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Välisriikide õigusinfo Euroopa konventsiooni lisaprotokoll

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

PREAMBUL

Käesolevale alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,

arvestades Euroopa Nõukogu eesmärki saavutada oma liikmete suurem ühtsus;

olles veendunud, et rahvusvahelise vastastikuse abistamise süsteemi loomine kergendamaks õigusasutustele
välisriikide õigusalase info saamist, aitab kaasa selle eesmärgi saavutamisele,

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1. Konventsiooni ulatus

1. Vastavalt käesoleva konventsiooni sätetele kohustuvad lepingupooled andma üksteisele informatsiooni oma
tsiviil- ja kaubandusõiguse ning tsiviil- ja kaubandusprotsessi ning oma õigussüsteemi kohta.

2. Kaks või enam lepingupoolt võivad otsustada rakendada omavahelistes suhetes käesolevat konventsiooni ka
muudes valdkondades, kui eelnevas lõikes nimetatud. Selliste kokkulepete tekstid edastatakse Euroopa Nõukogu
peasekretärile.

 

Artikkel 2. Siseriiklikud sidepidamise asutused

1. Käesoleva konventsiooni sätete täitmiseks asutab või määrab iga lepingupool ühe asutuse (edaspidi
«vastuvõttev asutus»):

(a) teise lepingupoole informatsioonitaotluste, millele on viidatud artikli 1 lõikes 1, vastuvõtmiseks;

(b) nende taotluste alusel tegutsemiseks vastavalt artiklile 6.

Vastuvõtvaks asutuseks võib olla kas ministeeriumi osakond või mõni muu riigiasutus.

2. Iga lepingupool asutab või määrab ühe või mitu asutust (edaspidi «edastav asutus»), et võtta oma
õigusasutustelt vastu infotaotlusi ja edastada need välisriigi pädevale vastuvõtvale asutusele.

3. Iga lepingupool teatab Euroopa Nõukogu peasekretärile oma vastuvõtva asutuse ja vajadusel ka edastava
asutuse või asutuste nimed ja aadressid.

 

Artikkel 3. Infotaotluse esitamiseks volitatud asutused

1. Infotaotluse esitab alati õigusasutus, isegi kui see ei ole tema koostatud. Taotluse võib esitada vaid siis, kui
menetlust on alustatud.
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2. Kui lepingupool ei ole asutanud ega määranud edastavat asutust, võib ta Euroopa Nõukogu peasekretärile
saadetavas deklaratsioonis teatada, milliseid oma asutusi loeb ta õigusasutusteks eelneva lõike tähenduses.

3. Kaks või enam lepingupoolt võivad otsustada laiendada käesolevat konventsiooni ka nendele taotlustele, mis
ei tule õigusasutustelt. Selliste kokkulepete tekst edastatakse Euroopa Nõukogu peasekretärile.

 

Artikkel 4. Infotaotluse sisu

1. Infotaotluses peab sisalduma selle esitanud õigusasutuse nimetus ja asja kirjeldus. Võimalikult täpselt
sõnastatakse küsimus, missugust informatsiooni taotluse saanud riigi õiguse kohta soovitakse, ja kui selles riigis
on rohkem kui üks õigussüsteem, siis näidatakse õigussüsteem, mille kohta informatsiooni taotletakse.

2. Taotluses tuleb ära märkida ka faktid, mis on vajalikud nii taotluse mõistmiseks kui ka täpse ja selge vastuse
koostamiseks. Vajadusel võib taotluse sisu selgitamiseks lisada dokumentide koopiad.

3. Taotlus võib sisaldada ka küsimusi artikli 1 lõikes 1 nimetatust erinevaist valdkondadest, kui need on seotud
taotluse põhiküsimusega.

4. Kui taotlust ei ole koostanud õigusasutus, lisatakse sellele õigusasutuse otsus, mis taotlust kinnitab.

 

Artikkel 5. Infotaotluse edastamine

Infotaotluse saadab edastav asutus, või selle puudumisel taotlev õigusasutus, otse vastava riigi vastuvõtvale
asutusele.

Artikkel 6. Vastamiseks volitatud asutused

1. Infotaotluse saanud vastuvõttev asutus võib koostada vastuse ise või saata taotluse vastuse koostamiseks
mõnele teisele riigi- või ametiasutusele.

2. Vastuvõttev asutus võib vajadusel või oma töökorralduse tõttu saata taotluse vastuse koostamiseks
eraorganisatsioonile või kvalifitseeritud juristile.

3. Kui eelneva lõike rakendamine võib põhjustada kulutusi, teatab vastuvõttev asutus enne mainitud lõikes
sätestatud edasisaatmist taotluse saatnud asutusele eraorganisatsioonist või juristist, kellele taotlus saadetakse,
informeerib mainitud asutust võimalikult täpselt arvatavatest kuludest ja taotleb tema nõusolekut.

 

Artikkel 7. Vastuse sisu

Vastus peab andma infotaotluse saatnud õigusasutusele objektiivset ja erapooletut informatsiooni taotlusesaanud
riigi õiguse kohta. Vajadusel peab vastus sisaldama asjassepuutuvaid seadusetekste ja kohtulahendeid.
Sellele lisatakse taotleva asutuse korrektseks informeerimiseks vajalikud lisadokumendid, nagu väljavõtted
teoreetilistest töödest ja ettevalmistusmaterjalidest. Samuti võib lisada selgitavaid kommentaare.

 

Artikkel 8. Vastuse mõju

Vastuses antud informatsioon ei seo taotluse esitanud õigusasutust.

 

Artikkel 9. Vastuse edastamine

Vastuvõttev asutus saadab vastuse edastavale asutusele, kui too oli selle saatnud; või õigusasutusele, kui viimane
oli taotluse otse saatnud.

 

Artikkel 10. Vastamiskohustus

1. Infotaotluse saanud vastuvõttev asutus tegutseb taotluse alusel vastavalt artiklile 6, välja arvatud artiklis 11
sätestatud juhul.

2. Kui vastust ei koosta vastuvõttev asutus, peab ta kindlustama, et vastuse saatmisel järgitakse artikli 12 sätteid.
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Artikkel 11. Erandid vastamiskohustusest

Taotluse saanud riik võib keelduda informatsioonitaotluse täitmisest, kui taotluse tinginud asi võib kahjustada
tema huve, või kui ta arvab, et vastus võib kahjustada tema suveräänsust või julgeolekut.

 

Artikkel 12. Vastamiseks ettenähtud aeg

Infotaotlusele tuleb vastata võimalikult kiiresti. Kui vastuse ettevalmistamine nõuab aega, informeerib
vastuvõttev asutus sellest taotluse saatnud välisriigi asutust ja võimalusel teatab vastuse saatmise arvatava
kuupäeva.

 

Artikkel 13. Lisainformatsioon

1. Vastuvõttev asutus, samuti asutus või isik, kellele vastavalt artiklile 6 on tehtud ülesandeks vastata, võib
nõuda taotluse saatnud asutuselt lisainformatsiooni, mida ta peab vastuse koostamiseks vajalikuks.

2. Taotluse lisainformatsiooni saamiseks edastab vastuvõttev asutus järgides artiklis 9 ette nähtud vastuse
edastamise protseduuri.

 

Artikkel 14. Keeled

1. Infotaotlus ja selle lisad peavad olema taotluse saanud riigi keeles või ühes tema ametlikus keeles või koos
tõlkega sellesse keelde. Vastus on taotluse saanud riigi keeles.

2. Siiski võivad kaks või enam lepingupoolt otsustada omavahelistes suhetes eelneva lõike sätteid mitte
rakendada.

 

Artikkel 15. Kulud

1. Vastamisega seotud kulutusi ei hüvitata, välja arvatud artikli 6 lõikes 3 nimetatud kulud, mille kannab taotlev
riik.

2. Siiski võivad kaks või enam lepingupoolt otsustada omavahelistes suhetes eelneva lõike sätteid mitte
rakendada.

 

Artikkel 16. Föderaalriigid

Föderaalriikides võivad need vastuvõtva asutuse funktsioonid, mida ei ole käsitletud artikli 2 lõike 1punktis a,
olla põhiseaduslikel põhjustel antud teistele riigiorganitele.

 

Artikkel 17. Konventsiooni jõustumine

1. Käesolev konventsioon on allakirjutamiseks avatud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele. See kuulub
ratifitseerimisele või vastuvõtmisele. Ratifitseerimis- või vastuvõtmisdokumendid deponeeritakse Euroopa
Nõukogu peasekretäri juures.

2. Käesolev konventsioon jõustub kolme kuu möödumisel kolmanda ratifitseerimis- või vastuvõtmisdokumendi
deponeerimise kuupäevast.

3. Allakirjutanud riigi suhtes, kes ratifitseerib või võtab konventsiooni vastu hiljem, jõustub konventsioon kolme
kuu möödumisel ratifitseerimis- või vastuvõtmisdokumendi deponeerimise kuupäevast.
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Artikkel 18. Euroopa Nõukogu mitteliikmesriigi ühinemine

1. Pärast käesoleva konventsiooni jõustumist võibEuroopa Nõukogu Ministrite Komitee
kutsudamitteliikmesriike sellega ühinema.

2. Ühinemine toimub Euroopa Nõukogu peasekretäri juuresühinemisdokumendi deponeerimisega, misjõustub
kolme kuu möödumisel selle deponeerimise kuupäevast.

 

Artikkel 19. Konventsiooni territoriaalne kehtivus

1. Iga lepingupool võib allakirjutamisel või oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemisdokumendi
deponeerimisel määratleda territooriumi või territooriumid, mille suhtes käesolev konventsioon kehtib.

2. Iga lepingupool võib ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel või pärast seda
Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooniga laiendada käesolevat konventsiooni deklaratsioonis
nimetatud territooriumile või territooriumidele, mille rahvusvaheliste suhete eest ta on vastutav või mille nimel
ta on volitatud kohustusi võtma.

3. Vastavalt eelmisele lõikele tehtud deklaratsioonist võib loobuda selles nimetatud mis tahes territooriumi
suhtes käesoleva konventsiooni artiklis 20 näidatud viisil.

 

Artikkel 20. Konventsiooni kestvus ja selle denonsseerimine

1. Käesolev konventsioon kehtib tähtajatult.

2. Iga lepingupool võib käesoleva konventsiooni enda suhtes denonsseerida Euroopa Nõukogu peasekretärile
saadetava teatega.

3. Selline denonsseerimine jõustub kuue kuu möödumisel teate peasekretärile saabumise kuupäevast.

 

Artikkel 21. Euroopa Nõukogu peasekretäri ülesanded

Euroopa Nõukogu peasekretär teatab kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ja kõigile käesoleva
konventsiooniga ühinenud riikidele:

(a) igast allakirjutamisest;

(b) igast ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemisdokumendi deponeerimisest;

(c) igast käesoleva konventsiooni jõustumise kuupäevast vastavalt artiklile 17;

(d) igast deklaratsioonist, mis on saadud vastavalt artikli 1 lõike 2, artikli 2 lõike 3, artikli 3 lõike 2 ja artikli 19
lõigete 2 ja 3 sätetele;

(e) igast teatest, mis on saadud vastavalt artikli 20 sätetele, ja denonsseerimise jõustumise kuupäeva.

Ülaltoodu kinnituseks on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, kirjutanud alla käesolevale
konventsioonile.

Koostatud 7. juunil 1968. a. Londonis inglise ja prantsuse keeles. Tekstid on võrdselt autentsed, ühes
eksemplaris ja deponeeritakse Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud
koopia kõigile allakirjutanud ja ühinevatele riikidele.

 

* Euroopa lepingute seeria, nr. 62.

 

 

European Convention on Information on Foreign Law*

PREAMBLE

The member States of the Council of Europe, signatories hereto,
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Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unitybetween its Members;

Convinced that the creation of a system of international mutual assistance in order tofacilitate the task ofjudicial
authorities in obtaining information on foreign law, will contribute to the attainment ofthis aim,

Have agreed as follows:

Article 1.Scope of the Convention

1. The Contracting Parties undertake to supply one another, in accordance with theprovisions of the
presentConvention, with information on their law and procedure in civil and commercial fields as wellas on
their judicialorganisation.

2. However, two or more Contracting Parties may decide to extend as betweenthemselves the scope of
thepresent Convention to fields other than those mentioned in the preceding paragraph. The text ofsuch
agreementsshall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe.

 

Article 2.National liaison bodies

1. In order co carry out the provisions of the present Convention each ContractingParty shall set up orappoint a
single body (hereinafter referred to as the "receiving agency"):

(a) to receive requests for the information referred to in Article 1,paragraph 1, of the presentConvention from
another Contracting Party;

(b) to take action on these requests in accordance with Article 6.

The receiving agency may be either a Ministerial department or other State body.

2. Each Contracting Party may set up or appoint one or more bodies (hereinafterreferred to as
"transmittingagency") to receive requests for information from its judicial authorities and to transmit them tothe
competent foreignreceiving agency. The receiving agency may be appointed as a transmitting agency.

3. Each Contracting Party shall communicate to the Secretary General of theCouncil of Europe the nameand
address of its receiving agency and, where appropriate, of its transmitting agency or agencies.

 

Article 3.Authorities entitled to make a request for information

1. A request for information shall always emanate from a judicial authority, evenwhen it has not been drawnup
by that authority. The request may be made only where proceedings have actually beeninstituted.

2. Any Contracting Party may, if it has not set up or appointed a transmittingagency, indicate, by adeclaration
addressed to the Secretary General of the Council of Europe, which of its authoritiesit will deem ajudicial
authority within the meaning of the preceding paragraph.

3. Two or more Contracting Parties may decide to extend as between themselvesthe present Conventionto
requests from authorities other than judicial authorities. The text of such agreements shall becommunicated
tothe Secretary General of the Council of Europe.

 

Article 4.Contents of a request for information

1. A request for information shall state the judicial authority from which itemanates as well as the natureof
the case. It shall specify as exactly as possible the questions on which information concerningthe law of
therequested State is desired, and where there is more than one legal system in the requested State,the system of
thelaw on which information is requested.

2. The request shall also state the facts necessary both for its proper understandingand for the formulationof an
exact and precise reply. Copies of documents may be attached where necessary to clarifythe scope of therequest.

3. The request may include questions in fields other than those referred to inArticle 1, paragraph 1 wherethey
relate to the principal questions specified in the request.
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4. Where a request is not drawn up by a judicial authority it shall be accompaniedby the decision of thatauthority
authorising it.

 

Article 5.Transmission of a request for information

A request for information shall be transmitted directly to the receiving agency of therequested State by
atransmitting agency or, in the absence of such an agency, by the judicial authority from which itemanates.

 

Article 6.Authorities empowered to reply

1. The receiving agency which has received a request for information may eitherdraw up the reply itselfor
transmit the request to another State or official body to draw up the reply.

2. The receiving agency may, in appropriate cases or for reasons of administrativeorganisation, transmitthe
request to a private body or to a qualified lawyer to draw up the reply.

3. Where the application of the preceding paragraph is likely to involve costs, thereceiving agency
shall,before making the transmission referred to in the said paragraph, indicate to the authority fromwhich the
requestemanated the private body or lawyer to whom the request will be transmitted, inform the saidauthority as
accuratelyas possible of the probable cost, and request its consent.

 

Article 7.Content of the reply

The object of the reply shall be to give information in an objective and impartial manneron the law of
therequested State to the judicial authority from which the request emanated. The reply shallcontain,
as appropriate,relevant legal texts and relevant judicial decisions. It shall be accompanied, to the
extentdeemed necessary for theproper information of the requesting authority, by any additional documents,
such as extractsfrom doctrinal worksand "travaux préparatoires". It may also be accompanied by
explanatorycommentaries.

 

Article 8.Effects of the reply

The information given in the reply shall not bind the judicial authority from which therequest emanated.

 

Article 9.Communication of the reply

The reply shall be addressed by the receiving agency to the transmitting agency, if therequest had
beentransmitted by this agency, or to the judicial authority, if the request was sent directly by thelatter.

 

Article 10. Duty to reply

1. The receiving agency to whom a request for information has been sent shall,subject to the provisionsof
Article 11, take action on the request in accordance with Article 6.

2. Where the reply is not drawn up by the receiving agency, the latter shall bebound to ensure that a replyis sent
subject to the conditions specified in Article 12.

 

Article 11. Exceptions to the obligation to reply

The requested State may refuse to take action on the request for information if its interestsare affected bythe
case giving rise to the request or if it considers that the reply might prejudice its sovereigntyor security.

 

Article 12. Time-limit for the reply
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The reply to a request for information shall be furnished as rapidly as possible. However,if the preparationof
the reply requires a long time, the receiving agency shall so inform the requesting foreignauthority and shall,
ifpossible, indicate at the same time the probable date on which the reply will be communicated.

 

Article 13. Additional Information

1. The receiving agency, as well as the body or the person whom it has instructedto reply, in accordancewith
Article 6, may request the authority from which the request emanates to provide anyadditional information
itdeems necessary to draw up the reply.

2. The request for additional information shall be transmitted by the receivingagency in the same way asis
provided by Article 9 for the communication of the reply.

 

Article 14. Languages

1. The request for information and annexes shall be in the language or in one of theofficial languages ofthe
requested State or be accompanied by a translation into that language. The reply shall be inthe language of
therequested State.

2. However, two or more Contracting Parties may decide to derogate, as betweenthemselves, from theprovisions
of the preceding paragraph.

 

Article 15. Costs

1. The reply shall not entail payment of any charges or expenses except thosereferred to in Article 6,paragraph 3,
which shall be borne by the State from which the request emanates.

2. However, two or more Contracting Parties may decide to derogate, as betweenthemselves, from theprovisions
of the preceding paragraph.

 

Article 16. Federal States

In Federal States, the functions of the receiving agency other than those exercised underArticle 2,paragraph 1(a)
may, for constitutional reasons, be conferred on other State bodies.

 

Article 17. Entry into force of the Convention

1. This Convention shall be open to signature by the member States of the Councilof Europe. It shall
besubject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall be depositedwith the
SecretaryGeneral of the Council of Europe.

2. This Convention shall enter into force three months after the date of the depositof the third instrumentof
ratification or acceptance.

3. In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, theConvention shall come into forcethree
months after the date of the deposit of its instrument of ratification or acceptance.

 

Article 18. Accession of a State not a Member of the Council of Europe

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of theCouncil of Europe mayinvite
any non-member State to accede thereto.

2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General theCouncil of Europe aninstrument
of accession which Shall take effect three month after the date of its deposit.
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Article 19. Territorial scope of the Convention

1. Any contracting Party may, at the time of signature or when depositing itsinstrument of
ratification,acceptance or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratification,acceptance or accession orat
any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe,extend this
Conventionto any other territory or territories specified in the declaration and for whose internationalrelations it
is responsibleor on whose behalf it is authorised to give undertakings.

3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respectof any territory mentionedin
such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down in Article 20 ofthis Convention.

 

Article 20. Duration of the Convention and denunciation

1. This Convention shall remain in force indefinitely.

2. Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce thisConvention by means of anotification
addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

3. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by theSecretary General of
suchnotification.

 

Article 21. Functions of the Secretary General of the Council of Europe

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of theCouncil and any
Statewhich has acceded to this Convention of:

(a) any signature;

(b) any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession;

(c) any date of entry into force of this Convention in accordance withArticle 17 thereof;

(d) any declaration received in pursuance of the provisions ofparagraph 2 of Article 1, paragraph 3of Article 2,
paragraph 2 of Article 3 and paragraphs 2 and 3 ofArticle 19;

(e) any notification received in pursuance of the provisions ofArticle 20 and the date on whichdenunciation
takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed thisConvention.

Done at London, this 7th June 1968, in French and English, both texts being equallyauthoritative, in asingle
copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The SecretaryGeneral of theCouncil
of Europe shall transmit certified copies to each signatory and acceding States.

* European Treaty SeriesNo. 62.
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