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C 197/1

(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen)

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

(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.

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

(4) De förfaranden som anges i avtalet mellan Europeiska
unionens råd och Republiken Island och Konungariket
Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (3) har iakttagits när det gäller dessa bestämmelser.

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.

(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 underrättas 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.

(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).

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

(1) Yttrande avgett den 17 februari 2000 (ännu inte offentliggjort i
EGT).
(2) EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(3) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

C 197/2

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

RÅDET REKOMMENDERAR att den antas av medlemsstaterna i
enligt med deras respektive konstitutionella bestämmelser,

12.7.2000

RÅDET UPPMANAR medlemsstaterna att inleda de förfaranden

som skall tillämpas härvidlag före den 1 januari 2001.

Utfärdad i Bryssel den 29 maj 2000.
På rådets vägnar
Ordförande
A. COSTA
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BILAGA

KONVENTION,

upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig
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 frågor som inte omfattas av den
här konventionen,
SOM BEAKTAR att medlemsstaterna fäster vikt vid att stärka det rättsliga samarbetet, samtidigt 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 situationer som rör avlyssning
av telemeddelanden, utan att ha någon inverkan på andra sådana situationer utanför konventionens räckvidd,
SOM KONSTATERAR att de allmänna principerna i internationell rätt är tillämpliga i situationer som inte omfattas
av denna konvention,
SOM ERKÄNNER att denna konvention inte påverkar medlemsstaternas ansvar för att upprätthålla 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 medlemsstater av
a) den europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (tidigare inbördes rättshjälp) i brottmål av den 20 april
1959, nedan kallad Europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp,
b) tilläggsprotokollet av den 17 mars 1978 till Europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp,
c) de bestämmelser om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål i konventionen av den 19 juni 1990 om tillämpning av
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna
(nedan kallad tillämpningskonventionen 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 medlemsstaterna i den ekonomiska unionen Benelux.
2.
Den här konventionen påverkar inte tillämpligheten av mer förmånliga bestämmelser i bilaterala eller
multilaterala avtal mellan medlemsstater och inte heller, enligt artikel 26.4 i Europeiska konventionen om ömsesidig
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 Schengenregelverket
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 unionens råd och Republiken Island
och Konungariket Norge angående dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen
av Schengenregelverket (1).
2.
Bestämmelserna i artikel 49 a samt artiklarna 52, 53 och 73 i tillämpningskonventionen 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 medlemsstaten, eller
i båda, såsom överträdelser av rättsregler och då beslutet kan leda till förfaranden 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 hänför 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 verkställandet av framställningar om ömsesidig rättslig hjälp
1.
När ömsesidig rättslig hjälp beviljas skall den anmodade medlemsstaten iaktta de formaliteter och förfaranden
som uttryckligen anges av den ansökande medlemsstaten, om inte annat föreskrivs i denna konvention och under
förutsättning att dessa formaliteter och förfaranden inte strider mot de grundläggande rättsprinciperna i den
anmodade medlemsstaten.
2.
Den anmodade medlemsstaten skall verkställa framställningen om rättslig hjälp så snart som möjligt och skall
ta största möjliga hänsyn till de rättegångsfrister och andra frister som anges av den ansökande medlemsstaten. Den
ansökande medlemsstaten skall ange skälen till dessa frister.
3.
Om en framställningen inte alls eller endast delvis kan verkställas i enlighet med den ansökande medlemsstatens
krav, skall den anmodade medlemsstatens myndigheter utan dröjsmål underrätta den ansökande medlemsstatens
myndigheter och ange på vilka villkor framställningen skulle kunna verkställas. Den ansökande och den anmodade
medlemsstatens myndigheter kan därefter enas om att vidta ytterligare åtgärder som rör framställningarna, vid behov
genom att göra åtgärderna avhängiga av dessa villkor.
4.
Om man kan förutse att den av den ansökande medlemsstaten fastställda tidsfristen för att framställningen
skall kunna verkställas inte kan hållas, och om de skäl som avses i punkt 2, andra meningen, tydligt visar att varje
försening kommer att leda till väsentliga störningar av förfarandet i den ansökande medlemsstaten, skall den
anmodade medlemsstatens myndigheter omgående meddela den beräknade tid som behövs för att verkställa
framställningen. Den ansökande medlemsstatens myndigheter skall omgående meddela om de ändå håller fast vid
sin framställning. 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 rättegångshandlingar
1.
Varje medlemsstat skall översända rättegångshandlingar som rör personer som vistas på en annan
medlemsstats territorium direkt till dessa personer med post.
2.

Rättegångshandlingar får översändas genom den anmodade medlemsstatens behöriga myndigheter endast om

a) adressen till den person för vilken handlingarna är avsedd är okänd eller osäker, eller
b) det enligt de rättegångsregler som är tillämpliga i den ansökande medlemsstaten krävs ett annat bevis för
delgivning av handlingen med adressaten än det bevis som kan erhållas med post, eller
c) det inte har varit möjligt att delge handlingen med post, eller
d) den ansökande medlemsstaten har välgrundade 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 handlingen är avfattad på, skall
handlingen, eller åtminstone de viktigaste delarna av den, översättas till språket (något av språken) i den medlemsstat
på vars territorium adressaten vistas. Om den myndighet som har utfärdat rättegångshandlingen känner till att
adressaten endast förstår ett annat språk, skall handlingen, eller åtminstone de viktigaste delarna av den, översättas
till detta andra 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 kan få upplysningar om sina rättigheter och
skyldigheter när det gäller handlingen. Punkt 3 skall också vara tillämplig på detta meddelande.
5.
Denna artikel skall inte påverka tillämpningen av artiklarna 8, 9 och 12 i Europeiska konventionen om
ömsesidig rättslig hjälp samt artiklarna 32, 34 och 35 i Beneluxfördraget.
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Artikel 6
Översändande av framställningar om ömsesidig 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 föreskrivs i den här artikeln.
All information som lämnas av en medlemsstat med tanke på lagföring inför en annan 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 myndigheterna.
2.

Punkt 1 skall inte påverka möjligheten att i särskilda fall sända eller återsända framställningar

a) mellan en medlemsstats centrala myndighet och en annan medlemsstats centrala myndighet, eller
b) mellan en medlemsstats rättsliga myndighet och en annan medlemsstats centrala myndighet.

3.
Trots vad som sägs i punkt 1 får Förenade kungariket respektive Irland, när de lämnar den underrättelse som
föreskrivs i artikel 27.2, förklara att framställningar och meddelanden till dem skall skickas till dem via den centrala
myndigheten i respektive land, i enlighet 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 ömsesidighetsprincipen i fråga om ovan nämnda förklaringar.
4.
Varje framställning om ömsesidig rättslig hjälp som är brådskande får för att vinna tid göras genom
Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol) eller varje organ som är behörigt enligt bestämmelser som
antagits i enlighet med Fördraget om Europeiska unionen.
5.
Om den behöriga myndigheten för framställningar enligt artiklarna 12, 13 eller 14 i den ena medlemsstaten
är en rättslig eller central myndighet och i den andra medlemsstaten en polis- eller tullmyndighet, får framställningar
göras och besvaras direkt mellan dessa myndigheter. Punkt 4 är tillämplig på sådana kontakter.
6.
Om den behöriga myndigheten för framställningar 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 framställningar göras och besvaras direkt mellan dessa myndigheter.
7.
När de lämnar den underrättelse som anges i artikel 27.2, får varje medlemsstat förklara att den inte är bunden
av första meningen i punkt 5 eller av punkt 6 i den här artikeln, eller någon av dem, eller att den endast kommer att
tillämpa dessa bestämmelser på vissa villkor, vilka den skall ange. En sådan förklaring kan när som helst återkallas
eller ändras.
8.

Följande framställningar eller underrättelser skall göras via medlemsstaternas centrala myndigheter:

a) Framställningar om tillfälligt överförande eller transitering av frihetsberövade personer enligt artikel 9 i den här
konventionen, artikel 11 i Europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp och artikel 33 i Beneluxfördraget,
b) Utdrag ur straffregistren enligt artikel 22 i Europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp och artikel 43 i
Beneluxfördraget. 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 riktas direkt till de behöriga
myndigheterna.
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Artikel 7
Informationsutbyte på eget initiativ
1.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter får inom ramen för sin nationella lagstiftning utan särskild
framställning utbyta information om såväl brott som sådana överträdelser av rättsregler som avses i artikel 3.1, om
bestraffningen av brottet eller handläggningen av överträdelsen omfattas av den mottagande myndighetens behörighet
vid den tidpunkt då informationen lämnas.
2.
Den myndighet som tillhandahåller informationen 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 medlemsstaten och utan att det påverkar rättigheterna för tredje man i god tro,
får den anmodade medlemsstaten ställa olagligt förvärvade föremål till den ansökande statens förfogande i syfte att
de skall återställas till den rätta ägaren.
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
lagbestämmelserna om skatt eller tull på dessa föremål.
Ett sådant avstående som avses i punkt 2 skall inte inverka på den anmodade medlemsstatens 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 mellan de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter får en
medlemsstat som har begärt en utredning där det krävs att en person som är frihetsberövad på dess eget territorium
är närvarande, tillfälligt överföra denna person till den medlemsstat där utredningen skall äga rum.
2.
Överenskommelsen skall omfatta villkoren 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 omgående lämnas till den anmodade medlemsstaten.
4.
Tiden för frihetsberövande på den anmodade medlemsstatens territorium skall avräknas 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 artikeln.
6.
När de lämnar den underrättelse som anges i artikel 27.2 får varje medlemsstat förklara att det för en
överenskommelse enligt punkt 1 i den här artikeln krävs samtycke enligt punkt 3 i den här artikeln, eller att det krävs
samtycke under vissa förutsättningar som anges i förklaringen.

C 197/7

C 197/8

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Artikel 10
Förhör genom videokonferens
1.
Om en person befinner sig på en medlemsstats territorium och skall höras som vittne eller sakkunnig av en
annan medlemsstats rättsliga myndigheter får den senare staten, 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 enligt 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 tillgängliga för
att genomföra förhöret. Om den anmodade medlemsstaten inte har tillgång till de tekniska hjälpmedel som behövs
för en videokonferens får den ansökande medlemsstaten ställa dessa till förfogande efter ömsesidig överenskommelse.
3.
I framställningar om förhör genom videokonferens skall, förutom den information som anges i artikel 14 i
Europeiska konventionen 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 personligen samt namnet på den rättsliga
myndigheten 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 anges i landets lagstiftning.
5.

För förhör genom videokonferens skall följande bestämmelser gälla:

a) Den anmodade medlemsstatens rättsliga myndighet skall vara närvarande vid förhöret, 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
myndighet anser att den anmodade medlemsstatens grundläggande rättsprinciper åsidosätts under förhöret, skall
den omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att förhöret fortsätter i enlighet med dessa principer.
b) Den ansökande och den anmodade medlemsstatens behöriga myndigheter skall vid behov komma överens om
åtgärder för att skydda den person som skall höras.
c) Förhöret skall hållas direkt av eller under överinseende av den ansökande medlemsstatens rättsliga myndighet, i
enlighet med den nationella lagstiftningen.
d) På begäran av den ansökande medlemsstaten 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 skulle ha enligt antingen den
anmodade eller den ansökande medlemsstatens lagstiftning.

6.
Utan att det påverkar några överenskomna åtgärder för skydd av personer skall den anmodade medlemsstatens
rättsliga myndighet efter förhörets slut upprätta ett protokoll med uppgifter om datum och plats för förhöret, 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 ersätta den anmodade medlemsstaten för kostnaderna för att upprätta en
videolänk, kostnaderna för driften av videolänken i den anmodade medlemsstaten, arvode till tolkar som har
tillhandahållits samt ersättning, inklusive för kostnader för resa inom den anmodade medlemsstaten, till vittnen och
sakkunniga, såvida inte den senare staten avstår från ersättning för en del av eller alla dessa utgifter.
8.
Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att när vittnen eller sakkunniga som skall
höras på dess territorium 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 förfarande.
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 mellan de berörda medlemsstaterna, i enlighet med respektive stats nationella rätt och relevanta
internationella instrument, inbegripet 1950 års europeiska konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna.
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När de lämnar den underrättelse som avses i artikel 27.2, får varje medlemsstat förklara att den inte kommer att
tillämpa första stycket. En sådan förklaring kan när som helst återkallas.
Förhör får endast genomföras med den åtalades samtycke. Sådana regler som behövs för att skydda åtalade personers
rättigheter skall antas av rådet i ett rättsligt bindande instrument.

Artikel 11
Förhör med vittnen och sakkunniga genom telefonkonferens
1.
Om en person befinner sig på en medlemsstats territorium och skall höras som vittne eller sakkunnig av en
annan medlemsstats rättsliga myndigheter, får den senare staten om så föreskrivs i dess nationella lagstiftning, begära
bistånd från den förstnämnda medlemsstaten, så att förhöret kan äga rum genom telefonkonferens, enligt
punkterna 2–5.
2.
Ett förhör genom telefonkonferens får endast äga rum om vittnet eller den sakkunnige samtycker till att
förhöret hålls genom telefonkonferens.
3.
Den anmodade medlemsstaten skall medge förhör genom telefonkonferens, om detta inte strider mot dess
grundläggande rättsprinciper.
4.
En begäran om förhör genom telefonkonferens skall, förutom den information som anges i artikel 14 i
Europeiska konventionen 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 komma 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 sakkunniges identitet,
c) kontrollera att vittnet eller den sakkunnige samtycker till förhör genom telefonkonferens.
Den anmodade medlemsstaten får ställa som villkor för sitt samtycke, att bestämmelserna i artikel 10.5 och 10.8
skall gälla, fullt ut eller delvis. Om inte parterna kommer överens om något annat, skall bestämmelserna 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 territorium 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 statens 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 myndigheter.

Artikel 13
Gemensamma utredningsgrupper
1.
För ett särskilt syfte och för en begränsad period, som kan förlängas med samtliga parters samtycke, får de
behöriga myndigheterna i två eller flera medlemsstater genom en ömsesidig överenskommelse inrätta en gemensam
utredningsgrupp för brottsutredningar i en eller flera av de medlemsstater som inrättat gruppen. Gruppens
sammansättning skall anges i överenskommelsen.
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En gemensam utredningsgrupp får i synnerhet inrättas om
a) en medlemsstats brottsutredningar kräver komplicerade och krävande utredningar med anknytning till andra
medlemsstater,
b) flera medlemsstater genomför brottsutredningar där omständigheterna kräver samordnade, gemensamma
åtgärder i de berörda medlemsstaterna.
En framställning om inrättande av en gemensam utredningsgrupp får göras av varje berörd medlemsstat.
Utredningsgruppen skall inrättas i en av de medlemsstater där utredningarna förväntas äga rum.
2.
Framställningar om att inrätta en gemensam utredningsgrupp skall, förutom de uppgifter som finns angivna i
de relevanta bestämmelserna i artikel 14 i Europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål och i
artikel 37 i Beneluxfördraget, innehålla förslag till gruppens sammansättning.
3.
Den gemensamma utredningsgruppen skall vara verksam på territoriet i de medlemsstater som inrättar
gruppen på följande villkor:
a) Gruppens ledare skall företräda den behöriga myndighet som deltar i brottsutredningar 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 lagstiftningen i den medlemsstat där den är verksam. 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 verksam skall skapa de organisatoriska förutsättningarna för verksamheten.
4.
Medlemmar i den gemensamma utredningsgruppen som kommer från andra medlemsstater än den
medlemsstat där gruppen är verksam omnämns i denna artikel som ”avdelade” till gruppen.
5.
Avdelade medlemmar i den gemensamma utredningsgruppen skall ha rätt att närvara när utredningsåtgärder
vidtas i den medlemsstat där verksamheten äger rum. Emellertid får gruppens ledare av särskilda skäl, i enlighet med
lagstiftningen i den medlemsstat där gruppen är verksam, fatta ett annat beslut.
6.
Avdelade medlemmar i den gemensamma utredningsgruppen får, i enlighet med lagstiftningen i den
medlemsstat där gruppen är verksam, av gruppens ledare anförtros vissa utredningsåtgärder om detta har godkänts
av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten äger rum och den avdelande medlemsstaten.
7.
När det för den gemensamma utredningsgruppens arbete krävs att det vidtas utredningsåtgärder i någon av
de medlemsstater som har inrättat gruppen, får personer som avdelats till gruppen av den medlemsstaten begära att
deras egna behöriga myndigheter vidtar åtgärderna. Dessa åtgärder skall bedömas i denna medlemsstat enligt de
villkor som skulle gälla om åtgärderna begärdes i en inhemsk utredning.
8.
Om den gemensamma utredningsgruppen 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 relevanta instrumenten eller
arrangemangen.
9.
En medlem av den gemensamma utredningsgruppen får i enlighet med sitt lands lagstiftning eller inom ramen
för sin befogenhet förse den gemensamma gruppen med uppgifter som finns tillgängliga i den medlemsstat som har
avdelat honom eller henne för de brottsutredningar som utförs av den gemensamma gruppen.
10.
Uppgifter som en medlem eller en avdelad medlem i behörig ordning har erhållit under sitt deltagande i en
gemensam utredningsgrupp och som de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter inte på annat sätt har
tillgång till får användas för följande ändamål:
a) För de ändamål för vilka gruppen inrättats.
b) Med förbehåll för föregående medgivande 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 berörda medlemsstaten eller om medlemsstaten i ett sådant fall skulle kunna
vägra ömsesidig rättslig hjälp.
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c) För att förhindra ett överhängande och allvarligt hot mot allmän säkerhet och utan att det påverkar tillämpningen
av punkt b om en brottsutredning skulle inledas senare.
d) För andra ändamål i den mån de medlemsstater som har inrättat gruppen kommer överens om detta.
11.
Andra befintliga bestämmelser eller arrangemang om inrättande av gemensamma utredningsgrupper eller
deras verksamhet påverkas inte av tillämpningen av bestämmelserna 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 personer än företrädare för de behöriga myndigheterna
i de medlemsstater som har inrättat den gemensamma utredningsgruppen kan delta i gruppens verksamhet. Sådana
personer 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 uttryckligen fastställs i överenskommelsen.

Artikel 14
Hemliga utredningar
1.
Den ansökande och den anmodade medlemsstaten får enas om att bistå varandra i brottsutredningar som
genomförs av polismän med hemlig eller falsk identitet (hemliga utredningar).
2.
Beslut om att göra en framställning skall i varje enskilt fall fattas av de behöriga myndigheterna i den
anmodade medlemsstaten med vederbörlig hänsyn till dess nationella lagstiftning och förfaranden. De båda
medlemsstaterna skall med vederbörlig hänsyn till sin nationella lagstiftning och sina nationella förfaranden komma
överens om den hemliga utredningens varaktighet, de närmare 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 övervakas, och för att vidta säkerhetsarrangemang för
de polismän som är verksamma under hemlig eller falsk identitet.
4.
När de lämnar den underrättelse som anges i artikel 27.2 får varje medlemsstat förklara att den inte är bunden
av denna artikel. En sådan förklaring kan när som helst återkallas.

Artikel 15
Tjänstemäns straffrättsliga ansvar
Under sådan verksamhet som avses i artiklarna 12–14, skall tjänstemän från en annan medlemsstat än den
medlemsstat där verksamheten 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 medlemsstaten vara ansvarig för skador som dessa kan ha vållat i samband med uppdraget, i enlighet
med lagstiftningen i den medlemsstat på vars territorium tjänstemännen är verksamma.
2.
Den medlemsstat på vars territorium de skador som avses i punkt 1 orsakas skall ersätta skadorna enligt de
villkor som gäller för skada som orsakats av dess egna tjänstemän.
3.
Den medlemsstat vars tjänstemän har orsakat en person skada på någon annan medlemsstats territorium skall
fullt ut ersätta den senare staten för det belopp som denna betalat ut till de skadelidande eller deras rättsinnehavare.
4.
Utan att det påverkar rättigheterna gentemot tredje man och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3,
skall varje medlemsstat i de fall som nämns i punkt 1 avstå från att kräva ersättning för skador den vållats av en
annan medlemsstat.
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AVDELNING ΙΙΙ
AVLYSSNING AV TELEMEDDELANDEN

Artikel 17
Myndigheter som är behöriga att beordra avlyssning av telemeddelanden
Vid tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 18–20 skall med behörig myndighet avses en rättslig myndighet
eller, om en rättslig myndighet inte har någon behörighet på det område som omfattas av dessa bestämmelser, 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 telemeddelanden
1.
I brottsutredningssyfte får en behörig myndighet i den ansökande medlemsstaten i enlighet med villkoren i
sin nationella lagstiftning göra en framställning till en behörig myndighet i den anmodade medlemsstaten om
a) avlyssning och omedelbara överföranden av telemeddelanden till den ansökande medlemsstaten, eller
b) avlyssning, upptagning och därpå följande överföring av upptagningen av telemeddelanden till den ansökande
medlemsstaten.
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 avlyssna personens meddelanden,
b) den anmodade medlemsstaten och personens meddelanden kan avlyssnas i den medlemsstaten,
c) en tredje medlemsstat som har informerats enligt artikel 20.2 a, och den ansökande medlemsstaten behöver
tekniskt bistånd från den anmodade medlemsstaten för att avlyssna personens meddelanden.
3.
Med avvikelse från bestämmelserna i artikel 14 i Europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp och
artikel 37 i Beneluxfördraget, skall framställningar enligt denna artikel innehålla följande:
a) Uppgift om vilken myndighet som gör framställningen.
b) Bekräftelse på att en laglig order om avlyssning har givits i samband med en brottsutredning.
c) Information som gör det möjligt att informera 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.
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 uppgifter som avses i punkt 3.
Den anmodade medlemsstaten får tillåta avlyssningen utan ytterligare formaliteter.
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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 liknande inhemskt fall. Den anmodade medlemsstaten får
ställa samma villkor för sitt bifall 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 åtgärder i ett liknande inhemskt fall.

7.
När de lämnar den underrättelse som anges i artikel 27.2 får varje medlemsstat förklara att den är bunden av
punkt 6 enbart om den inte kan tillhandahålla ett omedelbart överförande. I detta fall får de övriga medlemsstaterna
tillämpa principen om ömsesidighet.

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 framställningar i
enlighet med sin nationella lagstiftning och nationella förfaranden.

9.
Den medlemsstat som mottar de uppgifter som avses i punkterna 3 och 4 skall behandla dessa uppgifter
konfidentiellt i enlighet med sin nationella lagstiftning.

Artikel 19
Avlyssning av telemeddelanden på det nationella 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 medlemsstat
inte är direkt tillgängliga på den medlemsstatens territorium, får göras direkt tillgängliga 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
överensstämmelse med tillämplig nationell lag och under förutsättning att den person som avlyssningen avser
befinner sig i den medlemsstaten, ha rätt att utföra avlyssningen genom förmedling av en utsedd tjänsteleverantör
som befinner sig på dess territorium utan att blanda in den medlemsstat på vars territorium nätporten är belägen.

3.

Punkt 2 skall också tillämpas när avlyssningen genomförs efter en framställning enligt artikel 18.2 b.

4.
Ingen bestämmelse i denna artikel skall hindra en medlemsstat från att göra en framställning till en
medlemsstat på vars territorium nätporten finns om att utföra laglig avlyssning av telemeddelanden i enlighet med
artikel 18, i synnerhet om det inte finns någon förmedlare i den ansökande medlemsstaten.

Artikel 20
Avlyssning av telemeddelanden på en annan medlemsstats territorium utan tekniskt bistånd från
en annan medlemsstat
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av de allmänna principerna i internationell rätt eller bestämmelserna i
artikel 18.2 c, skall skyldigheterna enligt denna artikel gälla avlyssningsorder 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 lagstiftning, i syfte att
identifiera, gripa, underrätta om misstanke, åtala eller döma de ansvariga personerna.
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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
teleadress som används på en annan medlemsstats territorium (den ”underrättade medlemsstaten”) 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 beslutet 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 avlyssningen avser befinner sig på
den andra medlemsstatens territorium.
3.

Den information som den avlyssnande medlemsstaten skall meddela skall innehålla

a) uppgift om vilken myndighet som beordrat 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 medlemsstatens 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 samma villkor som skulle ha tillämpats i ett liknande inhemskt fall,

ii) kräva att avlyssningen inte genomförs eller att den skall avslutas om avlyssningen inte är tillåten enligt den
underrättade medlemsstatens nationella lagstiftning, eller av de skäl som anges i artikel 2 i Europeiska
konventionen 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 befann sig på dess
territorium inte får användas eller bara får användas på sådana villkor som den anger. Den underrättade
medlemsstaten skall informera den avlyssnande medlemsstaten om skälen för dessa villkor,
iv) kräva att en kort förlängning på upp till högst åtta dagar utöver den ursprungliga tidsfristen på 96 timmar
skall avtalas med den avlyssnande medlemsstaten för att genomföra interna förfaranden enligt sin nationella
lagstiftning. Den underrättade medlemsstaten skall skriftligen meddela den avlyssnande medlemsstaten de
villkor som enligt den underrättade medlemsstatens lagstiftning motiverar den begärda förlängningen av
tidsfristen.
b) Fram till dess att den underrättade medlemsstaten har fattat ett beslut enligt led a i eller ii får den avlyssnande
medlemsstaten
i)

fortsätta avlyssningen, men

ii) inte använda det redan avlyssnade materialet, 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 medlemsstaten skall informeras om all sådan användning och om de skäl som
motiverar den.
c) Den underrättade medlemsstaten får begära en sammanfattning av de faktiska omständigheterna i målet och
ytterligare uppgifter som är nödvändiga för att den skall kunna besluta om avlyssningen skulle tillåtas i ett
liknande inhemskt fall. En sådan begäran påverkar inte tillämpningen av led b, såvida inte annat avtalats mellan
den underrättade medlemsstaten och den avlyssnande medlemsstaten.
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d) Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att ett svar kan ges inom 96timmarsperioden. 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 nationella lagstiftning.
6.
Om en avlyssnande medlemsstat anser att de uppgifter som skall lämnas enligt punkt 3 är av särskilt känslig
art, får de överföras till den behöriga myndigheten via en särskild myndighet om det finns en bilateral
överenskommelse mellan de berörda medlemsstaterna.
7.
När de lämnar den underrättelse som anges i artikel 27.2 eller när som helst därefter, får varje medlemsstat
förklara att den inte kommer att behöva uppgifter om avlyssningar enligt den här artikeln.

Artikel 21
Ansvar för teleoperatörers kostnader
Kostnader som teleoperatörer eller tjänsteleverantörer åsamkas när de verkställer framställningar enligt artikel 18
skall bäras av den ansökande medlemsstaten.

Artikel 22
Bilaterala överenskommelser
Ingen bestämmelse i denna avdelning skall utesluta bilaterala eller multilaterala överenskommelser mellan
medlemsstaterna i syfte att underlätta utnyttjandet av befintliga och framtida tekniska möjligheter till laglig avlyssning
av telemeddelanden.

AVDELNING IV
Artikel 23
Skydd av personuppgifter
1.

Personuppgifter som överförs enligt denna konvention kan användas av de mottagande medlemsstaterna

a) för förfaranden på vilka denna konvention 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 allvarligt hot mot allmän säkerhet,
d) för övriga ändamål endast om den överförande medlemsstaten dessförinnan gett sitt samtycke, såvida inte den
berörda medlemsstaten har inhämtat den registrerade personens samtycke.
2.
Den här artikeln skall också gälla för personuppgifter som inte överförs men erhålls på annat sätt i enlighet
med denna konvention.
3.
Den medlemsstat som meddelar uppgifter 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 personuppgifter 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.
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6.
Den här artikeln gäller inte personuppgifter som erhållits av en medlemsstat i enlighet med denna konvention
och som härrör från den medlemsstaten.
7.
Luxemburg får, när landet undertecknar denna konvention, förklara att när personuppgifter lämnats till en
annan medlemsstat av Luxemburg i enlighet med denna konvention 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 samtycke, endast med föregående samtycke från
Luxemburg får användas för de ändamål som avses i punkt 1 a och 1 b när det gäller förfaranden för vilka
Luxemburg hade kunnat vägra eller begränsa överföringen eller användningen av personuppgifterna i enlighet
med bestämmelserna i denna konvention eller i de instrument som avses i artikel 1.
Om Luxemburg vägrar att bifalla en begäran från en medlemsstat i enlighet med punkt 1 måste det ange skälen till
beslutet skriftligen.

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 denna konvention och tillämpningen
mellan medlemsstaterna av bestämmelserna om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål i de rättsakter som avses i
artikel 1.1, särskilt med uppgift om
a) sådana behöriga administrativa myndigheter 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 myndigheter som är behöriga att
handlägga framställningar 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)

2.

den myndighet eller de myndigheter som är behörig(a) för tillämpningen av artiklarna 18–19 och artikel
20.1–20.4.
Förklaringar enligt punkt 1 kan när som helst ändras, helt eller delvis, enligt samma förfarande.

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 Gibraltar kommer att träda i kraft när den europeiska konventionen om ömsesidig
rättslig hjälp har utsträckts till Gibraltar.
Förenade kungariket skall skriftligen meddela rådets ordförande när det önskar tillämpa konventionen på Kanalöarna
och Isle of Man, efter det att den europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp har utsträckts till dessa
territorier. Ett beslut om denna begäran skall fattas av rådet genom enhälligt beslut av medlemmarna.
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Artikel 27
Ikraftträdande
1.

Denna konvention skall antas av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.

2.
Medlemsstaterna skall underrätta generalsekreteraren för Europeiska unionens råd när de förfaranden som
föreskrivs i författningen för antagande av denna konvention har slutförts.
3.
Nittio dagar efter det att den underrättelse som avses i punkt 2 har lämnats av den åttonde stat, som såsom
varande medlem i Europeiska unionen vid den tidpunkt när rådet antar akten om att upprätta denna konvention
fullgör denna formalitet, träder denna konvention i kraft i de åtta staterna i fråga.
4.
En underrättelse av en medlemsstat efter mottagande av den åttonde underrättelsen enligt 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 enligt punkt 3 får varje medlemsstat, i samband med den underrättelse
som avses i punkt 2 eller vid varje annan tidpunkt därefter, förklara att konventionen skall gälla den medlemsstatens
förbindelser med de medlemsstater som har lämnat samma förklaring. Sådana förklaringar 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 fråga.

Artikel 28
Anslutning av nya medlemsstater
1.

Denna konvention är öppen för anslutning av varje stat som blir medlem i Europeiska unionen.

2.
Texten till denna konvention, såsom den utarbetas av Europeiska unionens råd, skall äga giltighet på den
anslutande medlemsstatens 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 deponerat sitt anslutningsinstrument eller, om konventionen vid den tidpunkten ännu inte 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 tillämpas på denna stat.

Artikel 29
Ikraftträdande för Island och Norge
1.
Utan att det påverkar artikel 8 i avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och
Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, 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 kommissionen enligt artikel 8.2 i associeringsavtalet mottagit
underrättelse om att Island och Norge 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 bestämmelser 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 bindande för Island och
Norge före det datum som skall fastställas enligt artikel 15.4 i associeringsavtalet.
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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 unionens råd skall vara depositarie för denna konvention.

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

Hecho en Bruselas, el veintinueve de mayo de dos mil, en un ejemplar único, en lenguas alemana, danesa, española,
finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente
auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretarı́a General del Consejo de la Unión Europea. El
Secretario General remitirá una copia certificado del mismo a cada Estado miembro.
Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende maj to tusind i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk,
italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de
deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren fremsender en bekræftet
kopi heraf til hver medlemsstat.
Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Mai zweitausend in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer,
finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und
spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des
Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. Der Generalsekretär übermittelt jedem Mitgliedstaat
eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift.
'Εγινε στις Βρυξε΄λλες στις ει΄κοσι εννε΄α Μαι΅ου δυ΄ο χιλια΄δες σε ΄ενα µο΄νο αντι΄τυπο στην αγγλικη΄, γαλλικη΄, γερµανικη΄, δανικη΄,
ελληνικη΄, ιρλανδικη΄, ισπανικη΄, ιταλικη΄, ολλανδικη΄, πορτογαλικη΄, σουηδικη΄ και φινλανδικη΄ γλω΄σσα, και ο΄λα τα κει΄µενα ει΄ναι
εξι΄σου αυθενικα΄. Η συ΄µβαση κατατι΄θεται στο αρχει΄ο της Γενικη΄ς Γραµµατει΄ας του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Ο
Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας διαβιβα΄ζει ακριβε΄ς επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Done at Brussels on the twenty-ninth day of May in the year two thousand in a single original in the Danish, Dutch,
English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, all texts being
equally authentic, such original being deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the
European Union. The Secretary-General shall forward a certified copy thereof to each Member State.
Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis
dans chacune de ces langues faisant également foi, lequel est déposé dans les archives du secrétariat général du
Conseil de l’Union européenne. Le secrétaire général en fait parvenir une copie certifiée à chaque État membre.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain dhá mhı́le i scrı́bhinn bhunaidh amháin sa
Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san
Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag gach ceann de na téacsanna sin;
déanfar an scrı́bhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaı́ocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Dı́reoidh
an tArdrúnaı́ cóip fhı́ordheimhnithe de chuig gach Ballstát.
Fatto a Bruxelles, addı̀ ventinove maggio duemila, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese,
greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente
ugualmente fede, depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea. Il segretario
generale ne trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro.
Gedaan te Brussel, de negenentwintigste mei tweeduizend, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de
Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal,
zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het secretariaat-generaal van de Raad
van de Europese Unie. De secretaris-generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke
lidstaat.
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Feito em Bruxelas, aos vinte e nove de Maio de dois mil num único exemplar, nas lı́nguas alemã, dinamarquesa,
espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, todos os textos
fazendo igualmente fé, o qual será depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. O
secretário-geral remeterá dele uma cópia autenticada a cada Estado-Membro.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhatta yhtenä ainoana
alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan,
suomen ja tanskan kielellä, jonka kullakin kielellä laadittu teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan
unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen yleissopimuksesta
jokaiselle jäsenvaltiolle.
Som skedde i Bryssel den tjugonionde maj tjugohundra i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska,
grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, varvid varje text äger
samma giltighet, och detta exemplar skall deponeras i arkivet hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.
Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia därav till varje medlemsstat.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
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Για την κυβε΄ρνηση της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
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Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich
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Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

12.7.2000

12.7.2000

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Rådets förklaring till artikel 10.9
När rådet överväger att anta ett sådant instrument som avses i artikel 10.9 skall rådet respektera
medlemsstaternas skyldigheter enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 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 nationella 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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I
(Meddelanden)

RÅDET
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 unionen,
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 följande 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 unionen, 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 konventionen 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 Storhertigdömet 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 begränsa 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 överföring från en
medlemsstat i enlighet med bestämmelserna i punkt 1, kommer det att ange skälen till beslutet skriftligen.”
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