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(Finlands författningssamlings nr 64/2013)

Statsrådets förordning

6/2013

om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och
Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29
maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlems-
stater och 2001 års protokoll till denna samt om ikraftträdande av lagen om sättande i

kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Utfärdad i Helsingfors den 24 januari 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och
Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konven-
tionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens
medlemsstater och 2001 års protokoll till denna (1050/2007):

1 §
Det i Bryssel den 19 december 2003 in-
gångna avtalet mellan Europeiska unionen
och Republiken Island och Konungariket
Norge om tillämpningen av vissa bestämmel-
ser i konventionen av den 29 maj 2000 om
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Eu-
ropeiska unionens medlemsstater och 2001
års protokoll till denna är i kraft från och med
den 1 januari 2013 så som därom har över-
enskommits.
Avtalet har godkänts av riksdagen den
17 oktober 2007 och av statsrådet den 22
november 2007. Generalsekreteraren för Eu-
ropeiska unionens råd har underrättats om
godkännandet den 30 november 2007.

2 §
De bestämmelser i avtalet som inte hör till

området för lagstiftningen är i kraft som för-
ordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i avtalet mellan Europeiska unionen och Re-
publiken Island och Konungariket Norge om
tillämpningen av vissa bestämmelser i kon-
ventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska
unionens medlemsstater och 2001 års proto-
koll till denna (1050/2007) träder i kraft den
1 februari 2013.



4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 feb-

ruari 2013.

Helsingfors den 24 januari 2013

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd Tanja Innanen

2 6/2013
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Fördragstext 
 
 

AVTAL 
mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämp-
ningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig 
hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till 

denna 

 
EUROPEISKA UNIONEN 
 
å ena sidan, och 
 
REPUBLIKEN ISLAND 
 
och 
 
KONUNGARIKET NORGE 
 
å andra sidan, 
 
nedan kallade ”de avtalsslutande parterna”, 
 
SOM ÖNSKAR förbättra det straffrättsliga samarbetet mellan Europeiska unionens med-

lemsstater och Island och Norge, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om 
skydd av individens frihet, 

 
SOM ANSER att de nuvarande förbindelserna mellan de avtalsslutande parterna kräver nära 

samarbete i kampen mot brottslighet, 
 
SOM UNDERSTRYKER de avtalsslutande parternas gemensamma intresse av att säkerstäl-

la att den ömsesidiga rättsliga hjälpen mellan Europeiska unionens medlemsstater och Island 
och Norge ges på ett snabbt och effektivt sätt som är förenligt med de grundläggande princi-
perna i deras nationella lagstiftning och som iakttar individens rättigheter och principer enligt 
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheter-
na, undertecknad i Rom den 4 november 1950, 

 
SOM UTTRYCKER sitt ömsesidiga förtroende för sina rättssystems uppbyggnad och funk-

tion och för alla avtalsslutande parters 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 ett avtal mellan Europeiska unionen och Island och Norge, 

 
SOM ERKÄNNER att bestämmelserna i dessa konventioner förblir tillämpliga på alla frå-

gor som inte omfattas av det här avtalet, 
 
SOM ERINRAR OM att detta avtal, inklusive bilaga I till detta, reglerar ömsesidig rättslig 

hjälp i brottmål på grundval av principerna i konventionen av den 20 april 1959, 
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SOM BEAKTAR att i artikel 2.1 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig 

hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och i artikel 15 av protokollet av 
den 16 oktober 2001 till denna de bestämmelser har angivits som utgör en utveckling av 
Schengenregelverket och som därför har godtagits av Island och Norge i enlighet med deras 
förpliktelser enligt avtalet av den 18 maj 1999 mellan Europeiska unionens råd och Republi-
ken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämp-
ningen och utvecklingen av bestämmelserna i Schengenregelverket, 

 
SOM BEAKTAR att Island och Norge har uttryckt sin önskan att ingå ett avtal som möjlig-

gör för dem att tillämpa de övriga bestämmelserna i 2000 års konvention om ömsesidig rätts-
lig hjälp i brottmål och i 2001 års protokoll i deras förbindelser med Europeiska unionens 
medlemsstater, 

 
SOM BEAKTAR att Europeiska unionen också anser ett sådant avtal nödvändigt, 
 
HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE. 

 
Artikel 1 

1. Enligt bestämmelserna i detta avtal skall 
innehållet i följande bestämmelser i konven-
tionen av den 29 maj 2000, upprättad av Eu-
ropeiska unionens råd på grundval av artikel 
34 i Fördraget om Europeiska unionen, om 
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Eu-
ropeiska unionens medlemsstater, nedan kal-
lad ”EU:s konvention om ömsesidig rättslig 
hjälp”, tillämpas i förbindelserna mellan Re-
publiken Island och Konungariket Norge 
samt i de ömsesidiga förbindelserna mellan 
var och en av dessa stater och Europeiska 
unionens medlemsstater: 

 
Artiklarna 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 och 26 samt artik-
larna 1 och 24 i den omfattning som de är re-
levanta för någon av de övriga artiklarna. 

 
2. Enligt bestämmelserna i detta avtal skall 

innehållet i följande bestämmelser i protokol-
let av den 16 oktober 2001, upprättat av Eu-
ropeiska unionens råd på grundval av artikel 
34 i Fördraget om Europeiska unionen, till 
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i 
brottmål mellan Europeiska unionens med-
lemsstater, nedan kallat ”EU:s protokoll om 
ömsesidig rättslig hjälp” tillämpas i förbin-
delserna mellan Republiken Island och Ko-
nungariket Norge samt i de ömsesidiga för-
bindelserna mellan var och en av dessa stater 
och Europeiska unionens medlemsstater: 

 
Artikel 1.1—1.5 och artiklarna 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 9, 11 och 12. 
 
3. De förklaringar som medlemsstaterna 

har lämnat i enlighet med artiklarna 
9.6, 10.9, 14.4, 18.7 och 20.7 i EU:s konven-
tion om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål 
och artikel 9.2 i protokollet till denna skall 
även tillämpas i förbindelserna med Republi-
ken Island och Konungariket Norge. 

 
Artikel 2 

1. För att de avtalsslutande parterna skall 
nå målet att uppnå en så likformig tillämp-
ning och tolkning som möjligt av de be-
stämmelser som anges i artikel 1 skall de 
fortlöpande granska utvecklingen av rätts-
praxis vid Europeiska gemenskapernas dom-
stol, samt utvecklingen av rättspraxis vid be-
höriga domstolar i Island och Norge beträf-
fande dessa bestämmelser. Därför skall en 
mekanism inrättas för att säkerställa regel-
bunden ömsesidig överföring av denna rätts-
praxis.  

2. Island och Norge skall ha rätt att in-
komma med inlagor eller skriftliga synpunk-
ter till domstolen när en domstol i en med-
lemsstat har hänskjutit en fråga rörande tolk-
ningen av de bestämmelser som anges i arti-
kel 1 till domstolen för förhandsavgörande. 

 
Artikel 3 
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Om en framställning avslås får Island eller 
Norge be att den anmodade medlemsstaten 
rapporterar till Eurojust om de problem som 
finns med verkställigheten av en framställ-
ning, för att möjliggöra en praktisk lösning. 

 
Artikel 4 

En eventuell tvist mellan antingen Island 
eller Norge och en medlemsstat i Europeiska 
unionen om tolkningen eller tillämpningen 
av detta avtal eller av någon av de bestäm-
melser som anges i artikel 1 får av en tvis-
tande part hänskjutas till ett möte med före-
trädare för regeringarna för medlemsstaterna 
i Europeiska unionen och för Island och 
Norge, med sikte på att tvisten skall lösas 
inom sex månader. 

 
Artikel 5 

De avtalsslutande parterna är eniga om att 
utföra en gemensam översyn av detta avtal 
inom fem år efter det att avtalet har trätt i 
kraft. Översynen skall särskilt avse det prak-
tiska genomförandet, tolkningen och utveck-
lingen av avtalet och kan även innefatta frå-
gor som konsekvenserna av ytterligare ut-
veckling av Europeiska unionen avseende 
områden som omfattas av detta avtal. 

 
 

Artikel 6 

1. De avtalsslutande parterna skall under-
rätta varandra om fullgörandet av de förfa-
randen som krävs för att de skall kunna ut-
trycka sitt samtycke till att vara bundna av 
detta avtal.  

 
2. När de lämnar underrättelse enligt punkt 

1, eller i förekommande fall vid en senare 
tidpunkt, får Island och Norge göra en sådan 
förklaring som avses i artiklarna 9.6, 10.9, 
14.4, 18.7 och 20.7 i EU:s konvention om 
ömsesidig rättslig hjälp och i artikel 9.2 i 
EU:s protokoll om ömsesidig rättslig hjälp. 

3. När det gäller de relevanta bestämmel-
serna i EU:s konvention om ömsesidig rätts-
lig hjälp skall detta avtal träda i kraft den för-
sta dagen i den tredje månaden efter den dag 
då generalsekreteraren för Europeiska unio-

nens råd fastställer att alla formella krav på 
samtycke till detta avtal från parterna, eller 
på deras vägnar, har fullgjorts, eller den tid-
punkt då EU:s konvention om ömsesidig 
rättslig hjälp träder i kraft i enlighet med ar-
tikel 27.3 i denna, om denna tidpunkt infaller 
senare. När det gäller de relevanta bestäm-
melserna i EU:s konvention om ömsesidig 
rättslig hjälp skapas i och med detta avtals 
ikraftträdande rättigheter och skyldigheter 
mellan Island och Norge samt mellan Island, 
Norge och de medlemsstater i EU för vilka 
EU:s konvention om ömsesidig rättslig hjälp 
har trätt i kraft.  

 
4. När det gäller de relevanta bestämmel-

serna i EU:s protokoll om ömsesidig rättslig 
hjälp skall detta avtal träda i kraft den första 
dagen i den tredje månaden efter den dag då 
generalsekreteraren för Europeiska unionens 
råd fastställer att alla formella krav på sam-
tycke till detta avtal från parterna, eller på 
deras vägnar, har fullgjorts, eller den tid-
punkt då EU:s protokoll om ömsesidig rätts-
lig hjälp träder i kraft i enlighet med artikel 
13.3 i detta, om denna tidpunkt infaller sena-
re. När det gäller de relevanta bestämmelser-
na i EU:s protokoll om ömsesidig rättslig 
hjälp skapas i och med detta avtals ikraftträ-
dande rättigheter och skyldigheter mellan Is-
land och Norge samt mellan Island, Norge 
och de medlemsstater i EU för vilka EU:s 
protokoll om ömsesidig rättslig hjälp har trätt 
i kraft. 

 
5. Därefter skall dessa rättigheter och skyl-

digheter börja gälla mellan Norge, Island och 
andra medlemsstater i EU från och med de 
tidpunkter då EU:s konvention om ömsesidig 
rättslig hjälp och/eller EU:s protokoll om 
ömsesidig rättslig hjälp träder i kraft för des-
sa övriga medlemsstater i EU. 

 
6. Detta avtal skall tillämpas endast på för-

faranden om ömsesidig hjälp som inletts efter 
den tidpunkt då rättigheter och skyldigheter 
skapats i enlighet med punkterna 3 och 4. 

Artikel 7 

När nya medlemsstater i Europeiska unio-
nen ansluter sig till EU:s konvention om öm-
sesidig rättslig hjälp och/eller EU:s protokoll 
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om ömsesidig rättslig hjälp skall rättigheter 
och skyldigheter enligt detta avtal skapas 
mellan dessa nya medlemsstater och Island 
och Norge. 

 
 

Artikel 8 

1. Detta avtal får sägas upp av de avtalsslu-
tande parterna. Om avtalet sägs upp av an-
tingen Island eller Norge skall avtalet fortsät-
ta att vara i kraft mellan Europeiska unionen 
och den stat som inte har sagt upp det. 

 
2. En uppsägning av detta avtal enligt 

punkt 1 får verkan sex månader efter det att 
underrättelsen om att avtalet skall sägas upp 
lämnats in. Förfaranden för att efterkomma 
framställningar om ömsesidig rättslig hjälp 
som vid denna tidpunkt fortfarande är oav-
slutade skall fullgöras i överensstämmelse 
med bestämmelserna i detta avtal. 

 
3. Avtalet skall vara uppsagt vid uppsäg-

ning av det avtal av den 18 maj 1999 som 
slutits mellan Europeiska unionens råd, Re-
publiken Island och Konungariket Norge om 
dessa länders associering till tillämpningen, 
genomförandet och utvecklingen av Scheng-
enregelverket. 

 
4. Uppsägning av detta avtal enligt punkt 

3 får verkan för samma part eller parter och 
vid samma tidpunkt som uppsägningen av 
det associeringsavtal som avses i punkt 3. 

 
 

Artikel 9 

1. Generalsekreteraren för Europeiska uni-
onens råd skall vara depositarie för detta av-
tal. 

 
2. Depositarien skall offentliggöra uppgif-

ter om eventuella underrättelser som rör detta 
avtal. 

 
 

Artikel 10 

Detta avtal är utfärdat i ett enda original, på 
danska, engelska, finska, franska, grekiska, 
iriska, isländska, italienska, nederländska, 
norska, portugisiska, spanska, svenska och 
tyska språken, vilka alla texter är lika giltiga. 
 

Som skedde i Bryssel den nittonde decem-
ber tjugohundratre. 
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BILAGA I 

Tillämpning på Gibraltar 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, i egenskap av medlemsstat ansvarig 
för Gibraltar, inbegripet dess yttre förbindelser, bekräftar härmed att detta avtal kommer att få 
verkan på territoriet när konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brott-
mål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna utvidgas till 
att även omfatta Gibraltar, vilket är avhängigt utvidgningen av 1959 års europeiska konven-
tion om inbördes rättshjälp i brottmål till att omfatta Gibraltar. När så inträffar kommer För-
enade kungariket att utse en lämplig myndighet i Gibraltar att vara behörig i frågor som rör 
avtalet. Formella kommunikationer med denna myndighet kommer att följa överenskommel-
serna mellan Förenade konungariket och Konungariket Spanien rörande myndigheter i Gibral-
tar inom ramen för EU:s och EG:s instrument och därtill hörande fördrag, vilka anmäldes till 
Europeiska unionens medlemsstater och institutioner den 19 april 2000. En kopia av dessa 
överenskommelser kommer att delges Republiken Island och Konungariket Norge av general-
sekreteraren i Europeiska unionens råd.  

————— 
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BILAGA II 

Förklaring från de avtalsslutande parterna till avtalet mellan Europeiska unionen och 
Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i 
konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan med-

lemsstaterna i Europeiska unionen och 2001 års protokoll till denna 

De avtalsslutande parterna enas om att vid behov samråda när Republiken Island eller Ko-
nungariket Norge eller en av Europeiska unionens medlemsstater anser att det finns skäl för 
detta för att medge effektivast möjliga utnyttjande av detta avtal, inklusive i syfte att förhindra 
eventuella tvister beträffande det praktiska genomförandet och tolkningen av detta avtal. Detta 
samråd skall organiseras på lämpligaste sätt, med beaktande av befintliga samarbetsstrukturer. 
 

Förklaring från Republiken Island och Konungariket Norge 

Med tanke på att bestämmelserna i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig 
hjälp i brottmål möjliggör direktkontakt mellan rättsliga myndigheter, förklarar Republiken Is-
land och Konungariket Norge att deras behöriga rättsliga myndigheter när så är lämpligt öns-
kar göra de efterforskningar som krävs genom det europeiska rättsliga nätverkets kontakt-
punkter för att fastställa vilken rättslig myndighet i en av Europeiska unionens medlemsstater 
som har den territoriella behörigheten att initiera och verkställa en begäran om ömsesidigt bi-
stånd.  

————— 
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