Notdisk overenskomst af 26 apiil 1974 om gensidig retshjadp:
OVERENSKOMST
MELLEM Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om gensidig
retshjadp
Mellem den danske, den finske, den islandske, den norske og den svenske regeling er der afsluttet folgende overenskomst om gensidig retshjadp:
Artikel 1
Frems^ttelse af anmodning om forkyndelse og bevisoptagelse (retshjadp) sker ved direkte
skriftveksling mellem de pägseldende statsmyndigheder i de kontraherende stater.
Det i stk. 1 anforte om statsmyndigheder gadder for Finlands vedkom-mende tillige
rädstuvurastt, magistrat, stadsfiskal og stadsfogde.
Artikel 2
Anmodninger om retshjadp samt bilag, der ledsager anmodningen, skal vsre affattet pâ dansk,
norsk eller svensk eller vsere ledsaget af en be-kraeftet overssttelse til et af disse sprog.
Ved anmodning om forkyndelse et oversaettelse af det dokument, som skal fbrkyndes, ikke
nodvendig, nâr adressaten frivilligt modtager doku-mentet Vedkommende myndighed kan
ogsâ i andre tilfadde, hvor der findes ubetasnkeligt, efterkomme en anmodning om
forkyndelse, der ikke er ledsaget af oversasttelse.
Bestemmelsen i fbrste stykke gadder ogsâ med hensyn til beviset for forkyndelse og andre
dokumenter, der er foranlediget af anmodningen om forkyndelse.
Artikel 3
Udsktiftet og andre dokumenter i forbindelse med ivasrksat bevisoptagelse affattes pä sproget
i den stat, hvor retshandlingen er fbretaget
De i forste stykke nasvnte dokumenter skal, saffemt de ikke er affattet pä dansk, norsk eller
svensk, efter begasring fra den stat, som hat fremsat retsanmodningen, oversaettes til et af
disse sprog
Artikel 4
Omkostningei ved retshjadp aflioldes med de i stykke 2 og 3 nasvnte undtagelser af den stat,
hvot fotanstaltningen foretages.. Sâfremt en anmodning om retshjaslp eilet en begasiing efter
aitikel 3, stykke 2, medfbrer belydelige udgiftet til oversasttelse til eller fia et andet end et af

de i attikel 2 n^vnte sprog, kan udgifterne kt^ves godtgjort af den stat, som hat ftemsat
retsanmodningen eller begsringen
Udgiftet til sagkyndig bistand bortset fra udgiftet til blodundetsogelse kan ktœves godtgjort
af den stat, som hat fremsat anmodningen,
Artikel 5
De kontraherende statet kan tilttasde denne ovetenskomst ved at
• a) undertegne uden fbrbehold for ratifïkation eilet
• b) undertegne med forbehold for ratifïkation sammen med ef-tetfblgende ratifïkation
Ratifïkationsdokumenteme skal deponeres i det danske udenrigsministe-rium
Overenskomsten trader i kraft 2 manedet eftet, at den et tilttadt af 3 af de kontraherende
statet, For sa vidt angât en kontraherende stat, som tilttîeder overenskomsten pâ et senere
tidspunkt, ttseder den i kraft 2 manedet efter, at staten har tiltrâdt overenskomsten.
Fra det tidspunkt, hvot overenskomsten trader i kraft mellem Danmark, Norge og Sverige
ophasves Protokollen af 26. juni 1957 mellem disse stater om indbyrdes retshjadp.
Enhver af staterne kan i fbrhold til enhver af de andre statet opsige ovetenskomsten til ophot
med 6 maneders vatsel.
Til bekt'Eeftelse hetaf hat de respektive befuldmœgtigede undertegnet nœrvœrende
ovetenskomst.

