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Diplomaatiliste esindajate ja konsulaarametnike
väljastatud dokumentide legaliseerimise

nõude tühistamise Euroopa konventsioon

Vastu võetud 07.06.1968

Vabariigi Valitsuse 20.01.2011 korraldus nr 27 konventsiooni heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

  

Konventsioonile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,

arvestades Euroopa Nõukogu eesmärki saavutada oma liikmesriikide suuremühtsus;

arvestades, et liikmesriikide ja ka nende diplomaatiliste esindajate võikonsulaarametnike vahelised suhted on
üha enam rajatud vastastikuseleusaldusele;

arvestades, et legaliseerimise nõude tühistamine tugevdab liikmesriikidesidemeid, võimaldades kasutada
välisriigi dokumente samadel alustel kui omariigiasutuste väljastatud dokumente;

olles veendunud vajaduses tühistada diplomaatiliste esindajate jakonsulaarametnike väljastatud dokumentide
legaliseerimise nõue,

on kokku leppinud järgmises.

 

Artikkel 1

Konventsioonis tähendab legaliseerimine ainult formaalsust, millegakinnitatakse dokumendil oleva allkirja
ehtsust, allakirjutanud isiku pädevustning vajadusel ka dokumendil oleva pitseri või templi ehtsust.

 

Artikkel 2

1. Konventsioonikohaldatakse dokumentidele, mille on väljastanud ühe osalisriigidiplomaatilised esindajad või
konsulaarametnikud, kes täidavad ametiülesandeidteise riigi territooriumil, ning mida soovitakse esitada:

a) teiseosalisriigi territooriumil või

b) teiseosalisriigi diplomaatilistele esindajatele või konsulaarametnikele, kestäidavad ülesandeid mõne riigi
territooriumil, mis ei ole selle konventsiooniosaline.

 

2. Konventsioonikohaldatakse ka ametlikele kinnitustele, näiteks dokumendi registreerimist või teataval
kuupäevaldokumendi olemasolu tõendavale märkele, ja allkirjade ehtsuse kinnitustele,mille diplomaatilised
esindajad või konsulaarametnikud lisavad muudele kuilõikes 1 nimetatud dokumentidele.

 

Artikkel 3
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Osalisriik ei nõua sellise dokumendi legaliseerimist, mille suhteskonventsiooni kohaldatakse.

 

Artikkel 4

1. Osalisriikvõtab tarvitusele vajalikud abinõud, et ametiasutused ei legaliseeriksdokumenti juhul, kui selle
legaliseerimise nõue on konventsiooniga tühistatud.

2. Osalisriiknäeb ette korra, mille järgi on vajadusel võimalik kontrollida nendedokumentide ehtsust, millele
konventsiooni kohaldatakse. Ehtsuse kontrollimise eest ei tohi küsida lõive või makseid, ja seepeab toimuma
võimalikult kiiresti.

 

Artikkel 5

Konventsioon on osalisriikide vahelistes suhetes ülimuslik muude lepingute,konventsioonide ja
kokkulepete suhtes, milles nähakse ette kinnitadadiplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike allkirja
ehtsust,allakirjutanud isiku ametikohta ning vajaduse korral ka dokumendil olevapitseri või templi ehtsust.

 

Artikkel 6

1. Konventsioonon avatud allakirjutamiseks Euroopa Nõukogu liikmesriikidele. Konventsioontuleb ratifitseerida
või heaks kiita. Ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjadantakse hoiule Euroopa Nõukogu peasekretärile.

 

2. Konventsioonjõustub kolme kuu möödumisel kolmanda ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjahoiuleandmise
kuupäevast.

 

3. Allakirjutanudriigi suhtes, kes ratifitseerib või kiidab selle heaks hiljem, jõustubkonventsioon kolme kuu
möödumisel ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjahoiuleandmise kuupäevast.

 

Artikkel 7

1. Konventsioonijõustumise järel võib Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee kutsudakonventsiooniga ühinema
iga riigi, kes ei ole Euroopa Nõukogu liige.

 

2. Ühinemiseksantakse ühinemiskiri hoiule Euroopa Nõukogu peasekretärile ja konventsioonjõustub ühineva
riigi suhtes kolme kuu möödumisel hoiuleandmise kuupäevast.

 

Artikkel 8

1. Osalisriikvõib allakirjutamisel või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirjahoiule andes täpsustada
territooriumi või territooriumid, mille suhteskonventsiooni kohaldatakse.

 

2. Osalisriikvõib ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes või hiljemEuroopa Nõukogu
peasekretärile saadetavas deklaratsioonis teatada, et  kohaldab konventsiooni ka muuledeklaratsioonis
täpsustatud territooriumile või territooriumitele, millerahvusvaheliste suhete eest ta vastutab ja kelle nimel ta on
volitatud kohustusivõtma.

 

3. Eelmiselõike alusel tehtud deklaratsiooni võib selles nimetatud territooriumi suhtestagasi võtta konventsiooni
artikli 9 kohaselt.

 

Artikkel 9
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1. Konventsioon on jõustähtajatult.

 

2. Osalisriikvõib temasse puutuvas osas konventsiooni denonsseerida Euroopa Nõukogupeasekretärile saadetava
teatega.

 

3. Denonsseeriminejõustub kuue kuu möödumisel päevast, mil peasekretär on teate kätte saanud.

 

Artikkel 10

Euroopa Nõukogu peasekretär teeb Euroopa Nõukogu liikmesriikidele jariikidele, kes on konventsiooniga
ühinenud, teatavaks iga:

a) allakirjutamise;

b) ratifitseerimis-,heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmise;

c) konventsioonijõustumise kuupäeva;

d) artikli8 sätete alusel tehtud deklaratsiooni;

e) artikli9 alusel saadud teate ja denonsseerimise jõustumise kuupäeva.

 

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad konventsioonile allakirjutanud.

 

Koostatud 7. juunil 1968 Londonis ühes eksemplaris inglise ja prantsusekeeles; mõlemad tekstid on võrdselt
autentsed ja antakse hoiule Euroopa Nõukoguarhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiad
kõigileallakirjutanud ja konventsiooniga ühinenud riikidele.

 

 

EUROPEAN CONVENTION ONTHE ABOLITION OF LEGALISATION OF
DOCUMENTS EXECUTED BY DIPLOMATIC AGENTS ORCONSULAR OFFICERS

London, 7.VI.1968

 

The member States of theCouncil of Europe, signatory hereto,

Considering that the aim ofthe Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering that relationsbetween the member States, as well as relations betweentheir diplomatic agents or
consular officers, are increasingly based on mutualtrust;

Considering that theabolition of legalisation is likely to strengthen the ties between the memberStates by making
it possible to use foreign documents in the same manner asdocuments emanating from national authorities;

Convinced of the need toabolish the requirement of legalisation of documents executed by theirdiplomatic
agents or consular officers,

Have agreed asfollows: 

 

Article1
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For the purposes of thisConvention, legalisation means only the formality used to certify theauthenticity of
the signature on a document, the capacity in which the personsigning such document has acted and, where
appropriate, the identity of theseal or stamp which such document bears. 

 

Article2

1  This Convention shall apply todocuments which have been executed by diplomatic agents or consular officers
ofa Contracting Party, acting in their official capacity and exercising theirfunctions in the territory of any state,
and which have to be produced:

a  either inthe territory of another Contracting Party, or

b  to the diplomatic agents or consularofficers of another Contracting Party exercising their functions in
theterritory of a State which is not a party to this Convention.

 

2  This Convention shall also apply toofficial certificates, such as those recording the registration of a
documentor the fact that it was in existence on a certain date, and authentications ofsignatures, appended by
diplomatic agents or consular officers to documentsother than those referred to in paragraph 1. 

 

Article3

Each Contracting Partyshall exempt from legalisation documents to which this Convention applies. 

 

Article4

1  Each Contracting Party shall take themeasures necessary to avoid the carrying out by its authorities
oflegalisations in cases where this Convention abolishes legalisation.

 

2  Each Contracting Party shall providefor the verification, where necessary, of the authenticity of the
documents towhich this Convention applies. Such verification shall not give rise to paymentof any taxes or
expenses and shall be carried out as quickly as possible. 

 

Article5

This Convention shall, asbetween the Contracting Parties, prevail over the provisions of any treaties,conventions
or agreements which provide, or shall provide, for legalisation ofthe authenticity of the signature of a
diplomatic agent or consular officer,the capacity in which such person signing the document has acted, and,
whereappropriate, the identity of the seal or stamp which the document bears. 

 

Article6

1  This Convention shall be open tosignature by the member States of the Council of Europe. It shall be subject
toratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall bedeposited with the Secretary
General of the Council of Europe.

 

2  This Convention shall enter into forcethree months after the date of the deposit of the third instrument
ofratification or acceptance.

 

3  In respect of a signatory Stateratifying or accepting subsequently, the Convention shall come into force
threemonths after the date of the deposit of its instrument of ratification oracceptance. 

 

Article7
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1  After the entry into force of thisConvention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite
anyState not a member of the Council of Europe to accede to this Convention.

 

2  Such accession shall be effected bydepositing with the Secretary General of the Council of Europe an
instrument ofaccession which shall take effect three months after the date of itsdeposit. 

 

Article8

1  Any Contracting Party may, at the timeof signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance oraccession, specify the territory or territories to which this Convention shallapply.

 

2  Any Contracting Party may, whendepositing its instrument of ratification, acceptance or accession or
at anylater date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council ofEurope, extend this
Convention to any other territory or territories specifiedin the declaration and for whose international relations it
is responsible oron whose behalf it is authorised to give undertakings.

 

3  Any declaration made in pursuance ofthe preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in
suchdeclaration, be withdrawn according to the procedure laid down inArticle 9 of this Convention. 

 

Article 9

1  ThisConvention shall remain in force indefinitely.

 

2  Any Contracting Party may, in so faras it is concerned, denounce this Convention by means of a
notificationaddressed to the Secretary General of the Council of Europe.

 

3  Such denunciation shall take effectsix months after the date of receipt by the Secretary General of
suchnotification. 

 

Article 10

The Secretary General of the Council of Europeshall notify the member States of the Council and any State
which has accededto this Convention of:

a  any signature;

b  any deposit of an instrument ofratification, acceptance or accession;

c  any date of entry into force of thisConvention;

d  any declaration received in pursuanceof the provisions of Article 8;

e  any notification received in pursuanceof the provisions of Article 9 and the date on which denunciation
takeseffect. 

 

In witness whereof the undersigned, being dulyauthorised thereto, have signed this Convention.
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Done at London,this 7th June 1968, in English and French, both texts being equallyauthoritative, in a single
copy which shall remain deposited in the archives ofthe Council of Europe. The Secretary General of the
Council of Europe shalltransmit certified copies to each of the signatory and acceding States. 
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