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Statsrådets förordning

20/2013

om sättande i kraft av tillämpningsprotokollet mellan Republiken Finlands regering och
Ryska federationens regering om förfarandena för fullgörande av avtalet mellan Europe-
iska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande och om ikraftträdande av
lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i

tillämpninsprotokollet

Utfärdad i Helsingfors den 14 februari 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 tillämpningsprotokollet mellan Republi-
ken Finlands regering och Ryska federationens regering om förfarandena för fullgörande av
avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande (946/2012):

1 §
Det i S:t Petersburg den 12 december 2010
mellan Republiken Finlands regering och
Ryska federationens regering upprättade til-
lämpningsprotokollet om förfarandena för
fullgörande av avtalet mellan Europeiska ge-
menskapen och Ryska federationen om åter-
tagande träder i kraft den 11 mars 2013 så
som därom har överenskommits.
Tillämpningsprotokollet har godkänts av
riksdagen den 16 oktober 2012 och av repu-
blikens president den 21 december 2012. Fin-
land har den 30 januari 2013 i överensstäm-
melse med artikel 12.1 i tillämpningsproto-
kollet meddelat Ryssland och den 8 februari
2013 i överensstämmelse med artikel 12.2 i
tillämpningsprotokollet meddelat den gemen-
samma kommittén för återtagande sitt god-
kännande och på basis av detta träder tillämp-
ningsprotokollet i kraft den 11 mars 2013.

2 §

De bestämmelser som inte hör till området
för lagstiftningen i tillämpningsprotokollet är
i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestäm-
melser som hör till området för lagstiftningen
i tillämpningsprotokollet mellan Republiken
Finlands regering och Ryska federationens
regering om förfarandena för fullgörande av
avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
Ryska federationen om återtagande
(946/2012) träder i kraft den 11 mars 2013.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 11
mars 2013.

Helsingfors den 14 februari 2013

Inrikesminister Päivi Räsänen

Regeringsråd Eero Koskenniemi
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Protokollets text 

 
TILLÄMPNINGSPROTOKOLL MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS REGERING OCH 
RYSKA FEDERATIONENS REGERING OM FÖRFARANDENA FÖR FULLGÖRANDE 

AV DET AVTAL OM ÅTERTAGANDE SOM INGICKS DEN 25 MAJ 2006 MELLAN 
EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH RYSKA FEDERATIONEN 

 
Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering, nedan parterna, 
som vill skapa nödvändiga förutsättningar för fullgörandet av det avtal om återtagande som 

ingicks mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen den 25 maj 2006, 
som beaktar den mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska Rådsrepublikernas 

Förbunds regering den 23 juni 1960 ingångna överenskommelsen angående ordningen på 
gränsen mellan Republiken Finland och Ryska federationen och ordningen för utredning av 
gränstilldragelser (nedan gränsordningsöverenskommelsen), 

har avtalat om följande: 
 

Artikel 1 

Behöriga myndigheter 

1. Följande behöriga myndigheter ansvarar för fullgörandet av avtalet om återtagande: 
för parten Republiken Finlands del: 
behöriga myndigheter - Migrationsverket, polisen och gränsbevakningsväsendet 
för parten Ryska federationens del: 
behörig central myndighet - Federala Migrationstjänsten 
behöriga myndigheter - Ryska federationens utrikesministerium och Federala säkerhetstjäns-

ten. 
2. Parterna ska utan dröjsmål informera varandra via diplomatiska kanaler om ändringar 

som gjorts i förteckningen över behöriga myndigheter i stycke 1. 
3. För att fullgöra detta tillämpningsprotokoll ska parterna via diplomatiska kanaler utbyta 

information om de behöriga myndigheternas ansvarsfördelning och kontaktuppgifter inom 30 
dagar från det datum då protokollet träder i kraft. 

4. Parterna ska utan dröjsmål informera varandra via diplomatiska kanaler om ändringar i de 
behöriga myndigheternas ansvarsfördelning och kontaktuppgifter. 
 

Artikel 2 

Ansökan om återtagande samt svar på den 

1. Ansökan om återtagande och svar på den sänds och tas emot av den behöriga myndighe-
ten i Republiken Finland och den behöriga centrala myndigheten i Ryska federationen. 

2. Ansökan om återtagande sänds per post eller med kurir. Svaret på ansökan om återtagan-
de sänds per post eller med kurir och dessutom med teknisk utrustning som är avsedd för över-
föring av handlingar. En mottagen ansökan om återtagande och ett mottaget svar bekräftas ge-
nom kvittering. 

3. Vid påskyndat förfarande ska en ansökan om återtagande av en person som anhållits på 
den begärande partens gränsområde efter att olagligt ha överskridit riksgränsen mellan Ryss-
land och Finland sändas mellan de befullmäktigade i gränsärenden som med stöd av gränsord-
ningsöverenskommelsen verkar vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland inom den tid 
som anges i artikel 6.3 i avtalet om återtagande samt svaret på ansökan inom den tid som an-
ges i artikel 11.3 i avtalet. I övriga fall ska en ansökan om återtagande som uppgjorts vid på-
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skyndat förfarande samt svaret på den sändas mellan den behöriga myndigheten i Republiken 
Finland och den behöriga centrala myndigheten i Ryska federationen. 

 
Artikel 3 

Övriga handlingar 

1. Om den begärande parten anser att andra handlingar än de som nämns i bilaga 2-5 i avta-
let om återtagande kan ha väsentlig betydelse vid fastställandet av medborgarskapet för den 
som återtas eller vid konstaterandet av grunderna för återtagande av tredjeländers medborgare 
eller personer utan medborgarskap, kan dessa handlingar fogas till den ansökan om återtagan-
de som sänds till den anmodade parten. 

2. Den anmodade parten beslutar huruvida de handlingar som nämns i stycke 1 i denna arti-
kel ska beaktas vid behandlingen av ansökan om återtagande. 

 
Artikel 4 

Utfrågning 

1. Om den begärande parten inte kan förete någon av de handlingar som räknas upp i bilaga 
2 och 3 till avtalet om återtagande, ska den anmodade parten på den begärande partens öns-
kan, vilken har uppgetts i punkt D i ansökan om återtagande, utfråga den person som ska åter-
tas för att klarlägga hans eller hennes medborgarskap. 

2. Genomförandet av en utfrågning 
För den finska partens del genomförs utfrågningen av Republiken Finlands diplomatiska el-

ler konsulära ombud eller en representant för den behöriga myndigheten i Ryska federationen, 
För den ryska partens del genomförs utfrågningen av Ryska federationens representant för 

den behöriga centrala myndigheten vid en diplomatisk beskickning eller ett konsulat i Repu-
bliken Finland. Om det inte finns någon sådan representant, utfrågas personen av en tjänste-
man vid Ryska federationens diplomatiska beskickning eller konsulat i Republiken Finland. 

3. När den anmodade parten mottagit ansökan om återtagande och samtidigt en begäran om 
utfrågning, ska parten genomföra utfrågningen inom 7 kalenderdagar. Tidsfristerna för be-
handling av ansökan om återtagande börjar i detta fall löpa det datum då den anmodade parten 
har meddelat resultatet av utfrågningen, dock senast 10 kalenderdagar efter det att ansökan om 
återtagande mottogs. 

4. Om resultatet av utfrågningen inte bestyrker att den person som ska återtas är den anmo-
dade partens medborgare, ska ansökan om återtagande enligt stycke 3 i denna artikel utan till-
äggsutredningar sändas tillbaka till den begärande parten med ett meddelande om resultatet av 
utfrågningen. 

 
Artikel 5 

Ansökan om transitering samt svar på den 

1. Ansökan om transitering görs mellan Republiken Finlands behöriga myndighet och Ryska 
federationens behöriga centrala myndighet per post eller med kurir minst tio arbetsdagar före 
den planerade transiteringen. Mottagandet av en ansökan om transitering bekräftas genom 
kvittering. 

2. Finlands behöriga myndighet eller Ryska federationens behöriga centrala myndighet be-
svarar ansökan om transitering per post eller med kurir och dessutom med teknisk utrustning 
som är avsedd för överföring av handlingar senast fem dagar före den planerade transitering-
en. Mottagandet av svaret på en ansökan om transitering bekräftas genom kvittering. Svaret 
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ska innehålla information om huruvida den anmodade parten godkänner transiteringen samt 
den planerade tidpunkten, det valda gränsövergångsstället vid riksgränsen, transportsättet och 
eventuell användning av eskorter. 

 
Artikel 6 

Återtagande och transitering 

1. Parterna fastställer följande gränsövergångsställen för återtagande och transitering: 
för den finska parten Helsingfors-Vanda internationella flygplats, Helsingfors och Kotkas 

hamnar samt alla gränsövergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland, 
för den ryska parten alla gränsövergångsställen vid riksgränsen mellan Ryssland och Fin-

land, alla internationella flygplatser och alla kusthamnar. 
2. Parterna ska snarast möjligt via diplomatiska kanaler informera varandra om ändringar 

gällande de gränsövergångsställen som avses i stycke 1 i denna artikel. 
3. Parternas behöriga myndigheter kommer för varje enskilt fall överens om datum och 

klockslag för överförandet av den person som ska återtas, hur och via vilket gränsövergångs-
ställe utlämnandet ska ske samt om arrangemangen för transitering. Vid påskyndat förfarande 
vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland ska de befullmäktigade i gränsärenden med stöd 
av gränsordningsöverenskommelsen avtala om de ärenden som nämns i artikel 13.1 i avtalet 
om återtagande. 

4. Parternas behöriga myndigheter ska sträva efter att genomföra transiteringen så snabbt 
som möjligt. 

5. Den begärande parten kan vid behov be den anmodade parten om bistånd vid transitering-
en. I sådana fall ska den begärande parten i punkt D i formuläret för ansökan om transitering 
(bilaga 6 till avtalet om återtagande) ange hurdan hjälp den behöver. Den anmodade parten 
ska i detta fall i sitt svar uppge om den kan ge den begärda hjälpen. 

 
Artikel 7 

Eskort för den som återtas eller transiteras 

1. Om personen i fråga ska överlämnas med eskort ska den begärande parten i punkt D i av-
talets bilaga 1 om ansökan om återtagande och punkt D i bilaga 6 om ansökan om transitering 
meddela följeslagarnas fullständiga namn, tjänsteställning och passuppgifter. 

2. Om uppgifterna om de följeslagare som nämns i stycke 1 ändras, ska den begärande par-
ten snarast möjligt informera den anmodade parten om detta skriftligen och dessutom med 
hjälp av teknisk utrustning som är avsedd för överföring av handlingar. 

3. Följeslagarna ska följa den anmodade partens lagstiftning då de vistas på den statens terri-
torium. 

4. Följeslagarna ska vara civilklädda då de utför sitt uppdrag. De får inte bära vapen eller 
andra föremål vars innehav är begränsat på den anmodade statens territorium. Följeslagarna 
ska ha med sig handlingar av vilka det framgår att det har avtalats om återtagandet eller transi-
teringen samt handlingar som intygar deras identitet, tjänsteställning och befogenhet för eskor-
ten. 

5. Parternas behöriga myndigheter ska samarbeta i alla frågor som gäller följeslagarnas vis-
telse på den anmodade partens territorium. Den anmodade partens behöriga myndigheter ska 
vid behov bistå följeslagarna i den utsträckning det är möjligt. 
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Artikel 8 

Kostnader 

Den begärande parten ska inom 30 dagar från det att kostnadsverifikaten uppvisats ersätta de 
kostnader i euro som återtagandet och transiteringen har orsakat den anmodade parten och 
som den begärande parten i enlighet med artikel 16 i avtalet om återtagande ska betala. 

 
Artikel 9 

Språk 

För att fullgöra bestämmelserna i detta tillämpningsprotokoll ska de handlingar som nämns i 
artikel 3 i tillämpningsprotokollet och avsnitt III och IV i avtalet om återtagande göras upp på 
följande språk: 

för den finska partens del på finska, med en översättning till ryska som bilaga, 
för den ryska partens del på ryska, med en översättning till finska som bilaga. 
 

Artikel 10 

Konsultering och möten med sakkunniga 

1. Parternas behöriga myndigheter kan i samförstånd ordna arbetsmöten och konsultation 
med sakkunniga om frågor som hänför sig till fullgörandet av detta tillämpningsprotokoll. 

2. Vid de konsultationer och arbetsmöten som nämns i stycke 1 ska parternas behöriga myn-
digheter använda engelska, om ingenting annat avtalas. 

 
Artikel 11 

Ändringar 

Detta tillämpningsprotokoll får ändras genom en överenskommelse mellan parterna. 
 

Artikel 12 

Ikraftträdande och uppsägning 

1. Parterna ska skriftligen meddela varandra när de har genomfört de nationella förfaranden 
som är nödvändiga för att tillämpningsprotokollet ska träda i kraft. 

2. Tillämpningsprotokollet träder i kraft trettio dagar efter det datum då den gemensamma 
kommittén för återtagande i enlighet med artikel 20.2 i avtalet om återtagande har informerats 
om tillämpningsprotokollet och meddelats att avtalsparterna har genomfört de nationella förfa-
randen som är nödvändiga för att protokollet ska träda i kraft. 

3. Tillämpningsprotokollet upphör att gälla när avtalet om återtagande upphör att gälla. 
Upprättat i S:t Petersburg den 10 december 2010 i två originalexemplar på finska och ryska, 

vilka båda texter har samma giltighet. 
 
 
 
 

 
För Republiken Finlands regering   För Ryska federationens regering 
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