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(Finlands författningssamlings nr 148/2004)

L a g

Nr 56

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och

tillämpning av konventionen

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Ikraftsättande av konventionen

Bestämmelserna i den i Bryssel den 29 maj
2000 ingångna konventionen om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska
unionens medlemsstater gäller som lag sådana
Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Delgivning per post

Den behöriga finska myndigheten skall
delge personer som vistas på en annan av
Europeiska unionens medlemsstaters territo-
rium eller på isländskt eller norskt territorium
rättegångshandlingar per post så som bestäms
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i artikel 5 i konventionen och med iakttagande
i tillämpliga delar av 11 kap. rättegångsbal-
ken.

På ett förfarande enligt artikel 5 i konven-
tionen tillämpas 17 kap. 26 a och 51 §
rättegångsbalken, 15 § 3 mom. och 28 § lagen
om internationell rättshjälp i straffrättsliga
ärenden (4/1994) och lagen om immunitet i
vissa fall för personer som deltar i rättegång
och förundersökning (11/1994).

3 §

Rätt för en tjänsteman i en annan medlemsstat
att genomföra täckoperationer och bevispro-

vokationer genom köp i Finland

Med stöd av en framställning om rättslig
hjälp som en behörig myndighet i Finland har
godkänt enligt lagen om internationell rätts-
hjälp i straffrättsliga ärenden kan en behörig
tjänsteman i en annan av Europeiska unionens
medlemsstater för utredning av brott ges rätt
att genomföra täckoperationer och bevispro-
vokationer genom köp på finskt territorium i
enlighet med 6 kap. 7 § tvångsmedelslagen
(450/1987) och 28 §, 31 a § 1 mom., 31 b §
1 mom. och 32 a § polislagen (493/1995). En
tjänsteman i en annan av Europeiska unionens
medlemsstater kan ges motsvarande rätt också
på grundval av en framställning om rättslig
hjälp som en behörig myndighet i Finland har
gjort hos medlemsstaten i fråga.

En sådan tjänsteman från en annan av
Europeiska unionens medlemsstater som i
enlighet med 1 mom. är verksam på finskt
territorium kan ges rätt att bära vapen, om
detta är nödvändigt på grund av verksamhe-
tens karaktär. Vapnet får endast användas i
sådana nödvärnssituationer som avses i 4 kap.
4 § strafflagen (39/1889). Beslut om rätten att
bära vapen fattas av en polisman som hör till
befälet.

4 §

Verkställande av framställningar om tekniskt
genomförande av teleavlyssning eller tele-

övervakning när den som skall avlyssnas inte
är i Finland

Beslut om verkställandet av sådana fram-

ställningar om tekniskt genomförande av
teleavlyssning eller teleövervakning som av-
ses i artikel 18.2 a eller c i konventionen fattas
av en anhållningsberättigad tjänsteman.

Den anhållningsberättigade tjänstemannen
skall ge sitt samtycke till att framställningen
verkställs när den ansökande medlemsstaten
har lämnat de uppgifter som avses i artikel
18.3 i konventionen och när en tredje
medlemsstat i vilken den som teleavlyssning-
en eller teleövervakningen avser eventuellt
befinner sig har informerats enligt artikel
20.2 a.

Vid förfarandet iakttas 5 a kap. 8 och
9 §, 11 § 1 mom. samt 14 och 15 § tvångs-
medelslagen i tillämpliga delar.

5 §

I beslut om teleavlyssning ingående villkor
som gäller avlyssningsförbud

När en domstol i enlighet med 5 a kap.
5 § tvångsmedelslagen fattar beslut om att
bevilja tillstånd till teleavlyssning med an-
ledning av en sådan framställning som avses
i artikel 18.2 b eller artikel 20 i konventionen,
skall domstolen ställa som villkor att den
ansökande medlemsstatens myndighet iakttar
bestämmelserna i 5 a kap. 10 § 1 mom.
tvångsmedelslagen. Dessutom skall domsto-
len ställa de villkor som föranleds av rätts-
säkerheten för den person som är föremål för
teleavlyssning.

6 §

Underrättelse om att en annan medlemsstat
utför teleavlyssning eller teleövervakning i

Finland

Centralkriminalpolisen tar emot och lämnar
de underrättelser som avses i artikel 20 i
konventionen. Efter att ha tagit emot en
underrättelse skall centralkriminalpolisen
utan dröjsmål föra saken till domstol för
avgörande.

7 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten
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av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

8 §

Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas att lagen innan konventionen träder i
kraft internationellt skall tillämpas mellan
Finland och en medlemsstat som har lämnat
en sådan förklaring som avses i artikel 27.5
i konventionen.

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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(Finlands författningssamlings nr 372/2004)

Statsrådets förordning

Nr 57

om tillämpning av konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska
unionens medlemsstater och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i konventionen och tillämpning av konventionen innan

konventionen trätt i kraft internationellt

Given i Helsingfors den 6 maj 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Innan den i Bryssel den 29 maj 2000

ingångna konventionen, upprättad av rådet på
grundval av artikel 34 i Fördraget om
Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig
hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens
medlemsstater har trätt i kraft internationellt,
tillämpas den temporärt från den 25 maj 2004
mellan Finland och de medlemsstater som har
lämnat en sådan förklaring som avses i artikel
27.5 i konventionen, så som därom har
avtalats. Konventionen har godkänts av riks-
dagen den 9 december 2003 och av statsrådet
den 19 februari 2004. Godkännandet har
anmälts till generalsekreteraren för Europeis-
ka unionens råd den 25 februari 2004.

2 §
Lagen den 20 februari 2004 om sättande i

kraft av de bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen i konventionen om öm-
sesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Euro-
peiska unionens medlemsstater och tillämp-
ning av konventionen (148/2004) tillämpas
före konventionens internationella ikraftträ-
dande på ett sätt som motsvarar vad som
föreskrivs om konventionen i 1 § i denna
förordning.

3 §
Finland har lämnat följande förklaringar

gällande konventionen:
1) Artikel 9.6 i konventionen
En överenskommelse enligt artikel 9.1

kräver samtycke enligt artikel 9.3 om den
person som skall överföras är finsk medbor-
gare.

2) Artikel 24 i konventionen
Justitieministeriet är central myndighet för

tillämpningen av artikel 6, inbegripet artikel
6.8.

Behöriga polis- och tullmyndigheter i fråga
om artikel 6.5 är polisen, tullen och gräns-
bevakningsväsendets tjänstemän när de med
stöd av förundersökningslagen är förunder-
sökningsmyndighet i brottmål.

Behöriga myndigheter i fråga om artiklarna
18, 19 och 20 är polisen och, inom ramen för
sin behörighet, tullen när de med stöd av
förundersökningslagen är förundersöknings-
myndighet i brottmål. För polisens del mottas
och sänds framställningar enligt artiklarna 18,
19 och 20 genom centralkriminalpolisen.
Centralkriminalpolisen är även kontaktpunkt
enligt artikel 20.4 d.

3) Artikel 27.5 i konventionen
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Före det internationella ikraftträdandet gäll-
er konventionen Finlands förbindelser med de
medlemsstater som har lämnat samma förk-
laring.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 25 maj

2004.

Helsingfors den 6 maj 2004

Justitieminister Johannes Koskinen

Lagstiftningsdirektör Jan Törnqvist
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Konventionstexter 
 
 

RÅDETS AKT 

av den 29 maj 2000 
 
 
om att i enlighet med artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen upprätta konventionen 

om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater 

 
(2000/C 197/01) 

 
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA AKT 

 
med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31 a och artikel 34.2 d i 

detta, 
 

med beaktande av medlemsstaternas initiativ, 
 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och 
 

av följande skäl: 
 

(1) I syfte att förverkliga unionens mål bör reglerna om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål 
mellan Europeiska unionens medlemsstater förbättras och en konvention enligt bilagan bör 
därför upprättas. 
 

(2) Några av konventionens bestämmelser ligger inom tilllämpningsområdet för artikel 1 i 
rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal 
som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket 
Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen 
av Schengenregelverket(2). 
 

(3) Detta gäller artiklarna 3, 5, 6, 7, 12 och 23 och, i den mån de berör artikel 12, artiklarna 
15 och 16 och, i den mån den berör de artiklar som det hänvisas till, artikel 1. 
 

(4) De förfaranden som anges i avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Is-
land och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämp-
ningen och utvecklingen av Schengenregelverket(3) har iakttagits när det gäller dessa be-
stämmelser. 
 
 
 
______________ 
 
(1) Yttrande avgett den 17 februari 2000. 
(2) EGT L 176, 10.7.1999, s. 31. 
(3) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36. 
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(5) När antagandet av föreliggande akt anmäls till Republiken Island och Konungariket 
Norge i enlighet med artikel 8.2 a i ovannämnda avtal, kommer dessa båda stater att underrät-
tas särskilt om innehållet i artikel 29 om ikraftträdandet för Island och Norge och de kommer 
att uppmanas att, när de underrättar rådet och kommissionen om att alla konstitutionella krav 
har uppfyllts, lägga fram de relevanta förklaringarna enligt artikel 24 i konventionen. 
 

RÅDET HAR BESLUTAT att upprätta den konvention vars text bifogas och som denna dag 
har undertecknats av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, 
 

RÅDET REKOMMENDERAR att den antas av medlemsstaterna i enligt med deras respek-
tive konstitutionella bestämmelser, 
 

RÅDET UPPMANAR medlemsstaterna att inleda de förfaranden som skall tillämpas här-
vidlag före den 1 januari 2001. 
 

Utfärdad i Bryssel den 29 maj 2000. 

 
 

På rådets vägnar 
Ordförande 
A. Costa 

 
 

����� 
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KONVENTION, 

upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ömse-
sidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater 

 
DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA till denna konvention, Europeiska unionens 

medlemsstater, 
 

SOM HÄNVISAR till rådets akt om att upprätta konventionen om ömsesidig rättslig hjälp 
(tidigare inbördes rättshjälp) i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater, 
 

SOM ÖNSKAR förbättra det straffrättsliga samarbetet mellan unionens medlemsstater, utan 
att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om skydd av individens frihet, 
 

SOM UNDERSTRYKER medlemsstaternas gemensamma intresse av att säkerställa att den 
ömsesidiga rättsliga hjälpen mellan medlemsstaterna ges på ett snabbt och effektivt sätt som är 
förenligt med de grundläggande principerna i deras nationella lagstiftning och som iakttar de 
individens rättigheter och principer som innesluts i Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 
1950, 
 

SOM UTTRYCKER sitt förtroende för sina rättssystems uppbyggnad och tillämpning och 
för alla medlemsstaters förmåga att garantera en opartisk rättegång, 
 

SOM ÄR FAST BESLUTNA att komplettera den europeiska konventionen om ömsesidig 
rättslig hjälp i brottmål av den 20 april 1959 och andra gällande konventioner på detta område 
med en Europeiska unionens konvention, 
 

SOM ERKÄNNER att bestämmelserna i dessa konventioner förblir tillämpliga på alla frå-
gor som inte omfattas av den här konventionen, 
 

SOM BEAKTAR att medlemsstaterna fäster vikt vid att stärka det rättsliga samarbetet, sam-
tidigt som de fortsätter att tillämpa proportionalitetsprincipen, 
 

SOM ERINRAR OM att i denna konvention regleras ömsesidig rättslig hjälp i brottmål på 
grundval av principerna i 1959 års konvention, 
 

SOM KONSTATERAR att artikel 20 i den här konventionen omfattar vissa särskilda situa-
tioner som rör avlyssning av telemeddelanden, utan att ha någon inverkan på andra sådana si-
tuationer utanför konventionens räckvidd, 
 

SOM KONSTATERAR att de allmänna principerna i internationell rätt är tillämpliga i si-
tuationer som inte omfattas av denna konvention, 
 

SOM ERKÄNNER att denna konvention inte påverkar medlemsstaternas ansvar för att upp-
rätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten, och att det åligger varje medlemsstat 
att i enlighet med artikel 33 i Fördraget om Europeiska unionen bestämma på vilka villkor den 
kommer att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten, 
 

HAR ENATS OM FÖLJANDE 
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AVDELNING I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 

Sambandet med andra konventioner om 
ömsesidig rättslig hjälp 

1. Syftet med denna konvention är att 
komplettera bestämmelserna samt underlätta 
tillämpningen i Europeiska unionens med-
lemsstater av 
 

a) den europeiska konventionen om ömse-
sidig rättslig hjälp (tidigare inbördes rätts-
hjälp) i brottmål av den 20 april 1959, nedan 
kallad Europeiska konventionen om ömsesi-
dig rättslig hjälp, 
 

b) tilläggsprotokollet av den 17 mars 
1978 till Europeiska konventionen om ömse-
sidig rättslig hjälp, 
 

c) de bestämmelser om ömsesidig rättslig 
hjälp i brottmål i konventionen av den 
19 juni 1990 om tillämpning av Schengenav-
talet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaf-
fande av kontroller vid de gemensamma 
gränserna (nedan kallad tillämpningskonven-
tionen till Schengenavtalet) som inte upphävs 
enligt artikel 2.2, 
 

d) kapitel 2 i fördraget om utlämning och 
ömsesidig rättslig hjälp (tidigare inbördes 
rättshjälp) i brottmål mellan Konungariket 
Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och 
Konungariket Nederländerna av den 27 juni 
1962, ändrat genom protokollet av den 
11 maj 1974 (nedan kallat Beneluxfördraget) 
inom ramen för förbindelserna mellan med-
lemsstaterna i den ekonomiska unionen Be-
nelux. 
 

2. Den här konventionen påverkar inte till-
lämpligheten av mer förmånliga bestämmel-
ser i bilaterala eller multilaterala avtal mellan 
medlemsstater och inte heller, enligt artikel 
26.4 i Europeiska konventionen om ömsesi-
dig rättslig hjälp, sådana överenskommelser 
om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål som 
träffats på grundval av enhetlig lagstiftning 

eller enligt en särskild ordning som medger 
ömsesidigt verkställande av åtgärder för 
rättslig hjälp på deras respektive territorium. 
 

Artikel 2 

Bestämmelser som berör Schengenregelver-
ket 

1. Bestämmelserna i artiklarna 3, 5, 6, 7, 
12 och artikel 23, i den mån de berör artikel 
12, artiklarna 15 och 16 och, i den mån den 
berör de artiklar som det hänvisas till, artikel 
1, utgör åtgärder som ändrar eller bygger på 
de bestämmelser som avses i bilaga A till det 
avtal som ingåtts mellan Europeiska unio-
nens råd och Republiken Island och Ko-
nungariket Norge angående dessa båda sta-
ters associering till genomförandet, tillämp-
ningen och utvecklingen av Schengenregel-
verket(1). 
 

2. Bestämmelserna i artikel 49 a samt artik-
larna 52, 53 och 73 i tillämpningskonventio-
nen till Schengenavtalet skall upphöra att 
gälla. 
 

Artikel 3 

Förfaranden i samband med vilka rättslig 
hjälp också skall ges 

1. Ömsesidig rättslig hjälp skall också ges i 
förfaranden som inletts av administrativa 
myndigheter för sådana gärningar som är 
straffbara enligt den nationella lagstiftningen 
i den ansökande eller anmodade medlemssta-
ten, eller i båda, såsom överträdelser av rätts-
regler och då beslutet kan leda till förfaran-
den inför en domstol som är behörig att 
handlägga brottmål. 
 

2. Ömsesidig rättslig hjälp skall också ges i 
samband med straffrättsliga förfaranden och 
de förfaranden som avses i punkt 1, som hän-
för sig till gärningar eller överträdelser för 
vilka en juridisk person kan ställas till ansvar 
i den ansökande medlemsstaten. 
______________ 
 
 (1) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36. 
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Artikel 4 

Formaliteter och förfaranden för verkstäl-
landet av framställningar om ömsesidig 

rättslig hjälp 

1. När ömsesidig rättslig hjälp beviljas 
skall den anmodade medlemsstaten iaktta de 
formaliteter och förfaranden som uttryckli-
gen anges av den ansökande medlemsstaten, 
om inte annat föreskrivs i denna konvention 
och under förutsättning att dessa formaliteter 
och förfaranden inte strider mot de grundläg-
gande rättsprinciperna i den anmodade med-
lemsstaten. 
 

2. Den anmodade medlemsstaten skall 
verkställa framställningen om rättslig hjälp 
så snart som möjligt och skall ta största möj-
liga hänsyn till de rättegångsfrister och andra 
frister som anges av den ansökande med-
lemsstaten. Den ansökande medlemsstaten 
skall ange skälen till dessa frister. 
 

3. Om en framställningen inte alls eller en-
dast delvis kan verkställas i enlighet med den 
ansökande medlemsstatens krav, skall den 
anmodade medlemsstatens myndigheter utan 
dröjsmål underrätta den ansökande medlems-
statens myndigheter och ange på vilka villkor 
framställningen skulle kunna verkställas. 
Den ansökande och den anmodade medlems-
statens myndigheter kan därefter enas om att 
vidta ytterligare åtgärder som rör framställ-
ningarna, vid behov genom att göra åtgärder-
na avhängiga av dessa villkor. 
 

4. Om man kan förutse att den av den an-
sökande medlemsstaten fastställda tidsfristen 
för att framställningen skall kunna verkstäl-
las inte kan hållas, och om de skäl som avses 
i punkt 2, andra meningen, tydligt visar att 
varje försening kommer att leda till väsentli-
ga störningar av förfarandet i den ansökande 
medlemsstaten, skall den anmodade med-
lemsstatens myndigheter omgående meddela 
den beräknade tid som behövs för att verk-
ställa framställningen. Den ansökande med-
lemsstatens myndigheter skall omgående 
meddela om de ändå håller fast vid sin fram-
ställning. Den ansökande och den anmodade 
medlemsstatens myndigheter kan därefter 

komma överens om vilka ytterligare åtgärder 
som skall vidtas i fråga om framställningen. 
 
 
 

Artikel 5 

Översändande och delgivning av rätte-
gångshandlingar 

1. Varje medlemsstat skall översända rätte-
gångshandlingar som rör personer som vistas 
på en annan medlemsstats territorium direkt 
till dessa personer med post. 
 

2. Rättegångshandlingar får översändas ge-
nom den anmodade medlemsstatens behöriga 
myndigheter endast om 
 

a) adressen till den person för vilken hand-
lingarna är avsedd är okänd eller osäker, eller 
 

b) det enligt de rättegångsregler som är till-
lämpliga i den ansökande medlemsstaten 
krävs ett annat bevis för delgivning av hand-
lingen med adressaten än det bevis som kan 
erhållas med post, eller 
 

c) det inte har varit möjligt att delge hand-
lingen med post, eller 
 

d) den ansökande medlemsstaten har väl-
grundade skäl att anse att sändande med post 
inte skulle ge resultat eller är olämpligt. 
 

3. När det finns anledning att anta att 
adressaten inte förstår det språk som hand-
lingen är avfattad på, skall handlingen, eller 
åtminstone de viktigaste delarna av den, 
översättas till språket (något av språken) i 
den medlemsstat på vars territorium adressa-
ten vistas. Om den myndighet som har utfär-
dat rättegångshandlingen känner till att 
adressaten endast förstår ett annat språk, 
skall handlingen, eller åtminstone de vikti-
gaste delarna av den, översättas till detta and-
ra språk. 
 

4. Alla rättegångshandlingar skall åtföljas 
av ett meddelande om att adressaten hos den 
myndighet som har utfärdat handlingen eller 
hos andra myndigheter i den medlemsstaten 
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kan få upplysningar om sina rättigheter och 
skyldigheter när det gäller handlingen. Punkt 
3 skall också vara tillämplig på detta medde-
lande. 
 

5. Denna artikel skall inte påverka tillämp-
ningen av artiklarna 8, 9 och 12 i Europeiska 
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp 
samt artiklarna 32, 34 och 35 i Beneluxför-
draget. 
 
 
 

Artikel 6 

Översändande av framställningar om ömse-
sidig rättslig hjälp 

1. Framställningar om ömsesidig rättslig 
hjälp och sådant informationsutbyte på eget 
initiativ som avses i artikel 7 skall göras 
skriftligen, eller på annat sätt som gör det 
möjligt att få en skriftlig uppteckning, så att 
den mottagande medlemsstaten kan fastställa 
äktheten. Sådana framställningar skall göras 
direkt mellan de rättsliga myndigheter som 
har behörighet att inleda och verkställa dem 
på ett visst territorium, och skall besvaras 
genom samma kanaler om inte annat före-
skrivs i den här artikeln. 
 

All information som lämnas av en med-
lemsstat med tanke på lagföring inför en an-
nan medlemsstats domstol i den mening som 
avses i artikel 21 i Europeiska konventionen 
om ömsesidig rättslig hjälp och artikel 42 i 
Beneluxfördraget, kan göras genom direkta 
kontakter mellan de behöriga rättsliga myn-
digheterna. 
 

2. Punkt 1 skall inte påverka möjligheten 
att i särskilda fall sända eller återsända fram-
ställningar 
 

a) mellan en medlemsstats centrala myn-
dighet och en annan medlemsstats centrala 
myndighet, eller 
 

b) mellan en medlemsstats rättsliga myn-
dighet och en annan medlemsstats centrala 
myndighet. 
 

3. Trots vad som sägs i punkt 1 får Förena-
de kungariket respektive Irland, när de läm-
nar den underrättelse som föreskrivs i artikel 
27.2, förklara att framställningar och medde-
landen till dem skall skickas till dem via den 
centrala myndigheten i respektive land, i en-
lighet med vad som anges i förklaringen. 
Dessa båda medlemsstater får när som helst 
genom ytterligare en förklaring begränsa 
räckvidden av en sådan förklaring i syfte att 
ge större verkan åt punkt 1. De skall göra 
detta när bestämmelserna om ömsesidig 
rättslig hjälp i tillämpningskonventionen till 
Schengenavtalet sätts i kraft för dem. 
 

Varje medlemsstat får tillämpa ömsesidig-
hetsprincipen i fråga om ovan nämnda för-
klaringar. 
 

4. Varje framställning om ömsesidig rätts-
lig hjälp som är brådskande får för att vinna 
tid göras genom Internationella kriminalpo-
lisorganisationen (Interpol) eller varje organ 
som är behörigt enligt bestämmelser som an-
tagits i enlighet med Fördraget om Europeis-
ka unionen. 
 

5. Om den behöriga myndigheten för fram-
ställningar enligt artiklarna 12, 13 eller 14 i 
den ena medlemsstaten är en rättslig eller 
central myndighet och i den andra medlems-
staten en polis- eller tullmyndighet, får fram-
ställningar göras och besvaras direkt mellan 
dessa myndigheter. Punkt 4 är tillämplig på 
sådana kontakter. 
 

6. Om den behöriga myndigheten för fram-
ställningar om ömsesidig rättslig hjälp vid 
förfaranden enligt artikel 3.1 är en rättslig 
myndighet eller en central myndighet i en 
medlemsstat och en administrativ myndighet 
i den andra medlemsstaten, får framställning-
ar göras och besvaras direkt mellan dessa 
myndigheter. 

 
7. När de lämnar den underrättelse som an-

ges i artikel 27.2, får varje medlemsstat för-
klara att den inte är bunden av första me-
ningen i punkt 5 eller av punkt 6 i den här ar-
tikeln, eller någon av dem, eller att den en-
dast kommer att tillämpa dessa bestämmelser 
på vissa villkor, vilka den skall ange. En så-
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dan förklaring kan när som helst återkallas 
eller ändras. 
 

8. Följande framställningar eller underrät-
telser skall göras via medlemsstaternas cen-
trala myndigheter: 
 

a) Framställningar om tillfälligt överföran-
de eller transitering av frihetsberövade per-
soner enligt artikel 9 i den här konventionen, 
artikel 11 i Europeiska konventionen om öm-
sesidig rättslig hjälp och artikel 33 i Benelux-
fördraget, 
 

b) Utdrag ur straffregistren enligt artikel 
22 i Europeiska konventionen om ömsesidig 
rättslig hjälp och artikel 43 i Beneluxfördra-
get. Dock får framställningar om kopior av 
utdrag ur straffregistren och beslut som anges 
i artikel 4 i tilläggsprotokollet till Europeiska 
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp rik-
tas direkt till de behöriga myndigheterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 7 

Informationsutbyte på eget initiativ 

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
får inom ramen för sin nationella lagstiftning 
utan särskild framställning utbyta informa-
tion om såväl brott som sådana överträdelser 
av rättsregler som avses i artikel 3.1, om be-
straffningen av brottet eller handläggningen 
av överträdelsen omfattas av den mottagande 
myndighetens behörighet vid den tidpunkt då 
informationen lämnas. 
 

2. Den myndighet som tillhandahåller in-
formationen får, i enlighet med sin nationella 
lagstiftning, ställa villkor för den mottagande 
myndighetens användning av informationen. 
 

3. Den mottagande myndigheten skall vara 
bunden av dessa villkor. 

AVDELNING II 

FRAMSTÄLLNINGAR OM SÄRSKILDA 
FORMER AV ÖMSESIDIG RÄTTSLIG 

HJÄLP 

Artikel 8 

Återställande 

1. På begäran av den ansökande medlems-
staten och utan att det påverkar rättigheterna 
för tredje man i god tro, får den anmodade 
medlemsstaten ställa olagligt förvärvade fö-
remål till den ansökande statens förfogande i 
syfte att de skall återställas till den rätta äga-
ren. 
 

2. Vid tillämpningen av artiklarna 3 och 6 i 
Europeiska konventionen om ömsesidig 
rättslig hjälp, liksom artikel 24.2 och artikel 
29 i Beneluxfördraget, får den anmodade 
medlemsstaten, antingen före eller efter det 
att föremål överlämnas till den ansökande 
medlemsstaten avstå från dem, om detta kan 
underlätta återställandet av föremålen till den 
rätte ägaren. Rättigheterna för tredje man i 
god tro skall inte påverkas. 
 

3. Om den anmodade medlemsstaten avstår 
från föremålen innan dessa överlämnas till 
den ansökande medlemsstaten skall den inte 
göra anspråk på någon rätt till säkerhet eller 
annan regressrätt i kraft av lagbestämmelser-
na om skatt eller tull på dessa föremål. 
 

Ett sådant avstående som avses i punkt 
2 skall inte inverka på den anmodade med-
lemsstatens rätt att ta ut skatt eller tull hos 
den rätte ägaren. 
 
 
 
 

Artikel 9 

Tillfälligt överförande av frihetsberövade 
personer i utredningssyfte 

1. När det finns en överenskommelse mel-
lan de berörda medlemsstaternas behöriga 
myndigheter får en medlemsstat som har be-



 Nr 57 
  
   

525

gärt en utredning där det krävs att en person 
som är frihetsberövad på dess eget territori-
um är närvarande, tillfälligt överföra denna 
person till den medlemsstat där utredningen 
skall äga rum. 
 

2. Överenskommelsen skall omfatta villko-
ren för personens tillfälliga överförande samt 
den tidsfrist inom vilken han eller hon måste 
återföras till den ansökande medlemsstatens 
territorium. 
 

3. När den berörda personens samtycke till 
överförandet krävs skall en förklaring om 
samtycke eller en kopia av förklaringen om-
gående lämnas till den anmodade medlems-
staten. 
 

4. Tiden för frihetsberövande på den an-
modade medlemsstatens territorium skall av-
räknas från den tid som den berörda personen 
är eller kommer att vara frihetsberövad på 
den ansökande medlemsstatens territorium. 
 

5. Bestämmelserna i artikel 11.2 och 
11.3 samt artiklarna 12 och 20 i Europeiska 
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp 
skall i tillämpliga delar gälla för den här arti-
keln. 
 

6. När de lämnar den underrättelse som an-
ges i artikel 27.2 får varje medlemsstat för-
klara att det för en överenskommelse enligt 
punkt 1 i den här artikeln krävs samtycke en-
ligt punkt 3 i den här artikeln, eller att det 
krävs samtycke under vissa förutsättningar 
som anges i förklaringen. 
 
 
 
 

Artikel 10 

Förhör genom videokonferens 

1. Om en person befinner sig på en med-
lemsstats territorium och skall höras som 
vittne eller sakkunnig av en annan medlems-
stats rättsliga myndigheter får den senare sta-
ten, om det är omöjligt eller olämpligt för 
den person som skall förhöras att inställa sig 
personligen i den medlemsstaten, begära att 

förhöret äger rum genom videokonferens en-
ligt punkterna 2�8. 

 
2. Den anmodade medlemsstaten skall 

medge förhör genom videokonferens under 
förutsättning att denna metod inte strider mot 
dess grundläggande rättsprinciper och på 
villkor att tekniska hjälpmedel finns tillgäng-
liga för att genomföra förhöret. Om den an-
modade medlemsstaten inte har tillgång till 
de tekniska hjälpmedel som behövs för en 
videokonferens får den ansökande medlems-
staten ställa dessa till förfogande efter ömse-
sidig överenskommelse. 
 

3. I framställningar om förhör genom vi-
deokonferens skall, förutom den information 
som anges i artikel 14 i Europeiska konven-
tionen om ömsesidig rättslig hjälp och artikel 
37 i Beneluxfördraget, anges skälet till att det 
inte är önskvärt eller möjligt för vittnet eller 
den sakkunnige att vara närvarande personli-
gen samt namnet på den rättsliga myndighe-
ten och de personer som kommer att hålla 
förhöret. 
 

4. Den anmodade medlemsstatens rättsliga 
myndighet skall kalla den berörda personen 
att inställa sig enligt de förfaranden som an-
ges i landets lagstiftning. 
 

5. För förhör genom videokonferens skall 
följande bestämmelser gälla: 
 

a) Den anmodade medlemsstatens rättsliga 
myndighet skall vara närvarande vid förhö-
ret, vid behov biträdd av en tolk, och skall 
också vara ansvarig för att kontrollera både 
identiteten hos den person som skall höras 
och för att den anmodade medlemsstatens 
grundläggande rättsprinciper iakttas. Om den 
anmodade medlemsstatens rättsliga myndig-
het anser att den anmodade medlemsstatens 
grundläggande rättsprinciper åsidosätts under 
förhöret, skall den omedelbart vidta nödvän-
diga åtgärder för att säkerställa att förhöret 
fortsätter i enlighet med dessa principer. 
 

b) Den ansökande och den anmodade med-
lemsstatens behöriga myndigheter skall vid 
behov komma överens om åtgärder för att 
skydda den person som skall höras. 



 Nr 57 
  
   

526

c) Förhöret skall hållas direkt av eller under 
överinseende av den ansökande medlemssta-
tens rättsliga myndighet, i enlighet med den 
nationella lagstiftningen. 

 
d) På begäran av den ansökande medlems-

staten eller den person som skall höras, skall 
den anmodade medlemsstaten se till att den 
person som skall höras vid behov biträds av 
en tolk. 
 

e) Den person som skall höras får åberopa 
den rätt att inte vittna som han eller hon skul-
le ha enligt antingen den anmodade eller den 
ansökande medlemsstatens lagstiftning. 
 

6. Utan att det påverkar några överenskom-
na åtgärder för skydd av personer skall den 
anmodade medlemsstatens rättsliga myndig-
het efter förhörets slut upprätta ett protokoll 
med uppgifter om datum och plats för förhö-
ret, den hörda personens identitet och, om 
andra personer har deltagit i förhöret i den 
anmodade medlemsstaten, samtliga personers 
identitet och uppgift om i vilken egenskap de 
har deltagit, alla eventuella edsavläggelser 
samt under vilka tekniska omständigheter 
förhöret har ägt rum. Denna handling skall av 
den anmodade medlemsstatens behöriga 
myndighet översändas till den ansökande 
medlemsstatens behöriga myndighet. 
 

7. Den ansökande medlemsstaten skall er-
sätta den anmodade medlemsstaten för kost-
naderna för att upprätta en videolänk, kost-
naderna för driften av videolänken i den an-
modade medlemsstaten, arvode till tolkar 
som har tillhandahållits samt ersättning, in-
klusive för kostnader för resa inom den an-
modade medlemsstaten, till vittnen och sak-
kunniga, såvida inte den senare staten avstår 
från ersättning för en del av eller alla dessa 
utgifter. 
 

8. Varje medlemsstat skall vidta nödvändi-
ga åtgärder för att säkerställa att när vittnen 
eller sakkunniga som skall höras på dess ter-
ritorium i enlighet med denna artikel vägrar 
att vittna trots att de är skyldiga att göra det 
eller ger falskt vittnesmål skall den nationella 
lagstiftningen tillämpas, på samma sätt som 

om förhöret ägde rum i ett nationellt förfa-
rande. 

9. Medlemsstaterna får om de så önskar, 
om det är lämpligt och med godkännande av 
sina behöriga rättsliga myndigheter också 
tillämpa bestämmelserna i denna artikel på 
förhör genom videokonferens med en åtalad 
person. I sådana fall skall beslutet att hålla en 
videokonferens och hur den skall genomföras 
först fattas genom en överenskommelse mel-
lan de berörda medlemsstaterna, i enlighet 
med respektive stats nationella rätt och rele-
vanta internationella instrument, inbegripet 
1950 års europeiska konvention om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna. 
 

När de lämnar den underrättelse som avses 
i artikel 27.2, får varje medlemsstat förklara 
att den inte kommer att tillämpa första styck-
et. En sådan förklaring kan när som helst 
återkallas. 
 

Förhör får endast genomföras med den åta-
lades samtycke. Sådana regler som behövs 
för att skydda åtalade personers rättigheter 
skall antas av rådet i ett rättsligt bindande in-
strument. 
 

Artikel 11 

Förhör med vittnen och sakkunniga genom 
telefonkonferens 

1. Om en person befinner sig på en med-
lemsstats territorium och skall höras som 
vittne eller sakkunnig av en annan medlems-
stats rättsliga myndigheter, får den senare 
staten om så föreskrivs i dess nationella lag-
stiftning, begära bistånd från den förstnämn-
da medlemsstaten, så att förhöret kan äga 
rum genom telefonkonferens, enligt punkter-
na 2�5. 
 

2. Ett förhör genom telefonkonferens får 
endast äga rum om vittnet eller den sakkun-
nige samtycker till att förhöret hålls genom 
telefonkonferens. 
 

3. Den anmodade medlemsstaten skall 
medge förhör genom telefonkonferens, om 
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detta inte strider mot dess grundläggande 
rättsprinciper. 
 

4. En begäran om förhör genom telefon-
konferens skall, förutom den information 
som anges i artikel 14 i Europeiska konven-
tionen om ömsesidig rättslig hjälp och artikel 
37 i Beneluxfördraget, innehålla namnen på 
den rättsliga myndighet och de personer som 
kommer att leda förhöret samt uppgift om att 
vittnet eller den sakkunnige samtycker till att 
delta i ett förhör genom telefonkonferens. 
 

5. De berörda medlemsstaterna skall kom-
ma överens om de praktiska arrangemangen 
för förhöret. Den anmodade medlemsstaten 
skall då denna överenskommelse görs åta sig 
att 
 

a) meddela vittnet eller den sakkunnige om 
tid och plats för förhöret, 
 

b) kontrollera vittnets eller den sakkunni-
ges identitet, 
 

c) kontrollera att vittnet eller den sakkun-
nige samtycker till förhör genom telefonkon-
ferens. 
 

Den anmodade medlemsstaten får ställa 
som villkor för sitt samtycke, att bestämmel-
serna i artikel 10.5 och 10.8 skall gälla, fullt 
ut eller delvis. Om inte parterna kommer 
överens om något annat, skall bestämmelser-
na i artikel 10.7 gälla i tillämpliga delar. 
 
 
 
 
 

Artikel 12 

Kontrollerade leveranser 

1. Varje medlemsstat skall åta sig att det på 
begäran av en annan medlemsstat blir möjligt 
att tillåta kontrollerade leveranser på dess ter-
ritorium inom ramen för utredningar om brott 
som kan leda till utlämning. 
 

2. Beslut om att genomföra kontrollerade 
leveranser skall i varje enskilt fall fattas av 

den anmodade medlemsstatens behöriga 
myndigheter under iakttagande av den sta-
tens nationella lagstiftning. 
 

3. De kontrollerade leveranserna skall 
genomföras i enlighet med den anmodade 
medlemsstatens förfaranden. Befogenhet att 
agera, leda insatser och kontrollera dem skall 
åvila den medlemsstatens behöriga myndig-
heter. 
 
 
 
 

Artikel 13 

Gemensamma utredningsgrupper 

1. För ett särskilt syfte och för en begrän-
sad period, som kan förlängas med samtliga 
parters samtycke, får de behöriga myndighe-
terna i två eller flera medlemsstater genom 
en ömsesidig överenskommelse inrätta en 
gemensam utredningsgrupp för brottsutred-
ningar i en eller flera av de medlemsstater 
som inrättat gruppen. Gruppens sammansätt-
ning skall anges i överenskommelsen. 
 

En gemensam utredningsgrupp får i syn-
nerhet inrättas om 
 

a) en medlemsstats brottsutredningar krä-
ver komplicerade och krävande utredningar 
med anknytning till andra medlemsstater, 
 

b) flera medlemsstater genomför brottsut-
redningar där omständigheterna kräver sam-
ordnade, gemensamma åtgärder i de berörda 
medlemsstaterna. 
 

En framställning om inrättande av en ge-
mensam utredningsgrupp får göras av varje 
berörd medlemsstat. Utredningsgruppen skall 
inrättas i en av de medlemsstater där utred-
ningarna förväntas äga rum. 
 

2. Framställningar om att inrätta en gemen-
sam utredningsgrupp skall, förutom de upp-
gifter som finns angivna i de relevanta be-
stämmelserna i artikel 14 i Europeiska kon-
ventionen om ömsesidig rättslig hjälp i 
brottmål och i artikel 37 i Beneluxfördraget, 
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innehålla förslag till gruppens sammansätt-
ning. 

 
3. Den gemensamma utredningsgruppen 

skall vara verksam på territoriet i de med-
lemsstater som inrättar gruppen på följande 
villkor: 
 

a) Gruppens ledare skall företräda den be-
höriga myndighet som deltar i brottsutred-
ningar från den medlemsstat där gruppen är 
verksam. Gruppens ledare skall agera inom 
gränserna för sin befogenhet enligt nationell 
lagstiftning. 
 

b) Gruppen skall vara bunden av lagstift-
ningen i den medlemsstat där den är verk-
sam. Gruppens medlemmar skall utföra sina 
uppgifter under ledning av den person som 
avses i punkt a med beaktande av de villkor 
som fastställs av deras egna myndigheter i 
överenskommelsen om att inrätta gruppen. 
 

c) Den medlemsstat där gruppen är verk-
sam skall skapa de organisatoriska förutsätt-
ningarna för verksamheten. 
 

4. Medlemmar i den gemensamma utred-
ningsgruppen som kommer från andra med-
lemsstater än den medlemsstat där gruppen är 
verksam omnämns i denna artikel som "avde-
lade" till gruppen. 
 

5. Avdelade medlemmar i den gemensam-
ma utredningsgruppen skall ha rätt att närva-
ra när utredningsåtgärder vidtas i den med-
lemsstat där verksamheten äger rum. Emel-
lertid får gruppens ledare av särskilda skäl, i 
enlighet med lagstiftningen i den medlems-
stat där gruppen är verksam, fatta ett annat 
beslut. 
 

6. Avdelade medlemmar i den gemensam-
ma utredningsgruppen får, i enlighet med 
lagstiftningen i den medlemsstat där gruppen 
är verksam, av gruppens ledare anförtros vis-
sa utredningsåtgärder om detta har godkänts 
av de behöriga myndigheterna i den med-
lemsstat där verksamheten äger rum och den 
avdelande medlemsstaten. 

 

7. När det för den gemensamma utred-
ningsgruppens arbete krävs att det vidtas ut-
redningsåtgärder i någon av de medlemssta-
ter som har inrättat gruppen, får personer 
som avdelats till gruppen av den medlemssta-
ten begära att deras egna behöriga myndighe-
ter vidtar åtgärderna. Dessa åtgärder skall 
bedömas i denna medlemsstat enligt de vill-
kor som skulle gälla om åtgärderna begärdes 
i en inhemsk utredning. 
 

8. Om den gemensamma utredningsgrup-
pen behöver hjälp från en annan medlemsstat 
än de som har inrättat gruppen eller från en 
tredje stat, får de behöriga myndigheterna i 
den stat där verksamheten äger rum begära 
hjälp hos de behöriga myndigheterna i den 
andra berörda staten i enlighet med de rele-
vanta instrumenten eller arrangemangen. 
 

9. En medlem av den gemensamma utred-
ningsgruppen får i enlighet med sitt lands 
lagstiftning eller inom ramen för sin befo-
genhet förse den gemensamma gruppen med 
uppgifter som finns tillgängliga i den med-
lemsstat som har avdelat honom eller henne 
för de brottsutredningar som utförs av den 
gemensamma gruppen. 
 

10. Uppgifter som en medlem eller en av-
delad medlem i behörig ordning har erhållit 
under sitt deltagande i en gemensam utred-
ningsgrupp och som de berörda medlemssta-
ternas behöriga myndigheter inte på annat 
sätt har tillgång till får användas för följande 
ändamål: 
 

a) För de ändamål för vilka gruppen inrät-
tats. 
 

b) Med förbehåll för föregående medgi-
vande av den medlemsstat där informationen 
har blivit tillgänglig, för att upptäcka, utreda 
och beivra andra brott. Sådant medgivande 
får vägras endast om en sådan användning 
skulle äventyra brottsutredningar i den be-
rörda medlemsstaten eller om medlemsstaten 
i ett sådant fall skulle kunna vägra ömsesidig 
rättslig hjälp. 
 

c) För att förhindra ett överhängande och 
allvarligt hot mot allmän säkerhet och utan 
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att det påverkar tillämpningen av punkt b om 
en brottsutredning skulle inledas senare. 

d) För andra ändamål i den mån de med-
lemsstater som har inrättat gruppen kommer 
överens om detta. 
 

11. Andra befintliga bestämmelser eller ar-
rangemang om inrättande av gemensamma 
utredningsgrupper eller deras verksamhet på-
verkas inte av tillämpningen av bestämmel-
serna i denna artikel. 
 

12. I den mån de berörda medlemsstaternas 
lagstiftning eller bestämmelserna i rättsliga 
instrument som gäller dem emellan medger 
det, får arrangemang avtalas så att andra per-
soner än företrädare för de behöriga myndig-
heterna i de medlemsstater som har inrättat 
den gemensamma utredningsgruppen kan 
delta i gruppens verksamhet. Sådana perso-
ner kan till exempel vara tjänstemän i organ 
som inrättats enligt Fördraget om Europeiska 
unionen. De rättigheter som medlemmarna 
eller de avdelade medlemmarna av gruppen 
får enligt denna artikel skall inte gälla för 
dessa personer såvida inte något annat ut-
tryckligen fastställs i överenskommelsen. 
 

Artikel 14 

Hemliga utredningar 

1. Den ansökande och den anmodade med-
lemsstaten får enas om att bistå varandra i 
brottsutredningar som genomförs av polis-
män med hemlig eller falsk identitet (hemliga 
utredningar). 
 

2. Beslut om att göra en framställning skall 
i varje enskilt fall fattas av de behöriga myn-
digheterna i den anmodade medlemsstaten 
med vederbörlig hänsyn till dess nationella 
lagstiftning och förfaranden. De båda med-
lemsstaterna skall med vederbörlig hänsyn 
till sin nationella lagstiftning och sina natio-
nella förfaranden komma överens om den 
hemliga utredningens varaktighet, de närma-
re villkoren och de berörda polismännens 
rättsliga ställning. 
 

3. Hemliga utredningar skall genomföras i 
enlighet med den medlemsstats nationella 

lagstiftning och nationella förfaranden på 
vilkens territorium den hemliga utredningen 
äger rum. De deltagande medlemsstaterna 
skall samarbeta för att säkerställa att den 
hemliga utredningen förbereds och överva-
kas, och för att vidta säkerhetsarrangemang 
för de polismän som är verksamma under 
hemlig eller falsk identitet. 

 
4. När de lämnar den underrättelse som an-

ges i artikel 27.2 får varje medlemsstat för-
klara att den inte är bunden av denna artikel. 
En sådan förklaring kan när som helst åter-
kallas. 
 
 

Artikel 15 

Tjänstemäns straffrättsliga ansvar 

Under sådan verksamhet som avses i artik-
larna 12�14, skall tjänstemän från en annan 
medlemsstat än den medlemsstat där verk-
samheten äger rum likställas med tjänstemän 
i den stat där verksamheten äger rum när det 
gäller brott som de utsätts för eller begår. 
 
 

Artikel 16 

Tjänstemäns civilrättsliga ansvar 

1. När tjänstemän från en medlemsstat är 
verksamma i en annan medlemsstat i enlighet 
med artiklarna 12-14, skall den första med-
lemsstaten vara ansvarig för skador som des-
sa kan ha vållat i samband med uppdraget, i 
enlighet med lagstiftningen i den medlems-
stat på vars territorium tjänstemännen är 
verksamma. 
 

2. Den medlemsstat på vars territorium de 
skador som avses i punkt 1 orsakas skall er-
sätta skadorna enligt de villkor som gäller för 
skada som orsakats av dess egna tjänstemän. 
 

3. Den medlemsstat vars tjänstemän har or-
sakat en person skada på någon annan med-
lemsstats territorium skall fullt ut ersätta den 
senare staten för det belopp som denna beta-
lat ut till de skadelidande eller deras rättsin-
nehavare. 
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4. Utan att det påverkar rättigheterna gent-
emot tredje man och utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 3, skall varje med-
lemsstat i de fall som nämns i punkt 1 avstå 
från att kräva ersättning för skador den vål-
lats av en annan medlemsstat. 

 
 
 
 
 

VDELNING III 

AVLYSSNING AV TELEMEDDELANDEN 

Artikel 17 

Myndigheter som är behöriga att beordra 
avlyssning av telemeddelanden 

Vid tillämpningen av bestämmelserna i ar-
tiklarna 18-20 skall med behörig myndighet 
avses en rättslig myndighet eller, om en rätts-
lig myndighet inte har någon behörighet på 
det område som omfattas av dessa bestäm-
melser, en motsvarande behörig myndighet 
som har angivits enligt artikel 24.1 e och som 
verkar i samband med en brottsutredning. 
 
 
 
 

Artikel 18 

Framställningar om avlyssning av telemed-
delanden 

1. I brottsutredningssyfte får en behörig 
myndighet i den ansökande medlemsstaten i 
enlighet med villkoren i sin nationella lag-
stiftning göra en framställning till en behörig 
myndighet i den anmodade medlemsstaten 
om 
 

a) avlyssning och omedelbara överföranden 
av telemeddelanden till den ansökande med-
lemsstaten, eller 
 

b) avlyssning, upptagning och därpå föl-
jande överföring av upptagningen av tele-
meddelanden till den ansökande medlemssta-
ten. 

2. Framställningar enligt punkt 1 får göras 
när den person vars telemeddelanden skall 
avlyssnas befinner sig i 
 

a) den ansökande medlemsstaten och den 
medlemsstaten behöver tekniskt bistånd från 
den anmodade medlemsstaten för att avlyss-
na personens meddelanden, 
 

b) den anmodade medlemsstaten och per-
sonens meddelanden kan avlyssnas i den 
medlemsstaten, 
 

c) en tredje medlemsstat som har informe-
rats enligt artikel 20.2 a, och den ansökande 
medlemsstaten behöver tekniskt bistånd från 
den anmodade medlemsstaten för att avlyss-
na personens meddelanden. 
 

3. Med avvikelse från bestämmelserna i ar-
tikel 14 i Europeiska konventionen om ömse-
sidig rättslig hjälp och artikel 37 i Benelux-
fördraget, skall framställningar enligt denna 
artikel innehålla följande: 
 

a) Uppgift om vilken myndighet som gör 
framställningen. 
 

b) Bekräftelse på att en laglig order om av-
lyssning har givits i samband med en brotts-
utredning. 
 

c) Information som gör det möjligt att in-
formera den person som avlyssningen avser. 
 

d) Uppgift om vilken brottslig handling 
som är under utredning. 
 

e) Hur lång tid som avlyssning önskas. 
 

f) Om möjligt tillräckliga tekniska data, 
särskilt det relevanta anslutningsnumret inom 
nätet, för att säkerställa att framställningen 
kan efterkommas. 
 

4. En framställning enligt punkt 2 b skall 
också innehålla en faktasammanställning. 
Den anmodade medlemsstaten får begära in 
alla ytterligare uppgifter som behövs för att 
den skall kunna avgöra om den skulle vidta 
den begärda åtgärden i ett liknande inhemskt 
fall. 
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5. Den anmodade medlemsstaten skall åta 
sig att efterkomma framställningar enligt 
punkt 1 a enligt följande: 
 

a) Om framställningen görs enligt punkt 
2 a och 2 c så snart som den har fått de upp-
gifter som avses i punkt 3. Den anmodade 
medlemsstaten får tillåta avlyssningen utan 
ytterligare formaliteter. 
 

b) Om framställningen görs enligt punkt 
2 b, så snart som den har fått de uppgifter 
som avses i punkterna 3 och 4 och om den 
begärda åtgärden skulle ha vidtagits i ett lik-
nande inhemskt fall. Den anmodade med-
lemsstaten får ställa samma villkor för sitt bi-
fall som den skulle tillämpa när det gäller att 
vidta sådana åtgärder i ett liknande inhemskt 
fall. 
 

6. Om ett omedelbart överförande inte är 
möjligt skall den anmodade medlemsstaten 
åta sig att behandla framställningar enligt 
punkt 1 b så snart som den fått uppgifterna i 
punkterna 3 och 4, om den begärda åtgärden 
skulle ha vidtagits i ett liknande inhemskt 
fall. Den anmodade medlemsstaten får ställa 
samma villkor för sitt bifall som den skulle 
tillämpa när det gäller att vidta sådana åtgär-
der i ett liknande inhemskt fall. 
 

7. När de lämnar den underrättelse som an-
ges i artikel 27.2 får varje medlemsstat för-
klara att den är bunden av punkt 6 enbart om 
den inte kan tillhandahålla ett omedelbart 
överförande. I detta fall får de övriga med-
lemsstaterna tillämpa principen om ömsesi-
dighet. 
 

8. När en framställning görs enligt punkt 
1 b får den ansökande medlemsstaten, om 
den har ett särskilt skäl till detta, även begära 
en utskrift av upptagningen. Den anmodade 
medlemsstaten skall pröva sådana framställ-
ningar i enlighet med sin nationella lagstift-
ning och nationella förfaranden. 
 

9. Den medlemsstat som mottar de uppgif-
ter som avses i punkterna 3 och 4 skall be-
handla dessa uppgifter konfidentiellt i enlig-
het med sin nationella lagstiftning. 

 

Artikel 19 

Avlyssning av telemeddelanden på det na-
tionella territoriet genom förmedling av 

tjänsteleverantörer 

1. Medlemsstaterna skall se till att sådana 
system för telemeddelande som hanteras via 
en nätport på deras territorium och som för 
laglig avlyssning av meddelanden från en 
person som befinner sig i en annan medlems-
stat inte är direkt tillgängliga på den med-
lemsstatens territorium, får göras direkt till-
gängliga för laglig avlyssning som utförs av 
den medlemsstaten genom förmedling av en 
utsedd tjänsteleverantör som befinner sig på 
dess territorium. 
 

2. I det fall som avses i punkt 1 skall en 
medlemsstats behöriga myndigheter, för 
brottsutredningsändamål och i överensstäm-
melse med tillämplig nationell lag och under 
förutsättning att den person som avlyssning-
en avser befinner sig i den medlemsstaten, ha 
rätt att utföra avlyssningen genom förmed-
ling av en utsedd tjänsteleverantör som be-
finner sig på dess territorium utan att blanda 
in den medlemsstat på vars territorium nät-
porten är belägen. 
 

3. Punkt 2 skall också tillämpas när avlyss-
ningen genomförs efter en framställning en-
ligt artikel 18.2 b. 
 

4. Ingen bestämmelse i denna artikel skall 
hindra en medlemsstat från att göra en fram-
ställning till en medlemsstat på vars territori-
um nätporten finns om att utföra laglig av-
lyssning av telemeddelanden i enlighet med 
artikel 18, i synnerhet om det inte finns nå-
gon förmedlare i den ansökande medlemssta-
ten. 
 
 

Artikel 20 

Avlyssning av telemeddelanden på en annan 
medlemsstats territorium utan tekniskt bi-

stånd från en annan medlemsstat 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de allmänna principerna i internationell rätt 
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eller bestämmelserna i artikel 18.2 c, skall 
skyldigheterna enligt denna artikel gälla av-
lyssningsorder som ges eller godkänns av 
den behöriga myndigheten i en medlemsstat 
under brottsutredningar som kännetecknas av 
att vara en utredning som görs efter det att ett 
visst brott har begåtts, däribland försök till 
brott om de är straffbara enligt nationell lag-
stiftning, i syfte att identifiera, gripa, under-
rätta om misstanke, åtala eller döma de an-
svariga personerna. 

 
2. Om en medlemsstats behöriga myndighet 

(den "avlyssnande medlemsstaten") har gett 
tillstånd till avlyssning av telemeddelande för 
en brottsutredning och den person som enligt 
avlyssningsbeslutet skall avlyssnas har en tele-
adress som används på en annan medlemsstats 
territorium (den "underrättade medlemssta-
ten") från vilken inget tekniskt bistånd behövs 
för att genomföra avlyssningen, skall den 
förstnämnda medlemsstaten informera den 
andra medlemsstaten om avlyssningen 
 

a) före avlyssningen, om den redan före be-
slutet om avlyssning vet att den person som 
avlyssningen avser befinner sig på den andra 
medlemsstatens territorium, 
 

b) i andra fall omedelbart efter det att den 
blir medveten om att den person som avlyss-
ningen avser befinner sig på den andra med-
lemsstatens territorium. 
 

3. Den information som den avlyssnande 
medlemsstaten skall meddela skall innehålla 
 

a) uppgift om vilken myndighet som beord-
rat avlyssningen, 
 

b) bekräftelse på att ett lagligt beslut om 
avlyssning har fattats i samband med en 
brottsutredning, 
 

c) uppgifter för att kunna identifiera den 
person som avlyssningen avser, 
 

d) uppgift om vilken brottslig handling som 
är under utredning, 
 

e) hur lång tid som avlyssningen beräknas 
pågå. 

4. Följande förfarande skall tillämpas när 
en medlemsstat underrättas enligt punkterna 
2 och 3: 
 

a) Så snart som den underrättade medlems-
statens behöriga myndighet har mottagit den 
information som anges i punkt 3, skall den 
utan dröjsmål och senast inom 96 timmar 
kontakta den avlyssnande medlemsstaten för 
att 

 
i) ge sitt tillstånd till att avlyssningen 

genomförs eller fortsätts. Den underrättade 
medlemsstaten kan ge sitt samtycke på sam-
ma villkor som skulle ha tillämpats i ett lik-
nande inhemskt fall, 
 

ii) kräva att avlyssningen inte genomförs 
eller att den skall avslutas om avlyssningen 
inte är tillåten enligt den underrättade med-
lemsstatens nationella lagstiftning, eller av de 
skäl som anges i artikel 2 i Europeiska kon-
ventionen om ömsesidig rättslig hjälp. Om 
den underrättade medlemsstaten ställer ett 
sådant krav skall den skriftligen ange skälen 
för sitt beslut, 
 

iii) i de fall som avses i led ii, kräva att allt 
som redan avlyssnats när personen i fråga be-
fann sig på dess territorium inte får användas 
eller bara får användas på sådana villkor som 
den anger. Den underrättade medlemsstaten 
skall informera den avlyssnande medlemssta-
ten om skälen för dessa villkor, 
 

iv) kräva att en kort förlängning på upp till 
högst åtta dagar utöver den ursprungliga tids-
fristen på 96 timmar skall avtalas med den 
avlyssnande medlemsstaten för att genomfö-
ra interna förfaranden enligt sin nationella 
lagstiftning. Den underrättade medlemsstaten 
skall skriftligen meddela den avlyssnande 
medlemsstaten de villkor som enligt den un-
derrättade medlemsstatens lagstiftning moti-
verar den begärda förlängningen av tidsfris-
ten. 
 

b) Fram till dess att den underrättade med-
lemsstaten har fattat ett beslut enligt led a i 
eller ii får den avlyssnande medlemsstaten 
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i) fortsätta avlyssningen, men 
 
ii) inte använda det redan avlyssnade mate-

rialet, utom 
 

� när något annat har överenskommits 
mellan de berörda medlemsstaterna, eller 
 

� för att vidta brådskande åtgärder för att 
avvärja en överhängande och allvarlig fara 
för allmän säkerhet. Den underrättade med-
lemsstaten skall informeras om all sådan an-
vändning och om de skäl som motiverar den. 
 

c) Den underrättade medlemsstaten får be-
gära en sammanfattning av de faktiska om-
ständigheterna i målet och ytterligare uppgif-
ter som är nödvändiga för att den skall kunna 
besluta om avlyssningen skulle tillåtas i ett 
liknande inhemskt fall. En sådan begäran på-
verkar inte tillämpningen av led b, såvida 
inte annat avtalats mellan den underrättade 
medlemsstaten och den avlyssnande med-
lemsstaten. 
 

d) Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som behövs för att säkerställa att ett svar kan 
ges inom 96-timmarsperioden. De skall för 
detta ändamål utse kontaktpunkter som skall 
vara i tjänst dygnet runt och inbegripa dessa i 
sina förklaringar enligt artikel 24.1 e. 
 

5. Den underrättade medlemsstaten skall 
behandla de uppgifter som lämnats enligt 
punkt 3 konfidentiellt, i enlighet med sin na-
tionella lagstiftning. 
 

6. Om en avlyssnande medlemsstat anser 
att de uppgifter som skall lämnas enligt 
punkt 3 är av särskilt känslig art, får de över-
föras till den behöriga myndigheten via en 
särskild myndighet om det finns en bilateral 
överenskommelse mellan de berörda med-
lemsstaterna. 
 

7. När de lämnar den underrättelse som an-
ges i artikel 27.2 eller när som helst därefter, 
får varje medlemsstat förklara att den inte 
kommer att behöva uppgifter om avlyssning-
ar enligt den här artikeln. 
 
 

Artikel 21 

Ansvar för teleoperatörers kostnader 

Kostnader som teleoperatörer eller tjänste-
leverantörer åsamkas när de verkställer fram-
ställningar enligt artikel 18 skall bäras av den 
ansökande medlemsstaten. 
 
 

Artikel 22 

Bilaterala överenskommelser 

Ingen bestämmelse i denna avdelning skall 
utesluta bilaterala eller multilaterala överens-
kommelser mellan medlemsstaterna i syfte 
att underlätta utnyttjandet av befintliga och 
framtida tekniska möjligheter till laglig av-
lyssning av telemeddelanden. 
 
 
 

AVDELNING IV 

Artikel 23 

Skydd av personuppgifter 

1. Personuppgifter som överförs enligt 
denna konvention kan användas av de motta-
gande medlemsstaterna 
 

a) för förfaranden på vilka denna konven-
tion är tillämplig, 
 

b) för andra judiciella och administrativa 
förfaranden som har direkt samband med de 
förfaranden som avses under punkt a, 
 

c) för att avvärja ett överhängande och all-
varligt hot mot allmän säkerhet, 
 

d) för övriga ändamål endast om den över-
förande medlemsstaten dessförinnan gett sitt 
samtycke, såvida inte den berörda medlems-
staten har inhämtat den registrerade perso-
nens samtycke. 
 

2. Den här artikeln skall också gälla för 
personuppgifter som inte överförs men er-
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hålls på annat sätt i enlighet med denna kon-
vention. 
 

3. Den medlemsstat som meddelar uppgif-
ter kan i det enskilda fallet begära att den 
medlemsstat som mottagit personuppgifterna 
ger upplysningar om hur de har använts. 
 

4. Där villkor för användningen av person-
uppgifter har ställts i enlighet med artikel 
7.2, artikel 18.5 b, artikel 18.6 eller 18.4 skall 
dessa villkor ha företräde. Har inga sådana 
villkor ställts gäller den här artikeln. 

 
5. Bestämmelserna i artikel 13.10 skall ha 

företräde framför denna artikel när det gäller 
uppgifter som erhållits i enlighet med artikel 
13. 
 

6. Den här artikeln gäller inte personupp-
gifter som erhållits av en medlemsstat i en-
lighet med denna konvention och som härrör 
från den medlemsstaten. 
 

7. Luxemburg får, när landet undertecknar 
denna konvention, förklara att när person-
uppgifter lämnats till en annan medlemsstat 
av Luxemburg i enlighet med denna konven-
tion skall följande gälla: 
 

Luxemburg får, om inte annat följer av 
punkt 1 c, beträffande ett enskilt fall kräva att 
personuppgifterna, om medlemsstaten inte 
har inhämtat den registrerade personens sam-
tycke, endast med föregående samtycke från 
Luxemburg får användas för de ändamål som 
avses i punkt 1 a och 1 b när det gäller förfa-
randen för vilka Luxemburg hade kunnat 
vägra eller begränsa överföringen eller an-
vändningen av personuppgifterna i enlighet 
med bestämmelserna i denna konvention el-
ler i de instrument som avses i artikel 1. 
 

Om Luxemburg vägrar att bifalla en begä-
ran från en medlemsstat i enlighet med punkt 
1 måste det ange skälen till beslutet skriftli-
gen. 

 
 
 
 
 

AVDELNING V 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 24 

Förklaringar 

1. Varje medlemsstat skall, när den lämnar 
den underrättelse som avses i artikel 27.2, 
avge en förklaring i vilken den anger vilka 
myndigheter som, förutom de som anges i 
den Europeiska konventionen om inbördes 
rättshjälp i brottmål och Beneluxfördraget, är 
behöriga när det gäller tillämpningen av den-
na konvention och tillämpningen mellan 
medlemsstaterna av bestämmelserna om öm-
sesidig rättslig hjälp i brottmål i de rättsakter 
som avses i artikel 1.1, särskilt med uppgift 
om 
 

a) sådana behöriga administrativa myndig-
heter eller organ som avses i artikel 3.1, om 
det finns några sådana, 
 

b) en eller flera centrala myndigheter för 
tillämpningen av artikel 6, samt de myndig-
heter som är behöriga att handlägga fram-
ställningar enligt artikel 6.8, 
 

c) de polis- eller tullmyndigheter som är 
behöriga för tillämpningen av artikel 6.5, om 
det finns några sådana, 
 

d) de administrativa myndigheter som är 
behöriga för tillämpningen av artikel 6.6, om 
det finns några sådana, och 

 
e) den myndighet eller de myndigheter som 

är behörig (a) för tillämpningen av artiklarna 
18�19 och artikel 20.1�20.4. 
 

2. Förklaringar enligt punkt 1 kan när som 
helst ändras, helt eller delvis, enligt samma 
förfarande. 
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Artikel 25 

Reservationer 

Inga reservationer får göras mot den här 
konventionen, utom där det uttryckligen sägs 
i bestämmelserna att det är möjligt. 
 
 
 
 

Artikel 26 

Territoriell tillämpning 

Denna konventions tillämpning på Gibral-
tar kommer att träda i kraft när den europeis-
ka konventionen om ömsesidig rättslig hjälp 
har utsträckts till Gibraltar. 
 

Förenade kungariket skall skriftligen med-
dela rådets ordförande när det önskar tilläm-
pa konventionen på Kanalöarna och Isle of 
Man, efter det att den europeiska konventio-
nen om ömsesidig rättslig hjälp har utsträckts 
till dessa territorier. Ett beslut om denna be-
gäran skall fattas av rådet genom enhälligt 
beslut av medlemmarna. 
 
 
 
 

Artikel 27 

Ikraftträdande 

1. Denna konvention skall antas av med-
lemsstaterna i enlighet med deras konstitu-
tionella bestämmelser. 
 

2. Medlemsstaterna skall underrätta gene-
ralsekreteraren för Europeiska unionens råd 
när de förfaranden som föreskrivs i författ-
ningen för antagande av denna konvention 
har slutförts. 
 

3. Nittio dagar efter det att den underrättel-
se som avses i punkt 2 har lämnats av den åt-
tonde stat, som såsom varande medlem i Eu-
ropeiska unionen vid den tidpunkt när rådet 
antar akten om att upprätta denna konvention 

fullgör denna formalitet, träder denna kon-
vention i kraft i de åtta staterna i fråga. 
 

4. En underrättelse av en medlemsstat efter 
mottagande av den åttonde underrättelsen en-
ligt punkt 2 skall ha som verkan att denna 
konvention träder i kraft nittio dagar efter 
den underrättelsen mellan denna medlemsstat 
och de medlemsstater för vilka konventionen 
redan har trätt i kraft. 
 

5. Innan denna konvention träder i kraft en-
ligt punkt 3 får varje medlemsstat, i samband 
med den underrättelse som avses i punkt 2 el-
ler vid varje annan tidpunkt därefter, förklara 
att konventionen skall gälla den medlemssta-
tens förbindelser med de medlemsstater som 
har lämnat samma förklaring. Sådana förklar-
ingar skall börja gälla nittio dagar efter det 
att de har deponerats. 
 

6. Denna konvention skall tillämpas på 
ömsesidig rättslig hjälp som inleds efter den 
dag då den träder i kraft eller börjar tillämpas 
enligt punkt 5 mellan medlemsstaterna i frå-
ga. 
 
 
 
 

Artikel 28 

Anslutning av nya medlemsstater 

1. Denna konvention är öppen för anslut-
ning av varje stat som blir medlem i Europe-
iska unionen. 
 

2. Texten till denna konvention, såsom den 
utarbetas av Europeiska unionens råd, skall 
äga giltighet på den anslutande medlemssta-
tens språk. 
 

3. Anslutningsinstrumenten skall deponeras 
hos depositarien. 
 

4. Denna konvention skall, i förhållande till 
varje stat som ansluter sig till den, träda i 
kraft nittio dagar efter det att staten har de-
ponerat sitt anslutningsinstrument eller, om 
konventionen vid den tidpunkten ännu inte 
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har trätt i kraft, den dag när konventionen 
träder i kraft. 
 

5. Om denna konvention ännu inte har trätt 
i kraft när en anslutande stat deponerar sitt 
anslutningsinstrument, skall artikel 27.5 till-
lämpas på denna stat. 
 
 
 

Artikel 29 

Ikraftträdande för Island och Norge 

1. Utan att det påverkar artikel 8 i avtalet 
mellan Europeiska unionens råd och Repu-
bliken Island och Konungariket Norge om 
dessa båda staters associering till genomfö-
randet, tillämpningen och utvecklingen av 
Schengenregelverket (associeringsavtalet) 
skall de bestämmelser till vilka det hänvisas i 
artikel 2.1, träda i kraft för Island och Norge 
90 dagar efter det att rådet och kommissio-
nen enligt artikel 8.2 i associeringsavtalet 
mottagit underrättelse om att Island och Nor-
ge uppfyllt de konstitutionella kraven, när det 
gäller deras ömsesidiga förbindelser med de 
medlemsstater för vilka konventionen redan 
har trätt i kraft enligt artikel 27.3 eller 27.4. 
 

2. Om denna konvention träder i kraft för 
en medlemsstat efter det datum då de be-
stämmelser som det hänvisas till i artikel 
2.1 har trätt i kraft för Island och Norge skall 
dessa bestämmelser vara tillämpliga även i 
de ömsesidiga förbindelserna mellan den 
medlemsstaten och Island och Norge. 
 

3. De bestämmelser till vilka det hänvisas i 
artikel 2.1 skall i alla händelser inte vara bin-

dande för Island och Norge före det datum 
som skall fastställas enligt artikel 15.4 i asso-
cieringsavtalet. 
 

4. Utan att det påverkar punkterna 1, 2 och 
3 skall de bestämmelser som det hänvisas till 
i artikel 2.1 träda i kraft för Island och Norge 
senast det datum då denna konvention träder 
i kraft för den femtonde stat som är medlem i 
Europeiska unionen vid den tidpunkt då rådet 
antar den akt genom vilken konventionen 
upprättas. 
 
 
 

Artikel 30 

Depositarie 

1. Generalsekreteraren för Europeiska uni-
onens råd skall vara depositarie för denna 
konvention. 
 

2. Depositarien skall i Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning offentliggöra 
uppgifter om antagande och anslutning till 
konventionen, förklaringar och förbehåll 
samt alla andra underrättelser som rör denna 
konvention. 
 

Som skedde i Bryssel den tjugonionde maj 
tjugohundra i ett enda exemplar på danska, 
engelska, finska, franska, grekiska, iriska, 
italienska, nederländska, portugisiska, spans-
ka, svenska och tyska språken, varvid varje 
text äger samma giltighet, och detta exemplar 
skall deponeras i arkivet hos generalsekreta-
riatet för Europeiska unionens råd. General-
sekreteraren skall överlämna en bestyrkt ko-
pia därav till varje medlemsstat. 
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Rådets förklaring till artikel 10.9 

 
När rådet överväger att anta ett sådant instrument som avses i artikel 10.9 skall rådet respek-

tera medlemsstaternas skyldigheter enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande friheterna. 
 

����� 
 
 
 
 
 

Förenade kungarikets förklaring till artikel 20 

 
Denna förklaring skall utgöra en överenskommen, integrerad del av konventionen 
I Förenade kungariket skall artikel 20 tillämpas på beslut om avlyssning som har utfärdats 

av ministern till polisen eller tullen (HM Customs and Excise) om, i enlighet med den natio-
nella lagstiftningen om avlyssning av telemeddelanden, det uttalade syftet med beslutet är att 
utreda allvarliga brott. Det skall även tillämpas på beslut som utfärdats till säkerhetstjänsten 
när den, i enlighet med den nationella lagstiftningen, bistår i en brottsutredning av det slag 
som anges i artikel 20.1 och som genomförs av polisen eller tullen. 
 

����� 
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Meddelande från Europeiska unionens råds generalsekreterare i enlighet med artikel 30.2 i 
konventionen, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska uni-

onen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater 

(2000/C 197/02) 
 

I samband med undertecknandet den 29 maj 2000 av konventionen, upprättad av rådet på 
grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i 
brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater, avgav Storhertigdömet Luxemburg föl-
jande förklaring i enlighet med artikel 23.7 i konventionen: 
 

"I enlighet med bestämmelserna i artikel 23 i den i Bryssel den 29 maj 2000 undertecknade 
konventionen, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska unio-
nen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (nedan 
kallad konventionen) förklarar Storhertigdömet Luxemburgs regering att när personuppgifter 
översänds till en annan medlemsstat från Storhertigdömet Luxemburg får i enlighet med kon-
ventionen Storhertigdömet Luxemburg, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 23.1 c 
i konventionen beträffande ett enskilt fall, kräva att personuppgifterna, om medlemsstaten inte 
har inhämtat den berörda personens samtycke, endast med föregående samtycke från Storher-
tigdömet Luxemburg används för de ändamål som avses i artikel 23.1 a och b i konventionen 
när det gäller förfaranden för vilka Storhertigdömet Luxemburg hade kunnat vägra eller be-
gränsa överföringen eller användningen av personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i 
denna konvention eller i de instrument som avses i artikel 1 i konventionen. 
 

Om Storhertigdömet Luxemburg för ett enskilt fall vägrar att bifalla en begäran om överfö-
ring från en medlemsstat i enlighet med bestämmelserna i punkt 1, kommer det att ange skälen 
till beslutet skriftligen." 
 
 
 
 
 



Arbetsministeriets meddelande

Nr 58

om offentliggörande av Internationella arbetsorganisationens rekommendation om främ-
jande av kooperation

Utfärdat i Helsingfors den 7 maj 2004

Arbetsministeriet meddelar att man härmed
offentliggör rekommendationen om främjan-
de av kooperation som antagits av Interna-
tionella arbetsorganisationen i Geneve den 20

juni 2002 och som regeringen har beslutat att
skall beaktas i den utsträckning det är möjligt
och lämpligt i det framtida lagstiftningsarbe-
tet.

Helsingfors den 7 maj 2004

Arbetsminister Tarja Filatov

Regeringssekreterare Liisa Saastamoinen
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                   Bilaga 
 
(Översättning) 
 

 

REKOMMENDATION NR 193  

om främjande av kooperation  

 
Internationella arbetsorganisationens all-

männa konferens, 
som har sammankallats till Genève av 

styrelsen för Internationella arbetsbyrån och 
som samlats där den 3 juni 2002 till sitt nit-
tionde möte, 

konstaterar kooperativens viktiga betydel-
se för skapandet av arbetstillfällen, utnytt-
jandet av resurser, investeringarna och de-
ras betydelse för ekonomin, 

 
konstaterar att kooperativ i olika former 

främjar alla människors möjligheter att full-
lödigt delta i den ekonomiska utvecklingen 
och samhällsutvecklingen,  

konstaterar att globaliseringen har med-
fört nya och olika slag av belastningar,  
problem, utmaningar och möjligheter för 
kooperativen och att en jämnare fördelning 
av nyttan av globaliseringen förutsätter 
starkare solidaritet mellan människorna på 
såväl nationell som internationell nivå,  
 

tar hänsyn till Internationella arbetsorga-
nisationens deklaration om grundläggande 
principer och rättigheter i arbetslivet, vilken 
Internationella arbetskonferensen antog vid 
sitt åttiosjätte möte (1998),   

tar hänsyn till de rättigheter och principer 
som ingår i Internationella arbetsorganisa-
tionens konventioner och rekommendatio-
ner, i synnerhet den konvention som gäller 
tvångs- eller obligatoriskt arbete (1930), 
den konvention som gäller facklig före-
ningsfrihet och skydd för facklig organisa-
tionsrätt (1948), den konvention som gäller 
tillämpningen av principerna för organisa-
tionsrätten och den kollektiva förhandlings-
rätten (1949), den konvention som gäller 
lika lön för män och kvinnor för arbete av 
lika värde (1951), den konvention som gäll-

 

RECOMMANDATION NO 193  

concernant la promotion des coopératives  

  
La Conférence générale de l'Organisation 

internationale du Travail, 
Convoquée à Genève par le Conseil 

d'administration du Bureau international du 
Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 2002, en 
sa quatre-vingt-dixième session; 

Reconnaissant l'importance des coopéra-
tives pour la création d'emplois, la mobili-
sation des ressources et la stimulation de 
l'investissement, ainsi que leur contribution 
à l'économie; 

Reconnaissant que les coopératives sous 
leurs différentes formes promeuvent la plus 
complète participation au développement 
économique et social de toute la population; 

Reconnaissant que la mondialisation est 
pour les coopératives source de pressions, 
problèmes, défis et opportunités nouveaux 
et différents et que des formes plus puis-
santes de solidarité humaine s'imposent aux 
niveaux national et international afin de fa-
voriser une répartition plus équitable des 
bienfaits de la mondialisation; 

Notant la Déclaration de l'OIT relative 
aux principes et droits fondamentaux au 
travail, adoptée par la Conférence interna-
tionale du Travail en sa quatre-vingt-
sixième session (1998); 

Notant les droits et les principes inscrits 
dans les conventions et recommandations 
internationales du travail, en particulier la 
convention sur le travail forcé, 1930; la 
convention sur la liberté syndicale et la pro-
tection du droit syndical, 1948; la conven-
tion sur le droit d'organisation et de négo-
ciation collective, 1949; la convention sur 
l'égalité de rémunération, 1951; la conven-
tion concernant la sécurité sociale (norme 
minimum), 1952; la convention sur l'aboli-
tion du travail forcé, 1957; la convention 
concernant la discrimination (emploi et pro-
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er minimistandard för social trygghet 
(1952), den konvention som gäller avskaf-
fande av tvångsarbete (1957), den konven-
tion som gäller diskriminering i fråga om 
anställning och yrkesutövning (1958), den 
konvention som gäller sysselsättningspoli-
tik (1964), den konvention som gäller mi-
nimiålder för tillträde till arbete (1973), den 
konvention och rekommendation som gäller 
organisationer av arbetande på landsbygden 
och deras roll i den ekonomiska och sociala 
utvecklingen (1975), den konvention och 
rekommendation som gäller yrkesvägled-
ning och yrkesutbildning vid utvecklingen 
av mänskliga resurser (1975), den rekom-
mendation som gäller sysselsättningspolitik 
(tilläggsbestämmelser) (1984), den rekom-
mendation som gäller allmänna förutsätt-
ningar för främjande av skapande av arbets-
tillfällen i små och medelstora företag 
(1998) och den konvention som gäller för-
bud mot och omedelbara insatser för att av-
skaffa de värsta formerna av barnarbete 
(1999), 

erinrar om den princip som skrivits in i 
Philadelpiadeklarationen: "Arbete är inte 
någon handelsvara",  

erinrar om att det primära målet för Inter-
nationella arbetsorganisationen är att alla 
arbetstagare överallt skall ha ett människo-
värdigt arbete, samt 

beslutar anta vissa förslag om främjande 
av kooperation, vilket utgör den fjärde 
punkten på mötets dagordning, och  
 
 

har beslutat att dessa förslag skall ta for-
men av en rekommendation samt  
 

antar denna den tjugonde dagen i juni 
månad år tjugohundratvå följande rekom-
mendation, som kan kallas 2002 års re-
kommendation om främjande av koopera-
tion.  
 

I. TILLÄMPNINGSOMRÅDE, DEFINI-
TION OCH MÅL  

 
1. Kooperativens verksamhet är känd 

inom alla delområden i det ekonomiska li-
vet. Denna rekommendation gäller alla ko-

fession), 1958; la convention sur la 
politique de l'emploi, 1964; la convention 
sur l'âge minimum, 1973; la convention et 
la recommandation sur les organisations de 
travailleurs ruraux, 1975; la convention et 
la recommandation sur la mise en valeur 
des ressources humaines, 1975; la recom-
mandation concernant la politique de l'em-
ploi (dispositions complémentaires), 1984; 
la recommandation sur la création d'emplois 
dans les petites et moyennes entreprises, 
1998; et la convention sur les pires formes 
de travail des enfants, 1999; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappelant le principe inscrit dans la Dé-

claration de Philadelphie selon lequel "le 
travail n'est pas une marchandise"; 

Rappelant que la mise en uvre du travail 
décent pour les travailleurs, où qu'ils se 
trouvent, est un objectif premier de l'Or-
ganisation internationale du Travail; 

Après avoir décidé d'adopter diverses 
propositions relatives à la promotion des 
coopératives, question qui constitue le 
quatrième point à l'ordre du jour de la ses-
sion; 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forme d'une recommanda-
tion, 

adopte, ce vingtième jour de juin deux 
mille deux, la recommandation ci-après, qui 
sera dénommée Recommandation sur la 
promotion des coopératives, 2002. 
 
 
I. CHAMP D'APPLICATION, DEFINITION 

ET OBJECTIFS 

 
1. Il est reconnu que les coopératives opè-

rent dans tous les secteurs de l'économie. La 
présente recommandation s'applique à 



 Nr 58 
  
   

 

542

operativ oavsett typ eller form. 
 

2. I denna rekommendation avses med 
"kooperativ" en självständig personsam-
manslutning, till vilken medlemmarna an-
sluter sig frivilligt för att med hjälp av det 
företag de äger gemensamt och styr demo-
kratiskt tillgodose sina ekonomiska, sociala 
och kulturella krav och uppnå sina ekono-
miska, sociala och kulturella mål.  

3. Främjande och stärkande av kooperati-
vens identitet bör basera sig på  

 
a) kooperativa värderingar, såsom egna 

initiativ, eget ansvar, demokrati, jämlikhet, 
rättvisa och solidaritet, samt på etiska vär-
deringar, såsom ärlighet, öppenhet, samhäl-
leligt ansvar och omsorg om andra männi-
skor, och på  

b) sådana kooperativa principer som ut-
vecklats av den internationella kooperativa 
rörelsen och som presenteras i bilagan till 
denna rekommendation. Dessa principer är 
frivilligt och öppet medlemskap, demokra-
tisk medlemsförvaltning, medlemmarnas 
ekonomiska medverkan, självständighet och 
oberoende, utbildning, praktik och informa-
tion, samarbete mellan kooperativa före-
ningar samt samhällssyn.  
 

4. I syfte att främja möjligheterna för ko-
operation bör alla länder, oavsett sin ut-
vecklingsnivå, vidta åtgärder med hjälp av 
vilka kooperativen och deras medlemmar 
kan  

a) skapa och utveckla sina förtjänstmöj-
ligheter samt hållbara människovärdiga ar-
betstillfällen,  

b) med hjälp av utbildning och praktik ut-
veckla sina mänskliga resurser samt sin 
allmänna medvetenhet om den kooperativa 
rörelsens värderingar, intressen och förde-
lar,  

c) främja sin affärsverksamhet samt inom 
den vidareutveckling av företagsamhet och 
företagsledning,  

d) stärka sin konkurrenskraft samt få till-
träde till marknaden och få institutionell fi-
nansiering,  

e) öka sina besparingar och investeringar,  
f) förbättra sin sociala och ekonomiska 

välfärd samtidigt som de beaktar behovet av 

toutes les catégories et formes de coopéra-
tives. 

2. Aux fins de la présente recommanda-
tion, le terme "coopérative" désigne une as-
sociation autonome de personnes volon-
tairement réunies pour satisfaire leurs aspi-
rations et besoins économiques, sociaux et 
culturels communs au moyen d'une entre-
prise dont la propriété est collective et où le 
pouvoir est exercé démocratiquement. 

3. La promotion et le renforcement de l'i-
dentité des coopératives devraient être en-
couragés sur la base: 

a) des valeurs coopératives, à savoir l'en-
traide, la responsabilité personnelle, la dé-
mocratie, l'égalité, l'équité, la solidarité ain-
si qu'une éthique fondée sur l'honnêteté, la 
transparence, la responsabilité sociale et 
l'altruisme; 

b) des principes coopératifs, tels qu'établis 
par le mouvement coopératif international 
et décrits dans l'annexe ci-jointe. Ces prin-
cipes sont les suivants: l'adhésion volontaire 
et ouverte à tous, le pouvoir démocratique 
exercé par les membres, la participation 
économique des membres, l'autonomie et 
l'indépendance, l'éducation, la formation et 
l'information, la coopération entre les coo-
pératives et l'engagement envers la collec-
tivité. 

4. Des mesures devraient être adoptées 
pour promouvoir le potentiel des coopéra-
tives dans tous les pays, quel que soit leur 
niveau de développement, afin d'aider 
celles-ci et leurs adhérents à: 

a) créer et développer des activités gé-
nératrices de revenus et des emplois décents 
et durables; 

b) mettre en valeur les ressources hu-
maines et développer la connaissance des 
valeurs, avantages et bienfaits du mouve-
ment coopératif par le biais de l'éducation et 
de la formation; 

c) développer leur potentiel économique, 
y compris leur capacité d'entreprendre et 
leurs aptitudes à la gestion; 

d) renforcer la compétitivité et accéder 
aux marchés et aux financements institu-
tionnels; 

e) accroître l'épargne et l'investissement; 
f) améliorer le bien-être social et écono-

mique, en tenant compte de la nécessité de 
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att undanröja alla former av diskriminering, 
g) främja en hållbar mänsklig utveckling, 

och  
h) etablera samt bredda en särkild livs-

kraftig och stark ekonomisk sektor, som 
omfattar kooperativen vilka reagerar på 
sammanslutningens sociala och ekonomiska 
behov. 

5. Med specialåtgärder bör det uppmunt-
ras till att kooperativen i egenskap av före-
tag och organisationer med en solidarisk 
grund genom sitt agerande förmår tillfreds-
ställa medlemmarnas och samhällets behov 
samt möjliggöra deltagande i samhället för 
de grupper som har det sämst ställt.  
 
 
 
 

II. POLITISKA RAMAR OCH REGER-
INGARNAS ROLL  

6. Utöver en stark offentlig och privat 
sektor behöver ett balanserat samhälle en 
kraftfull sektor som baserar sig på koopera-
tion, inbördes och annat samhälleligt sam-
arbete som är oberoende av staten. Reger-
ingarna bör sålunda driva en sådan politik 
och genomföra en sådan lagstiftning som 
stöder detta och som motsvarar kooperatio-
nens karaktär och syfte samt de kooperativa 
värderingarna och principerna enligt stycke 
3, och som gör det möjligt att  

a) skapa institutionella ramar för att ko-
operativ kan registreras så snabb som möj-
ligt, enkelt, effektivt och till låga kostnader,  

 
b) främja sådana riktlinjer för verksamhe-

ten som möjliggör bildandet av tillbörliga, 
eventuellt åtminstone partiellt odelade fon-
der och fonder för utveckling av kooperati-
ven,  

c) vidta åtgärder enligt nationell lagstift-
ning och praxis med hjälp av vilka koopera-
tiven övervakas så som deras karaktär och 
verksamhet förutsätter och deras självstän-
dighet beaktas. Åtgärderna får inte vara 
ofördelaktigare än de åtgärder som tilläm-
pas på andra företagsformer eller samhälls-
organisationer,  

d) främja kooperativens medlemskap i så-
dana kooperativa organisationer som till-

supprimer toute forme de discrimination; 
g) contribuer au développement humain 

durable; 
h) créer et développer un secteur bien par-

ticulier de l'économie, viable et dynamique, 
comprenant les coopératives, qui répond 
aux besoins sociaux et économiques de la 
collectivité. 

5. L'adoption de mesures particulières qui 
permettent aux coopératives, en tant qu'en-
treprises et organisations inspirées par l'e-
sprit de solidarité, de répondre aux besoins 
de leurs adhérents et de la société, y com-
pris à ceux des groupes défavorisés afin de 
les insérer dans la société, devrait être en-
couragée. 
 
 
 

II. CADRE POLITIQUE ET RÔLE DES 
GOUVERNEMENTS 

6. L'équilibre d'une société exige qu'il ex-
iste des secteurs public et privé puissants 
ainsi qu'un puissant secteur coopératif, mu-
tualiste et autres organisations sociales et 
non gouvernementales. C'est dans ce con-
texte que les gouvernements devraient met-
tre en place une politique et un cadre ju-
ridique favorables, conformes à la nature et 
à la fonction des coopératives et fondés sur 
les valeurs et principes coopératifs énoncés 
au paragraphe 3, visant à: 

a) établir un cadre institutionnel permet-
tant un enregistrement des coopératives 
aussi rapide, simple, peu coûteux et efficace 
que possible; 

b) promouvoir des politiques ayant pour 
but de permettre la constitution de réserves 
appropriées, dont une partie au moins pour-
rait être indivisible, et de fonds de solidarité 
au sein des coopératives; 

c) prévoir l'adoption de mesures de sur-
veillance des coopératives dans des condi-
tions adaptées à leur nature et à leurs fonc-
tions, qui respectent leur autonomie, soient 
conformes à la législation et à la pratique 
nationales et ne soient pas moins favorables 
que celles applicables à d'autres formes 
d'entreprise et d'organisation sociale; 

d) faciliter l'adhésion des coopératives à 
des structures coopératives répondant aux 
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fredsställer medlemskooperativens behov, 
och  

e) uppmuntra kooperativens utveckling 
till självständiga företag som har sin grund i 
medlemsförvaltning, i synnerhet inom om-
råden där kooperativen har en betydande 
position eller där de tillhandahåller service 
som annars inte är tillgänglig.  
 

7.(1) Kooperation i enlighet med de koo-
perativa värderingar och principer som de-
finieras i stycke 3 bör ses som en grundläg-
gande faktor inom såväl den nationella som 
den internationella ekonomiska utveckling-
en och samhällsutvecklingen. 

 
(2) Kooperativen bör behandlas i enlighet 

med nationell lagstiftning och praxis och de 
villkor som tillämpas på dem bör inte vara 
ofördelaktigare än de villkor som tillämpas 
på annan företags- och organisationsverk-
samhet. Vid behov bör regeringarna vidta 
åtgärder för att stöda sådan kooperation 
som fullföljer särskilt definierade allmänna 
mål och samhällsmål, såsom främjande av 
sysselsättning eller åtgärder som syftar till 
att förbättra ställningen för sådana regioner 
eller befolkningsgrupper som har det sämst 
ställt. Sådana åtgärder kan i mån av möjlig-
het inrymma bland annat skattelättnader, 
lån, understöd, möjlighet att delta i offentli-
ga byggprojekt och specialarrangemang i 
fråga om anskaffningar. 
 

(3) Det gäller särskilt att sträva efter att 
öka kvinnornas deltagande i kooperation på 
alla nivåer, speciellt i ledningsuppgifter. 
 
 

8.(1) Den nationella politiken bör särskilt 
 
a) främja genomförandet av Internationel-

la arbetsorganisationens deklaration om 
grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet, på lika grunder för arbetstagarna 
inom alla kooperativ, 

 
b) säkerställa att arbetsrättslagstiftningen 

tillämpas i alla företag och att kooperativ 
inte bildas eller används för att kringgå ar-
betsrättslagstiftningen eller för att skapa 
dolda anställningsförhållanden samt för-

besoins des adhérents des coopératives; 
 

e) encourager le développement de coopé-
ratives en tant qu'entreprises autonomes et 
autogérées, notamment là où elles ont un 
rôle important à jouer ou fournissent des 
services que d'autres prestataires n'offrent 
pas. 
 

7. (1) La promotion de coopératives fon-
dées sur les valeurs et principes énoncés au 
paragraphe 3 devrait être considérée comme 
l'un des piliers du développement économi-
que et social national et international. 
 

 
(2) Les coopératives devraient bénéficier 

de conditions conformes à la législation et à 
la pratique nationales, qui ne soient pas mo-
ins favorables que celles dont bénéficient 
les autres formes d'entreprise et d'organisa-
tion sociale. Les gouvernements devraient 
prendre, s'il y a lieu, des mesures d'appui en 
faveur des activités des coopératives qui 
concernent certains objectifs des politiques 
sociales et publiques tels que la promotion 
de l'emploi ou la mise en uvre d'activités 
qui s'adressent aux groupes ou régions dé-
favorisés. Ces mesures pourraient inclure, 
entre autres et autant que possible, des 
avantages fiscaux, des prêts, des dons, des 
facilités d'accès aux programmes de travaux 
publics et des dispositions spéciales en ma-
tière de marchés publics. 

(3) Une attention particulière devrait être 
apportée à l'accroissement de la participa-
tion des femmes à tous les niveaux du mou-
vement coopératif, particulièrement au ni-
veau de la gestion et de la direction. 

8. (1) Les politiques nationales devraient 
notamment: 

a) promouvoir les normes fondamentales 
du travail de l'OIT et la Déclaration de l'O-
IT relative aux principes et droits fonda-
mentaux au travail pour tous les travailleurs 
des coopératives sans distinction d'aucune 
sorte; 

b) faire en sorte que les coopératives ne 
puissent pas être créées ou être utilisées aux 
fins de se soustraire à la législation du tra-
vail et ne servent pas à établir des relations 
de travail déguisées et lutter contre les 
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hindra att det bildas kvasikooperativ som 
bryter mot arbetstagarnas rättigheter,  
 
 

c) främja jämställdheten mellan könen i 
kooperativ och i deras verksamhet,  

d) främja åtgärder med hjälp av vilka det 
säkerställs att kooperativen iakttar god ar-
betspraxis som möjliggör inhämtande av in-
formation som hör till saken,  

 
e) utveckla medlemmarnas, arbetstagar-

nas och chefernas tekniska färdigheter och 
yrkesfärdigheter, företagar- och ledarskaps-
färdigheter, kännedom om affärsverksam-
heten och allmänna ekonomiska färdigheter 
och samhällsfärdigheter samt främja deras 
möjligheter att använda informations- och 
kommunikationsteknik,  

 
f) främja undervisning och utbildning i 

principerna och praxisen för kooperativ 
verksamhet på alla passande nivåer inom de 
nationella utbildningssystemen och i sam-
hället överlag, 

g) främja åtgärder som hänför sig till 
skydd i arbetet och arbetshygien på arbets-
platsen,  

h) främja utbildning och andra stödåtgär-
der som gör det möjligt att förbättra koope-
rativens produktivitet och konkurrenskraft 
samt kvaliteten på deras produkter och 
tjänster,  

i) främja kooperativens möjligheter att 
beviljas kredit,  

j) främja kooperativens tillträde till mark-
naden,  

k) främja spridning av information om 
kooperation, och  

l) sträva efter att utveckla den nationella 
statistikföringen beträffande kooperativ 
med hänsyn till utvecklingsprogrammen 
och verkställigheten av dem.  

(2) Med hjälp av denna politik bör man 
a) vid behov decentralisera utformningen 

och verkställigheten av åtgärder och före-
skrifter om kooperativ till det regionala och 
det lokala planet,  

b) definiera kooperativens lagbaserade 
skyldigheter, som gäller sådana omständig-
heter som registrering, revision, bedömning 
av verkningarna för samhället och anskaff-

pseudo-coopératives violant les droits des 
travailleurs, en veillant à ce que le droit du 
travail soit appliqué dans toutes les entre-
prises; 

c) promouvoir l'égalité des sexes dans les 
coopératives et dans leurs activités; 

d) promouvoir des mesures visant à ga-
rantir qu'en matière de travail les coopéra-
tives suivent les meilleures pratiques, y 
compris l'accès aux informations perti-
nentes; 

e) développer les compétences techniques 
et professionnelles, les capacités d'entre-
prendre et de gérer, la connaissance du po-
tentiel économique et les compétences gé-
nérales en matière de politique économique 
et sociale des adhérents, des travailleurs et 
des gestionnaires, et améliorer leur accès 
aux technologies de l'information et de la 
communication; 

f) promouvoir l'enseignement des princi-
pes et pratiques coopératifs et la formation 
y relative, à tous les niveaux appropriés des 
systèmes nationaux d'éducation et de for-
mation et dans l'ensemble de la société; 

g) promouvoir l'adoption de mesures rela-
tives à la sécurité et à la santé sur le lieu de 
travail; 

h) pourvoir à la formation et à d'autres 
formes d'assistance afin d'améliorer le nive-
au de productivité et de compétitivité des 
coopératives et la qualité des biens et des 
services qu'elles produisent; 

i) faciliter l'accès des coopératives au cré-
dit; 

j) faciliter l'accès des coopératives aux 
marchés; 

k) promouvoir la diffusion d'informations 
sur les coopératives; 

l) chercher à améliorer les statistiques na-
tionales sur les coopératives en vue de leur 
utilisation pour l'élaboration et la mise en 
uvre de politiques de développement. 

(2) Ces politiques devraient: 
a) décentraliser la définition et la mise en 

uvre des politiques et réglementations con-
cernant les coopératives en les transférant, 
s'il y a lieu, aux niveaux régional et local; 

b) définir les obligations juridiques des 
coopératives dans des domaines tels que 
l'enregistrement, l'audit financier et social 
ainsi que l'obtention d'autorisations; 
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ning av licenser, och  
c) främja bästa förvaltningspraxis i koo-

perativen.  
9. Regeringarna bör främja kooperativens 

ställning, eftersom de är viktiga när det 
gäller att omvandla verksamhet som baserar 
sig på njugga eller bristfälliga resurser (kal-
las ibland den informella ekonomin) till 
lagskyddat arbete som ingår i samhällseko-
nomin.   
 
 
 
III.  DET ALLMÄNNAS ÅTGÄRDER FÖR 

ATT FRÄMJA KOOPERATION  

 
10.(1) Medlemsstaterna bör anta och vid 

behov se över speciallagar och bestämmel-
ser som gäller kooperativ och som baserar 
sig på de kooperativa värderingarna och 
principerna enligt stycke 3.  

 
(2) När regeringarna utarbetar och ser 

över riktlinjer för verksamheten, lagstift-
ning och föreskrifter som gäller kooperativ 
bör de höra de kooperativa organisationerna 
samt berörda arbetsgivar- och arbetstagar-
organisationerna.   

 
11.(1) Regeringarna bör ordna sådana 

stödtjänster för kooperativen med hjälp av 
vilka man kan stärka utvecklingen av koo-
perativens affärsverksamhet samt främja 
deras möjligheter att skapa arbetstillfällen 
och förtjänstmöjligheter.  

(2) Tjänsterna bör i mån av möjlighet om-
fatta  

a) program för personalutveckling,  
 
b) konsulttjänster som gäller forskning 

och ledarförmåga,  
c) finansiella tjänster och placeringstjäns-

ter,  
d) bokförings- och revisionstjänster, 
e) administrativa informationssystem,  
f) informations- och PR-tjänster,  
g) konsulttjänster i fråga om teknologi 

och innovationer,  
h) juridiska tjänster och beskattningstjäns-

ter,  
i) stödtjänster för marknadsföring, och  

 
c) promouvoir de bonnes pratiques de 

gouvernance dans les coopératives. 
9. Les gouvernements devraient promou-

voir le rôle important des coopératives dans 
la transformation d'activités qui ne sont 
souvent que des activités de survie margina-
les (parfois désignées par les termes "éco-
nomie informelle") en un travail bénéficiant 
d'une protection juridique et qui s'intègre 
pleinement à la vie économique. 
 
 

III. MISE EN UVRE DES POLITIQUES 
PUBLIQUES DE PROMOTION DES COO-

PÉRATIVES 

10. (1) Les Etats Membres devraient 
adopter une législation et des règlements 
spécifiques sur les coopératives, fondés sur 
les valeurs et principes coopératifs énoncés 
au paragraphe 3 et réviser cette législation 
et ces règlements lorsqu'il y a lieu. 

(2) Les gouvernements devraient con-
sulter les organisations coopératives ainsi 
que les organisations d'employeurs et de 
travailleurs concernées sur l'élaboration et 
la révision de la législation, des politiques 
et des règlements applicables aux coopéra-
tives. 

11. (1) Les gouvernements devraient fa-
ciliter l'accès des coopératives à des ser-
vices d'appui en vue de les renforcer et 
d'améliorer leur viabilité économique et 
leur capacité de créer des emplois et de gé-
nérer des revenus. 

(2) Lorsque cela est possible, ces services 
devraient inclure ce qui suit: 

a) programmes de mise en valeur des res-
sources humaines; 

b) recherche et conseil en gestion; 
 
c) accès au financement et à l'investisse-

ment; 
d) comptabilité et audit; 
e) information en matière de gestion; 
f) information et relations publiques; 
g) conseil sur les technologies et innova-

tions; 
h) conseils juridiques et fiscaux; 
 
i) services d'appui à la commercialisation; 
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j) övriga stödtjänster enligt behov. 
(3) Regeringarna bör främja dylika stöd-

tjänster. Kooperativen och de kooperativa 
organisationerna bör uppmuntras till att del-
ta i organiseringen och administrationen av 
tjänsterna samt till att vid behov och i mån 
av möjlighet delta i finansieringen av dem. 
 

(4) Regeringarna bör bli medvetna om 
kooperativens och de kooperativa organisa-
tionernas betydelse och utveckla tillbörliga 
åtgärder som främjar bildandet av koopera-
tiv och stärker deras ställning både natio-
nellt och regionalt. 

12. Regeringarna bör vid behov vidta åt-
gärder för att möjliggöra finansiering av 
och kredit för kooperativens investeringar. 
Dessa åtgärder bör särskilt syfta till att  

 
a) främja utbudet på lån och annan finan-

siering,  
b) förenkla administrativa förfaranden, 

underlätta kooperativens möjligheter att rät-
ta till eventuella kapitalunderskott och sän-
ka kostnaderna till följd av upptagning av 
lån,  

c) främja självständiga finansiella arran-
gemang avsedda för kooperativ, inbegripet 
spar- och kreditkooperativ samt kooperativa 
banker och försäkringsbolag, och  

 
d) stöda svagare grupper genom special-

åtgärder. 
13. För att främja kooperation bör reger-

ingarna skapa sådana förhållanden som 
främjar tekniska, kommersiella och finansi-
ella kontakter mellan alla typer av koopera-
tiv, vilka syftar till att underlätta utbyte av 
erfarenheter samt delning av riskerna och 
behållningen. 
 
 

IV. ARBETSGIVAR- OCH ARBETSTA-
GARORGANISATIONERNAS OCH DE 

KOOPERATIVA ORGANISATIONERNAS 
ROLL OCH FÖRHÅLLANDENA MELLAN 

DEM 

14. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisa-
tionerna bör tillsammans med de kooperati-
va organisationerna sträva efter att på olika 
sätt främja kooperation och erkänna dess 

j) autres services d'appui le cas échéant. 
(3) Les gouvernements devraient faciliter 

la mise en place de ces services d'appui. Les 
coopératives et leurs organisations devrai-
ent être encouragées à participer à l'organi-
sation et à la gestion de ces services et, lor-
sque cela est possible et approprié, à les fi-
nancer. 

(4) Les gouvernements devraient recon-
naître le rôle des coopératives et de leurs 
organisations en développant des instru-
ments appropriés destinés à créer et à ren-
forcer les coopératives aux niveaux local et 
national. 

12. Les gouvernements devraient adopter, 
le cas échéant, des mesures pour faciliter 
l'accès des coopératives au financement de 
leurs investissements et au crédit. Ces me-
sures devraient notamment: 

a) permettre l'accès aux prêts et autres 
sources de financement; 

b) simplifier les procédures administra-
tives, remédier à tout niveau inadéquat de 
capitaux des coopératives et diminuer le 
coût des transactions de crédit; 

 
c) favoriser un système autonome de fi-

nancement des coopératives, y compris les 
coopératives d'épargne et de crédit, les ban-
ques coopératives et les coopératives d'as-
surances; 

d) prévoir des dispositions particulières 
pour des groupes défavorisés. 

13. Pour la promotion du mouvement co-
opératif, les gouvernements devraient en-
courager des conditions favorisant le déve-
loppement de liens techniques, commerci-
aux et financiers entre toutes les formes de 
coopératives afin de faciliter les échanges 
d'expériences et le partage des risques et 
bénéfices. 
 
IV. RÔLE DES ORGANISATIONS D'EM-
PLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS ET 

DES ORGANISATIONS COOPÉRATIVES 
ET RELATIONS ENTRE ELLES 

 
14. Les organisations d'employeurs et de 

travailleurs, reconnaissant l'importance des 
coopératives dans la réalisation des objec-
tifs de développement durable, devraient 
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betydelse när det gäller att uppnå målen för 
en hållbar utveckling. 
 

15. Arbetsgivarorganisationerna bör vid 
behov överväga möjligheten att som med-
lemmar godkänna sådana kooperativ som 
önskar bli medlemmar och erbjuda dem 
tillbörliga stödtjänster på samma villkor 
som sina övriga medlemmar. 
 

16. Arbetstagarorganisationerna bör upp-
muntras till att  

a) vägleda och bistå kooperativens arbets-
tagare att ansluta sig till arbetstagarorgani-
sationerna, 

b) bistå sina medlemmar i att bilda koope-
rativ som har som mål att främja tillgången 
på råvaror och basservice, 

 
c) på det lokala, nationella och internatio-

nella planet delta i kommittéer och arbets-
grupper som behandlar sådana ekonomiska 
frågor och samhällsfrågor som påverkar 
kooperativen,  

d) bistå och delta i bildandet av nya koo-
perativ för skapande och bevarande av ar-
betstillfällen, inbegripet situationer där ned-
läggning av företag övervägs, 

 
e) understödja och delta i sådana program 

för kooperativ som syftar till att höja koo-
perativens produktivitet, 

f) främja lika möjligheter i kooperativen, 
 
g) uppmuntra kooperativens arbetande 

medlemmar till att använda sig av sina rät-
tigheter, och 

h) vidta andra åtgärder för att främja koo-
peration, vilka omfattar undervisning och 
utbildning. 

17. Kooperativen och de organisationer 
som företräder dem bör uppmuntras till att  

 
a) upprätta aktiva relationer till arbetsgi-

var- och arbetstagarorganisationerna och till 
vederbörande statliga organisationer och 
medborgarorganisationernas kooperativ i 
syfte att skapa gynnsamma utvecklingsför-
utsättningar för kooperativen, 

b) administrera egna stödtjänster och delta 
i finansieringen av dem, 

c) erbjuda sina medlemskooperativ kom-

rechercher, en accord avec les organisations 
coopératives, des voies et moyens de pro-
motion des coopératives. 

15. Les organisations d'employeurs 
devraient envisager, lorsque cela est appro-
prié, d'élargir l'adhésion aux coopératives 
qui souhaitent devenir membres et leur 
fournir des services d'appui adéquats aux 
mêmes conditions que celles applicables 
aux autres membres. 

16. Les organisations de travailleurs dev-
raient être encouragées à: 

a) conseiller et assister les travailleurs des 
coopératives dans l'adhésion à des organisa-
tions de travailleurs; 

b) aider leurs membres à créer des coopé-
ratives, y compris dans le but de faciliter 
l'accès aux biens et services de première 
nécessité; 

c) participer à des commissions et grou-
pes de travail aux niveaux local, national et 
international qui traitent de sujets d'ordre 
économique et social ayant un impact sur 
les coopératives; 

d) aider et participer à la constitution de 
nouvelles coopératives en vue de la création 
ou du maintien de l'emploi, y compris lor-
sque des fermetures d'entreprises sont en-
visagées; 

e) aider et participer à des programmes 
destinés aux coopératives, qui visent à amé-
liorer leur productivité; 

f) promouvoir l'égalité de chances dans 
les coopératives; 

g) promouvoir l'exercice des droits des 
travailleurs associés des coopératives; 

 
h) entreprendre toute autre activité pour la 

promotion des coopératives, y compris les 
activités d'éducation et de formation. 

17. Les coopératives et les organisations 
les représentant devraient être encouragées 
à: 

a) établir une relation active avec les or-
ganisations d'employeurs et de travailleurs 
et avec les organismes gouvernementaux et 
non gouvernementaux compétents en vue 
de créer un climat favorable au développe-
ment des coopératives; 

b) gérer leurs propres services d'appui et 
contribuer à leur financement;  

c) fournir des services commerciaux et fi-
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mersiella och finansiella tjänster, 
d) investera i och främja utveckling av 

sina medlemmars, arbetstagares och före-
tagsledares mänskliga resurser,  

e) främja vidareutvecklingen av nationella 
och internationella kooperativa organisatio-
ner samt anslutningen till dem, 

f) företräda den nationella kooperativa rö-
relsen i samband med internationellt um-
gänge, och  

g) vidta alla sådana åtgärder som främjar 
kooperation. 
 
 

V. INTERNATIONELLT SAMARBETE 

18. Internationellt samarbete bör främjas 
 
a) genom utbyte av information om åtgär-

der och program som visat sig vara effekti-
va när det gäller att främja sysselsättning 
och öka förtjänstmöjligheterna för koopera-
tivens medlemmar,  

b) genom uppmuntran och främjande av 
sådana relationer mellan nationella och in-
ternationella organ och institut som syftar 
till att vidareutveckla kooperation och möj-
liggöra 

(i) personalutbyte samt utbyte av idéer, 
utbildningsmaterial och studiematerial, un-
dervisningsmetoder och källitteratur som 
hänför sig till området, 

(ii) sammanställning och utnyttjandet av 
forskningsmaterial och annan information 
om kooperativ och deras utveckling, 

(iii) bildandet av sammanslutningar och 
internationella partnerskap mellan koopera-
tiv, 

(iv) främjande och skydd av kooperativa 
värderingar och principer, och 

(v) kommersiella relationer mellan koope-
rativ, 

c) genom att kooperativen erbjuds möj-
lighet att utnyttja nationell och internatio-
nell kunskap som gäller sådana omständig-
heter som marknaden, lagstiftningen, ut-
bildningssystemen och utbildningssätten, 
standarderna för tekniken och produkterna, 
och 

d) genom att, om det är befogat och möj-
ligt, i samarbete med kooperativen och ve-
derbörande arbetsgivar- och arbetstagaror-

nanciers aux coopératives affiliées; 
d) favoriser et investir dans la mise en va-

leur des ressources humaines de leurs ad-
hérents, travailleurs et gestionnaires; 

e) favoriser le développement des organi-
sations nationales et internationales et l'ad-
hésion à celles-ci; 

f) représenter le mouvement coopératif 
national au niveau international; 

 
g) entreprendre toute autre activité pour la 

promotion des coopératives. 
 
 

V. COOPÉRATION INTERNATIONALE 

18. La coopération internationale devrait 
être facilitée par le biais de: 

a) l'échange d'informations sur les politi-
ques et programmes qui se sont révélés ef-
ficaces pour créer des emplois et générer 
des revenus pour les adhérents des coopéra-
tives; 

b) l'encouragement et la promotion des re-
lations entre les institutions et organismes 
nationaux et internationaux impliqués dans 
le développement des coopératives pour 
permettre: 

(i) des échanges de personnel et d'idées, 
de matériel éducatif et de formation, de 
méthodologies et de matériel de référence; 

 
(ii) la compilation et l'utilisation du maté-

riel de recherche et d'autres données sur les 
coopératives et leur développement; 

(iii) l'établissement d'alliances et de par-
tenariats internationaux entre les coopéra-
tives; 

(iv) la promotion et la protection des va-
leurs et principes coopératifs; 

(v) l'établissement de relations commer-
ciales entre les coopératives; 

c) l'accès des coopératives aux données 
nationales et internationales telles que l'in-
formation sur les marchés, la législation, les 
méthodes et techniques de formation, la 
technologie et les normes de produits; 

 
 
d) l'élaboration, lorsque cela est possible 

et justifié, et en consultation avec les 
coopératives et les organisations d'em-
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ganisationer utveckla gemensamma regio-
nala och internationella anvisningar och 
lagstiftning som syftar till att stöda koope-
rativen på det regionala och det internatio-
nella planet. 
 

VI. SLUTBESTÄMMELSE 

19. Denna rekommendation ersätter 1966 
års rekommendation gällande kooperativens 
betydelse i utvecklingsländernas ekonomis-
ka och sociala utveckling. 
 
 

BILAGA 

Utdrag ur den förklaring av den koopera-
tiva identiteten som Internationella Koope-

rativa Alliansen antog vid sin allmänna 
konferens 1995  

 
De kooperativa principerna är riktlinjer 

för hur värderingarna bör omsättas i prakti-
ken. 
 

Frivilligt och öppet medlemskap 

Kooperativen är frivilliga organisationer 
som utan diskriminering på grund av kön, 
social ställning, ras, politiska åsikter eller 
religiös övertygelse är öppna för alla som 
kan nyttja kooperativets tjänster och är be-
redda att fullfölja de förpliktelser som följer 
av medlemskapet. 
 
 

Demokratisk medlemsförvaltning 

 
Kooperativen är demokratiska organisa-

tioner som styrs av medlemmarna. De med-
lemmar som aktivt deltar i beslutsfattandet 
bestämmer om linjerna för kooperativens 
verksamhet. De män och kvinnor som är 
förtroendevalda ansvarar för sin verksamhet 
inför medlemmarna. Medlemmarna i 
grundkooperativ har lika rösträtt (en med-
lem/en röst). Även i kooperativ av andra 
grader har förvaltningen ordnats demokra-
tiskt. 
 

ployeurs et de travailleurs concernées, de 
directives et de législations régionales et in-
ternationales communes favorables aux 
coopératives. 
 
 

VI. DISPOSITION FINALE 

19. La présente recommandation révise et 
remplace la recommandation sur les coopé-
ratives (pays en voie de développement), 
1966. 
 
 

ANNEXE  

Extrait  de la Declaration sur l'identité co-
opérative adoptée par l'Assemblée générale 
de l'Álliance coopérative internationale en 

1995 

 
Les principes coopératifs constituent les 

lignes directrices qui permettent aux coopé-
ratives de mettre leurs valeurs en pratique. 
 

Adhésion volontaire et ouverte à tous 

Les coopératives sont des organisations 
fondées sur le volontariat et ouvertes à tou-
tes les personnes aptes à utiliser leurs servi-
ces et déterminées à prendre leurs respon-
sabilités en tant que membres, et ce sans 
discrimination fondée sur le sexe, l'origine 
sociale, la race, l'allégeance politique ou la 
religion. 
 
Pouvoir démocratique exercé par les mem-

bres 

Les coopératives sont des organisations 
démocratiques dirigées par leurs membres 
qui participent activement à l'établissement 
des politiques et à la prise de décisions. Les 
hommes et les femmes élus comme repré-
sentants des membres sont responsables de-
vant eux. Dans les coopératives de premier 
niveau, les membres ont des droits de vote 
égaux (en vertu de la règle - un membre, 
une voix) et les coopératives d'autres ni-
veaux sont aussi organisées de manière dé-
mocratique. 
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Medlemmarnas ekonomiska deltagande 

Medlemmarna deltar likvärdigt och rätt-
vist i utökningen av kooperativets kapital 
och besitter det demokratiskt. I allmänhet är 
åtminstone en del av kapitalet kooperativets 
egendom.  
 

Medlemmarna får i allmänhet bara be-
gränsad ränta eller ingen ränta alls på den 
insats som medlemskapet förutsätter  Med-
lemmarna anvisar överskottet till ett av föl-
jande ändamål eller flera: utveckling av ko-
operativet genom att om möjligt bilda åt-
minstone partiellt odelade fonder, förmåner 
för medlemmarna i förhållande till de tjäns-
ter de begagnar eller stödjande av någon 
annan verksamhet som medlemmarna god-
känt. 
 
 

Självständighet och oberoende 

Kooperativen är självständiga organisa-
tioner som styrs av medlemmarna och base-
rar sig på verksamhet i egen regi. Eventuel-
la avtal med andra organisationer, inbegri-
pet statsmakten, ingås eller kapital utifrån 
skaffas utan att medlemmarnas demokratis-
ka förvaltning eller kooperativets självstän-
dighet äventyras. 
 
 

Utbildning, praktik och information 

Kooperativen erbjuder sina medlemmar, 
de förtroendevalda, företagsledningen och 
de anställda möjlighet till utbildning och 
praktik för att genomföra effektiv medver-
kan i syfte att utveckla kooperativet. För 
den breda allmänheten samt i synnerhet för 
ungdomar och opinionsbildare vittnar koo-
perativen om kooperationens karaktär och 
fördelarna med den. 
 
Samarbete mellan kooperativa föreningar 

Kooperativen betjänar sina medlemmar 
effektivast och stärker den kooperativa rö-
relsen genom lokalt, regionalt, riksomfat-
tande och internationellt samarbete.  
 

Participation économique des membres 

Les membres contribuent de manière 
équitable au capital de leurs coopératives et 
en ont démocratiquement le contrôle. Une 
partie au moins de ce capital est habi-
tuellement la propriété commune de la 
coopérative. 

Les membres ne bénéficient habituelle-
ment que d'une rémunération limitée du ca-
pital souscrit comme condition de leur ad-
hésion. Les membres affectent les ex-
cédents à tout ou partie des objectifs 
suivants: le développement de leur coopéra-
tive, éventuellement par la dotation de 
réserves dont une partie au moins est im-
partageable, des ristournes aux membres en 
proportion de leurs transactions avec la 
coopérative et le soutien d'autres activités 
approuvées par les membres. 
 

Autonomie et indépendance 

Les coopératives sont des organisations 
autonomes d'entraide, gérées par leurs 
membres. La conclusion d'accords avec 
d'autres organisations, y compris des gou-
vernements, ou la recherche de fonds à par-
tir de sources extérieures, doit se faire dans 
des conditions qui préservent le pouvoir 
démocratique des membres et maintiennent 
l'indépendance de leur coopérative. 
 

Education, formation et information 

Les coopératives fournissent à leurs 
membres, leurs dirigeants élus, leurs ges-
tionnaires et leurs employés l'éducation et la 
formation requises pour pouvoir contribuer 
effectivement au développement de leur 
coopérative. Elles informent le grand pub-
lic, en particulier les jeunes et les leaders 
d'opinion, sur la nature et les avantages de 
la coopération. 
 

Coopération entre les coopératives 

Pour apporter un meilleur service à leurs 
membres et renforcer le mouvement 
coopératif, les coopératives uvrent ensem-
ble au sein de structures locales, nationales, 
régionales et internationales. 
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Samhällssyn 

På det sätt som medlemmarna beslutat 
verkar kooperativen till fromma för en håll-
bar utveckling för sina sammanslutningar. 
 

Engagement envers la communauté 

Les coopératives contribuent au dévelop-
pement durable de leur communauté dans le 
cadre d'orientations approuvées par leurs 
membres. 
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