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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

2§

nosta kieltäytymisestä asetuksen 13 artiklan
mukaisesti sekä keskeyttämään tai peruuttamaan tunnustamisen tai täytäntöönpanon 14
artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Yleinen tuomioistuin on toimivaltainen
myöntämään todistuksen asetuksen 5 ja
14 artiklan mukaisesti Suomessa määrätylle,
asetuksen soveltamisalaan kuuluvalle lähestymiskiellosta annetussa laissa (898/1998)
tarkoitetulle lähestymiskiellolle. Todistuksen
antaa se tuomioistuin, joka on määrännyt lähestymiskiellon.

Toimivaltaiset tuomioistuimet

3§

Helsingin käräjäoikeus on toimivaltainen
asetuksen 4 artiklan mukaisesti tunnustamaan
ja panemaan täytäntöön asetuksen soveltamisalaan kuuluvan toisessa Euroopan unionin
jäsenvaltiossa määrätyn suojelutoimenpiteen.
Helsingin käräjäoikeus on myös toimivaltainen tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteeseen asetuksen 11 artiklan mukaisesti,
päättämään tunnustamisesta ja täytäntöönpa-

Sovellettava menettely

Soveltamisala
Tässä laissa annetaan yksityisoikeuden
alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EU) N:o 606/2013, jäljempänä asetus, täydentävät säännökset.

HE 262/2014
LaVM 22/2014
EV 281/2014

Asetuksen 11 ja 13 artiklassa tarkoitettu
asia ratkaistaan pääkäsittelyä toimittamatta
kirjallisessa menettelyssä siten kuin tässä pykälässä säädetään.
Käräjäoikeus pyytää suojeltavaa ja vaaraa
aiheuttavaa henkilöä toimittamaan asiaan kirjallisen lausuman, jollei tämä ole selvästi tar-
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peetonta. Asiaa koskevasta hakemuksesta tai
pyynnöstä on samalla ilmoitettava asiaan
osalliselle, jollei tämä ole hakija tai pyynnön
esittäjä. Asiaan osalliselle on lisäksi ilmoitettava, millä edellytyksillä asia voidaan ratkaista.
Jos käräjäoikeus harkitsee sen tarpeelliseksi, se voi varata asiaan osalliselle tilaisuuden suullisen lausuman antamiseen siten kuin
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain
(689/1997) 5 a luvun 3 §:n 2 ja 3 momentissa
sekä 4 §:ssä säädetään.
Käräjäoikeuden on ilmoitettava asiaan
osallisille kirjallisesti päätöksen antamispäivä
hyvissä ajoin ennen ratkaisun antamista.
Jollei asetuksessa toisin säädetä, käräjäoikeuden päätöksestä on ilmoitettava suojeltavalle
ja vaaraa aiheuttavalle henkilölle siten kuin
lähestymiskiellosta annetun lain 9 §:n 1 ja 2
momentissa säädetään sekä samalla annettava
oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut muutoksenhakuohjeet.
Jollei asetuksessa toisin säädetä, asetuksen
soveltamisalaan kuuluvan asian käsittelyssä
noudatetaan muuten, mitä lähestymiskieltoasian käsittelystä säädetään.
4§
Suojelutoimenpiteen täytäntöönpano ja
rekisteriin ilmoittaminen
Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa
määrätty suojelutoimenpide pannaan Suomessa täytäntöön ilmoittamalla suojelutoimenpide lähestymiskiellosta annetun lain
15 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin siten kuin
mainitun lain 9 §:n 3 momentissa säädetään.
Samaan rekisteriin ilmoitetaan myös tämän
lain tai asetuksen nojalla annetusta tuomioistuimen päätöksestä ja toimenpiteestä, jolla
suojelutoimenpide on kumottu tai toimenpidettä muutettu.

6§
Todistuksen oikaisu
Asetuksen 9 artiklan mukaiseen todistuksen oikaisuun sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun
9 §:ssä säädetään virheen korjaamisesta.
7§
Todistuksen peruuttaminen
Asetuksen 9 artiklan mukainen todistuksen
peruuttamista koskeva asia ratkaistaan noudattaen soveltuvin osin 3 §:ssä säädettyä menettelyä.
8§
Kielet ja käännökset
Suomeen toimitettu asetuksen 5 artiklassa
tarkoitettu todistus hyväksytään, jos se on
tehty suomen, ruotsin tai englannin kielellä
taikka siihen on liitetty käännös jollekin
näistä kielistä. Myös muulla kielellä toimitettu todistus voidaan hyväksyä, jos hyväksymiselle ei ole muuten estettä.
Tuomioistuin huolehtii Suomessa annetun
todistuksen kääntämisestä vastaanottavan Euroopan unionin jäsenvaltion hyväksymälle
kielelle.
Jos Suomeen toimitettu todistus on tehty
muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, Helsingin käräjäoikeuden tulee huolehtia todistuksen kääntämisestä suomen tai ruotsin kielelle.
9§
Suojelutoimenpiteen rekisteröinti

5§
Todistuksesta ilmoittaminen
Tuomioistuin ilmoittaa todistuksesta asetuksen 8 artiklan mukaisesti vaaraa aiheuttavalle henkilölle siten kuin lähestymiskiellosta
annetun lain 9 §:n 2 momentissa säädetään.

Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa
määrätyn, Suomessa täytäntöön pannun suojelutoimenpiteen tallettamisesta poliisiasiain
tietojärjestelmään ja tietojen poistamisesta
järjestelmästä säädetään henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa
(761/2003).
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10 §

11 §

Viittaus rikoslakiin

Voimaantulo

Rangaistus lähestymiskiellon rikkomisesta
säädetään rikoslain (39/1889) 16 luvun
9 a §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2015.
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