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Laki
elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen
soveltamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Soveltamisala
Tässä laissa annetaan täydentävät säännökset toimivallasta, sovellettavasta
laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä
elatusvelvoitteita koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
4/2009, jäljempänä asetus, soveltamisesta Suomessa.
2§
Kansaneläkelaitoksen perintävaltuus
Poiketen siitä, mitä Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua
koskevissa kansainvälisissä asioissa annetun lain (1076/2010) 2 §:n 1
momentin 1 kohdassa säädetään, Kansaneläkelaitos huolehtii elatusavun
perinnästä, jos oikeus elatusavun perimiseen kuuluu elatustukilain (580/2008)
19 §:n nojalla Kansaneläkelaitokselle.
Hoitaessaan 1 momentissa tarkoitettua asiaa Kansaneläkelaitos voi pyytää
toisen Euroopan unionin jäsenvaltion keskusviranomaiselta asetuksen 53
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua erityistä toimenpidettä.
3§
Päätöksen tunnustamisen ja täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistava
tuomioistuin
Asetuksen 27 artiklassa tarkoitettu hakemus elatusapua koskevan päätöksen
täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tutkitaan käräjäoikeudessa. Mainitun
artiklan 2 kohdassa säädetään siitä, mikä käräjäoikeus on asiassa
toimivaltainen.
Asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemus elatusapua koskevan
päätöksen tunnustamisesta tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä
jollakin päätöksen osapuolella on asuinpaikka, tai jos tällaista asuinpaikkaa ei

ole Suomessa, Helsingin käräjäoikeudessa.
4§
Päätöksen uudelleentarkastelu
Asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu pyyntö Suomessa annetun elatusapua
koskevan päätöksen uudelleentarkastelusta tutkitaan lainvoimaisen päätöksen
tehneessä tuomioistuimessa noudattaen soveltuvin osin, mitä
oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 3―5 ja 14 a §:ssä säädetään.
5§
Asiakirjojen kieli
Jos ote tuomioistuimen päätöksestä, jota tarkoitetaan asetuksen 20 artiklan 1
kohdan b alakohdassa, 28 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai 40 artiklan 2
kohdassa, on laadittu muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä,
Suomen viranomaiselle on toimitettava siitä käännös suomeksi, ruotsiksi tai
englanniksi.
Käännös päätöksestä, jota Suomen viranomainen vaatii asetuksen 20 artiklan
2 kohdan, 28 artiklan 2 kohdan tai 29 artiklan 2 kohdan nojalla, voidaan
toimittaa paitsi suomen- ja ruotsin- myös englanninkielisenä.
6§
Todistus oikeusavun edellytysten täyttymisestä
Asetuksen 47 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun todistuksen siitä, että osapuoli
Suomen lain mukaan täyttää edellytykset saada oikeusapua, antaa valtion
oikeusaputoimistoista annetussa laissa (258/2002) tarkoitettu
oikeusaputoimisto.
7§
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2011.
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