikutuksia koskevassa menettelyssä 

toimivaltaisia ovat alenevassa 

järjestyksessä sen jäsenvaltion 

tuomioistuimet, 
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Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) jonka kansalaisia molemmat 

osapuolet ovat tai, jos kyseessä on 

Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti, 

jossa on kummankin osapuolen 

kotipaikka, tai 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 

tarkoitetut tuomioistuimet voivat luopua 

toimivallasta, jos niiden lainsäädännössä ei 

tunneta rekisteröidyn parisuhteen käsitettä. 

2. Edellä 1 kohdan a, b, c ja 

c a alakohdassa tarkoitetut tuomioistuimet 

voivat luopua toimivallasta, jos niiden 

lainsäädännössä ei tunneta rekisteröidyn 

parisuhteen käsitettä. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Osapuolet voivat myös sopia, että 

heidän rekisteröidyn parisuhteensa 

varallisuusoikeudellisia vaikutuksia 

koskevissa asioissa toimivaltaisia ovat sen 

jäsenvaltion tuomioistuimet, jonka lain he 

15 ja 15 b artiklan mukaisesti ovat 

valinneet rekisteröidyn parisuhteensa 

varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin 

sovellettavaksi laiksi. 
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Perustelu 

Tässä kohdassa säädetään, että varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa 

toimivaltaisia ovat sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jonka lain osapuolet ovat valinneet 

sovellettavaksi laiksi. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Osapuolet voivat sopia asiasta milloin 

tahansa, myös kesken menettelyn. 

Sopimus on laadittava kirjallisena, ja 

kummankin osapuolen on päivättävä ja 

allekirjoitettava se. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sovellettavan lain määräytyminen Sovellettavan lain valinta 

Parisuhteen varallisuusoikeudellisiin 

vaikutuksiin sovelletaan sen valtion 

lainsäädäntöä, jossa parisuhde on 

rekisteröity. 

Jollei parisuhteen osapuolten välisessä 

yksityisoikeudellisessa sopimuksessa 

toisin määrätä, osapuolet tai tulevat 

osapuolet voivat valita rekisteröidyn 

parisuhteensa varallisuusoikeudellisiin 

vaikutuksiin sovellettavan lain, kunhan 

kyseessä on sellaisen valtion laki, jossa 

tunnetaan rekisteröidyn parisuhteen 

käsite, ja valittava laki on jokin 

seuraavista: 

Perustelu 

Aviovarallisuussuhteista ja rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisista vaikutuksista 

annetuissa asetusehdotuksissa olisi annettava samat mahdollisuudet valita sovellettava laki. 

Tämä ei vaikuta kansallisen tuomioistuimen mahdollisuuteen luopua toimivallasta, jos 

kyseisessä valtiossa ei tunneta rekisteröidyn parisuhteen käsitettä. 
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Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a) sen valtion laki, jossa parisuhde on 

rekisteröity, tai 

Perustelu 

Tarkistusten 19–25 tarkoituksena on rajata sovellettavan lain valinta tiettyihin vaihtoehtoihin, 

jotka ovat samat kuin aviopuolisoille aviovarallisuussuhteista annetussa asetusehdotuksessa, 

kunhan valittu laki on sellaisen valtion laki, jossa tunnetaan rekisteröidyn parisuhteen käsite. 

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat valita sovellettavaksi laiksi myös sen valtion lain, 

jossa parisuhde on rekisteröity, kuten nykyisen komission ehdotuksen 15 artiklassa todetaan. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b) sen valtion laki, jossa osapuolilla tai 

tulevilla osapuolilla on yhteinen 

asuinpaikka, tai 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c) sen valtion laki, jossa toisella 

osapuolista tai tulevista osapuolista on 

asuinpaikka valinnan hetkellä, tai 

 



 

PE483.493v02-00 14/21 AD\911805FI.doc 

FI 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d) sen valtion laki, jonka kansalainen 

toinen osapuolista tai tulevista osapuolista 

on valinnan hetkellä, tai 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – e alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e) sen valtion laki, johon osapuolilla 

yhdessä on läheisimmät yhteydet, tai 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – f alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f) sen valtion laki, jossa osapuolilla oli 

viimeinen yhteinen asuinpaikka, tai 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – g alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 g) sen valtion laki, jossa osapuolilla oli 

ensimmäinen yhteinen asuinpaikka 

parisuhteen rekisteröinnin jälkeen. 
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Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – -1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Ilmaisulla 'asuinpaikka' tarkoitetaan 

henkilön tavanomaista asumispaikkaa. 

Perustelu 

Ilmaisu 'asuinpaikka' on syytä määritellä mahdollisten ristiriitaisten tulkintojen välttämiseksi. 

Tuomioistuimen on luonnollisesti tarkasteltava kaikkia asiaankuuluvia seikkoja ennen 

määritelmän soveltamista. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

15 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 15 a artikla 

 Sovellettavan lain määräytyminen ilman 

lainvalintaa 

 Jos osapuolet eivät ole tehneet 

lainvalintaa, rekisteröidyn parisuhteen 

varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin 

sovelletaan sen valtion lakia, jossa 

parisuhde on rekisteröity. 

 Jos osapuolet ovat rekisteröineet 

parisuhteensa samanaikaisesti 

useammassa kuin yhdessä valtiossa, 

heidän rekisteröidyn parisuhteensa 

varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin 

sovellettava laki on alenevassa 

järjestyksessä jokin seuraavista: 

 a) sen valtion laki, jossa osapuolet ovat 

rekisteröineet parisuhteen ja johon heillä 

yhdessä on läheisimmät yhteydet, tai 

 b) sen valtion laki, jossa osapuolet ovat 

viimeksi rekisteröineet parisuhteen. 
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Perustelu 

Jos osapuolet eivät ole valinneet sovellettavaa lakia, tämän uuden artiklan mukaan 

sovelletaan sen valtion lakia, jossa parisuhde on rekisteröity, kuten nykyisen komission 

ehdotuksen 15 artiklassa todetaan. Jos osapuolet ovat rekisteröineet parisuhteensa 

samanaikaisesti eri valtioissa, sovellettava laki valitaan sen perusteella, mihin valtioon 

osapuolilla on läheisimmät yhteydet, tai sen perusteella, missä he ovat viimeksi rekisteröineet 

parisuhteen. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

15 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 15 b artikla 

 Sovellettavan lain vaihtaminen 

 1. Osapuolet voivat päättää milloin 

tahansa parisuhteen aikana vaihtaa 

rekisteröidyn parisuhteensa 

varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin 

sovellettavaa lakia. Osapuolet voivat valita 

ainoastaan sellaisen valtion lain, jossa 

tunnetaan rekisteröidyn parisuhteen 

käsite, ja he voivat valita ainoastaan 

jonkin 15 artiklassa tarkoitetuista laeista. 

 2. Elleivät osapuolet selvästi muuta 

ilmoita, rekisteröidyn parisuhteen 

varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin 

sovellettavan lain vaihtaminen 

parisuhteen aikana vaikuttaa ainoastaan 

vastaisuudessa. Jos osapuolet päättävät, 

että sovellettavan lain vaihto vaikuttaa 

takautuvasti, se ei kuitenkaan vaikuta 

siihen asti sovelletun lain nojalla tehtyjen 

aiempien oikeustoimien pätevyyteen eikä 

aiemmin sovellettuun lakiin perustuviin 

kolmansien oikeuksiin. 
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Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

15 c artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 15 c artikla 

 Sovellettavan lain valintaa koskevat 

muodolliset vaatimukset 

 1. Sovellettavan lain valinnassa on 

noudatettava rekisteröityä parisuhdetta 

koskevia muotovaatimuksia, joista 

säädetään joko valitussa laissa tai sen 

valtion laissa, jossa parisuhde on 

rekisteröity. 

 2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, vähimmäisvaatimuksena on, 

että valinta ilmaistaan nimenomaisesti ja 

tehdään kirjallisena ja kumpikin osapuoli 

päivää ja allekirjoittaa asiakirjan. 

 3. Jos 1 kohdassa tarkoitetun valtion 

lainsäädännössä säädetään rekisteröintiä 

koskevan asiakirjan osalta muista 

muotovaatimuksista, kyseiset vaatimukset 

on täytettävä. 

Perustelu 

Tämä uusi artikla vastaa aviovarallisuussuhteista annetun asetusehdotuksen 19 artiklaa, ja 

sen mukaan rekisteröidyn parisuhteen osapuolten on täytettävä samat muotovaatimukset 

rekisteröintiä koskevan asiakirjansa varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavaa lakia 

valittaessa. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

17 artikla Poistetaan. 

Kansainvälisesti pakottava säännös  

Tämän asetuksen säännöksillä ei voida 

rajoittaa sellaisten pakottavien 
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säännösten soveltamista, joiden 

noudattamista jäsenvaltio pitää niin 

olennaisen tärkeänä yleisten etujensa, 

kuten poliittisen, sosiaalisen tai 

taloudellisen järjestelmän turvaamiseksi, 

että niitä on sovellettava kaikissa niiden 

soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa 

riippumatta siitä, mitä lakia rekisteröidyn 

parisuhteen varallisuusoikeudellisiin 

vaikutuksiin muutoin tämän asetuksen 

nojalla sovellettaisiin. 

Perustelu 

Tämä artikla tarjoaa lähes rajoittamattomasti poikkeuksia, joten jäsenvaltiot voivat jättää 

huomiotta kaikki tämän asetuksen säännökset. Artikla olisi poistettava, koska 18 artiklassa 

säädetään jo oikeusjärjestyksen perusteisiin perustuvista poikkeuksista erityistapauksissa. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tällainen soveltamatta jättäminen ei 

saa olla ristiriidassa Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan kanssa. 

Perustelu 

Tämän lisäyksen perusteella olisi oltava selvää, että lain soveltamatta jättämisessä 

oikeusjärjestyksen perusteiden perusteella on noudatettava perusoikeuskirjaa ja erityisesti 

sen 21 artiklaa, jossa kielletään kaikenlainen syrjintä. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltiossa tehty päätös tunnustetaan 

muissa jäsenvaltioissa ilman eri 

menettelyä. 

1. Jäsenvaltiossa tehty päätös tunnustetaan 

muissa jäsenvaltioissa ilman eri 

menettelyä. Päätösten tunnustaminen ei 

kuitenkaan tarkoita, että jäsenvaltio 
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tunnustaa rekisteröidyn parisuhteen 

oikeudellisena instituutiona omassa 

oikeusjärjestyksessään. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rekisteröidyn parisuhteen 

varallisuusoikeudelliset vaikutukset 

osapuolen ja kolmannen väliseen 

oikeussuhteeseen kuuluvat 15 artiklan 

nojalla sen valtion lain piiriin, jossa 

parisuhde on rekisteröity. 

1. Rekisteröidyn parisuhteen 

varallisuusoikeudelliset vaikutukset 

osapuolen ja kolmannen väliseen 

oikeussuhteeseen määräytyvät sen lain 

mukaan, jota tämän asetuksen nojalla 

sovelletaan rekisteröidyn parisuhteen 

varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin. 

Perustelu 

Tarkistuksen tarkoituksena on ottaa huomioon, että rekisteröidyn parisuhteen osapuolet 

voivat valita parisuhteensa varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavan lain. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

32 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 32 a artikla 

 Yksityisoikeudelliset suhteet 

 Tämä asetus ei vaikuta kahden henkilön, 

jotka eivät ole naimisissa tai 

rekisteröidyssä parisuhteessa, 

mahdollisuuteen määrätä 

yksityisoikeudellisella tasolla ja 

ainoastaan kyseisten osapuolten välillä 

yhteiselämänsä tai sen päättymisen 

varallisuusoikeudellisista vaikutuksista.  

 



 

PE483.493v02-00 20/21 AD\911805FI.doc 

FI 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

33 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 vaivattomasti ja asianmukaisin 

keinoin siviili- ja kauppaoikeuden alan 

Euroopan oikeudellista verkostoa 

täydentävän monikielisen internetsivuston 

kautta, jotta varmistetaan, että kaikki parit 

ja osapuolet ovat tietoisia 

mahdollisuuksista käyttää oikeuksiaan. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio ottaa käyttöön 

tuomioistuinten virkamiehille ja 

oikeusalan toimijoille tarkoitetun 

tiedotus- ja koulutusvälineen 

perustamalla interaktiivisen portaalin 

kaikilla unionin virallisilla kielillä, 

mukaan luettuna järjestelmä 

ammattitaidon ja ammattikäytäntöjen 

vaihtamista varten. 
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