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Republikens presidents förordning

Nr 28

om ikraftträdande av principöverenskommelsen med Ryssland om öppnande av gräns-
övergångsstället Kuusamo-Suoperä för internationell biltrafik

Given i Helsingfors den 23 mars 2007

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Moskva den 19 mars 2001 genom
notväxling ingångna principöverenskommel-
sen mellan Republiken Finland och Ryska
federationen om öppnande av gränsöver-
gångsstället Kuusamo-Suoperä (grm IV/18)
för internationell biltrafik är i kraft från den 6

oktober 2006, så som därom har överens-
kommits.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 28

mars 2007.

Helsingfors den 23 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

13—2007 899163
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(Översättning) 
 
 
 
 

NOTVÄXLING 
 
1. Ryska federationens utrikesministerium till Finlands utrikesministerium 
 

Nr 7566/2ED 
 
Ryska federationens utrikesministerium 

försäkrar Republiken Finlands utrikesmini-
sterium om sin högaktning och föreslår med 
hänvisning till artikel 3 i överenskommelsen 
av den 11 mars 1994 mellan Ryska federa-
tionens regering och Republiken Finlands re-
gering om övergångsställen vid riksgränsen 
mellan Finland och Ryssland högaktnings-
fullt för den finska parten att parterna ingår 
en principöverenskommelse om att öppna 
gränsövergångsstället Suoperä–Kortesalmi 
för internationell biltrafik. 

 
 
Ministeriet utgår från att gränsövergångs-

stället i enlighet med artikel 4 i avtalet öpp-
nas för trafik efter det att det har utrustats på 
lämpligt sätt. Enligt artikel 6 i avtalet be-
stämmer parternas befullmäktigade i gräns-
ärenden i samråd om tidpunkten för öppnan-
det av gränsövergångsstället för trafik samt 
om gränsövergångsställets arbetsordning. 

 
Om den finska parten godkänner förslaget 

utgör denna not och ambassadens svarsnot en 
överenskommelse i detta ärende mellan Rys-
ka federationens regering och Republiken 
Finlands regering, som träder i kraft från och 
med dagen för mottagandet av svarsnoten. 

 
 
Ministeriet begagnar detta tillfälle att ånyo 

försäkra ambassaden om sin utmärkta hög-
aktning. 

 
Moskva 30.8.2001 
 

№ 7566/2ЕД 
 
Министерство Иностранных дел Рос-

сийской Федерации свидетельствует свое 
уважение Посольству Финляндской Рес-
публики и, ссылаясь на статью 3 Согла-
шения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Финлянд-
ской Республики о пунктах пропуска че-
рез российско-финляндскую государст-
венную границу от 11 марта 1994 года, 
имеет честь предложить Финляндской 
Стороне зафиксировать принципиальное 
согласие Сторон на открытие пункта про-
пуска “Суоперя-Кортесалми” для между-
народного автомобильного сообщения. 

Министерство исходит из того, что в со-
ответствии со статьей 4 вышеупомянутого 
Соглашения движение через указанный 
пункт пропуска будет открыто после его 
надлежащего обустройства. Время от-
крытия движения и режим работы этого 
пункта в соответствии со статьей 6 упо-
мянутого Соглашения будут согласованы 
пограничными комиссарами сторон. 

В случае согласия Финляндской Сторо-
ны с вышеупомянутым предложением на-
стоящая нота и ответная нота Посольства 
составят договоренность между Прави-
тельством Российской Федерации и Пра-
вительством Финляндской Республики по 
данному вопросу, которая вступит в силу 
с даты получения ответной ноты. 

Министерство пользуется случаем, что-
бы возобновить Посольству уверения в 
своем высоком уважении. 

 
Москва 30.8.2001  
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2. Finlands utrikesministerium till Ryska federationens utrikesministerium 

 
MOST015-95 
 
Finlands ambassad i Ryska federationen 

försäkrar Ryska federationens utrikesministe-
rium om sin högaktning och bekräftar hög-
aktningsfullt att ambassaden mottagit not nr 
7566/2ED, daterad 30.8.2001, med följande 
lydelse: 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
— — — — — — — — — — — — — —  

Ambassaden meddelar högaktningsfullt att 
Republiken Finlands regering har godkänt 
ovanstående förslag. Sålunda utgör ministe-
riets not och denna not en principöverens-
kommelse i detta ärende mellan Republiken 
Finlands regering och Ryska federationens 
regering och det träder i kraft det datum den-
na not överlämnas. 

 
 
Ambassaden har därtill äran att meddela att 

Finland hädanefter i stället för namnet Korte-
salmi använder benämningen Kuusamo.  

 
Ambassaden begagnar detta tillfälle att 

ånyo försäkra Ryska federationens utrikes-
ministerium om sin mest utmärkta högakt-
ning. 

 
Moskva den 14 november 2001 
 

MOST015-95 
 
Посольство Финляндии в Российской 

Федерации свидетельствует свое уваже-
ние Министерству Иностранных дел Рос-
сийской Федерации, и имеет честь под-
твердить Министерству получение ноты 
Министерства № 7566/2ЕД от 30 августа 
2001 года, со следующим содержанием:  
— — — — — — — — — — — — — —  
— — — — — — — — — — — — — —  

Посольство имеет честь сообщить, что 
данное предложение принято Правитель-
ством Финляндии. Таким образом упомя-
нутая Министерством нота и настоящая 
нота составляют принципиальное Согла-
шение между Правительством Финлянд-
ской Республики и Правительством Рос-
сийской Федерации по данному вопросу, 
и оно вступит в силу с даты выдачи на-
стоящей ноты. 

Посольство также имеет честь сооб-
щить, что начиная с этого дня Финляндия 
будет употреблять название “Куусамо” 
вместо названия “Кортесалми”. 

Посольство пользуется случаем, чтобы 
возобновить Министерству уверения в 
своем весьма высоком уважении. 

 
 
Москва, 14 ноября 2001 г. 
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