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Hallituksen esitys Eduskunnalle Saksan demokraattisen tasa
vallan kanssa oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn 
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja siihen liitty
viksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Saksan demokraattisen tasavallan kanssa 1 
päivänä lokakuuta 1987 allekirjoitetun sopi
muksen tarkoituksena on järjestää maiden vä
liset suhteet siviili-, perhe- ja rikosasioissa an
nettavan oikeusavun alalla. Sopimukseen on 
otettu yleiset määräykset oikeussuojasta ja oi
keusavusta, virka-avun antamisesta elatusapu
vaatimusten toteuttamisessa, elatusapua koske
vien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöön
panosta sekä syytetoimiin ryhtymisestä. 

Esitykseen liittyy ehdotukset laeiksi sopi
muksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuk
sen soveltamisesta sekä eräiden elatusapujen 
sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 
muuttamisesta. 

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymme
nentenä päivänä ratifioimiskirjojen vaihtami
sesta. Lait on tarkoitus saattaa voimaan sama
na ajankohtana kuin sopimus. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja sopimuk
sen merkitys 

Suomi ja Saksan demokraattinen tasavalta 
ovat Haagissa 17 päivänä heinäkuuta 1905 
tehdyn riita-asiain oikeudenkäyntiä koskevan 
yleissopimuksen ("yleissopimus koskeva eri
näisiä siviiliprosessiin kohdistuvia asioita; 
SopS 37 /26) ") osapuolia. Tämä sopimus 
sääntelee kansainväliseen oikeusapuun liittyviä 
kysymyksiä siviili- ja kauppaoikeutta koskevis
sa asioissa, muun muassa asiakirjojen tiedoksi
antaa ja todisteiden vastaanottamista toisessa 
sopimusvaltiossa. Muita sopimusjärjestelyjä 
kansainvälisen oikeusavun alalla ei Suomen ja 
Saksan demokraattisen tasavallan välillä ole. 
Todettakoon, että Saksan demokraattinen ta
savalta, toisin kuin Suomi, ei ole liittynyt 
uusimpiin Haagissa tehtyihin riita-asiain oikeu
denkäyntiä koskeviin yleissopimuksiin, kuten 
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15 päivänä marraskuuta 1965 tehtyyn oikeu
denkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksian
taa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa 
asioissa koskevaan yleissopimukseen (SopS 51/ 
69) tai 18 päivänä maaliskuuta 1970 tehtyyn 
todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili
tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevaan 
yleissopimukseen (SopS 37 /76). 

Saksan demokraattinen tasavalta ei ole osal
lisena New Yorkissa 20 päivänä kesäkuuta 
1956 tehdyssä elatusavun perimistä ulkomailla 
koskevassa yleissopimuksessa (SopS 37 /62), 
joka koskee virka-avun antamista elatusapuasi
oissa. Saksan demokraattinen tasavalta ei ole 
myöskään Haagin kansainvälisen yksityisoi
keuden konferenssin piirissä vuosina 1958 ja 
1973 tehtyjen elatusapua koskevien päätösten 
tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevien 
yleissopimusten (SopS 42/67 ja 35/83) osapuo
li. Suomen ja Saksan demokraattisen tasaval-
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lan välillä ei ole voimassa muitakaan sopimus
järjestelyjä, jotka velvottaisivat toista valtiota 
tunnustamaan ja panemaan täytäntöön toises
sa näistä valtioista annetut elatusapua koskevat 
päätökset. 

Nykyistä tilannetta, jossa maidemme väliset 
sopimusjärjestelyt kansainvälisen oikeusavun 
alalla ovat vain mainitun siviili- ja kauppaoi
keutta koskevia asioita sääntelevän vuoden 
1905 Haagin yleissopimuksen varassa, ei voida 
pitää tyydyttävänä. Lokakuussa 1987 allekir
joitetun oikeusapusopimuksen tavoitteena on
kin pyrkiä järjestämään Suomen ja Saksan 
demokraattisen tasavallan välinen kansainväli
nen oikeusapu ja kansainvälinen oikeussuoja 
laaja-alaisella sopimuksella, joka sääntelee yk
sityisen kansalaisen kannalta merkittävimpiä 
oikeudenhoidon alueita eli siviilioikeutta, per
heoikeutta ja rikosoikeutta. Erityisesti on syytä 
mainita, että sopimukseen sisältyy määräykset 
myös elatusapua koskevien päätösten tunnus
tamisesta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi sopi
muksessa on määräykset virka-avun antamises
ta elatusapuvaatimusten toteuttamisessa. Tämä 
on omiaan edistämään kansainvälisten elatusa
puasioiden hoitoa maittemme välillä. 

Suomella on vastaavanlaiset kahdenväliset 
oikeusapusopimukset Neuvostoliiton (SopS 
47-48/80), Puolan (SopS 67-68/81) sekä 
Unkarin (SopS 39-40/82) kanssa. 

2. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Oikeusapusopimuksen (1987) mukaan oi
keusapua annettaessa Suomen oikeusministeriö 

on suoraan yhteydessä Saksan demokraattisen 
tasavallan oikeusministeriöön tai ylimpään 
syyttäjäviranomaiseen. Elatusapuasioissa vas
taavasti Suomen ulkoasiainministeriö toimisi 
välittävänä viranomaisena. Sopimuksen toi
meenpano aiheuttanee ainoastaan vähäisen 
työtehtävien lisääntymisen oikeusministeriössä 
ja ulkoasiainministeriössä, eikä yksin tämän 
sopimuksen soveltamiseksi ole tarpeen perus
taa uusia virkoja. 

Oikeusavun antamisesta aiheutuvien kustan
nusten korvaus on sopimuksessa järjestetty 
vastavuoroisuusperiaatteen pohjalta. Suomi 
vastaa Saksan demokraattiselle tasavallalle an
tamansa oikeusavun kustannuksista, mutta ei 
toisaalta ole velvollinen korvaamaan Saksan 
demokraattiselle tasavallalle tälle Suomen vi
ranomaisten tekemän oikeusapupyynnön täyt
tämisestä aiheutuneita kustannuksia. 

Sopimuksen soveltamisesta aiheutuneiden 
kustannusten kokonaismäärää ei voida täsmäl
lisesti arvioida. Kustannukset tulevat ilmeisesti 
olemaan vähäiset. 

Sopimuksen mukaan sopimusvaltiossa an
nettu elatusapua koskeva päätös voidaan pan
na täytäntöön toisessa sopimusvaltiossa. Pää
tökseen rinnastetaan Suomen osalta myös so
siaalilautakunnan vahvistama elatusapua kos
keva sopimus. Tiedossa ei ole, kuinka paljon 
Saksan demokraattisessa tasavallassa on sellai
sia elatusvelvollisia, joilta elatusapua voidaan 
sopimuksen nojalla oikeusaputeitse periä. Sen 
vuoksi on vaikeata arvioida, miten sopimus 
vaikuttaa elatusapujen perintään. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Osa 1 

Yleisiä määräyksiä 

Tähän osaan sisältyvät määräykset sopimus
valtion kansalaisten oikeudesta kääntyä toisen 
sopimusvaltion alueella niiden viranomaisten 
puoleen, joiden toimivaltaan siviili-, perhe- ja 
rikosasiat kuuluvat. Lisäksi siihen on otettu 

määräykset vakuudenasettamisvelvollisuutta 
koskevasta vapautuksesta, maksuttomasta oi
keusturvasta, virkatodistusten ja muiden asi
akirjojen toimittamisesta, tietojen vaihdosta 
voimassa olevasta laista sekä rikosrekisteriä 
koskevien tietojen antamisesta. 

1 artikla. Oikeus kääntyä tuomioistuinten 
puoleen. Artiklan mukaan sopimusvaltion kan
salaiset saavat valvoakseen oikeuksiaan ja etu-
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jaan vapaasti kääntyä toisen sopimusvaltion 
alueella siviili-, perhe- ja rikosasioissa toimival
taisten viranomaisten puoleen ja esiintyä niissä 
samoin ehdoin kuin tämän sopimusvaltion 
omat kansalaiset. 

Artiklan 2 kappaleen mukaan sopimus
valtion kansalaisia ovat ne, joilla tämän val
tion lainsäädännön mukaan on sen kansalai
suus. 

Artiklan 3 kappaleen mukaan määräyksiä 
sopimusvaltion kansalaisen oikeudesta kääntyä 
viranomaisten puoleen sovelletaan vastaavasti 
tämän sopimusvaltion lainsäädännön mukai
sesti perustettuihin oikeushenkilöihin, esimer
kiksi yhtiöihin, yhdistyksiin ja säätiöihin, ja 
muihin oikeus- ja oikeudenkäyntikelpoisiin yh
teenliittymiin, kuten jakamaUomiin kuolinpe
siin ja konkurssipesiin, jos niillä on kotipaik
kansa tämän sopimusvaltion alueella. 

2 artikla. Vapautus velvollisuudesta asettaa 
vakuus oikeudenkäyntikuluista. Artiklan 1 
kappaleeseen on otettu määräys siitä, että sopi
musvaltion kansalaisille, jotka esiintyvät toisen 
sopimusvaltion tuomioistuimissa, ei voida 
määrätä asetettavaksi takausta tai muuta va
kuutta oikeudenkäyntikulujen maksamisesta. 
Artiklan 2 kappaleen mukaan tätä määräystä 
sovelletaan vastaavasti sopimusvaltion oikeus
säännösten mukaisesti perustettuihin oikeus
henkilöihin ja muihin oikeus- ja Oikeudenkäyn
tikelpaisiiin yhteenliittymiin, joilla on koti
paikkansa tämän sopimusvaltion alueella. 
Määräys vastaa Suomen lakia. Sen mukaan 
ketään ei voida velvoittaa asettamaan vakuutta 
oikeudenkäyntikuluista. 

3 artikla. Maksuton oikeusturva. Artiklan 
mukaan sopimusvaltion kansalaiset saavat toi
sen sopimusvaltion alueella vapautuksen oikeu
denkäynnin kustannuksista ja niiden ennakko
maksuvelvollisuudesta samoin kuin maksutto
masti oikeudenkäyntiavustajan ja oikeudellista 
neuvontaa samoin edellytyksin ja samassa laa
juudessa kuin tämän sopimusvaltion kansalai
set. Koska maksuttomasta oikeudenkäynnistä 
annettu laki (87 173) ja yleisestä oikeusaputoi
minnasta annettu laki (88/73) eivät aseta ulko
maan kansalaista ja Suomen kansalaista eri 
asemaan, artikla on lainsäädäntömme mukai
nen. 

4 artikla. Maksutonta oikeusturvaa koskeva 
hakemus. Artiklan 1 kappaleessa määrätään, 
että hakemukseen, joka koskee maksutonta 
oikeusturvaa, on liitettävä todistus siitä, ettei 
hakijalla ole oikeudenkäyntiä varten tarvittavia 

varoja. Jollei hakijalla ole kotipaikkaa tai 
oleskelupaikkaa kummankaan sopimusvaltion 
alueella, riittää tällöin 2 kappaleen mukaan 
todistus siltä hänen kotimaansa diplomaatti
tai konsuliedustustolta, jonka toimipiiriin hä
nen asuinpaikkansa tai oleskelupaikkansa kuu
luu. 

5 artikla. Hakemuksen toimittaminen. Mak
sutonta oikeusturvaa koskeva hakemus voi
daan toimittaa sen sopimusvaltion viranomai
sen välityksellä, jonka alueella hakijalla on 
kotipaikkansa tai oleskelupaikkansa. Tämä vi
ranomainen toimittaa hakemuksen ja 4 artik
lassa tarkoitetun varattomuustodistuksen toi
sen sopimusvaltion viranomaiselle noudattaen 
12 artiklassa määrättyä yhteydenpitojärjestys
tä. Tarkoituksena on näin mahdollistaa jousta
va menettely haettaessa maksutonta oikeus
turvaa toisen sopimusvaltion alueella. 

6 artikla. Vapautus laillistamisesta. Artik
laan on otettu määräys siitä, että pyynnöt ja 
hakemukset, jotka ovat toimivaltaisten viran
omaisten antamia tai oikeiksi todistamia ja 
jotka toimitetaan tämän sopimuksen määräys
ten täyttämiseksi, hyväksytään ilman laillista
mista tai muuta vastaavaa muodollisuutta. 
Suomen lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, 
joiden mukaan laillistaminen tai sitä vastaava 
muodollisuus tällaisissa tapauksissa olisi tar
peen. 

7 artikla. Virkatodistusten ja muiden asiakir
jojen toimittaminen. Artiklaan on otettu mää
räykset sopimusvaltion kansalaisia koskevien 
virkatodistusten ja muiden asiakirjojen toimit
tamisesta sopimuksen määräyksiä sovellettaes
sa. Virkatodistusten ohella artikla sääntelee 
koulutusta ja ammatillista toimintaa koskevien 
asiakirjojen toimittamisen. Artiklassa tarkoite
tut asiakirjat toimitetaan toisen sopimusvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. On 
huomattava, että artiklassa ei ole säännelty 
kysymystä siitä, millä edellytyksin sopimus
valtion kansalaisella on itse oikeus saada tässä 
artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja. Tämä mää
räytyykin sopimusvaltioiden sisäisen lainsää
dännön mukaisesti. 

Asiakirjojen toimittamisessa noudatetaan oi
keusapua antavan sopimusvaltion lainsäädän
töä. Suomen viranomaisen on oikeusapupyyn
töä täyttäessään noudatettava Suomessa voi
massa olevia säännöksiä asiakirjojen julkisuu
desta ja salassapidosta. 

Oikeusavun antamista koskevien yleisten 
määräysten (22 art.) mukaan oikeusapua anne-
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taan perimättä korvausta siitä aiheutuneista 
kustannuksista. Tämän periaatteen mukaisesti 
on tämän artiklan 2 kappaleessa todettu, että 
asiakirjat toimitetaan maksuitta ja kustannuk
sitta. Toisaalta sopimusvaltio ei ole velvollinen 
toimittamaan pyydetyistä asiakirjoista kään
nöstä pyynnön esittäneelle sopimusvaltiolle. 

8 artikla. Tietojen vaihto voimassa olevasta 
laista. Artikla koskee tietojen antamista sopi
musvaltiossa voimassa olevista tai olleesta oi
keussäännöksistä, jotka liittyvät sopimuksessa 
säänneltyihin asioihin. 

9 artikla. Rikosrekisteriä koskevien tietojen 
antaminen. Artiklan mukaan sopimusvaltiot 
antavat toisilleen pyynnöstä tietoja rikosrekis
teristä vireillä olevaa rikosoikeudenkäyntiä 
varten. 

Artiklan määräys ei velvoita sopimusvaltiota 
antamaan tietoja tuomioista, joita ei merkitä 
rikosrekisteriin. Tietoja annettaessa noudate
taan pyynnön vastaanottaneen sopimusvaltion 
lainsäädäntöä. Tiedot toimitetaan 12 artiklassa 
sovittua tietä. 

2. Osa II 

Oikeusapu siviili-, perhe- ja rikosasioissa 

Sopimuksen tähän osaan on otettu yleiset 
määräykset viranomaisten välisestä oikeus
avusta ja siinä noudatettavasta menettelystä. 

JO artikla. Oikeusavun antaminen. Artiklaan 
on otettu oikeusapua koskevat perusmääräyk
set. Sen 1 kappaleen mukaan sopimusvaltioi
den oikeusviranomaiset antavat toisilleen pyyn
nöstä oikeusapua siviili-, perhe- ja rikosasiois
sa sopimuksen määräysten mukaisesti. 

Artiklan 2 kappaleen mukaan oikeusvirano
maisilla tarkoitetaan Saksan demokraattisen 
tasavallan osalta: 
- tuomioistuimia, syyttäjäviranomaisia, val
tion notariaatteja ja nuorisoapuvirastoja (Re
ferate fiir Jugendhilfe) sekä Suomen osalta: 
- tuomioistuimia ja syyttäjäviranomaisia. 

Muut kuin edellä mainitut viranomaiset, joi
den toimivaltaan siviili-, perhe- ja rikosasiat 
kuuluvat, toimittavat 3 kappaleen mukaan oi
keusapupyyntönsä oikeusviranomaistensa väli
tyksellä. 

11 artikla. Oikeusavun laajuus. Artiklaan on 
otettu oikeusavun laajuutta koskeva perus
määräys. Sen mukaan oikeusapu käsittää asi
akirjojen tiedoksiannon, todistajien, asiantun-

tijoiden, asianosaisten ja muiden asiaan osallis
ten kuulustelun, muiden tutkimus- ja oikeu
denkäyntiin kuuluvien toimenpiteiden suoritta
misen samoin kuin todisteiden, tietojen ja asi
akirjojen toimittamisen. 

12 artikla. Yhteydenpitojärjestys. Artiklan 
mukaan oikeusapua annettaessa Saksan de
mokraattisen tasavallan oikeusministeriö tai 
ylin syyttäjäviranomainen sekä Suomen oi
keusministeriö ovat suoraan yhteydessä keske
nänsä. Näin ollen oikeusapupyyntöjä ei toimi
teta diplomaattista tietä tai konsuliedustusto
jen välityksellä. 

13 artikla. Pyyntöjen sisältö ja muoto. Ar
tiklaan sisältyvät määräykset oikeusapupyyn
nön muodosta ja sisällöstä. Oikeusapupyyntö 
on näiden määräysten mukaan laadittava kir
jallisesti. Pyynnössä samoin kuin siihen liite
tyissä asiakirjoissa on oltava allekirjoitus sekä 
oikeusviranomaisen sinetti tai leima. Oikeus
apupyynnössä on mainittava muun muassa 
pyynnön esittänyt oikeusviranomainen ja, jos 
se on tiedossa, pyynnön vastaanottava oikeus
viranomainen, asia, jota oikeusapupyyntö kos
kee, sekä rikosasioissa kertomus tehdyn rikok
sen tosiseikoista ja rikoksen oikeudellinen arvi
ointi. 

14 artikla. Kieli ja käännös. Oikeusapupyyn
tö ja sen liitteenä olevat asiakirjat on joko 
laadittava pyynnön vastaanottaneen valtion vi
rallisella kielellä taikka niiihin on liitettävä 
oikeaksi todistettu käännös tälle kielelle. Artik
lan 2 kappaleessa todetaan, että virallisia kieliä 
ovat Saksan demokraattisessa tasavallassa sak
sa ja Suomessa suomi ja ruotsi. Artiklassa ei 
ole määräyksiä siitä, millä kielellä pyynnön 
vastaanottanut valtio voi laatia vastauksensa ja 
toimittaa muut ilmoitukset pyynnön esittäneel
le valtiolle. Selvää on, että pyynnön vastaan
ottanut valtio voi käyttää omaa virallista kiel
tään. 

15 artikla. Pyyntöjen toimeenpanojärjestys. 
Artiklan 1 kappaleeseen on otettu määräys 
siitä, että oikeusapupyyntö toimeenpannaan 
sen sopimusvaltion lakien mukaisesti, jonka 
oikeusviranomainen on vastaanottanut pyyn
nön. Pyynnön esittäneen oikeusviranomaisen 
pyynnöstä voidaan kuitenkin 2 kappaleen mu
kaan pyyntöä toimeenpantaessa soveltaa pyyn
nön vastaanottaneen sopimusvaltion oikeuden
käyntisäännöksistä poikkeavaa muotoa, mikäli 
se ei ole ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen 
valtion oikeusjärjestyksen kanssa. Määräykset 
vastaavat Suomen ja ulkomaan viranomaisten 
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yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ul
komaan tuomioistuimen päätöksen täytän
töönpanosta eräissä tapauksissa annetun lain 
(171/21, jäljempänä yhteistoimintalain, 7 §:n 
ja 14 §:n 2 momentin säännöksiä. 

Artiklan 3 kappaleen mukaan oikeus
apupyynnön vastaanottanut viranomainen il
moittaa pyynnöstä pyynnön esittäneelle oikeus
viranomaiselle ja asiaan osallisille tai heidän 
edustajilleen oikeusaputoimenpiteen toimeen
panon paikan ja ajan, jotta asiaan osalliset 
voisivat valvoa oikeudenkäyntiin liittyviä oi
keuksiaan pyynnön vastaanottaneen valtion 
lainsäädännön mukaisesti. 

Artiklan 4 kappaleen mukaan ne oikeusvi
ranomaiset, joita asia koskee, voivat olla läsnä 
oikeusapupyyntöä toimeenpantaessa, jos pyyn
nön vastaanottanut valtio siihen suostuu. Tar
koitus on asetuksella säätää, että edellä tarkoi
tetun suostumuksen antaa Suomen osalta oi
keusministeriö. 

16 artikla. Artiklan 1 kappaleeseen on jous
tavan menettelyn takaamiseksi otettu määräys 
siitä, että jos se viranomainen, joka on vas
taanottanut pyynnön, havaitsee, ettei se ole 
toimivaltainen toimeenpanemaan pyyntöä, sen 
on lähetettävä pyyntö edelleen toimivaltaiselle 
oikeusviranomaiselle ja ilmoitettava tästä 
pyynnön esittäneelle oikeusviranomaiselle. 

Artiklan 2 kappaleessa veivoitetaan pyynnön 
vastaanottanutta valtiota ryhtymään tarpeelli
siin toimiin pyynnössä mainitun henkilön oles
kelupaikan selvittämiseksi, jos tätä ei tavata 
ilmoitetussa paikassa. 

Artiklan 3 kappaleen mukaan oikeusapu
pyynnön vastaanottanut oikeusviranomainen 
ilmoittaa kirjallisesti pyynnön esittäneelle oi
keusviranomaiselle pyynnön toimeenpanosta. 
Jos pyyntöä ei ole voitu panna toimeen, on 
siitä niin ikään ilmoitettava pyynnön esittäneel
le oikeusviranomaiselle ja mainittava syyt sii
hen sekä palautettava asiakirjat. 

17 artikla. Asiakirjain tiedoksianto. Artiklan 
1 kappaleen mukaan tiedoksiannettavaan asia
kirjaan on liitettävä käännös pyynnön vastaan
ottaneen valtion viralliselle kielelle tai jollekin 
sen virallisista kielistä. Jos tämä laiminlyö
dään, pyynnön vastaanottanut valtio toimittaa 
asiakirjan vastaanottajalle vain, jos tämä va
paaehtoisesti suostuu ottamaan sen vastaan. 
Tässä kappaleessa on vielä nimenomaisesti 
määrätty, että jos asiakirja mainitusta syystä 
kieltäydytään ottamasta vastaan, tiedoksiantaa 
ei katsota toimitetuksi. Keskinäisestä oikeus-

avusta annettaessa tiedoksi asiakirjoja yksityis
oikeudellisissa asioissa annetun asetuksen 
(211/82) 8 §:n mukaan asiakirja voidaan antaa 
Suomessa tiedoksi ulkomaan viranomaisen 
pyynnöstä, vaikka asiakirjaa ei ole laadittu 
suomeksi tai ruotsiksi tai siihen ole liitetty 
käännöstä tälle kielelle, jos se, jolle asiakirja 
on annettava tiedoksi, riittävästi hallitsee sitä 
kieltä, jolle asiakirja on laadittu. Asetuksen 
kielivaatimukset ovat siten sopimuksen kieli
vaatimuksia lievemmät. Tarkoitus ei kuiten
kaan ole ollut sopimuksella kiristää kielivaati
muksia, vaan asetuksesta ilmenevää periaatetta 
voitaisiin edelleenkin soveltaa myös suhteessa 
Saksan demokraattiseen tasavaltaan. 

Artiklan 2 kappaleeseen on kansainvälisessä 
prosessioikeudessa yleensä noudatetun käytän
nön mukaisesti otettu määräys siitä, että tie
doksiannettavat asiakirjat liitetään tiedoksian
topyyntöön kahtena kappaleena. 

Artiklan 3 kappaleen mukaan tiedoksiantaa 
koskeva pyyntö on toimitettava pyynnön Vas
taanottavalie valtiolle viimeistään 45 päivää 
ennen sitä ajankohtaa, jona kutsutun tulee 
saapua pyynnön esittäneen viranomaisen luo. 
Määräys on tarpeen erityisesti sen turvaamisek
si, että kutsuttavalla tai haastettavalla olisi 
mahdollisuus saapua tuomioistuimeen henkilö
kohtaisesti. 

Sopimukseen ei sisälly määräystä pakkokei
nojen käytöstä sen tapauksen varalta, että 
toisesta sopimusvaltiosta kutsuttu on jäänyt 
saapumatta sopimusvaltion viranomaisen 
eteen. Artiklan 4 kappaleessa määrätään kui
tenkin, että kutsuun ei saa sisältyä uhkaa 
pakkokeinoista poissaolon varalta. Jollei kut
sussa ole mainintaa seuraamuksesta poissaolon 
varalta, ei oikeudenkäyntijärjestyksemme mu
kaan seuraamusta voida myöskään tuomita. 
Sopimuksella rajoitetaan siis pakkokeinojen 
käyttöä niissä tapauksissa, joissa Saksan de
mokraattisessa tasavallassa kutsun tiedoksi 
saanut on jäänyt kutsusta huolimatta saapu
matta Suomen tuomioistuimeen. Sanotut mää
räykset poikkeavat siten siitä, mitä on säädetty 
oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 14 §:n 2 mo
mentissa, 17 §:ssä, 18 §:n 2 momentissa, 16 
luvun 5 §:ssä, 6 §:n 2 momentissa sekä 7-
9 §:ssä, 17 luvun 15 §:n 2 momentissa, 36 ja 
37 §:ssä sekä 48 §:n 2 momentissa, ja ne on 
siten saatettava voimaan lailla. 

18 artikla. Tiedoksiantotodistus. Artiklaan 
on kansainvälisessä prosessioikeudessa nouda
tetun käytännön mukaisesti otettu määräys 
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siitä, että todistus asiakirjan tiedoksiannosta 
laaditaan pyynnön vastaanottaneen valtion oi
keussäännösten mukaisesti. Todistuksessa on 
kuitenkin aina mainittava tiedoksiannan tapa, 
paikka ja aika sekä vastaanottajan nimi. To
distuksessa on lisäksi oltava toimivaltaisen vi
ranomaisen sinetti tai leima. 

19 artikla. Tiedoksianto omille kansalaisille. 
Tämän artiklan mukaan sopimusvaltiot voivat 
toimittaa tiedoksiantaja pakkokeinoja käyttä
mättä diplomaatti- tai konsuliedustustonsa vä
lityksellä toisen sopimusvaltion alueella oleske
leville omille kansalaisilleen. Lähes vastaavan
sisältöinen määräys sisältyy aiemmin mainit
tuun Haagissa vuonna 1965 tehtyyn tiedoksian
taa koskevaan yleissopimukseen (8 artikla). 

20 artikla. Oikeus kieltäytyä lausunnon anta
misesta. Artiklan 1 kappale sisältää määräyk
sen siitä, että henkilöllä, joka on kutsuttu 
oikeusapupyynnön nojalla pyynnön esittäneen 
tai vastaanottaneen sopimusvaltion viranomai
sen luo, on oikeus kieltäytyä antamasta lausun
toa, jos hänellä on siihen oikeus tai velvolli
suus pyynnön esittäneen tai vastaanottaneen 
valtion lakien mukaan. Tällainen tavallista laa
jempi kieltäytymisoikeus, kuten määräyksen 
sanamuodosta ilmenee, on kuitenkin ainoas
taan henkilöllä, joka on kutsuttu oikeus
apupyynnön nojalla joko pyynnön esittäneen 
tai vastaanottaneen viranomaisen luo todistaja
na tai asiantuntijana. Kutsutun kansalaisuudel
la tai kotipaikalla ei ole merkitystä määräystä 
sovellettaessa. 

Todistajan kuulemisesta oikeusaputeitse 
Suomen tuomioistuimessa ulkomailla vireillä 
olevaa riita-asiaa tai hakemusasiaa varten sää
detään yhteistoimintalain 6 §:ssä (519175). Sen 
mukaan todistaja saa kieltäytyä todistamasta, 
jos hänellä on siihen oikeus tai velvollisuus 
Suomen tai todistelua koskevan pyynnön teh
neen valtion lain mukaan. Sanotun lainkohdan 
mukaan todistajana ei saa myöskään kuulla 
henkilöä, joka jommankumman valtion lain 
mukaan ei saa todistaa asiassa. Pyynnön teh
neen valtion laki otetaan lainkohdan mukaan 
huomioon, jos oikeus tai velvollisuus kieltäy
tyä todistamasta on pyynnössä todettu tai 
pyynnön tehnyt viranomainen vahvistaa sen 
tuomioistuimen pyynnöstä, taikka kieltäyty
misperuste muuten on tuomioistuimen tiedos
sa. 

Yhteistoimintalaki ei lainkaan koske rikosa
sioita. Todistelusta ulkomaan viranomaisen 
edessä rikosasioissa sekä ulkomaan viranomai-

selle sellaisissa asioissa annettavasta virka
avusta annetun lain (52/25) 4 §:n mukaan 
sopimuksen johdosta voidaan kuitenkin ase
tuksella määrätä, että virka-apua, josta sääde
tään yhteistoimintalain 1 luvussa, on annettava 
ulkomaan viranomaiselle myös asiassa, jossa 
vaaditaan rangaistusta rikollisesta teosta. 

Artiklaan sisältyvät määräykset laajentavat 
eräissä suhteissa yhteistoimintalain 6 §:ssä tar
koitettua kieltäytymisoikeutta. Lainkohdassa 
mainittu kieltäytymisoikeus koskee näet aino
astaan niitä tapauksia, joissa henkilöä kuul
laan oikeusapupyynnön johdosta todistajana 
Suomen tuomioistuimessa ulkomailla vireillä 
olevassa asiassa. Lainkohdan soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävät näin ollen ne tapaukset, 
joissa henkilöä oikeusapupyynnön johdosta 
kuullaan asiantuntijana Suomen tuomiois
tuimessa ulkomailla vireillä olevassa riita- tai 
hakemusasiassa. 

Lainkohta ei myöskään koske niitä tapauk
sia, joissa henkilö Suomen viranomaisen esittä
män oikeusapupyynnön nojalla saapuu toisesta 
valtiosta kuultavaksi todistajana tai asiantunti
ja Suomen tuomioistuimeen. Tätä koskevaa 
yleissäännöstä ei sisälly Suomen lainsäädän
töön. 

Edelleen pyynnön esittäneen valtion laki ote
taan yhteistoimintalain 6 §:ssä tarkoitetuissa 
tapauksissa huomioon vain, jos tähän lakiin 
perustuva kieltäytymisoikeus on todettu jo 
pyynnössä tai sen olemassaolo on muutoin 
tuomioistuimen tiedossa. Artiklan 1 kappalees
sa tarkoitettu kieltäytymisoikeus on sitä vas
toin ehdoton, joten sekä pyynnön esittäneen 
että pyynnön vastaanottaneen sopimusvaltion 
asiaa koskevat säännökset tulee aina ottaa 
huomioon. 

Edellä esitetyn perusteella nyt kysymyksessä 
oleva määräys on voimaansaatettava lailla. 

Pyynnön esittäneen oikeusviranomaisen tu
lee 2 kappaleen mukaan liittää todistajien kuu
lustelua tai lausunnon antamista koskevaan 
pyyntöön ne lainkohdat, jotka koskevat oi
keutta ja velvollisuutta kieltäytyä antamasta 
lausuntoa. 

21 artikla. Koskemattomuus. Artiklan 1 
kappaleessa määrätään, että jos sopimus
valtion oikeusviranomainen siviili-, perhe- tai 
rikosasiassa kutsuu henkilön saapuroaan oi
keusviranomaisen luo, häntä ei saa panna syyt
teeseen tai vangita eikä hänen henkilökohtaista 
vapauttaan muulla tavoin rajoittaa sellaisen 
teon johdosta, joka on tehty, tai tuomion 
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johdosta, joka on annettu ennen hänen saapu
mistaan pyynnön esittäneeseen valtioon. 

Artiklan 2 kappaleeseen otetun määräyksen 
mukaan rikosasiassa syylliseksi epäilty tai syy
tetty saa samoin hyväkseen 1 kappaletta vas
taavan suojan sellaisiin aikaisempiin rikoksiin 
nähden, joita ei ollut mainittu kutsussa, sa
moin kuin aikaisemmin annettuihin tuomiohin 
nähden. 

Rikoslain 1 luvun 11 §:n 1 momentin mu
kaan ei sitä, joka Suomen viranomaisen kutsun 
johdosta on vapaaehtoisesti saapunut ulko
mailta tänne todistamaan rikosasiassa, saa hä
nen ollessaan Suomessa todistamista varten tai 
niin kauan kuin hän on laillisesta syystä esty
nyt poistumasta, täällä panna syytteeseen tai 
vangita aikaisemmin tehdystä rikoksesta tai 
aikaisemman tuomion nojalla tai sen johdosta, 
että häntä väitetään osalliseksi siinä asiassa 
tutkittavana oleviin tekoihin, jossa häntä kuul
laan todistajana. Pykälän 3 momentin mukaan 
henkilöä, joka Suomen viranomaisen kutsusta 
saapuu toisesta maasta vastaamaan tuomiois
tuimeen rikosasiassa, ei saa sinä aikana, jonka 
hän kutsun johdosta on Suomessa, asettaa 
syytteeseen tai rangaista ennen hänen saapu
mistaan tehdystä muusta rikoksesta kuin siitä, 
joka kutsussa on mainittu, eikä myöskään 
luovuttaa kolmannelle valtiolle, paitsi jos hän 
suostuu kysymyksessä oleviin toimenpiteisiin 
tai jää maahan pitemmäksi ajaksi kuin 18 
päiväksi sen jälkeen, kun estettä poistumiseen 
ei ole ollut. 

Rikoslain 1 luvun 11 §:n 4 momentissa (738/ 
88) yleiset säännökset ulkomailta Suomen tuo
mioistuimeen todistajaksi tai asiantuntijaksi 
riita- tai hakemusasiassa saapuneen koskemat
tomuudesta. 

Lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä Suo
men viranomaisen kutsusta ulkomailta tänne 
siviili- ja perheasiassa saapuneen vastaajan 
koskemattomuudesta. Rikosasioiden osalta ei 
ole myöskään säännöksiä asianomistajan eikä 
asiantuntijan koskemattomuudesta. Näin ollen 
artiklassa tarkoitettu koskemattomuus ulottuu 
jonkin verran laajempaan henkilöpiiriin kuin 
Suomen sisäinen lainsäädäntö. Rikoslain 1 lu
vun 11 §:n 1 momentissa säädetty rikosasian 
todistajan koskemattomuus kestää ainoastaan 
niin kauan kuin hän on laillisesta syystä esty
nyt täältä poistumasta eikä, kuten artiklan 3 
kappaleessa on määrätty, 8 päivää sen jälkeen. 

Edellä esitetyillä perusteilla on mainitut kos-

kemattuutta koskevat määräykset saatettava 
lailla voimaan. 

Artiklan 4 kappaleessa on määräys siitä, että 
pyynnön esittänyt sopimusvaltio on velvollinen 
suorittamaan todistajalle tai asiantuntijalle 
palkkion samoin kuin korvaamaan hänen 
matka- ja oleskelukustannuksensa. Lisäksi 
kappaleessa määrätään, että pyynnön esittänyt 
sopimuspuoli suorittaa näiden henkilöiden 
pyynnöstä ennakkomaksun kulujen korvauk
seksi. 

22 artikla. Oikeusapukustannukset. Artik
laan on otettu määräys siitä, että oikeus
apupyyntöjen toimeenpanosta aiheutuvat kus
tannukset jäävät pyynnön vastaanottaneen val
tion vahingoksi. 

23 artikla. Oikeusavun epääminen. Artiklan 
1 kappaleeseen on otettu yleiset määräykset 
epäämisperusteista. Kappaleen a kohdan mu
kaan oikeusapu voidaan evätä, jos pyynnön 
toimeenpano ei kuulu pyynnön vastaanotta
neen valtion oikeusviranomaisten toimivaltaan. 
Jos pyynnön toimeenpano kuuluu oikeusviran
omaisen toimivaltaan, mutta pyynnön vastaan
ottanut oikeusviranomainen ei ole asiassa toi
mivaltainen, ei epäämiseen tämän kohdan mu
kaan ole tällöin perustetta, vaan pyyntö on 16 
artiklan mukaisesti siirrettävä toimivaltaiselle 
oikeusviranomaiselle. 

Kappaleen b kohtaan on yleisen käytännön 
mukaisesti otettu ns. ordre public -lauseke. Sen 
mukaan oikeusavun antamisesta voidaan kiel
täytyä, jos pyynnön toimeenpano saattaa lou
kata pyynnön vastaanottaneen valtion täysival
taisuutta, vaarantaa sen turvallisuutta tai olla 
ristiriidassa sen oikeusjärjestyksen perusteiden 
kanssa. 

Artiklan 2 kappaleeseen on otettu luettelo 
niistä perusteista, joiden nojalla oikeusapu voi
daan evätä rikosasioissa. Kuten 1 kappaleessa 
mainitut yleiset epäämisperusteet, myös nämä 
rikosasioita koskevat erityiset kieltäytymispe
rusteet antavat sopimusvaltiolle vallan kieltäy
tyä oikeusavun antamisesta, mutta eivät siihen 
ehdottomasti velvoita. 

Rikosasioissa oikeusapu voidaan ensiksikin 
evätä, jos pyynnön perustana oleva teko ei ole 
rangaistava pyynnön vastaanottaneen valtion 
lain mukaan (a kohta). Tämä kieltäytymispe
ruste on olemassa jo silloin, kun pyynnössä 
tarkoitettua tekoa ei pyynnön vastaanottaneen 
valtion lain mukaan ole säädetty rangaistavak
si. Tällä tarkoitetaan sitä, että pyynnön perus-
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tana olevaa tekoa ei Suomessa vastaavissa 
olosuhteissa tehtynä olisi pidettävä rikoksena. 

Edellä sanotun lisäksi oikeusapu rikosasiois
sa voidaan evätä silloin, kun pyynnön perus
tana olevasta teosta ei voida syyttää pyynnön 
vastaanottaneen valtion lakien mukaan van
hentumisen, armahduksen, yleisen armahduk
sen tai muun laillisen perusteen vuoksi (b 
kohta). Niin ikään oikeusapu voidaan evätä, 
jos pyynnön perustana olevan teon johdosta 
on syylliseksi epäiltyä tai syytteessä olevaa 
vastaan pyynnön vastaanottaneessa valtiossa jo 

· aloitettu esitutkinta tai oikeudenkäynti tai tä
mä on päättynyt tuomioistuimen päätöksen tai 
muun syyn vuoksi (c kohta). 

3. Osa 111 

Virka-avun antaminen elatusapuvaatimusten 
toteuttamisessa 

Tämä osa sisältää oikeusapu-(virka-apu)
määräyksiä, joilla pyritään edistämään kan
sainvälisten elatusapuasioiden hoitoa maittem
me välillä. Niin kuin aikaisemmin on todettu, 
Saksan demokraattinen tasavalta ei ole osa
puolena New Yorkissa vuonna 1956 tehdyssä 
elatusavun perimistä ulkomailla koskevassa 
yleissopimuksessa, joka nyt kysymyksessä ole
vaa sopimusta vastaavalla tavalla tähtää no
pean ja tehokkaan kansainvälisen oikeusavun 
turvaamiseen elatusapuasioissa. 

24 artikla. Virka-avun antaminen. Artiklassa 
on perusmääräys siitä, että sopimusvaltiot an
tavat toimivaltaisten viranomaistensa pyynnös
tä toisilleen virka-apua alaikäisten kansalais
tensa elatusapuvaatimusten toteuttamisessa. 

25 artikla. Pyynnön toimittaminen. Artiklas
sa määrätään yhteydenpitojärjestyksestä virka
apupyyntöjen toimittamisessa. Saksan demo
kraattisesta tasavallasta pyynnöt toimitetaan 
Ministerium fiir Volksbildung nimisen ministe
riön Hauptabteilung Jugendhilfe, Heimerzie
hung und Sonderschulen nimisen osaston väli
tyksellä. Suomesta pyynnöt toimitetaan ulko
asiainministeriön välityksellä. Ulkoasiainminis
teriö on määrätty yhteydenpitoelimeksi myös 
edellä mainitun New Yorkin yleissopimuksen 
soveltamista koskevissa asioissa. Artiklan 2 
kappaleen mukaan elatusapuun oikeutettu voi 
kääntyä 1 kappaleen määräysten estämättä toi
sen sopimusvaltion lainsäädännön mukaisesti 

suoraan tämän valtion toimivaltaisen viran
omaisen puoleen. 

26 artikla. Virka-avun laajuus. Artiklan 1 
kappaleessa luetellaan, mitä toimenpiteitä 
virka-apuun kuuluu. Virka-apu käsittää toi
menpiteisiin ryhtymisen elatusvelvollisen koti
osoitteen tai oleskelupaikan toteamiseksi (a 
kohta) samoin kuin elatusvelvollisen kehotta
miseksi huolehtimaan vapaaehtoisesti elatusa
vun maksamisesta (b kohta). Pyynnön vastaan
ottaneen valtion on tarvittaessa ryhdyttävä toi
menpiteisiin myös isyyden vahvistamista kos
kevan menettelyn aloittamiseksi, elatusavun 
maksamiseksi, tuomioistuimen päätöksen täy
täntöönpanemiseksi tai elatusapua koskevan 
päätöksen muuttamiseksi (c kohta). Virka-apu 
voi siis käsittää esimerkiksi erilaisia oikeuden
käynnin vireillepanoon liittyviä toimia joko 
niin että asianomainen viranomainen itse huo
lehtii niistä taikka niin, että se järjestää ela
tusapuun oikeutetulle asiantuntevaa apua nii
den hoitamiseksi. Pyynnön vastaanottaneen 
valtion tehtävänä voi olla myös elatusapua 
koskevan päätöksen täytäntöönpanoon liitty
vät toimenpiteet silloin, kun päätös IV osan 
määräysten mukaan voidaan panna täytäntöön 
pyynnön vastaanottaneessa valtiossa. 

Virka-avun antamisessa pidetään tuomiois
tuimen päätöksen veroisina tuomioistuimessa 
tehtyä elatusapua koskevaa sovintoa ja toimi
valtaisten viranomaisten elatusapuvelvoitteista 
antamia asiakirjoja. 

Artiklan 2 kappaleessa on maarays, jonka 
mukaan 1 kappaleessa tarkoitetut toimenpiteet 
elatusapuun oikeutetulle ovat maksuttomia. 

27 artikla. Virka-apua koskevan pyynnön 
sisältö. Elatusapuvaatimuksen toteuttamista 
koskevasta virka-apupyynnöstä on käytävä il
mi muun muassa elatusapuun oikeutetun ja 
elatusvelvollisen henkilötiedot, kaikki saatavil
la olevat tiedot, jotka voivat edistää elatusvel
vollisen osoitteen ja olinpaikan selvittämistä, 
sekä, mitä pyyntö koskee. Elatusapua koske
van päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpa
noa taikka sellaisen päätöksen muuttamista 
pyydettäessä on pyynnöstä käytävä ilmi 33 
artiklassa mainitut asiakirjat. 
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4. Osa IV 

Tunnustaminen ja täytäntöönpano 

Tässä osassa määräykset elatusapua koske
vien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöön
panosta. Ulkomaan viranomaisen päätöksen 
tunnustaminen merkitsee, että tällaista päätös
tä on täällä noudatettava niin kuin Suomen 
viranomaisen päätöstä. Päätös, joka tunnuste
taan, on pääsääntöisesti myös täytäntöönpano
kelpoinen. Sellainen päätös pannaan täytän
töön niin kuin Suomen viranomaisen antama 
päätös. 

Niin kuin aiemmin on mainittu, Saksan de
mokraattinen tasavalta ei, toisin kuin Suomi, 
ole Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden 
konferenssin piirissä vuosina 1958 ja 1973 teh
tyjen elatusapua koskevien päätösten tunnusta
mista ja täytäntöönpanoa koskevien yleissopi
musten osapuoli. Suomella ja Saksan demo
kraattisella tasavallalla ei ennen nyt käsillä 
olevaa sopimusta ole ollut kansainvälisoikeu
dellista velvoitetta panna täytäntöön toisessa 
näistä valtiossa annettua elatusapua koskevaa 
päätöstä. Tämän sopimuksen määräykset vas
taavat olennaisissa kohdin edellä mainitun, 
vuoden 1973 Haagin yleissopimuksen mää
räyksiä. 

28 artikla. Soveltamisala. Artiklaan on otet
tu määräys siitä, mihin päätöksiin ja muihin 
oikeudellisiin asiakirjoihin tämän osan mää
räyksiä sovelletaan. Nyt käsillä oleva sopimus 
koskee vain naimattoman ja 21 vuotta nuorem
man lapsen elatusapua koskevien päätösten 
tunnustamista ja täytäntöönpanoa; mainittua 
Haagin vuoden 1973 yleissopimusta sovelletaan 
sitä vastoin myös puolisolle tulevaa elatusapua 
koskeviin päätöksiin. 

Edellä tarkoitettuna päätöksenä pidetään 
myös tuomioistuimen päätöstä, jolla aikaisem
paa päätöstä on muutettu. Artiklan 2 kappa
leen mukaan tuomioistuimen päätöksen veroi
sina pidetään myös tuomioistuimessa tehtyä 
sovintoa (a kohta) sekä toimivaltaisten viran
omaisten elatusapuvelvoitteista antamia asia
kirjoja (b kohta). Sopimus koskee siis myös 
sosiaalilautakunnan vahvistamaa elatusapua 
koskevaa sopimusta. Sopimusta ei sovelleta 
ainoastaan elatusapuun oikeutetulle itselleen 
suoritettaviin elatusapumääriin, vaan myös nii
hin elatusapumääriin, jotka on maksettava vi
ranomaiselle sillä perusteella, että se on suorit
tanut elatusapuun oikeutetulle elatusapua. On 

huomattava, että tämän osan määräyksiä so
vellettaessa merkitystä ei ole sillä, minkä maan 
kansalainen elatusapuun oikeutettu tai elatus
velvollinen on. 

29 artikla. Tunnustamisen ja täytäntöönpa
non edellytykset. Artiklassa määrätään kan
sainvälistä prosessioikeutta koskevien yleisten 
periaatteiden mukaisesti, että toisessa valtiossa 
annettu päätös voidaan tunnustaa ja panna 
täytäntöön vain, jos se on täytäntöönpanokel
poinen sen valtion lakien mukaan, jossa päätös 
on annettu. Lisäksi päätös voidaan tunnustaa 
ja panna täytäntöön vain siinä tapauksessa, 
että se on lainvoimainen sanotun valtion lakien 
mukaan. 

Tunnustamisen ja täytäntöönpanon edelly
tyksenä on lisäksi, että päätöksen tehnyt tuo
mioistuin on ollut 31 artiklan mukaan toimi
valtainen (b kohta). 

30 artikla. Tunnustamisen ja täytäntöönpa
non epääminen. Tässä artiklassa on mainittu 
ne seikat, joiden vallitessa toisessa sopimus
valtiossa annetun päätöksen tunnustaminen tai 
täytäntöönpano voidaan evätä. Nämä epäämis
perusteet ovat olennaisesti samansisältöiset 
kuin Haagin vuoden 1973 yleissopimuksen mu
kaiset epäämisperusteet (5 ja 6 artikla). 

Tämän artiklan a kohta koskee vastaajan 
poissaollessa annettua päätöstä. Siinä määrä
tään, että tunnustaminen ja täytäntöönpano 
voidaan evätä, jollei vastaajaa ole haastettu tai 
kutsuttu asianmukaisessa järjestyksessä sen 
valtion lakien mukaan, jossa päätös on annet
tu, tai häntä ei ole haastettu tai kutsuttu niin 
hyvissä ajoin, että hän olisi voinut valvoa 
oikeuksiaan. Artiklan b ja c kohdan mukaan 
epäämiseen oikeuttavia perusteita ovat samasta 
asiasta asianosaisten välillä siinä valtiossa, jos
sa täytäntöönpanoa pyydetään (täytäntöönpa
novaltio), annettu lainvoimainen päätös sekä 
samaa asiaa koskevan oikeudenkäynnin vireil
läolo samojen asianosaisten välillä täytäntöön
panovaltiossa, jos tämä oikeudenkäynti on 
pantu vireille ensiksi. Lisäksi d kohdassa on 
tällaisena seikkana mainittu, että muussa val
tiossa on annettu samaa asiaa koskeva päätös 
samojen asianosaisten välillä ja tämä päätös on 
tunnustettava täytäntöönpanovaltiossa. Sopi
muksen e kohdassa on lisäksi epäämiseen oi
keuttavana seikkana mainittu yleisen käytän
nön mukaisesti, että päätöksen tunnustaminen 
tai määrääminen täytäntöönpantavaksi olisi 
vastoin täytäntöönpanovaltion oikeusjärjestyk
sen perusteita (ordre public). 
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31 artikla. Toimivalta. Sopimuksen 29 artik
lan 2 kappaleessa on tunnustamisen ja täytän
töönpanon yleiseksi edellytykseksi määrätty, 
että päätöksen tehnyt tuomioistuin on ollut 
tämän artiklan mukaan toimivaltainen. Sen 
valtion tuomioistuinta, jossa päätös on annet
tu, on pidettävä toimivaltaisena ensinnäkin, 
jos elatusvelvollisen tai elatusapuun oikeutetun 
kotipaikka oli sanotussa valtiossa silloin, kun 
asia pantiin vireille (a kohta) tai jos elatus
apuun oikeutettu tai elatusvelvollinen olivat 
tuolloin sen valtion kansalaisia (b kohta). 
Vaikka tuomioistuin ei olisi mainitun a tai b 
kohdan nojalla toimivaltainen, olisi sitä kui
tenkin artiklassa tarkemmin mainituin edelly
tyksin pidettävä toimivaltaisena, jos elatusapu
vaatimuksen johdosta on tehty päätös avio
liiton purkamista tai mitättömäksi julistamista 
koskevan päätöksen yhteydessä ja sen valtion 
tuomioistuinten toimivalta, jossa päätös on 
annettu, tunnustetaan täytäntöönpanovaltion 
oikeussäännösten mukaan (c kohta). 

32 artikla. Toimivaltaisten viranomaisten oi
keus tehdä hakemus. Artikla koskee tapauksia, 
joissa päätös on annettu elatusvelvollisen ja 
elatusapuun oikeutetun välisessä asiassa ja vi
ranomainen elatusapuun oikeutetun sijasta 
pyytää päätöksen tunnustamista tai täytän
töönpanoa. Artiklassa tarkoitettu toimivaltai
nen viranomainen on Suomen osalta asian
omaisen kunnan sosiaalilautakunta. Pyytäes
sään päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpa
noa viranomainen ei voi vaatia enempää kuin 
mitä se on maksanut elatusapuun oikeutetulle. 
Edellytyksenä artiklan soveltamiselle on, että 
viranomainen voi oman maansa oikeussään
nösten mukaan hakea päätöksen tunnustamista 
ja täytäntöönpanoa elatusapuun oikeutetun si
jasta. 

33 artikla. Täytäntöönpanomääräystä koske
va hakemus. Artiklan 1 kappaleessa on mää
räys yhteydenpitojärjestyksestä. Täytäntöön
panomääräystä koskeva hakemus voidaan toi
mittaa Saksan demokraattisesta tasavallasta oi
keusministeriön ja Suomesta ulkoasiainminis
teriön välityksellä. Artiklan nimenomaisen 
määräyksen mukaan mahdollista on, että ha
kemus tehdään suoraan täytäntöönpanovaltion 
asianomaiselle tuomioistuimelle. 

Artiklan 2 kappaleen mukaan hakemukseen 
on liitettävä päätöksen sisältävä asiakirja sekä 
todistus päätöksen lainvoimaisuudesta (a koh
ta). Jos päätös, jonka tunnustamista tai täy
täntöönpanoa haetaan, on ns. poissaolopäätös, 

hakemukseen on liitettävä todistus siitä, ettei 
tunnustamista tai täytäntöönpanoa voida 30 
artiklan a kohdan nojalla evätä (b kohta). 
Viranomaisen pyytäessä täytäntöönpanoa 32 
artiklassa tarkoitetussa tapauksessa on hake
mukseen liitettävä asiakirja, josta ilmenee, että 
mainitussa artiklassa mainitut edellytykset 
täyttyvät (c kohta). Lopuksi määrätään, että 
edellä luetelluista asiakirjoista on liitettävä 
käännös täytäntöönpanovaltion viralliselle kie
lelle tai jollekin niistä (d kohta). 

34 artikla. Menettely. Täytäntöönpanomää
räyksen antamista koskevassa menettelyssä sa
moin kuin täytäntöönpanossa noudatetaan ar
tiklan 1 kappaleen mukaan täytäntöönpanoval
tion lakia, jollei sopimuksesta muuta johdu. 
Täytäntöönpanomääräyksen antavan tuomiois
tuimen valta tutkia päätöstä rajoittuu 2 kappa
leen mukaan vain 29 artiklassa tarkoitettujen 
edellytysten sekä 30 artiklassa mainittujen 
epäämisperusteiden selvittämiseen. 

35 artikla. Tuomioistuimessa tehtyjen sovin
tojen sekä asiakirjojen täytäntöönpano. Artik
laan on otettu selvyyden vuoksi määräys siitä, 
että 28 artiklassa tarkoitetut sovinnot ja asia
kirjat, jotka on vahvistettu tai tehty sopimus
valtiossa, määrätään täytäntöönpantavaksi so
veltuvin osin samoin edellytyksin kuin tuomio
istuimen päätökset. 

36 artikla. Ajallinen soveltaminen. Artiklas
sa säännellään tämän osan määräysten ajalli
nen soveltamisala. Periaate on, että tuomiois
tuimen päätös, tuomioistuimessa tehty sovinto 
tai 28 artiklassa tarkoitettu asiakirja voidaan 
tunnustaa ja panna täytäntöön tämän sopi
muksen mukaisesti riippumatta päätöksen, so
vinnon ja asiakirjan antamis-, vahvistamis- tai 
tekemisajankohdasta. Sopimuksen mukaan 
voidaan siis toisessa sopimusvaltiossa panna 
täytäntöön päätös, joka on annettu ennen 
sopimuksen voimaantuloa. Tästä on määrätty 
yksi poikkeus. Jos päätöksen antamisajankoh
ta on varhaisempi kuin sopimuksen voimaan
tulo, määrätään vain voimaantulon jälkeen 
erääntyvät maksut täytäntöönpantaviksi. Sama 
koskee vastaavasti sovintoja ja edellä mainittu
ja asiakirjoja. 

Voimassa olevan oikeutemme mukaan pää
sääntö on, että toisessa valtiossa annettu pää
tös voidaan tunnustaa tai panna täytäntöön 
Suomessa vain nimenomaisen lain säännöksen 
nojalla. Vuoden 1973 Haagin yleissopimuksen 
voimaansaattamiseksi säädettiin laki ulkomail
la annetun elatusapua koskevan päätöksen tun-
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nustamisesta ja täytäntöönpanosta (370/83). 
Sen 1 §:n 1 momentin mukaan ulkomailla 
annettu elatusapua koskeva päätös on voimas
sa (tunnustetaan) ja pannaan täytäntöön Suo
messa sanotun lain säännösten mukaisesti, jos 
päätös on annettu vuoden 1973 yleissopimuk
seen osallisessa valtiossa. Pykälän 2 momentin 
mukaan asetuksella voidaan säätää, että muus
sa kuin sanottuun yleissopimukseen osallisessa 
valtiossa annettu päätös on voimassa ja voi
daan panna täytäntöön sanotun lain säännös
ten mukaisesti. Mainitun lain säännökset eivät 
kaikilta osin ole täysin yhdenmukaisia nyt 
esillä olevan sopimuksen määräysten kanssa. 
Sen vuoksi ei· ole mahdollista sanotun lainkoh
dan nojalla annettavana asetuksella säätää, 
että Saksan demokraattisessa tasavallassa an
nettu elatusapua koskeva päätös olisi Suomes
sa voimassa ja täällä täytäntöönpantavissa. 
Siten sopimuksen puheena olevat määräykset 
on saatettava lailla voimaan. 

5. Osa V 

Ryhtyminen syytetoimiin 

37 artikla. Velvollisuus ryhtyä syytetoimiin. 
Artiklan mukaan sopimusvaltiot velvoittautu
vat toisen sopimusvaltion pyynnöstä ryhty
mään omien lakiensa mukaisesti syytetoimiin 
sellaisia omia kansalaisiaan vastaan, joita 
epäillään pyynnön esittäneen valtion alueella 
tehdystä rikoksesta. Pyynnön vastaanottanut 
osapuoli harkitsee oman lainsäädäntönsä pe
rusteella kussakin tapauksessa erikseen, onko 
syyte nostettava. 

Suomessa syytteen nostamisesta ulkomailla 
tehdyn rikoksen osalta päättää eräin poikkeuk
sin oikeuskansleri. Tästä on säädetty rikoslain 
1 luvussa (320/63). Sopimusvaltion velvollisuus 
ryhtyä syytetoimiin tämän sopimuksen nojalla 
koskee ainoastaan sopimusvaltion omia kansa
laisia. 

38 artikla. Pyynnön sisältö. Artiklan 1 kap
paleeseen on otettu yksityiskohtaiset määräyk
set syyttämispyynnön sisällöstä. Artiklan 2 
kappaleessa määrätään, että esitutkinta-asia
kirjat ja todistusaineisto liitetään pyyntöön 
ilman käännöstä. 

39 artikla. Yhteydenpitojärjestys. Artiklan 
mukaan pyydettäessä ryhtymistä syytetoimen
piteisiin Saksan demokraattisen tasavallan oi
keusministeriö tai ylin syyttäjäviranomainen 

sekä Suomen oikeusministeriö ovat suoraan 
yhteydessä keskenään. Yhteydenpitojärjestys 
on siis sama kuin oikeusapupyyntöjen osalta. 

40 artikla. Tieto lopullisesta päätöksestä. 
Artikla velvoittaa pyynnön vastaanottanutta 
valtiota ilmoittamaan pyynnön esittäneelle val
tiolle rikosasian vireillepanoa ja lopettamista 
koskevasta päätöksestä. Pyynnön vastaanotta
neen valtion on pyynnöstä toimitettava myös 
päätöksen sisältävä asiakirja. 

41 artikla. Syyttämispyynnön vaikutus. Ar
tiklan mukaan pyynnön esittäneessä valtiossa 
ei sen sisäisten lakien mukaisesti voida enää 
ryhtyä syytetoimiin sen jälkeen, kun syyttämis
pyynnön vastaanottaneen sopimusvaltion toi
mivaltaisen viranomaisen asiassa antama lopul
linen päätös on tullut voimaan. Tämä kansain
välisessä rikosoikeudessa tunnettu kielto syyt
tää ja tuomita samasta rikoksesta kaksi kertaa 
(ne bis in idem) merkitsee sitä, että jos esimer
kiksi Saksan demokraattisessa tasavallassa on 
Suomen viranomaisten tekemän syyttämis
pyynnön johdosta Suomen kansalainen tuomit
tu rangaistukseen, ei tuomittua kohtaan voida 
enää hänen palattuaan Suomeen täällä kohdis
taa syytetoimia saman rikoksen johdosta. 

Suomen lain mukaan ulkomailla tuomittu 
rangaistus ei ole esteenä sille, että samasta 
teosta ryhdytään Suomessa syytetoimiin. Mer
kitystä tässä suhteessa ei ole sillä, minkä maan 
kansalainen ulkomailla tuomittu on. Rikoslain 
1 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan syytteen 
nostaminen teosta, josta asianomainen henkilö 
on kokonaan tai osaksi kärsinyt vieraan val
tion tuomioistuimen hänelle siitä tuomitseman 
rangaistuksen, edellyttää kuitenkin oikeuskans
lerin syytemääräystä. Jos syytetty täällä tuomi
taan rangaistukseen, on momentin toisen virk
keen mukaan ulkomailla kärsitty rangaistus 
tuomioistuimen harkinnan mukaan vähennet
tävä täällä tuomitusta rangaistuksesta tai pidet
tävä teon täytenä rangaistuksena. 

Edellä olevaa määräys, jolla rajoitetaan oi
keutta nostaa rikoksesta syyte Suomessa, poik
keaa rikoslain 1 luvun säännöksistä, ja on niin 
muodoin saatettava lailla voimaan. 

6. VI osa 

Loppumääräykset 

42-44 artikla. Artikloihin sisältyvät tavan
mukaiset loppumääräykset sopimuksen suh-
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teesta sopimusvaltioiden ennen tämän sopi
muksen voimaantuloa tekemiin sopimuksiin, 
sopimuksen ratifioimisesta ja sopimuksen voi
massaolosta. 

7. Lakiehdotusten perustelut 

7.1. Laki Saksan demokraattisen tasavallan 
kanssa oikeusavusta siviili-, perhe- ja 
rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä sekä sopi
muksen soveltamisesta 

1 §. Pykälä sisältää säännöksen sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hy
väksymisestä. 

2 §. Sopimuksen 28 artiklassa tarkoitetun 
elatusapua koskevan päätöksen täytäntöönpa
noa haettaisiin Helsingin hovioikeudelta, jolle 
täytäntöönpanomääräyksen antaminen kuuluu 
myös ulkomailla annetun elatusapua koskevan 
päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpa
nosta annetun lain mukaan. 

Äsken mainitun lain 12 §:n mukaan elatus
velvolliselle on varattava tilaisuus selityksen 
antamiseen ennen kuin täytäntöönpanohake
mukseen suostutaan, jos elatusvelvollisen olin
paikka Suomessa on tiedossa. Vastaavaa me
nettelyä olisi tämän pykälän 2 momenttiin 
otettavan viittaussäännöksen mukaan nouda
tettava 1 momentissa tarkoitettua hakemusta 
käsiteltäessä. 

Päätöksen täytäntöönpanon osalta momen
tissa viitattaisiin mainitun lain 13 §:ään. Sen 
mukaan hovioikeuden suostuttua täytäntöön
panoa koskevaan hakemukseen päätös voidaan 
panna täytäntöön siten kuin Suomen tuomiois
tuimen antaman lainvoimaisen tuomion täy
täntöönpanosta on säädetty, jollei korkein oi
keus muutoksenhakemuksen johdosta toisin 
määrää. 

3 §. Pykälä sisältäisi tavanomaisen asetuk
senantovaltuussäännöksen. 

4 §. Ehdotuksen mukaan laki tulisi voimaan 
asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

7 .2. Laki eräiden elatusapujen sitomisesta 
elinkustannuksiin annetun l__ain muutta
misesta 

5 a §. Laissa on säädetty niistä perusteista, 
joilla elatusapua on korotettava elinkustannus-

ten nousun johdosta, samoin kuin korottamis
menettelystä. Lain 5 §:n mukaan elatusapujen 
korottamisajankohdasta sekä elatusavun koro
tetusta määrästä on asianomaisen sosiaalilau
takunnan tehtävä merkintä elatusavun suorit
tamista koskevaan sopimukseen tai päätök
seen. 

Saksan demokraattisessa tasavallassa ei pan
na täytäntöön elatusapuratkaisuihin sosiaali
lautakunnan toimesta merkittyjä indeksikoro
tuksia. Siksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
5 a §, johon tulisivat säännökset siitä, että 
elatusavun korotettu määrä ja korotusajan
kohta voitaisiin hakemuksesta vahvistaa tuo
mioistuimessa. Suomen tuomioistuimen anta
malla päätöksellä vahvistettu korotettu elatus
apu olisi sopimuksen mukaan täytäntöönpan
tavissa Saksan demokraattisessa tasavallassa. 
Koska elatusavun korotetun määrän vahvista
minen tuomioistuimessa saattaa olla tarpeen 
perittäessä elatusapua eräistä sellaisistakin val
tioista, jotka ovat Haagin vuoden 1973 yleisso
pimuksen osapuolia sekä lisäksi perittäessä ela
tusapua Yhdysvalloista ja mahdollisesti joista
kin muista valtioista, jotka eivät tunnusta la
kiin perustuvaa indeksikorotusta sellaisenaan 
sitovaksi, on säännös tältä osin kirjoitettu 
yleiseen muotoon. 

Ehdotetun pykälän mukaan asia käsiteltäi
siin hakemuksesta. Hakijana olisi se, jolla on 
oikeus periä elatusapu elatusvelvolliselta. Py
kälän 2 momentin mukaan hakemus olisi teh
tävä sille tuomioistuimelle, jossa lapsen elatus
apua kanne olisi ajettava lapsen elatuksesta 
annetun lain (704175) mukaan. Hakemukseen 
olisi liitettävä se asiakirja, johon sosiaalilau
takunnan toimesta on tehty merkintä elatus
avun korotetusta määrästä ja korottamisajan
kohdasta. Momenttiin on otettu nimenomai
nen säännös siitä, että elatusvelvolliselle on 
varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. 
Asian käsittelyssä noudatettaisiin hakemus
asioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa an
nettua lakia (307 /86). 

Ehdotuksen mukaan tämäkin laki tulisi voi
maan asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

8. Eduskunnan suostumuksen 
tarpeellisuus 

Koska sopimuksen määräykset todistajan ja 
asiantuntijan kieltäytymisoikeudesta (20 artik
la), toisen sopimusvaltion oikeusviranomaisen 
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luo kutsutun koskemattomuudesta (21 artikla), 
elatusapua koskevan päätöksen tunnustamises
ta ja täytäntöönpanosta (IV osa) samoin kuin 
syyttämispyynnön vaikutuksesta (41 artikla) 
kuuluvat lainsäädännön alaan, on eduskunnan 
hyväksyminen tarpeellinen. 

9. Voimaantulo 

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymme
nentenä päivänä ratifioimiskirjojen vaihtami
sesta. Tarkoitus on, että sopimus tulee voi
maan ensi tilassa. Sopimuksen voimaansaatta
miseksi tarpeelliset lait tulisi saattaa voimaan 
samana päivänä kuin sopimus. 

1. 

Edellä olevan perusteella ja hallitusmuodon 
33 §:n mukaisesti esitetään, 

että Eduskunta hyväksyisi ne Berlii
nissä 1 päivänä lokakuuta 1987 Suomen 
tasavallan ja Saksan demokraattisen ta
savallan välillä oikeusavusta siviili-, 
perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuk
sen määräykset, jotka vaativat Edus
kunnan suostumuksen. 

Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka 
kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan sa
malla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat 
lakiehdotukset 

Laki 
Saksan demokraattisen tasavallan kanssa oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn 

sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Berliinissä 1 päivänä lokakuuta 1987 Suo

men tasavallan ja Saksan demokraattisen tasa
vallan välillä oikeusavusta siviili-, perhe- ja 
rikosasioissa tehdyn sopimuksen määräykset 
ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, 
voimassa niin kuin niistä on sovittu. 

2 § 
Edellä 1 §:ssä mainitun sopimuksen 28 artik

lassa tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanoa 
pyydetään kirjallisesti Helsingin hovioikeudel
ta. Hakemus voi koskea myös päätöksen osit
taista täytäntöönpanoa. 

Hakemuksen käsittelyssä ja päätöksen täy
täntöönpanossa noudatetaan soveltuvin osin, 
mitä ulkomailla annetun elatusapua koskevan 
päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpa
nosta annetun lain (370/83) 12 ja 13 §:ssä on 
säädetty. 

3 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain soveltami

sesta annetaan asetuksella. 

4 § 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet

tävänä ajankohtana. 
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2. 
Laki 

eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin 
16 päivänä joulukuuta 1966 annettuun lakiin (660/66) uusi näin kuuluva 5 a §: 

5 a § 
Tuomioistuimen on hakemuksesta vahvistet

tava elatusavun korotettu määrä ja korottamis
ajankohta, milloin se voi olla tarpeen elatus
avun perimiseksi vieraassa valtiossa. 

Hakemus tehdään sille tuomioistuimelle, jos
sa lapsen elatusapua koskeva kanne olisi ajet
tava lapsen elatuksesta annetun lain (704175) 
mukaan. Hakemukseen on liitettävä tuomiois-

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1988 

tuimen antama päätös tai sosiaalilautakunnan 
vahvistama sopimus, johon on tehty merkintä 
elatusavun korotetusta määrästä ja korottamis
ajankohdasta. Elatusvelvolliselle on varattava 
tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Vt. ulkoasiainministeri 
Pääministeri Harri Holkeri 
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SOPIMUS 

Suomen tasavallan ja Saksan demokraattisen 
tasavallan välillä oikeusavusta siviili-, perhe

ja rikosasioissa 

Suomen tasavalta ja Saksan demokraattinen 
tasavalta, 

pyrkien edistämään keskinäistä ystävällis
mielistä yhteistyötään Euroopan turvallisuus
ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjassa 
vahvistettujen valtioiden välisiä suhteita koske
vien päämäärien ja periaatteiden mukaisesti, 

haluten järjestää suhteensa siviili-, perhe- ja 
rikosasioissa annettavan oikeusavun alalla, 

ovat päättäneet tehdä tämän sopimuksen ja 
tässä tarkoituksessa nimittäneet valtuutetuik
seen: 

Suomen tasavalta: 

ulkoasiainministeri 

herra Kalevi Sorsan 

Saksan demokraattinen tasavalta: 

ministerineuvoston varapuheenjohtaja 
ja oikeusministeri 

herra Hans-Joachim Heusingerin 

jotka vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukai
siksi havaitut valtakirjansa ovat sopineet seu
raavasta: 

VERTRAG 

zwischen der Republik Finnland und der 
Deutschen Demokratischen Republik iiber 

Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und 
Strafsachen 

Die Republik Finnland und die Deutsche 
Demokratische Republik sind, 

in dem Bestreben, die freundschaftliche Zu
sammenarbeit zwischen beiden Staaten auf der 
Grundlage der in der SchluJ3akte der Konferenz 
uber Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro
pa bekräftigten Ziele und Grundsätze fiir die 
zwischenstaatlichen Beziehungen zu fördern, 

von dem Wunsche geleitet, die Beziehungen 
zwischen beiden Staaten auf dem Gebiet der 
Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsa
chen zu regeln, 

tibereingekommen, diesen Vertrag abzu
schlieBen, und haben zu diesem Zweck zu ihren 
Bevollmächtigten ernannt: 

Die Republik Finnland: 

Herrn Kalevi Sorsa, 

Minister fiir Auswärtige 
Angelegenheiten, 

Die Deutsche Demokratische Republik: 

Herrn Hans-Joachim Heusinger, 

Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Ministerrates und Minister der Justiz, 

die nach Austausch ihrer in guter und gehö
riger Form befundenen Vollmachten folgendes 
vereinbart haben: 
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Osa 1 Teil 1 

Yleisiä määräyksiä Allgemeine Bestimmungen 

Artikla l Artikel 

Oikeus kääntyä tuomioistuinten puoleen 

1. Sopimusvaltion kansalaiset saavat valvo
akseen oikeuksiaan ja etujaan vapaasti kääntyä 
toisen sopimusvaltion alueella niiden viran
omaisten puoleen, joiden toimivaltaan siviili-, 
perhe- ja rikosasiat kuuluvat ja he voivat 
esiintyä niissä samoin ehdoin kuin tämän sopi
musvaltion omat kansalaiset. 

2. Sopimusvaltion kansalaisia ovat ne, joilla 
tämän valtion lainsäädännön mukaan on sen 
kansalaisuus. 

3. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä 
sovelletaan vastaavasti oikeushenkilöihin ja 
muihin oikeus- ja oikeudenkäyntikelpoisiin yh
teenliittymiin, jotka on perustettu sopimus
valtion lainsäädännön mukaisesti ja joilla on 
kotipaikkansa tämän sopimusvaltion alueella. 

Artikla 2 

Vapautus velvollisuudesta asettaa vakuus 
oikeudenkäyntikuluista 

1. Sopimusvaltion kansalaisille, jotka esiin
tyvät toisen sopimusvaltion tuomioistuimissa, 
ei voida määrätä asetettavaksi takausta tai 
muuta vakuutta oikeudenkäyntikulujen maksa
misesta. 

2. Artiklan 1 kappaleen määräyksiä sovelle
taan vastaavasti oikeushenkilöihin ja muihin 
oikeus- ja oikeudenkäyntikelpoisiin yhteenliit
tymiin, jotka on perustettu sopimusvaltion oi
keussäännösten mukaisesti ja joilla on koti
paikkansa tämän sopimusvaltion alueella. 

Artikla 3 

Maksuton oikeusturva 

Sopimusvaltion kansalaiset saavat toisen so
pimusvaltion alueella vapautuksen oikeuden
käynnin kustannuksista ja niiden ennakkomak
suvelvollisuudesta samoin kuin maksuttomasti 
oikeudenkäyntiavustajan ja oikeudellista neu
vontaa samoin edellytyksin ja samassa laajuu
dessa kuin tämän sopimusvaltion kansalaiset. 

Zugang zu den Gerichten 

(1) Staatsbtirger des einen Vertragsstaates 
haben im Hoheitsgebiet des anderen Vertrags
staates zur W ahrnehmung ihrer Rechte und 
lnteressen freien Zugang zu den in Zivil-, 
Familien- und Strafsachen zuständigen Orga
nen und können vor diesen unter denselben 
Bedingungen wie Staatsbtirger dieses Vertrags
staates auftreten. 

(2) Staatsburger eines Vertragsstaates sind 
die Personen, die nach den Rechtsvorschriften 
dieses Staates dessen Staatsbtirgerschaft besit
zen. 

(3) Absatz 1 ist auf juristische Personeo und 
andere rechts- oder prozeBfähige Einrichtun
gen und Organisationen, die nach den Rechts
vorschriften des einen Vertragsstaates errichtet 
worden sind und ihren Sitz in dessen Hoheits
gebiet haben, entsprechend anzuwenden. 

Artikel 2 

Befreiung von der Sicherheitsleistung fiir die 
Verfahrenskosten 

(1) Staatsbtirgern des einen Vertragsstaates, 
die vor den Gerichten des anderen Vertrags
staates auftreten, darf keine Sicherheitsleistung 
ftir die Verfahrenskosten auferlegt werden. 

(2) Absatz 1 ist auf juristische Personeo und 
andere rechts- oder prozeBfähige Einrichtun
gen und Organisationen die nach den Rechts
vorschriften des einen Vertragsstaates errichtet 
worden sind und ihren Sitz in dessen Hoheits
gebiet haben, entsprechend anzuwenden. 

Artikel 3 

Kostenbefreiung 

Den Staatsbtirgern eines Vertragsstaates wird 
im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates 
Befreiung ftir die Verfahrenskosten und die 
Vorauszahlungspflicht ftir die Kosten des Ver
fahrens sowie die kostenlose Beiordnung eines 
Rechtsanwalts und Rechtsberatung unter den
selben Voraussetzungen und in demselben Um
fange wie den Staatsbtirgern dieses Staates 
gewährt. 
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Artikla 4 

Maksutonta oikeusturvaa koskeva hakemus 

1. Hakemukseen, joka koskee maksutonta 
oikeusturvaa, on liitettävä todistus siitä, ettei 
hakijalla ole oikeudenkäyntiä varten tarvittavia 
varoja. Todistus on hankittava sen sopimus
valtion toimivaltaiselta viranomaiselta, jonka 
alueella hakijalla on koti- tai oleskelupaikkan
sa. 

2. Jollei hakijalla ole kotipaikkaa tai oleske
lupaikkaa kummankaan sopimusvaltion alueel
la, riittää todistus siltä hänen kotimaansa dip
lomaatti- tai konsuliedustustolta, jonka toimi
piiriin hänen asuinpaikkansa tai oleskelupaik
kansa kuuluu. 

Artikla 5 

Hakemuksen toimittaminen 

Maksutonta oikeusturvaa koskeva hakemus 
voidaan toimittaa sen sopimusvaltion toimival
taisen viranomaisen välityksellä, jonka alueella 
hakijalla on kotipaikkansa tai oleskelupaik
kansa. Tämä viranomainen toimittaa hake
muksen ja 4 artiklassa tarkoitetun todistuksen 
toisen sopimusvaltion viranomaiselle 12 artik
lassa sovittua tietä. 

Artikla 6 

Vapautus laillistamisesta 

Pyynnöt ja hakemukset samoin kuin niiden 
Iiitteet sekä asiakirjat, jotka ovat toimivaltais
ten viranomaisten antamia tai oikeiksi todista
mia ja toimitetaan tämän sopimuksen mää
räysten täyttämiseksi, hyväksytään ilman lail
listamista tai muuta vastaavanlaista muodolli
suutta. 

Artikla 7 

Virkatodistusten ja muiden asiakirjojen 
toimittaminen 

1. Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletta
essa sopimusvaltiot toimittavat oikeussäännös
tensä mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten 
pyynnöstä toisilleen virkatodistuksia toisen so
pimusva1 tion kansalaisista sekä näiden koulu
tusta ja ammatillista toimintaa koskevia asia
kirjoja. 

3 381259M 

Artikel 4 

Antrag auf Kostenbejreiung 

(1) Einem Antrag auf Kostenbefreiung ist 
eine Bescheinigung dariiber beizufiigen, daB 
der Antragsteller nicht iiber die zur Durchfiih
rung des Verfahrens erforderlichen Geldmittel 
verfiigt. Die Bescheinigung ist vom zuständigen 
Organ des Vertragsstaates, in dessen Hoheits
gebiet der Antragsteller seinen W ohnsitz oder 
Aufenthalt hat, zu erbringen. 

(2) Hat der Antragsteller seinen W ohnsitz 
oder Aufenthalt weder im Hoheitsgebiet des 
einen noch im Hoheitsgebiet des anderen Ver
tragsstaates, geniigt die Bescheinigung der fiir 
den Ort seines Wohnsitzes oder Aufenthaltes 
zuständigen diplomatischen Mission oder kon
sularischen Vertretung des Vertragsstaates, 
dessen Staatsbiirger er ist. 

Artikel 5 

Obermittlung des Antrages 

Der Antrag auf Kostenbefreiung kann iiber 
das zuständige Organ des Vertragsstaates, in 
dessen Hoheitsgebiet der Antragsteller seinen 
Wohnsitz oder Aufenthalt hat, eingereicht wer
den. Dieses Organ iibersendet den Antrag und 
die Bescheinigung nach Artikel 4 dem Organ 
des anderen Vertragsstaates auf dem in Artikel 
12 vereinbarten Wege. 

Artikel 6 

Bejreiung von der Legalisation 

Ersuchen und Anträge und die beigefiigten 
Schriftstiicke sowie Urkunden, die von den 
zuständigen Organen ausgefertigt oder beglau
bigt sind und in Erfiillung der Bestimmungen 
dieses Vertrages iibermittelt werden, bediirfen 
keiner Legalisation oder ähnlichen Förmlich
keit. 

Artikel 7 

Obersendung von Personenstands- und 
anderen Urkunden 

(1) Die Vertragstaaten iibersenden einander 
in Anwendung der Bestimmungen dieses Ver
trages und in Obereinstimmung mit ihren 
Rechtsvorschriften auf Ersuchen der zuständi
gen Organe Urkunden, die den Personenstand, 
die Ausbildung und Tätigkeit der Staatsbiirger 
des anderen Vertragsstaates betreffen. 
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2. Asiakirjat toimitetaan maksuitta ja kus
tannuksitta sekä ilman käännöstä. 

Artikla 8 

Tietojen vaihto voimassa olevasta laista 

Sopimusvaltiot antavat toisilleen pyynnöstä 
tietoja voimassa olevista tai olleista oikeus
säännöksistään, jotka liittyvät tässä sopimuk
sessa säänneltyihin asioihin. 

Artikla 9 

Rikosrekisteriä koskevien tietojen antaminen 

Sopimusvaltiot antavat toisilleen pyynnöstä 
oikeussäännöstensä mukaisesti ja 12 artiklassa 
sovittua tietä tietoja rikosrekisteristä vireillä 
olevaa rikosoikeudenkäyntiä varten. 

Osa II 

Oikeusapu siviili-, perhe ja rikosasioissa 

Artikla 10 

Oikeusavun antaminen 

1. Sopimusvaltioiden oikeusviranomaiset an
tavat pyynnöstä toisilleen oikeusapua siviili-, 
perhe- ja rikosasioissa tämän sopimuksen mää
räysten mukaisesti. 

2. Oikeusviranomaisilla tarkoitetaan tässä 
sopimuksessa Saksan demokraattisen tasaval
lan osalta: 

tuomioistuimia, syyttäjäviranomaisia, val
tion notariaatteja ja nuorisoapuvirastoja (Re
ferate ftir Jugendhilfe); 

Suomen osalta: 
tuomioistuimia ja syyttäjäviranomaisia. 
3. Muut viranomaiset, joiden toimivaltaan 

siviili-, perheja rikosasiat kuuluvat, toimittavat 
oikeusapupyyntönsä oikeusviranomaistensa vä
lityksellä. 

Artikla II 

Oikeusavun laajuus 

Oikeusapu käsittää asiakirjojen tiedoksian
non, todistajien, asiantuntijoiden, asianosais
ten ja muiden asiaan osallisten kuulustelun, 
muiden tutkimus- ja oikeudenkäyntiin kuulu
vien toimenpiteiden suorittamisen samoin kuin 

(2) Die Urkunden werden gebtihren- und 
kostenfrei sowie ohne Ubersetzung tibersandt. 

Artikel 8 

Informationen iiber das geltende Recht 

Die Vertragsstaaten erteilen einander auf 
Ersuchen Informationen tiber Rechtsvorschrif
ten, die in ihrem Hoheitsgebiet gelten oder 
gegolten haben, in bezug auf die durch diesen 
Vertrag geregelten Angelegenheiten. 

Artikel 9 

Auskunft aus dem Strafregister 

Auf dem in Artikel 12 vereinbarten Wege 
erteilen die Vertragsstaaten einander auf Ersu
chen in Ubereinstimmung mit ihren Rechtsvor
schriften zu anhängigen Strafverfahren Aus
kunft aus dem Strafregister. 

Teil II 

Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und 
Strafsachen 

Artikel 10 

Gewährung von Rechtshilfe 

(1) Die Justizorgane der Vertragsstaaten ge
währen einander auf Ersuchen nach den Be
stimmungen dieses Vertrages Rechtshilfe in 
Zivil-, Familien- und Strafsachen. 

(2) Justizorgane im Sinne dieses Vertrages 
sind 

in der Deutschen Demokratischen Republik 
die Gerichte, die Staatsanwaltschaft, die Staat
lichen Notariate und Referate fiir Jugendhilfe; 

in der Republik Finnland 
die Gerichte und Staatsanwälte. 
(3) Andere in Zivil-, Familien- und Strafsa

chen zuständige Organe tibermitteln ihre Ersu
chen um Rechtshilfe durch die Justizorgane des 
ersuchenden Staates. 

Artikel 11 

Umfang der Rechtshilfe 

Rechtshilfe umfaBt die Zustellung von 
Schriftstticken, die Vernehmung von Zeugen, 
Sachverständigen ProzeBparteien und anderen 
beteiligten Personen, die Durchftihrung an
derer Untersuchungs- und ProzeBhandlungen 
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todisteiden, tietojen ja asiakirjojen toimittami
sen. 

Artikla 12 

Yhteydenpitojärjestys 

Oikeusapua annettaessa Saksan demokraat
tisen tasavallan oikeusministeriö tai ylin syyttä
jäviranomainen sekä Suomen oikeusministeriö 
ovat suoraan yhteydessä keskenään. 

Artikla 13 

Pyyntöjen sisältö ja muoto 

1. Oikeusapupyyntö tehdään kirjallisesti. 
Pyynnössä on mainittava: 

a) pyynnön esittävä oikeusviranomainen ja, 
jos se on tiedossa, pyynnön vastaanottava 
oikeusviranomainen, 

b) asia, jota pyyntö koskee, 
c) asiaan osallisten nimet, heidän kansalai

suutensa, ammattinsa, sekä kotipaikkansa tai 
oleskelupaikkansa samoin kuin asemansa oi
keudenkäynnissä, 

d) oikeudenkäyntiedustajien, jos sellaisia on, 
nimet ja osoitteet, 

e) seikka, josta on hankittava todiste, tai 
toimenpide, johon on ryhdyttävä, kuvaus asi
asta, mikäli se on tarpeen asian ymmärtämi
seksi; asiakirjan tiedoksiantaa koskevassa 
pyynnössä erityisesti vastaanottajan osoite ja 
kansalaisuus samoin kuin tiedoksiannettavat 
asiakirjat, 

t) rikosasioissa kertomus tehdyn rikoksen 
tosiseikoista ja rikoksen oikeudellinen arvioin
ti. 

2. Oikeusapupyynnössä ja siihen liitetyissä 
asiakirjoissa tulee olla allekirjoitus ja oikeus
viranomaisen sinetti tai leima. 

Artikla 14 

Kieli ja käännös 

1. Oikeusapupyyntöön samoin kuin liitteinä 
oleviin asiakirjoihin, joita ei ole laadittu pyyn
nön vastaanottavan valtion virallisella kielellä 
tai jollakin sen virallisista kielistä, on liitettävä 
oikeaksi todistettu käännös. 

sowie die Ubermittlung von Beweisen, Infor
mationen und Schriftstiicken. 

Artikel 12 

Art des Verkehrs 

Bei der Gewährung von Rechstshilfe verkeh
ren das Ministerium der Justiz oder der Gene
ralstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen 
Republik und das Ministerium der Justiz der 
Republik Finnland direkt miteinander. 

Artikel 13 

Inhalt und Form der Ersuchen 

(1) Ein Ersuchen um Rechtshilfe wird 
schriftlich gestellt; es hat folgende Angaben zu 
enthalten: 

a) das Justizorgan, von dem das Ersuchen 
ausgeht, und, soweit bekannt, das ersuchte 
Justizorgan; 

b) die Sache, auf die es sich bezieht; 
c) die Namen der Beteiligten, ihre Staatsbiir

gerschaft, ihren Beruf, Wohnsitz oder Aufent
halt sowie ihre Stellung im Verfahren; 

d) gegebenenfalls Namen und Anschriften 
der ProzeBvertreter; 

b) die Tatsache, iiber die Beweis erhoben 
oder die Handlung, die vorgenommen werden 
soll, die Darlegung des Sachverhalts, soweit 
dies zum Verständnis erforderlich ist; bei Zu
stellungsersuchen insbesondere die Anschrift 
und die Staatsbiirgerschaft des Empfängers 
sowie die zuzustellenden Schriftstiicke; 

t) in Strafsachen eine Darstellung der tat
sächlichen Umstände der begangenen Straftat 
und ihre rechtliche Wiirdigung. 

(2) Das Ersuchen um Rechtshilfe und die 
angeschlossenen Schriftstiicke miissen unter
schrieben und mit dem Siegel oder Stempel des 
Justizorgans versehen sein. 

Artikel 14 

Sprache und Dbersetzung 

(1) Ersuchen um Rechtshilfe sowie die beige
fiigten Schriftstiicke, die nicht in der oder einer 
der offiziellen Sprachen des ersuchten Staates 
l:!-.bgefaBt sind, sind mit einer beglaubigten 
Ubersetzung zu versehen. 
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2. Virallisia kieliä ovat 
Saksan demokraattisessa tasavallassa saksa, 

Suomessa suomi ja ruotsi. 

Pyyntöjen toimeenpanojärjestys 

Artikla 15 
1. Oikeusapupyynnöt toimeenpannaan sen 

sopimusvaltion lakien mukaisesti, jonka oi
keusviranomainen on vastaanottanut pyynnön. 

2. Pyynnön esittäneen oikeusviranomaisen 
pyynnöstä voidaan pyyntöä toimeenpantaessa 
soveltaa pyynnön vastaanottaneen sopimus
valtion oikeudenkäyntisäännöksistä poikkea
vaa muotoa mikäli se ei ole ristiriidassa pyyn
nön vastaanottaneen valtion oikeusjärjestyksen 
kanssa. 

3. Pyynnön vastaanottanut oikeusviranomai
nen ilmoittaa pyynnöstä pyynnön esittäneelle 
oikeusviranomaiselle ja asiaan osallisille tai 
heidän edustajilleen oikeusaputoimenpiteen 
toimeenpanon paikan ja ajan, jotta asiaan 
osalliset voisivat valvoa oikeudenkäyntiin liit
tyviä oikeuksiaan pyynnön vastaanottaneen 
valtion lainsäädännön mukaisesti. 

4. Pyynnöstä voivat ne oikeusviranomaiset, 
joita asia koskee, olla läsnä oikeusapupyyntöjä 
toimeenpantaessa, jos pyynnön vastaanottanut 
valtio siihen suostuu. 

Artikla 16 
1. Jos pyynnön vastaanottanut oikeusviran

omainen ei ole toimivaltainen toimeenpane
maan pyyntöä, se toimittaa pyynnön edelleen 
toimivaltaiselle oikeusviranomaiselle ja ilmoit
taa tästä pyynnön esittäneelle oikeusviranomai
selle. 

2. Jollei pyynnössä mainittua henkilöä tava
ta ilmoitetussa osoitteessa, on ryhdyttävä tar
peellisiin toimiin hänen oleskelupaikkansa sel
vittämiseksi. 

3. Pyynnön vastaanottanut oikeusviranomai
nen ilmoittaa pyynnön esittäneelle oikeusviran
omaiselle kirjallisesti oikeusapupyynnön toi
meenpanosta. Jos pyynnön vastaanottanut oi
keusviranomainen ei voi panna pyyntöä toi
meen, sen on ilmoitettava tästä pyynnön esittä
neelle oikeusviranomaiselle, mainittava syyt sii
hen ja palautettava asiakirjat. 

(2) Offizielle Sprachen sind: 
in der Deutschen Demokratischen Republik 

deutsch, 
in der Republik Finnland finnisch und 

schwedisch. 

Erledigung von Ersuchen 

Artikel 15 
(1) Die Erledigung von Rechtshilfeersuchen 

erfolgt nach den Gesetzen des Vertragsstaates, 
dem das ersuchte J ustizorgan angehört. 

(2) Auf Verlangen des ersuchenden Justiz
organs können von den Verfahrensvorschriften 
abweichende Formen angewandt werden, so
weit diese der Rechtsordnung des ersuchten 
Staates nicht widersprechen. 

(3) Das ersuchte Justizorgan teilt auf Verlan
gen dem ersuchenden Justizorgan und den 
beteiligten Personen oder ihren Vertretern Ort 
und Zeitpunkt der Erledigung des Rechtshil
feersuchens mit, damit die beteiligten Personen 
ihre prozessualen Rechte nach den Gesetzen 
des ersuchten Staates wahrnehmen können. 

(4) Auf Ersuchen können die beteiligten 
Justizorgane bei der Erledigung von Rechtshil
feersuchen anwesend sein, wenn der ersuchte 
Staat zustimmt. 

Artikel 16 
(1) 1st das ersuchte Justizorgan fiir die Erle

digung des Ersuchens nicht zuständig, leitet es 
das Ersuchen an das zuständige Justizorgan 
weiter und informiert dariiber das ersuchende 
Justizorgan. 

(2) 1st die im Ersuchen bezeichnete Person 
unter der angegebenen Anschrift nicht auffind
bar, werden die notwendigen MaJ3nahmen zur 
Feststellung des Aufenthalts getroffen. 

(3) Das ersuchte Justizorgan teilt dem ersu
chenden Justizorgan schriftlich die Erledigung 
des Ersuchens um Rechtshilfe mit. 1st dem 
ersuchten Justizorgan die Erledigung des Ersu
chens nicht möglich, so benachrichtigt es das 
ersuchende Justizorgan dariiber, teilt die 
Griinde mit und sendet die Unterlagen zuriick. 
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Artikla 17 

Asiakirjain tiedoksianto 

1. Jollei tiedoksiannettavaan asiakirjaan ole 
liitetty käännöstä pyynnön vastaanottaneen 
valtion viralliselle kielelle tai jollekin sen viral
lisista kielistä, pyynnön vastaanottanut oikeus
viranomainen toimittaa asiakirjan vastaanotta
jalle vain, jos tämä vapaaehtoisesti suostuu 
ottamaan sen vastaan. Jos mainitusta syystä 
kieltäydytään ottamasta asiakirja vastaan, ei 
tiedoksiantaa katsota toimitetuksi. 

2. Tiedoksiantopyyntöön on liitettävä tie
doksiannettavat asiakirjat kahtena kappaleena. 

3. Pyynnön vastaanottaneen valtion alueella 
oleskelevalle henkilölle tulevan kutsun tiedok
siantaa koskeva pyyntö on toimitettava tälle 
valtiolle viimeistään 45 päivää ennen sitä ajan
kohtaa, jona kutsutun tulee saapua pyynnön 
esittäneen oikeusviranomaisen luo. 

4. Kutsuun ei saa sisältyä uhkaa pakkokei
noista poissaolon varalta. 

Artikla 18 

Tiedoksiantotodistus 

Todistus asiakirjan tiedoksiannosta laadi
taan pyynnön vastaanottaneen valtion oikeus
säännösten mukaisesti. Todistuksessa on mai
nittava tiedoksiannan tapa, paikka ja aika sekä 
vastaanottajan nimi. Todistuksessa on oltava 
toimivaltaisen viranomaisen sinetti tai leima. 

Artikla 19 

Tiedoksianto omille kansalaisille 

Sopimusvaltiot voivat toimittaa tiedoksian
taja pakkokeinoja käyttämättä diplomaatti- tai 
konsuliedustustonsa välityksellä toisen sopi
musvaltion alueella oleskeleville omille kansa
laisilleen. 

Artikla 20 

Oikeus kieltäytyä lausunnon antamisesta 

1. Todistajana tai asiantuntijana, joka kut
sutaan oikeusapupyynnön nojalla pyynnön 
esittäneen tai vastaanottavan valtion oikeus
viranomaisen luo, on oikeus kieltäytyä anta-

Artikel 17 

Zustellung von Schriftstiicken 

(1) 1st das zuzustellende Schriftsttick nicht 
mit einer Öbersetzung in der oder einer der 
offiziellen Sprachen des ersuchten Staates ver
sehen, so iibergibt das ersuchte Justizorgan das 
Schriftstiick dem Empfänger nur dann, wenn 
dieser bereit ist, es freiwillig anzunehmen. 
Wird aus diesem Grunde die Annahme verwei
gert, gilt die Zustellung als nicht bewirkt. 

(2) Einem Ersuchen um Zustellung sind die 
zuzustellenden Schriftstticke in doppelter Aus
fertigung beizufiigen. 

(3) Ein Ersuchen um Zustellung der Ladung 
einer Person, die sich im Hoheitsgebiet des 
ersuchten Staates aufhält, ist diesem nicht spä
ter als 45 Tage vor dem zum Erscheinen vor 
dem ersuchenden Justizorgan festgesetzten 
Zeitpunkt zu iibermitteln. 

(4) Eine Ladung einer Person darf keine 
Androhung von ZwangsmaJ3nahmen fiir den 
Fall des Nichterscheinens des Geladenen ent
halten. 

Artikel 18 

Nachweis der Zustellung 

Der Nachweis der Zustellung eines Schrift
sttickes erfolgt nach den Rechtsvorschriften des 
ersuchten Staates. Der Zustellungsnachweis 
muJ3 Angaben iiber Form, Ort und Zeitpunkt 
der Zustellung und den Namen des Empfän
gers enthalten sowie mit Siegel oder Stempel 
des zuständigen Organs versehen sein. 

Artikel 19 

Zustellung an eigene Staatsbiirger 

Die Vertragsstaaten können Zustellungen 
ohne Anwendung von Zwang an ihre Staats
biirger, die sich im Hoheitsgebiet des anderen 
Vertragsstaates aufhalten, durch ihre diploma
tische Mission oder konsularische Vertretung 
vornehmen. 

Artikel 20 

Recht zur Verweigerung der Aussage 

(1) Ein Zeuge oder Sachverständiger, der auf 
Grund eines Ersuchens um Rechtshilfe vor ein 
Justizorgan des ersuchenden oder des ersuch
ten Staates geladen wird, ist berechtigt, die 
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masta lausuntoa, jos hänellä on siihen oikeus 
tai velvollisuus pyynnön esittäneen tai vastaan
ottaneen valtion lakien mukaan. 

2. Pyynnön esittäneen oikeusviranomaisen 
on liitettävä todistajien kuulustelua tai lausun
non antamista koskevaan pyyntöön ne lain
kohdat, jotka koskevat oikeutta ja velvolli
suutta kieltäytyä antamasta lausuntoa. 

Artikla 21 

Koskemattomuus 

1. Jos sopimusvaltion oikeusviranomainen 
siviili-, perhe- tai rikosasiassa kutsuu henkilön 
saapumaan oikeusviranomaisen luo, häntä ei 
saa, kansalaisuudestaan riippumatta, panna 
syytteeseen tai vangita eikä hänen henkilökoh
taista vapauttaan muulla tavoin rajoittaa sellai
sen teon johdosta, joka on tehty, tai tuomion 
johdosta, joka on annettu ennen hänen saapu
mistaan pyynnön esittäneeseen valtioon. 

2. Jos pyynnön esittäneen valtion oikeusvi
ranomainen kutsuu syylliseksi epäillyn tai syyt
teessä olevan saapumaan vastaamaan rikos
asiassa hänen syykseen väitetystä teosta, häntä 
ei saa, kansalaisuudestaan riippumatta, siellä 
panna syytteeseen tai vangita eikä hänen henki
lökohtaista vapauttaan muulla tavoin rajoittaa 
sellaisen kutsussa mainitsemaUoman teon joh
dosta, joka on tehty, tai tuomion johdosta, 
joka on annettu ennen hänen saapumistaan 
pyynnön esittäneeseen valtioon. 

3. Edellä 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettu 
koskemattomuus lakkaa, jos asianomainen ei 
ole kahdeksan päivän kuluessa sen jälkeen, 
kun toimivaltainen oikeusviranomainen on hä
nelle ilmoittanut, ettei hänen läsnäolonsa ole 
enää tarpeen, poistunut pyynnön esittäneen 
valtion alueelta, vaikka hänellä on siihen ollut 
mahdollisuus tai, jos hän sieltä poistuttuaan on 
sinne vapaaehtoisesti palannut. 

4. Pyynnön esittänyt valtio on velvollinen 
suorittamaan todistajalle tai asiantuntijalle 
palkkion samoin kuin korvaamaan hänen 
matka- ja oleskelukustannuksensa. Kutsussa 
on mainittava todistajalle tai asiantuntijalle 
palkkioksi ja korvaukseksi maksettava määrä. 
Todistajan tai asiantuntijan pyynnöstä pyyn
nön esittänyt valtio suorittaa ennakkomaksun 
kulujen korvaamiseksi. 

Aussage zu verweigern, wenn das Recht oder 
die Pflicht zur Verweigerung der Aussage nach 
den Gesetzen des ersuchenden oder des ersuch
ten Staates vorgesehen ist. 

(2) Das ersuchende Justizorgan hat einem 
Ersuchen um Zeugenvernehmung oder Erstat
tung eines Gutachtens die gesetzlichen Bestim
mungen iiber das Recht und die Pflicht zur 
Verweigerung der Aussage beizufiigen. 

Artikel 21 

Freies Geleit 

(1) Wird eine Person, welche Staatsbiirger
schaft sie auch besitzt, von einem Justizorgan 
des ersuchenden Staates geladen, in einer Zi
vil-, Familien- oder Strafsache zu erscheinen, 
darf sie wegen Handlungen oder Verurteilun
gen aus der Zeit vor ihrer Einreise in den 
ersuchenden Staat weder verfolgt noch in Haft 
gehalten noch einer sonstigen Beschränkung 
ihrer persönlichen Freiheit unterworfen wer
den. 

(2) Wird ein Beschuldigter oder Angeklagter, 
gleich welche Staatsbiirgerschaft er auch be
sitzt, von einem Justizorgan des ersuchenden 
Staates geladen, um sich wegen einer ihm zur 
Last gelegten Handlung strafrechtlich zu ver
antworten, darf er dort wegen nicht in der 
Ladung angefiihrter Handlungen oder Verur
teilungen aus der Zeit vor seiner Einreise in den 
ersuchenden Staat weder verfolgt noch in Haft 
gehalten noch einer anderen Beschränkung sei
ner persönlichen Freiheit unterworfen werden. 

(3) Der in Absatz 1 und 2 gewährte Schutz 
endet, wenn die betreffende Person das Ho
heitsgebiet des ersuchenden Staates nicht bin
nen 8 Tagen, von dem Tage an gerechnet, an 
dem ihr vom zuständigen Justizorgan mitgeteilt 
wurde, dai3 ihre Anwesenheit nicht mehr erfor
derlich ist, verlassen hat, obwohl sie dazu die 
Möglichkeit hatte oder wenn sie nach Verlassen 
des Hoheitsgebietes dieses Staates freiwillig 
dorthin zuriickgekehrt ist. 

(4) Der ersuchende Staat ist verpflichtet, 
einem Zeugen oder Sachverständigen eine Ver
giitung zu gewähren sowie die Reise- und 
Aufenthaltskosten zu erstatten. In der Ladung 
ist anzugeben, auf welche Vergiitung der Zeuge 
oder Sachverständige Anspruch hat. Auf An
trag des Zeugen oder Sachverständigen wird 
ihm vom ersuchenden Staat iin Vorschui3 zur 
Deckung der entsprechenden Kasten gewährt. 
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Artikla 22 Artikel 22 

Oikeusapukustannukset Kasten der Rechtshi/fe 

Oikeusapupyyntöjen toimeenpanosta aiheu
tuvat kustannukset jäävät pyynnön vastaan
ottaneen valtion vahingoksi. 

Artikla 23 

Oikeusavun epääminen 

1. Oikeusapu voidaan evätä, jos pyynnön 
toimeenpano 

a) ei kuulu pyynnön vastaanottaneen valtion 
oikeusviranomaisten toimivaltaan tai 

b) saattaa loukata pyynnön vastaanottaneen 
valtion täysivaltaisuutta, vaarantaa sen turval
lisuutta tai olla ristiriidassa sen oikeusjärjes
tyksen perusteiden kanssa. 

2. Rikosasioissa oikeusapu voidaan evätä 
myös, jos 

a) pyynnön perustana oleva teko ei ole 
rangaistava pyynnön vastaanottaneen valtion 
lakien mukaan, 

b) pyynnön perustana olevasta teosta ei voi
da syyttää pyynnön vastaanottaneen valtion 
lakien mukaan vanhentumisen, armahduksen, 
yleisen armahduksen tai muun laillisen perus
teen vuoksi, 

c) pyynnön perustana olevan teon johdosta 
on syylliseksi epäiltyä tai syytteessä olevaa 
vastaan pyynnön vastaanottaneessa valtiossa jo 
aloitettu esitutkinta tai oikeudenkäynti taikka 
tämä on päättynyt tuomioistuimen päätöksen 
tai muun syyn vuoksi. 

Osa III 

Virka-avun antaminen elatusapuvaatimusten 
toteuttamisessa 

Artikla 24 

Virka-avun antaminen 

Sopimusvaltiot antavat toimivaltaisten viran
omaistensa pyynnöstä toisilleen virka-apua tä
män sopimuksen määräysten mukaisesti sopi
musvaltioiden alaikäisten kansalaisten elatusa
puvaatimusten toteuttamisessa. 

Die durch die Erledigung von Rechtshilfeer
suchen entstandenen Kosten trägt der ersuchte 
Staat. 

Artikel 23 

Ab/ehnung der Rechtshi/fe 

(1) Die Gewährung von Rechtshilfe kann 
abgelehnt werden, wenn die Erledigung des 
Ersuchens 

a) nicht in die Zuständigkeit der Justizorga
ne des ersuchten Staates fällt oder 

b) die Souveränität, Sicherheit oder die 
Grundprinzipien der Rechtsordnung des er
suchten Staates beeinträchtigen könnte. 

(2) Die Gewährung von Rechtshilfe in Straf
~sachen kann auch abgelehnt werden, wenn 

a) die dem Ersuchen zugrunde liegende 
Handlung nach den Gesetzen des ersuchten 
Staates nicht strafbar ist, 

b) die Strafverfolgung der dem Ersuchen 
zugrunde liegenden Handlung nach den Geset
zen des ersuchten Staates wegen Verjährung, 
Amnestie, Begnadigung oder aus einem an
deren rechtlichen Grunde nicht zulässig ist, 

c) wegen der dem Ersuchen zugrunde liegen
den Handlung gegen den Beschuldigten oder 
Angeklagten im ersuchten Staat ein Ermitt
lungs- oder Gerichtsverfahren bereits eingelei
tet oder durch eine Gerichtsentscheidung oder 
auf andere Weise abgeschlossen wurde. 

Teil III 

Unterstötzung bei der Geltendmachung von 
Unterhaltsanspröchen 

Artikel 24 

Gewährung von Unterstiitzung 

Die Vertragsstaaten gewähren einander auf 
Ersuchen ihrer zuständigen Organe nach den 
Bestimmungen dieses Vertrages nicht volljähri
gen Staatsbi.irgern der Vertragsstaaten Unter
sti.itzung bei der Geltendmachung von Unter
haltsanspri.ichen. 
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Artikla 25 Artikel 25 

Pyynnön toimittaminen Obermittlung eines Ersuchens 

1. Elatusapuvaatimusten toteuttamista kos
kevat virka-apupyynnöt toimitetaan, 

Saksan demokraattisesta tasavallasta 

Ministerium fiir Volksbildung nimisen minis
teriön Hauptabteilung Jugendhilfe, Heimerzie
hung und Sonderschulen nimisen osaston 

ja Suomesta 
ulkoasiainministeriön välityksellä. 

Ministeriöt ilmoittavat toisilleen pyyntöjen 
toimeenpanosta. 

2. Edellä 1 kappaleen määräysten estämättä 
elatusapuun oikeutettu voi kääntyä toisen sopi
musvaltion lainsäädännön mukaisesti suoraan 
tämän valtion toimivaltaisen viranomaisen 
puoleen. 

Artikla 26 

Virka-avun laajuus 

1. Virka-apu elatusapuvaatimusten toteutta
misessa käsittää ryhtymisen toimenpiteisiin 

a) elatusvelvollisen kotiosoitteen tai oleskelu
paikan toteamiseksi, 

b) elatusvelvollisen kehottamiseksi huolehti
maan vapaaehtoisesti elatusavun maksamises
ta, 

c) isyyden vahvistamista koskevan menette
lyn aloittamiseksi elatusavun maksamiseksi, 
tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanemi
seksi tai elatusapua koskevan päätöksen muut
tamiseksi. Tuomioistuimen päätöksen veroisi
na pidetään myös tuomioistuimessa tehtyjä 
sovintoja ja toimivaltaisten viranomaisten ela
tusapuvelvoitteista antamia asiakirjoja. 

2. Edellä 1 kappaleessa tarkoitetut toimenpi
teet elatusapuun oikeutetulle ovat maksutto
mia. 

Artikla 27 

Virka-apua koskevan pyynnön sisältö 

Elatusapuvaatimusten toteuttamista koske
vasta virka-apupyynnöstä on käytävä ilmi: 

a) elatusapuun oikeutetun henkilötiedot, 
kansalaisuus ja osoite sekä hänen edustajansa 
nimi ja osoite, 

(1) Ersuchen um Untersttitzung bei der Gel
tendmachung von Unterhaltsansprtichen wer
den 

seitens der Deutschen Demokratischen Repu
blik 

durch das Ministerium fiir Volksbildung, 
Hauptabteilung Jugendhilfe, Heimerziehung 
und Sonderschulen, und 

seitens der Republik Finnland 
durch das Ministerium fiir Auswärtige Ange

legenheiten tibermittelt. 
Die Ministerien informieren einander tiber 

die Erledigung der Ersuchen. 
(2) Absatz 1 schlieBt die Möglichkeit nicht 

aus, daB sich ein Berechtigter entsprechend den 
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates 
direkt an das zuständige Organ dieses Staates 
wenden kann. 

Artikel 26 

Umfang der Unterstiitzung 

(1) Die Untersttitzung bei der Geltendma
chung von Unterhaltsansprtichen umfaBt die 
Einleitung von MaBnahmen zur 

a) Feststellung der Wohnanschrift oder des 
Aufenthalts eines Unterhaltsverpflichteten, 

b) Aufforderung an einen Unterhaltsver
pflichteten, seinen Verpflichtungen zur Zah
lung von Unterhait freiwillig nachzukommen, 

c) Einleitung eines Verfahrens zur Feststel
lung der Vaterschaft, Zahlung von Unterhalt, 
V ollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung 
oder zur Änderung einer Unterhaltsentschei
dung. Als gerichtliche Entscheidungen gelten 
auch gerichtliche Einigungen und Urkunden 
der zuständigen Organe tiber Unterhaltsver
pflichtungen. 

(2) Die Gewährung der Untersttitzung fiir 
den Berechtigten nach Absatz 1 erfolgt kosten
frei. 

Artikel 27 

Inhalt eines Ersuchens um Unterstiitzung 

Ein Ersuchen um Untersttitzung bei der Gel
tendmachung von Unterhaltsanspriichen hat zu 
enthalten: 

a) Angaben zu Person, Staatsbiirgerschaft 
und Anschrift des Berechtigten, Name und 
Anschrift des Vertreters; 
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b) elatusvelvollisen henkilötiedot, kansalai
suus ja osoite; jollei hänen osoitteensa ole 
tiedossa, kaikki saatavilla olevat tiedot, jotka 
voivat edistää hänen osoitteensa ja oleskelu
paikkansa selvittämistä, 

c) mitä pyyntö koskee, sekä 
d) pyydettäessä elatusapuvaatimuksen joh

dosta annetun tuomioistuimen päätöksen tun
nustamista ja täytäntöönpanoa taikka sellaisen 
päätöksen muuttamista, 33 artiklassa mainitut 
asiakirjat. 

Osa IV 

Tunnustaminen ja täytäntöönpano 

Artikla 28 

Soveltamisa/a 

1. Tämän osan määräyksiä sovelletaan toi
sen sopimusvaltion tuomioistuimen antamiin 
päätöksiin, jotka koskevat naimattomien ja 21 
vuotta nuorempien lasten oikeutta saada ela
tusapua vanhemmiltaan. Tällaisina päätöksinä 
pidetään myös tuomioistuimen päätöksiä, joil
la aikaisempaa päätöstä on muutettu. 

2. Tuomioistuimen päätöksen veroisina pide
tään 1 kappaleessa myös 

a) tuomioistuimessa tehtyä elatusapua kos
kevaa sovintoa, 

b) toimivaltaisten viranomaisten elatusapu
velvoitteista antamia asiakirjoja. 

Artikla 29 

Tunnustamisen ja täytäntöönpanon 
edellytykset 

Sopimuksen 28 artiklassa tarkoitetut tuo
mioistuimen päätökset, jotka on annettu sopi
musvaltiossa, tunnustetaan ja määrätään täy
täntöönpantaviksi toisessa sopimusvaltiossa 

a) jos päätös on sen valtion lakien mukaan, 
jossa päätös on annettu, lainvoimainen ja täy
täntöönpanokelpoinen, 

b) jos päätöksen tehnyt tuomioistuin on 
ollut 31 artiklan mukaan toimivaltainen. 

4 381259M 

b) Angaben zur Person, Staatsbtirgerschaft 
und Anschrift des Verpflichteten; ist seine 
Anschrift nicht bekannt, alle vorhandenen An
gaben, aus denen sich Anhaltspunkte zur Fest
stellung der Anschrift und des Aufenthalts 
ergeben; 

c) Gegenstand des Ersuchens; 
d) bei einem Antrag auf Anerkennung und 

Vollstreckung sowie Änderung einer gerichtli
chen Entscheidung tiber Unterhaltsansprtiche 
die in Artikel 33 genannten Schriftstticke. 

Teil IV 

Anerkennung und V ollstreckung 

Artikel 28 

A nwendungsbereich 

(1) Die Bestimmungen dieses Teils sind anzu
wenden auf Entscheidungen tiber Unterhalts
ansprtiche von Kindern, die unverheiratet sind 
und das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, gegentiber den Eltern, die von den 
Gerichten eines Vertragsstaates ergangen sind. 
Dazu gehören auch gerichtliche Entscheidun
gen, durch die eine friihere Entscheidung abge
ändert wird. 

(2) Als gerichtliche Entscheidungen im Sinne 
des Absatzes 1 gelten auch 

a) gerichtliche Einigungen tiber Unterhalts
zahlungen und 

b) Urkuoden der zuständigen Organe tiber 
Unterhaltsverpflichtungen. 

Artikel 29 

Voraussetzungen der Anerkennung und 
Vol/streckung 

Gerichtliche Entscheidungen nach Artikel 
28, die im Hoheitsgebiet des einen Vertrags
staates ergangen sind, werden im Hoheitsgebiet 
des anderen Vertragsstaates anerkannt und ftir 
vollstreckbar erklärt, 

a) wenn die Entscheidung nach den Gesetzen 
des Entscheidungsstaates rechtskräftig und 
vollstreckbar ist und 

b) wenn das Gericht, das die Entscheidung 
erlassen hat, nach Artikel 31 zuständig war. 
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Artikla 30 

Tunnustamisen ja täytäntöönpanon 
epääminen 

Päätöksen tunnustaminen ja täytäntöönpano 
voidaan evätä 

a) jos vastaajaa, joka ei ole vastannut asias
sa, ei ole haastettu tai kutsuttu asianmukaises
sa järjestyksessä sen valtion lakien mukaan, 
jossa päätös on annettu tai häntä ei ole haas
tettu tai kutsuttu niin hyvissä ajoin, että hän 
olisi voinut valvoa oikeuksiaan, 

b) jos samasta asiasta on samojen asian
osaisten välisessä oikeudenkäynnissä siinä val
tiossa, jossa täytäntöönpanoa pyydetään (täy
täntöönpanovaltio), jo aikaisemmin annettu 
lainvoimainen päätös, 

c) jos samaa asiaa koskeva oikeudenkäynti 
on samojen asianosaisten välillä vireillä täytän
töönpanovaltion tuomioistuimessa ja tämä oi
keudenkäynti on pantu vireille ensiksi, 

d) jos muussa valtiossa on annettu samaa 
asiaa koskeva päätös samojen asianosaisten 
välillä ja tämä päätös on tunnustettava täytän
töönpanovaltiossa, 

e) jos päätöksen tunnustaminen tai määrää
minen täytäntöönpantavaksi olisi vastoin täy
täntöönpanovaltion oikeusjärjestyksen perus
teita. 

Artikla 31 

Toimivalta 

Tätä sopimusta sovellettaessa on sen valtion 
tuomioistuimia, missä päätös on annettu, pi
dettävä toimivaltaisina, 

a) jos elatusvelvollisen tai elatusapuun oi
keutetun kotipaikka oli tässä valtiossa, silloin 
kun asia pantiin vireille tai 

b) jos elatusapuun oikeutettu ja elatusvelvol
linen olivat asiaa vireille pantaessa tämän val
tion kansalaisia tai 

c) jos elatusapuvaatimuksen johdosta on 
tehty päätös avioliiton purkamista tai mitättö
mäksi julistamista koskevan päätöksen yhtey
dessä ja jos sen valtion tuomioistuinten toimi
valta, jossa päätös on annettu, tunnustetaan 
täytäntöönpanovaltion oikeussäännösten mu
kaan. 

Artikel 30 

Ablehnung der Anerkennung und 
Vollstreckung 

Die Anerkennung und Vollstreckung von 
gerichtlichen Entscheidungen kann abgelehnt 
werden, 

a) wenn der Verklagte, der sich auf das 
Verfahren nicht eingelassen hat, nach den Ge
setzen des Entscheidungsstaates nicht ord
nungsgemäB oder nicht so rechtzeitig geladen 
war, daB er seine Rechte hätte wahrnehmen 
können, 

b) wenn in einem gerichtlichen Verfahren 
zwischen denselben ProzeBparteien wegen des
selben Gegenstandes im Hoheitsgebiet des 
Vollstreckungsstaates bereits frtiher eine 
rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, 

c) wenn zwischen denselben ProzeBparteien 
wegen desselben Gegenstandes vor einem Ge
richt des Vollstrekkungsstaates ein Verfahren 
anhängig ist und dieses Gericht zuerst angeru
fen wurde, 

d) wenn eine gerichtliche Entscheidung tiber 
denselben Gegenstand zwischen denselben Pro
zeBparteien in einem dritten Staat ergangen ist 
und diese Entscheidung im Vollstrekkungsstaat 
anzuerkennen ist oder 

e) wenn die Anerkennung oder Erteilung der 
Vollstreckbarkeitserklärung den Grundprinzi
pien der Rechtsordnung des V ollstreckungs
staates widersprechen wtirde. 

Artikel 31 

Zuständigkeit 

Die Gerichte des Entscheidungsstaates sind 
im Sinne dieses V ertrages als zuständig anzuse
hen, 

a) wenn der Unterhaltsverpflichtete oder der 
Unterhaltsberechtigte zur Zeit der Einleitung 
des Verfahrens seinen W ohnsitz auf dem Ho
heitsgebiet dieses Staates hatte, 

b) wenn der Unterhaltsberechtigte und der 
Unterhaltsverpflichtete zur Zeit der Einleitung 
des Verfahrens Staatsbtirger dieses Staates wa
ren oder 

c) wenn tiber den Unterhaltsanspruch im 
Zusammenhang mit der Auflösung oder Fest
stellung des Nichtbestehens einer Ehe entschie
den wurde und die Zuständigkeit der Gerichte 
des Entscheidungsstaates nach den Rechtsvor
schriften des Vollstreckungsstaates anerkannt 
wird. 
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Artikla 32 

Toimivaltaisten viranomaisten oikeus tehdä 
hakemus 

Jos sopimusvaltion toimivaltainen viran
omainen on suorittanut elatusapuun oikeute
tulle elatusapua, tämä viranomainen voi pyy
tää elatusapuun oikeutetun ja elatusvelvollisen 
välillä annetun päätöksen tunnustamista ja täy
täntöönpanoa, jos sillä on asiaa koskevien 
oikeussäännösten mukaan oikeus hakea pää
töksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa ela
tusapuun oikeutetun sijasta. 

Artikla 33 

Täytäntöönpanomääräystä koskeva hakemus 

1. Täytäntöönpanomääräystä koskeva hake
mus voidaan toimittaa Saksan demokraattises
ta tasavallasta oikeusministeriön ja Suomesta 
ulkoasiainministeriön välityksellä. Hakemus 
voidaan toimittaa myös suoraan täytäntöönpa
novaltion toimivaltaiselle tuomioistuimelle. 

2. Hakemukseen on liitettävä 
a) päätöksen sisältävä asiakirja sekä todistus 

päätöksen lainvoimaisuudesta, 
b) todistus siitä, että vastaaja, joka ei ole 

vastannut asiassa, on asianmukaisessa järjes
tyksessä haastettu tai kutsuttu sen valtion la
kien mukaan, jossa päätös on annettu, 

c) 32 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
asiakirja, josta ilmenee, että sanotussa artiklas
sa mainitut edellytykset täyttyvät, 

d) käännös tässä artiklassa mainituista asia
kirjoista täytäntöönpanovaltion viralliselle kie
lelle tai jollekin sen virallisista kielistä. 

Artikla 34 

Menettely 

1. Täytäntöönpanomääräyksen antamista 
koskevassa menettelyssä sekä täytäntöönpa
nossa noudatetaan täytäntöönpanovaltion la
kia, jollei tämän sopimuksen määräyksistä 
muuta johdu. 

2. Täytäntöönpanomääräystä annettaessa 
tutkitaan täyttyvätkö 29 artiklassa mainitut 
edellytykset ja onko epäämiseen 30 artiklassa 

Artikel 32 

Antragsrecht zuständiger Organe 

Ein zuständiges Organ eines V ertragsstaates 
kann, wenn es dem Unterhaltsberechtigten Lei
stungen erbracht hat, die Anerkennung und 
Vollstreckung einer zwischen dem Unterhalts
berechtigten und dem Unterhaltsverpflichteten 
ergangenen Entscheidung verlangen, wenn es 
nach den hierftir geltenden Rechtsvorschriften 
berechtigt ist, anstelle des Unterhaltsberechtig
ten die Anerkennung und Vollstreckung der 
Entscheidung zu beantragen. 

Artikel 33 

Antrag auf Ertei/ung der 
Vol/streckbarkeitserklärung 

(1) Der Antrag auf Erteilung der Vollstreck
barkeitserklärung kann seitens der Deutschen 
Demokratischen Republik durch das Ministe
rium der Justiz und seitens der Republik Finn
land durch das Ministerium fiir Auswärtige 
Angelegenheiten iibermittelt werden. Der An
trag kann auch direkt beim zuständigen Ge
richt des Vollstreckungsstaates eingereicht wer
den. 

(2) Dem Antrag sind beizufiigen: 
a) Ausfertigung der Entscheidung mit der 

Bescheinigung der Rechtskraft; 
b) eine Bestätigung, daB der Verklagte, der 

sich auf das Verfahren nicht eingelassen hat, 
nach den Gesetzen des Entscheidungsstaates 
ordnungsgemäB geladen war; 

c) gegebenenfalls ein Schriftstiick, aus dem 
sich ergibt, daB die in Artikel 32 genannten 
Voraussetzungen erfiillt sind; 

d) eine Dbersetzung der in diesem Artikel 
genannten Schriftstiicke in der oder in einer 
der offiziellen Sprachen des Vollstreckungs
staates. 

Artikel 34 

Verfahren 

(1) Das Verfahren fiir die Erteilung der 
Vollstreckbarkeitserklärung und die Vollstrec
kung bestimmen sich nach den Gesetzen des 
Vollstreckungsstaates, soweit in diesem Vertrag 
nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Bei der Erteilung der Vollstreckbarkeits
erklärung ist festzustellen, ob die in Artikel 29 
genannten Voraussetzungen vorliegen und ob 
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mainittua perustetta. Enemmälti päätöstä ei 
saa tutkia. 

Artikla 35 

Tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen sekä 
asiakirjojen täytäntöönpano 

Edellä 28 artiklassa tarkoitetut sovinnot ja 
asiakirjat, jotka on vahvistettu tai tehty sopi
musvaltiossa ja ovat siellä täytäntöönpanokel
poisia, määrätään täytäntöönpantaviksi toises
sa sopimusvaltiossa soveltuvin osin samoilla 
edellytyksillä kuin tässä sopimuksessa mainitut 
tuomioistuimen päätökset. 

Artikla 36 

Ajallinen soveltaminen 

Tämä sopimus koskee tuomioistuimen pää
töksiä, tuomioistuimessa tehtyjä sovintoja sekä 
28 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja, siitä riip
pumatta, milloin ne on annettu, vahvistettu tai 
tehty. Jos tämä ajankohta on varhaisempi kuin 
sopimuksen voimaantulo, määrätään vain voi
maantulon jälkeen erääntyvät maksut täytän
töönpantaviksi. 

Osa V 

Ryhtyminen syytetoimiin 

Artikla 37 

Velvollisuus ryhtyä syytetoimiin 

Sopimusvaltiot velvoittautuvat toisen sopi
musvaltion pyynnöstä ryhtymään omien la
kiensa mukaisesti syytetoimiin sellaisia omia 
kansalaisiaan vastaan, joita epäillään pyynnön 
esittäneen valtion alueella tehdystä rikoksesta. 

Artikla 38 

Pyynnön sisältö 

1. Syytetoimiin ryhtymistä koskeva pyyntö 
tehdään kirjallisesti ja sen tulee sisältää seuraa
vat tiedot: 

a) pyynnön esittävä viranomainen, 

b) rangaistavan teon kuvaus sekä ilmoitus 
tekopaikasta ja -ajasta, 

nicht einer der in Artikel 30 genannten Ableh
nungsgrti.nde gegeben ist. Daruber hinaus darf 
die Entscheidung nicht nachgepruft werden. 

Artikel 35 

Vollstreckung von gericht/ichen Einigungen 
und Urkunden 

Gerichtliche Einigungen und Urkuoden nach 
Artikel 28, die in einem Vertragsstaat bestätigt 
oder errichtet worden sind und dort vollstreck
bar sind, werden unter denselben Vorausset
zungen wie die in diesem Vertrag genannten 
gerichtlichen Entscheidungen im anderen Ver
tragsstaat fti.r vollstreckbar erklärt, soweit die
se Voraussetzungen darauf anwendbar sind. 

Artikel 36 

Zeitlicher Geltungsbereich 

Dieser Vertrag gilt fti.r gerichtliche Entschei
dungen, gerichtliche Einigungen sowie fti.r Ur
kunden nach Artikel 28, unabhängig von dem 
Zeitpunkt, an dem diese ergangen, bestätigt 
oder errichtet worden sind. Liegt dieser Zeit
punkt vor dem Inkrafttreten des Vertrages, so 
werden sie nur fti.r die nach Inkrafttreten 
fälligen Zahlungen fti.r vollstreckbar erklärt. 

Teil V 

Ubernahme der Strafverfolgung 

Artikel 37 

Verpflichtung zur Obernahme 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, auf 
Ersuchen des anderen Vertragsstaates die 
Strafverfolgung nach den innerstaatlichen Ge
setzen gegen ihre Staatsbti.rger einzuleiten, die 
verdächtig sind, im Hoheitsgebiet des ersu
chenden Staates eine strafbare Handlung be
gangen zu haben. 

Artikel 38 

Inhalt des Ersuchens 

(1) Ein Ersuchen um Ubernahme der Straf
verfolgung wird schriftlich gestellt; es hat fol
gende Angaben zu enthalten: 

a) das Organ, von dem das Ersuchen aus
geht; 

b) eine Darstellung der strafbaren Handlung 
sowie Angaben uber Ort und Zeitpunkt der 
Begehung; 
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c) käytettävissä olevat todisteet rangaistavas
ta teosta, 

d) pyynnön esittävän valtion rangaistavaan 
tekoon sovellettavat lain säännökset; tieliiken
nemääräysten vastaisesta teosta tekopaikalla 
voimassa olleet liikennesäännöt, 

e) tiedot rikoksentekijän henkilöstä, kansa
laisuudesta, asuin- tai oleskelupaikasta sekä 
tarvittaessa muut tiedot, jotka voivat edistää 
tämän henkilöllisyyden selvittämistä. 

2. Esitutkinta-asiakirjat ja todistusaineisto 
liitetään pyyntöön ilman käännöstä. 

Artikla 39 

Yhteydenpitojärjestys 

Pyydettäessä ryhtymistä syytetoimiin Saksan 
demokraattisen tasavallan oikeusministeriö tai 
ylin syyttäjäviranomainen sekä Suomen oi
keusministeriö ovat suoraan yhteydessä keske
nään. 

Artikla 40 

Tieto lopullisesta päätöksestä 

Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa 
pyynnön esittäneelle valtiolle rikosasian vireil
lepanoa ja lopettamista koskevista päätöksistä 
ja toimittaa tälle pyynnöstä päätöksen sisältä
vän asiakirjan. 

Artikla 41 

Syyttämispyynnön vaikutus 

Jos sopimusvaltiota on pyydetty ryhtymään 
syytetoimiin, ei sen jälkeen kun pyynnön vas
taanottaneen sopimusvaltion toimivaltaisen vi
ranomaisen asiassa antama lopullinen päätös 
on tullut voimaan, voida enää pyynnön esittä
neessä valtiossa sen sisäisten lakien mukaisesti 
ryhtyä syytetoimiin. 

Osa VI 

Loppumääräykset 

Artikla 42 
Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta 

sopimusvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuk
siin, jotka johtuvat muista ennen tämän sopi-

c) Beweise, die iiber die strafbare Handlung 
zur Verfiigung stehen; 

d) die auf die strafbare Handlung anzuwen
denden innerstaatlichen Gesetze des ersuchen
den Staates; bei Verstöl3en gegen die Stral3en
verkehrsvorschriften die am Tatort geltenden 
Verkehrsregeln; 

e) Angaben zur Person, Staatsbiirgerschaft, 
Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Straftäters 
und erforderlichenfalls weitere Angaben, die 
zur Feststellung der Identität der Person dienen 
könnten. 

(2) Ermittlungsunterlagen und Beweismittel 
sind ohne Ubersetzung beizufiigen. 

Artikel 39 

Art des Verkehrs 

Bei Ersuchen um Ubernahme der Strafver
folgung verkehren das Ministerium der Justiz 
oder der Generalstaatsanwalt der Deutschen 
Demokratischen Republik und das Ministerium 
der Justiz der Republik Finnland direkt mitein
ander. 

Artikel 40 

lnformation uber die abschliej)ende 
Entscheidung 

Der ersuchte Staat informiert den ersuchen
den Staat iiber die getroffene Entscheidung zu 
Einleitung und zum Abschlul3 eines Strafver
fahrens und iibersendet auf Ersuchen eine Aus
fertigung der Entscheidung. 

Artikel 41 

Wirkung der Obernahme der Strafverfolgung 

Wurde ein Vertragsstaat um die Ubernahme 
der Strafverfolgung ersucht, so entfallen mit 
Eintritt der Wirksamkeit der von den zuständi
gen Organen dieses Staates getroffenen ab
schliel3enden Entscheidung die Voraussetzun
gen fiir die Strafverfolgung nach den inner
staatlichen Gesetzen des ersuchenden Staates. 

Teil VI 

Schlu6bestimmungen 

Artikel 42 
Die Bestimmungen dieses Vertrages beriihren 

nicht Rechte und Pflichten der Vertragsstaa
ten, die sich aus anderen internationalen Ver-
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muksen voimaantuloa tehdyistä kansainvälisis
tä sopimuksista. 

Artikla 43 
Tämä sopimus on ratifioitava. Ratifioimis

kirjat vaihdetaan Helsingissä. 

Artikla 44 
1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantena

kymmenentenä päivänä ratifioimiskirjojen 
vaihtamisesta. 

2. Kumpikin sopimusvaltio voi irtisanoa tä
män sopimuksen kirjallisesti. Irtisanominen tu
lee voimaan kuuden kuukauden kuluttua sen 
jälkeen, kun ilmoitus irtisanomisesta on toimi
tettu toiselle sopimusvaltiolle. 

Tehty Berliinissä 1 päivänä lokakuuta 1987 
kahtena alkuperäisenä kappaleena, kumpikin 
suomen ja saksan kielellä, molempien tekstien 
ollessa yhtä todistusvoimaiset. 

Tämän vakuudeksi ovat sopimusvaltioiden 
valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen 
ja vahvistaneet sen sinetillään. 

Suomen tasavallan puolesta 

Kalevi Sorsa 

Saksan demokraattisen 
tasavallan puolesta 

Hans-Joachim Heusinger 

trägen ergeben, die vor Inkrafttreten dieses 
Vertrages abgeschlossen wurden. 

Artikel 43 
Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Der 

Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt 
in Helsinki. 

Artikel 44 
(1) Dieser Vertrag tritt am dreiBigsten Tage 

nach Austausch der Ratifikationsurkunden in 
Kraft. 

(2) Jeder Vertragsstaat kann diesen Vertrag 
schriftlich kiindigen. Die Kiindigung wird sechs 
Monate nach ihrer Ubermittlung an den an
deren Vertragsstaat wirksam. 

Ausgefertigt in Berlin am 01.10.1987 in zwei 
Originalen, jedes in finnischer und deutscher 
Sprache, wobei beide Texte die gleiche Giiltig
keit besitzen. 

Zum Beweis dessen haben die Bevollmäch
tigten der Vertragsstaaten diesen Vertrag unter
zeichnet und gesiegelt. 

Fiir die 
Republik Finnland 

Kalevi Sorsa 

Fiir die 
Deutsche Demokratische Republik 

Hans-Joachim Heusinger 


