
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 12 april 2011

Republikens presidents förordning

307/2011

om sättande i kraft av överenskommelsen med Internationella brottmålsdomstolen om
verkställighet av domstolens domar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft

av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011

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

1 §
Den i Kampala den 1 juni 2010 ingångna

överenskommelsen mellan Internationella
brottmålsdomstolen och Finlands regering
om verkställighet av domstolens domar träder
i kraft den 24 april 2011 så som därom har
överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av riks-
dagen den 25 januari 2011 och av republik-
ens president den 25 mars 2011. Internatio-
nella brottmålsdomstolen har underrättats om
godkännandet den 25 mars 2011.

2 §
I samband med underrättelsen till Interna-

tionella brottmålsdomstolen om att Finland
har godkänt överenskommelsen gavs följande
meddelande:

”I enlighet med artikel 19 stycke 3 i över-
enskommelsen meddelar Republiken Finland
att frågor i anknytning till verkställigheten av
överenskommelsen kan tas upp med utrikes-
ministeriet via diplomatiska kanaler genom
Finlands ambassad i Nederländerna eller di-
rekt med justitieministeriet, som är behörig
myndighet för beslut om verkställighet av
straff i finska fängelser. Domstolen kan vid
behov också direkt kontakta andra behöriga
myndigheter i Finland.”

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i överenskommelsen mellan Internationella
brottmålsdomstolen och Finlands regering
om verkställighet av domstolens domar och
om tillämpning av överenskommelsen
(279/2011) träder i kraft den 24 april 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 38/2011)



4 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

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

5 §
Denna förordning träder i kraft den 24

april 2011.

Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Alexander Stubb
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