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Divorț și separare legală
Finlanda
1 Care sunt condiţiile pentru obţinerea divorţului?
Cererile de divorț sunt soluționate de instanțele districtuale (käräjäoikeus). Oricare dintre soți sau ambii soți pot depune cererea de divorț.
Divorțul poate fi pronunțat după o perioadă de reflecție de șase luni. Nu este nevoie de o perioadă de reflecție dacă soții au locuit separat timp de cel puțin
doi ani înainte de a depune cererea de divorț.
2 Care sunt motivele de divorţ?
Nu este nevoie să se prezinte în cerere motivele pentru care se dorește divorțul. Instanțele districtuale nu examinează relațiile personale ale soților și nici
motivele solicitării divorțului. A se vedea întrebarea 1.
3 Care sunt efectele juridice ale unui divorţ în ceea ce priveşte:
3.1 relaţiile personale dintre soţi (de exemplu numele de familie)
În momentul divorțului, soții își păstrează numele de familie dobândit prin căsătorie. Dacă numele de familie al unui soț s-a schimbat în urma căsătoriei,
acesta poate solicita schimbarea numelui după divorț.
3.2 împărţirea bunurilor soţilor
Pronunțarea divorțului și partajul bunurilor sunt subiecte separate. Odată ce o căsătorie este dizolvată, soții pot conveni cu privire la partajul bunurilor între ei
sau pot solicita instanței să desemneze un executor. Regula generală este ca toate bunurile soților să fie împărțite în mod egal. Pot exista abateri de la
regula generală în baza unui acord prenupțial sau a unui document similar. Partajul poate fi adaptat dacă se consideră că rezultatul final al acestuia ar fi
nerezonabil. Bunurile soților pot fi partajate imediat ce începe perioada de reflecție.
3.3 copiii minori ai soţilor
Aspectele precum încredințarea copiilor, aranjamentele privind locuința, drepturile de întreținere și de vizită privind orice copil minor pe care soții îl au
împreună pot fi soluționate în cadrul unui dosar anexă la cererea de divorț. A se vedea secțiunile „ Răspunderea părintească – Finlanda” și „Creanțe privind
întreținerea – Finlanda”.
3.4 obligaţia de a plăti pensie de întreţinere celuilalt soţ?
Atunci când se pronunță un divorț, instanța poate, la cerere, să impună unui soț să plătească o pensie de întreținere celuilalt soț dacă acest lucru este
considerat rezonabil. (a se vedea „Creanțe privind întreținerea – Finlanda”). Totuși, acest lucru se întâmplă rar.
4 Ce înseamnă, în termeni practici, termenul legal de „separare legală”?
Sistemul juridic finlandez nu recunoaște separarea judiciară. În practică, separarea judiciară înseamnă că soții locuiesc separat, la adrese diferite.
5 Care sunt condiţiile pentru separarea legală?
A se vedea întrebarea 4.
6 Care sunt efectele juridice ale separării legale?
A se vedea întrebarea 4.
7 Ce înseamnă, în practică, termenul „anularea căsătoriei”?
În legislația finlandeză nu există dispoziții privind anularea căsătoriei. Cu toate acestea, procurorul trebuie să introducă o acțiune pentru ca soților să li se
aprobe divorțul imediat dacă se dovedește că soții sunt rude apropiate sau că unul dintre soți era deja căsătorit legal în momentul încheierii căsătoriei.
8 Care sunt condiţiile pentru anularea căsătoriei?
A se vedea întrebarea 7.
9 Care sunt efectele juridice ale anulării căsătoriei?
A se vedea întrebarea 7.
10 Există mijloace alternative extrajudiciare pentru rezolvarea chestiunilor legate de divorţ, fără recurgerea la instanţă?
Cererile de divorț trebuie să fie întotdeauna depuse la o instanță districtuală. Cu toate acestea, legea stipulează că soții trebuie întotdeauna să se
străduiască să soluționeze orice dispute de familie mai întâi prin negociere și prin convenirea unui acord comun; pentru aceasta, soții pot solicita asistență
din partea mediatorilor familiali din cadrul comisiei pentru afaceri sociale din localitatea în care locuiesc ( sosiaalilautakunta). Instanțele districtuale au, de
asemenea, datoria de a informa soții cu privire la faptul că un serviciu de mediere familială este disponibil. Mediatorii încearcă să ajute soții să ajungă la o
înțelegere comună privind modul de soluționare al conflictelor familiale în cel mai satisfăcător mod pentru toți membrii familiei. Mediatorii pot asista, de
asemenea, soții la elaborarea unor acorduri și la inițierea altor proceduri pentru soluționarea unui conflict. Mediatorii au sarcina specială de a ține seama de
interesele copiilor minori ai familiei. Medierea este întotdeauna voluntară.
11 Cui ar trebui să adresez cererea mea (petiţia mea) de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei? Ce formalităţi trebuie respectate şi ce acte ar trebui să
ataşez la cererea mea?
Ambii soți pot solicita divorțul în comun sau unul dintre soți poate solicita divorțul individual. Pentru a solicita divorțul, trebuie depusă o cerere de divorț scrisă
la o instanță districtuală în una din localitățile în care își are reședința unul dintre soți. Cererile de divorț pot fi depuse personal sau printr-un reprezentant
autorizat. Cererile pot fi trimise, de asemenea, instanței districtuale prin poștă, fax sau e-mail.
12 Pot obţine asistenţă judiciară în vederea acoperirii cheltuielilor de judecată?
Asistența judiciară este disponibilă pentru cauzele de divorț. Mai multe informații privind asistența judiciară în Finlanda sunt disponibile aici.
13 Este posibil să atac o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei?
Hotărârile de divorț pot fi contestate în cadrul Curții de apel (hovioikeus).
14 Ce ar trebui să fac pentru ca o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei emisă de o instanţă în alt stat membru să fie recunoscută în acest
stat membru?
De regulă, recunoașterea unei hotărâri de divorț emise într-un alt stat membru se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului.
În temeiul regulamentului menționat, o hotărâre pronunțată într-un stat membru este recunoscută în celelalte state membre fără a fi necesară nicio procedură
specială. Cu toate acestea, orice parte interesată poate solicita o decizie conform căreia hotărârea este sau nu recunoscută.
Cererile privind recunoașterea hotărârilor sunt soluționate de instanțele districtuale.

Cu toate acestea, în cazul cererilor de divorț din țările nordice, se aplică Convenția nordică privind căsătoriile din 1931. Din punct de vedere al statelor
membre ale Uniunii Europene, părțile la această Convenție includ Finlanda, Suedia și Danemarca. O hotărâre de divorț pronunțată în conformitate cu
Convenția nordică privind căsătoriile este valabilă în toate țările nordice fără nicio confirmare separată.
15 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez pentru a ataca recunoaşterea unei hotărâri de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei emisă de o instanţă întrun alt stat membru? Ce procedură se aplică în aceste cazuri?
Procedura este similară celei descrise la întrebarea 14.
16 Care este legislaţia în materie de divorţ pe care instanţa o aplică într-o acţiune de divorţ între soţi care nu locuiesc în acest stat membru sau care sunt de
naţionalităţi diferite?
Legislația finlandeză se aplică tuturor cazurilor de divorț înregistrate în Finlanda.
Această pagină face parte din portalul Europa ta.
Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.
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