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Laki
eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja
direktiivin soveltamisesta
Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku

3§

Yleiset säännökset

Toimivaltaiset viranomaiset

1§

Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa
annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen
tunnustamista koskevat asiat käsittelee Helsingin käräjäoikeus.
Toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon
toimitettavan eurooppalaisen suojelumääräyksen antaa se käräjäoikeus, joka asianomaisessa asiassa on määrännyt lähestymiskiellosta annetussa laissa (898/1998) tarkoitetun
lähestymiskiellon tai jolla olisi toimivalta lähestymiskiellon määräämiseen.
Eurooppalaisen suojelumääräyksen voi antaa myös lähestymiskieltoasiaa käsittelevä
muutoksenhakutuomioistuin.

Direktiivin täytäntöönpano
Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/99/EU, jäljempänä direktiivi,
lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset
ovat lakina noudatettavia, jollei tästä laista
muuta johdu.

2§
Soveltamisala
Tämän lain ja direktiivin mukaisesti:
1) tunnustetaan direktiivissä tarkoitettu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu eurooppalainen suojelumääräys;
2) annetaan eurooppalainen suojelumääräys ja lähetetään se tunnustettavaksi toiseen
Euroopan unionin jäsenvaltioon.

2 luku
Eurooppalaisen suojelumääräyksen
tunnustaminen
4§
Asian vireilletulo ja käsittely
Eurooppalaisen suojelumääräyksen tun-
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nustamista koskeva asia tulee vireille, kun
toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu eurooppalainen suojelumääräys on saapunut käräjäoikeuteen.
Tunnustamista koskeva asia voidaan ratkaista pääkäsittelyä toimittamatta (kirjallinen
menettely), jos se, jota eurooppalaisella suojelumääräyksellä on tarkoitus suojata, sekä
se, jota vastaan määräys on annettu, ovat
kirjallisesti ilmoittaneet, että he suostuvat
asian käsittelemiseen kirjallisessa menettelyssä. Menettelyssä noudatetaan soveltuvin
osin, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetun lain (689/1997) 5 a luvussa säädetään asian ratkaisemisesta pääkäsittelyä toimittamatta.
Jos asia käsitellään suullisessa istunnossa,
asia voidaan tutkia ja ratkaista asianosaisen
poissaolosta huolimatta, jos asianosaisen läsnäolo asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeen ja
hänet on kutsuttu tuomioistuimeen uhalla,
että asia voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta.
Asian käsittelyssä noudatetaan muuten,
mitä lähestymiskieltoasian käsittelystä säädetään.

Eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella määrättyyn lähestymiskieltoon sovelletaan muuten, mitä lähestymiskiellosta säädetään.

5§

Edellytykset

Eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella määrättävä lähestymiskielto

Eurooppalainen suojelumääräys voidaan
antaa sellaisen lähestymiskiellon perusteella,
joka on määrätty rikoksen tai väitetyn rikoksen johdosta.

Tunnustettuaan eurooppalaisen suojelumääräyksen käräjäoikeuden on määrättävä se,
jota vastaan eurooppalainen suojelumääräys
on annettu, lähestymiskiellosta annetun lain
mukaiseen lähestymiskieltoon. Ratkaisusta
on käytävä ilmi tieto kiellon perusteena olevasta eurooppalaisesta suojelumääräyksestä
sekä lähestymiskiellosta annetun lain 8 §:ssä
tarkoitetut tiedot lukuun ottamatta tietoja
kiellon hakijasta.
Jos eurooppalaista suojelumääräystä muutetaan siten, että muutoksella on merkitystä
asiassa määrätyn lähestymiskiellon kannalta,
lähestymiskieltoa on muutettava. Eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella määrätty lähestymiskielto on kumottava, jos suojelumääräys ennen lähestymiskiellon päättymistä kumotaan tai perutaan. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 4 §:n 2—4 momentissa säädetään.

6§
Väliaikainen lähestymiskielto
Eurooppalaiseen suojelumääräykseen perustuva lähestymiskielto voidaan lähestymiskiellosta annetun lain 11 §:ssä säädetyin perustein määrätä myös väliaikaisena. Väliaikaisesta lähestymiskiellosta päättää eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamista
koskevaa asiaa käsittelevä tuomioistuin. Väliaikaiseen lähestymiskieltoon sovelletaan
muuten, mitä siitä lähestymiskiellosta annetussa laissa säädetään.
3 luku
Eurooppalaisen suojelumääräyksen
antaminen
7§

8§
Menettely
Eurooppalainen suojelumääräys voidaan
antaa lähestymiskiellon määräämisen yhteydessä tai sen jälkeen, kun lähestymiskielto on
määrätty. Suojelumääräyksen antamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan, mitä
4 §:n 2—4 momentissa säädetään suojelumääräyksen tunnustamista koskevan asian
käsittelystä.
Eurooppalaisen suojelumääräyksen antamisesta on sen lisäksi, mitä direktiivin 7 artiklassa säädetään, tehtävä ratkaisu, josta käyvät ilmi:
1) asian ratkaissut tuomioistuin;
2) ratkaisun antamispäivä;
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3) tieto suojelumääräystä edeltävästä lähestymiskiellosta.
Eurooppalaisen suojelumääräyksen antamista koskevasta ratkaisusta on ilmoitettava
suojattavalle henkilölle sekä sille, jota vastaan määräys on annettu, siten kuin lähestymiskiellosta annetun lain 9 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

3

suojelumääräyksen kääntämisestä täytäntöönpanovaltion hyväksymälle kielelle.
11 §
Kulut

Erinäiset säännökset

Eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamista ja antamista koskevan asian käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin sovelletaan,
mitä lähestymiskieltoasian käsittelystä aiheutuvista kustannuksista lähestymiskiellosta annetun lain 14 §:ssä säädetään.

9§

12 §

Muutoksenhaku

Viittaus rikoslakiin ja ilmoitusvelvollisuus

Muutosta tässä laissa tarkoitettuun käräjäoikeuden päätökseen haetaan siten kuin muutoksenhausta käräjäoikeuden ratkaisuun säädetään. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei asiaa käsittelevä
ylempi tuomioistuin toisin määrää.

Rangaistus lähestymiskiellon rikkomisesta
säädetään rikoslain (39/1889) 16 luvun
9 a §:ssä.
Jos jonkun todetaan rikkoneen eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella määrättyä lähestymiskieltoa tai väliaikaista lähestymiskieltoa, asiaa koskevasta lainvoimaisesta
ratkaisusta on ilmoitettava suojelumääräyksen antaneelle jäsenvaltiolle siten kuin direktiivin 12 artiklassa säädetään.

4 luku

10 §
Kielet ja käännökset
Suomeen toimitettu eurooppalainen suojelumääräys hyväksytään, jos se on tehty suomen, ruotsin tai englannin kielellä taikka siihen on liitetty käännös jollekin näistä kielistä.
Myös muulla kielellä toimitettu eurooppalainen suojelumääräys voidaan hyväksyä, jos
hyväksymiselle ei ole muuten estettä.
Käräjäoikeus huolehtii eurooppalaisen

13 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2015.
Lakia sovelletaan suhteessa sellaiseen toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, joka on
pannut direktiivin täytäntöön.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015
Tasavallan Presidentti
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