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Justitieministeriets meddelande
om de förklaringar som avgetts till den europeiska konventionen om inbördes rätts-

hjälp i brottmål, sådan den lyder ändrad genom det andra tilläggsprotokollet

Justitieministeriet meddelar att Finland har avgett de förklaringar som finns i bilagan
till detta meddelande till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål,
sådan den lyder ändrad genom det andra tilläggsprotokollet. Statsrådet har beslutat om
dessa förklaringar den 4 mars 2021 och Finland har anmält dem till Europarådets general-
sekreterare genom en not av den 11 mars 2021. Europarådets generalsekreterare har re-
gistrerat förklaringarna den 16 mars 2021.

Helsingfors den 23 juni 2021

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd Lauri Rautio
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I enlighet med artikel 24 i konventionen, 
sådan artikeln lyder ändrad genom artikel 6 i 
det andra tilläggsprotokollet till konvent-
ionen, meddelar Republiken Finland, i egen-
skap av en medlemsstat  i Europeiska un-
ionen som deltar i det fördjupade samarbetet 
om inrättande av Europeiska åklagarmyndig-
heten, som sin förklaring att när Europeiska 
åklagarmyndigheten (EPPO) utövar sin be-
hörighet enligt artiklarna 22, 23 och 25 i rå-
dets förordning (EU) 2017/1939 betraktas 
EPPO som rättslig myndighet när EPPO 
framställer begäranden om inbördes rätts-
hjälp i enlighet med konventionen och proto-
kollen till den och på begäran av en annan 
konventionspart i enlighet med konventionen 
och protokollen till den överlämnar uppgifter 
eller bevismaterial som EPPO redan har er-
hållit eller kan erhålla efter att ha inlett en ut-
redning som omfattas av EPPO:s behörighet. 
EPPO betraktas också som rättslig myndig-
het när EPPO i enlighet med artikel 21 i kon-
ventionen tar emot uppgifter om brott som 
omfattas av EPPO:s behörighet enligt artik-
larna 22, 23 och 25 i rådets förordning (EU) 
2017/1939. Denna förklaring är avsedd att 
komplettera de tidigare förklaringar som Re-
publiken Finland har gett i enlighet med arti-
kel 24 i konventionen, sådan artikeln lyder 
ändrad genom artikel 6 i tilläggsprotokollet 
till konventionen. 

 
Med hänvisning till denna förklaring som 

avges i enlighet med artikel 24 i konvent-
ionen, sådan artikeln lyder ändrad genom ar-
tikel 6 i det andra tilläggsprotokollet till kon-
ventionen, utnyttjar Republiken Finland möj-
ligheten att tolka förklaringens rättsverk-
ningar som följer: 

a) Om det i konventionen eller protokollen 
till den hänvisas till den part som framställt 
en begäran eller den part som tagit emot en 
begäran, tolkas detta i fråga om begäranden 
som framställts av eller tillställts Europeiska 
åklagarmyndigheten avse den medlemsstat i 
EU där den i respektive ärende behöriga 

In accordance with Article 24 of the Con-
vention as amended by Article 6 of the Sec-
ond Additional Protocol to the Convention, 
Finland, as a Member State of the European 
Union participating in the enhanced coopera-
tion on the establishment of the European 
Public Prosecutor’s Office, declares that the 
European Public Prosecutor’s Office 
(“EPPO”), in the exercise of its competences, 
as provided for by Articles 22, 23 and 25 of 
Council Regulation (EU) 2017/1939, shall be 
deemed to be a judicial authority for the pur-
pose of issuing requests for mutual assistance 
in accordance with the Convention and its 
protocols as well as for the purpose of provid-
ing, on request of another Contracting Party 
in accordance with the Convention and its 
protocols, information or evidence which the 
EPPO has obtained already or may obtain 
following the initiation of an investigation in 
the area of its competence. The EPPO shall 
also be deemed to be a judicial authority for 
the purpose of receipt of information in ac-
cordance with Article 21 of the Convention 
in respect of offences within its competence 
as provided for by Articles 22, 23 and 25 of 
Council Regulation (EU) 2017/1939. This 
declaration is intended to supplement the pre-
vious declaration(s) made by Finland in ac-
cordance with Article 24 of the Convention 
as amended by Article 6 of the Second Addi-
tional Protocol to the Convention. 

With reference to this declaration made in 
accordance with Article 24 of the Convention 
as amended by Article 6 of the Second Addi-
tional Protocol to the Convention, Finland 
avails itself of the opportunity to interpret the 
legal effects of that declaration as follows: 

 
a) Where the Convention or its protocols 

refer to the requesting Party or the requested 
Party, this shall in case of requests issued by 
or addressed to the European Public Prosecu-
tor’s Office be interpreted as referring to the 
EU Member State of the competent European 
Delegated Prosecutor whose powers and 
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europeiska delegerade åklagaren, vars behö-
righeter och uppgifter avses i artikel 13 i rå-
dets förordning (EU) 2017/1939, är verksam. 

b) Om det i konventionen eller protokollen 
till den hänvisas till lagstiftningen i den part 
som framställt eller i den part som tagit emot 
begäran, tolkas detta i fråga om begäranden 
som framställts av eller tillställts Europeiska 
åklagarmyndigheten avse Europeiska union-
ens lagstiftning, särskilt rådets förordning 
(EU) 2017/1939, samt den nationella lagstift-
ningen i den medlemsstat i EU där den i re-
spektive ärende behöriga europeiska delege-
rade åklagaren är verksam, till den del som 
nationell lagstiftning ska tillämpas enligt ar-
tikel 5.3 i förordningen. 

c) Om det i konventionen eller i protokol-
len till den bestäms om möjlighet för en kon-
ventionspart att avge förklaringar eller göra 
förbehåll, anses Republiken Finlands alla så-
dana förklaringar och förbehåll vara tillämp-
liga på begäranden som en annan konvent-
ionspart framställt till Europeiska åklagar-
myndigheten när en europeisk delegerad 
åklagare som är verksam i Finland är behörig 
i ärendet i enlighet med artikel 13.1 i rådets 
förordning (EU) 2017/1939. 

d) När Europeiska åklagarmyndigheten är 
den rättsliga myndighet som framställer en 
begäran i enlighet med artikel 24 i konvent-
ionen, sådan artikeln lyder ändrad genom ar-
tikel 6 i det andra tilläggsprotokollet till kon-
ventionen, iakttar Europeiska åklagarmyn-
digheten sådana villkor och begränsningar 
som den part som tagit emot begäran kan 
ställa med stöd av konventionen och proto-
kollen till den i fråga om användningen av 
uppgifter och bevismaterial som Europeiska 
åklagarmyndigheten erhållit. 

e) De skyldigheter som åläggs den part som 
framställt begäran genom artikel 12 i kon-
ventionen är bindande också för de rättsliga 
myndigheterna i den medlemsstat i EU vars 
europeiska delegerade åklagare är behörig i 
ärendet. Detsamma gäller skyldigheterna en-
ligt artikel 11 i konventionen för den part som 
framställt begäran, sådan artikeln lyder änd-
rad genom artikel 3 i det andra tilläggsproto-
kollet till konventionen, samt skyldigheterna 
enligt artiklarna 13, 14 och 23 i det andra till-
läggsprotokollet för den medlemsstat i EU 

functions are referred to in Article 13 of 
Council Regulation (EU) 2017/1939. 

 
b) Where the Convention or its protocols 

refer to the law of the requesting or the re-
quested Party, this shall in case of requests 
issued by or addressed to the European Pub-
lic Prosecutor’s Office be interpreted as re-
ferring to Union law, in particular Council 
Regulation (EU) 2017/1939, as well as to the 
national law of the EU Member State of the 
competent European Delegated Prosecutor, 
to the extent applicable in accordance with 
Article 5(3) of that Regulation. 

 
 
c) Where the Convention or its protocols 

provide for the possibility of a Party to make 
declarations or reservations, all such declara-
tions and reservations made by Finland shall 
be deemed applicable in case of requests 
made by another Party to the European Pub-
lic Prosecutor’s Office whenever a European 
Delegated Prosecutor located in Finland is 
competent in accordance with Article 13(1) 
of Council Regulation (EU) 2017/1939. 

 
d) As a judicial requesting authority acting 

in accordance with Article 24 of the Conven-
tion as amended by Article 6 of the Second 
Additional Protocol to the Convention, the 
European Public Prosecutor’s Office shall 
comply with any conditions or restrictions on 
the use of information and evidence obtained, 
which may be imposed by the requested 
Party based on the Convention and its proto-
cols. 

 
 
e) Obligations imposed upon the requesting 

Party by Article 12 of the Convention shall 
also be binding upon the judicial authorities 
of the EU Member State of the competent Eu-
ropean Delegated Prosecutor. The same ap-
plies in case of obligations of the requesting 
Party under Article 11 of the Convention as 
amended by Article 3 of the Second Addi-
tional Protocol and under Articles 13, 14 and 
23 of the Second Additional Protocol in re-
spect of the EU Member State of the Euro-
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vars europeiska delegerade åklagare är behö-
rig i ärendet i enlighet med artikel 13.1 i rå-
dets förordning (EU) 2017/1939. 

I enlighet med artikel 15 i konventionen, 
sådan artikeln lyder ändrad genom artikel 4 i 
det andra tilläggsprotokollet till konvent-
ionen, avger Republiken Finland som sin för-
klaring att de begäranden om inbördes rätts-
hjälp och de åtalsbegäranden i enlighet med 
artikel 21 i konventionen som en konvent-
ionspart framställer till Europeiska åklagar-
myndigheten ska lämnas direkt till Europe-
iska åklagarmyndigheten. Begäranden om in-
bördes rättshjälp sänds antingen till det cen-
trala åklagarkontoret eller till den europeiska 
delegerade åklagarens kontor i medlemssta-
ten i fråga. Vid behov vidarebefordrar EPPO 
begäran till de behöriga nationella myndig-
heterna, om EPPO inte är behörig i ärendet 
eller inte utövar sin behörighet i det. 

 
I enlighet med artikel 15 i konventionen, 

som ändrats genom artikel 4 i det andra till-
läggsprotokollet till konventionen, avger Re-
publiken Finland dessutom som sin förkla-
ring att begäranden enligt artikel 11 i kon-
ventionen, som ändrats genom artikel 3 i det 
andra tilläggsprotokollet, och begäranden en-
ligt de bestämmelser i artiklarna 13 och 14 i 
det andra tilläggsprotokollet som hänvisar till 
artikel 11, som har framställts av någon av de 
europeiska delegerade åklagare som är verk-
samma i medlemsstaten i fråga förmedlas av 
justitieministeriet.  

I enlighet med artikel 33 stycke 2 i det 
andra tilläggsprotokollet till konventionen 
avger Republiken Finland som sin förklaring 
att om en gemensam utredningsgrupp som 
avses i artikel 20 i tilläggsprotokollet har för 
avsikt att verka på Republikens Finlands ter-
ritorium kan Europeiska åklagarmyndigheten 
fungera som behörig myndighet i enlighet 
med artikel 20 i tilläggsprotokollet endast 
med förhandssamtycke av de rättsliga myn-
digheterna i Republiken Finland samt i enlig-
het med rådets förordning (EU) 2017/1939 
och tillämplig nationell lagstiftning. 

pean Delegated Prosecutor competent in ac-
cordance with Article 13(1) of Council Reg-
ulation (EU) 2017/1939. 

In accordance with Article 15 of the Con-
vention as amended by Article 4 of the Sec-
ond Additional Protocol to the Convention, 
Finland declares that requests to the Euro-
pean Public Prosecutor’s Office for mutual 
assistance as well as information laid by a 
Contracting Party in accordance with Article 
21 of the Convention shall be addressed di-
rectly to the European Public Prosecutor’s 
Office. Requests for mutual assistance shall 
be sent either to the Central Office of the Eu-
ropean Public Prosecutor’s Office or to the 
European Delegated Prosecutor's Office(s) of 
that Member State. The EPPO shall, where 
appropriate, forward such request to the com-
petent national authorities if the EPPO either 
does not have or is not exercising its compe-
tence in a particular case. 

In accordance with Article 15 of the Con-
vention as amended by Article 4 of the Sec-
ond Additional Protocol to the Convention, 
Finland furthermore declares that applica-
tions in accordance with Article 11 of the 
Convention as amended by Article 3 of the 
Second Additional Protocol, and Articles 13 
and 14 of the Second Additional Protocol as 
they refer to the above mentioned Article 11, 
initiated by one of the European Delegated 
Prosecutors in that EU Member State, shall 
be transmitted by the Ministry of Justice. 

 
In accordance with Article 33(2) of the 

Second Additional Protocol to the Conven-
tion, Finland declares that the European Pub-
lic Prosecutor’s Office may, where a joint in-
vestigation team as referred to in Article 20 
of that Protocol is intended to operate on the 
territory of Finland, act in the capacity of 
competent authority in accordance with Arti-
cle 20 of that Protocol only with the prior 
consent of the judicial authorities of Finland 
and in accordance with Council Regulation 
(EU) 2017/1939 and the applicable national 
law. 
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