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N:o 57
(Suomen säädöskokoelman n:o 1285/2000)

Laki
rikoslain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 1 luvun 11 §:n 2
momentti ja 40 luvun 9 §:n 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat 1 luvun 11 §:n 2 momentti
laissa 563/1998 ja 40 luvun 9 §:n 3 momentti laissa 815/1998, sekä
lisätään 15 lukuun uusi 12 a §, 16 lukuun uusi 19 a § sekä 16 luvun 20 §:ään, sellaisena
kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 momentti seuraavasti:
1 luku
Suomen rikosoikeuden soveltamisala
11 §
Kaksoisrangaistavuuden vaatimus
— — — — — — — — — — — — —
Vaikka teosta ei säädetä rangaistusta tekopaikan laissa, siihen sovelletaan Suomen
lakia, jos sen on tehnyt Suomen kansalainen

tai 6 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu
henkilö ja teosta säädetään rangaistus
1) 15 luvun 12 a §:n nojalla mainitun luvun
1—9 §:ssä,
2) 16 luvun 19 a §:n nojalla mainitun luvun
1—3, 13 tai 14 §:ssä,
3) 17 luvun 18 tai 19 §:ssä,
4) 20 luvun 6—8 §:ssä,
5) 20 luvun 9 §:ssä, jos teko kohdistuu
kahdeksaatoista vuotta nuorempaan henkilöön tai

HE 161/2000
UaVM 13/2000
EV 213/2000
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20 §

6) 40 luvun 1—4 §:ssä, jos rikoksen tekijä
on Kansainvälisen rikostuomioistuimen palveluksessa oleva henkilö.
15 luku
Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan
12 a §
Rikokset Kansainvälisen rikostuomioistuimen
oikeudenkäyttöä vastaan
Perätöntä lausumaa, väärää ilmiantoa, todistusaineiston vääristelemistä sekä oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamista koskevia
säännöksiä sovellettaessa tuomioistuimella
tarkoitetaan myös Kansainvälistä rikostuomioistuinta ja rikosasian esitutkinnalla myös
Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännössä tarkoitettua tutkintaa.
16 luku
Rikoksista viranomaisia vastaan
19 a §
Kansainväliseen rikostuomioistuimeen
kohdistuvat rikokset
Tämän luvun 1—3, 13 ja 14 §:ssä virkamiehellä tarkoitetaan myös Kansainvälisen
rikostuomioistuimen palveluksessa olevaa
henkilöä.

Määritelmät
— — — — — — — — — — — — —
Kansainvälisen rikostuomioistuimen palveluksessa olevalla tarkoitetaan henkilöä, joka
toimii Kansainvälisen rikostuomioistuimen
tuomarina, syyttäjänä, kirjaajana tai virkamiehenä syyttäjän toimistossa tai tuomioistuimen kirjaamossa.
40 luku
Virkarikoksista ja julkisyhteisön työntekijän
rikoksista
9 §
Soveltamisalasäännös
— — — — — — — — — — — — —
Tämän luvun 1—4 §:ää sovelletaan myös
silloin, kun rikoksen tekijä on 16 luvun
20 §:ssä tarkoitettu Euroopan yhteisöjen palveluksessa oleva henkilö, Euroopan unionin
toisen jäsenvaltion virkamies tai Kansainvälisen rikostuomioistuimen palveluksessa oleva henkilö.
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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N:o 58
(Suomen säädöskokoelman n:o 508/2002)

Tasavallan presidentin asetus
rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:
1§
Rikoslain muuttamisesta 28 päivänä joulukuuta 2000 annettu laki (1285/2000) tulee
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

2§
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2002.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

452

N:o 59
(Suomen säädöskokoelman n:o 372/2002)

Laki
terrorististen pommi-iskujen torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
New Yorkissa 15 päivänä joulukuuta 1997
tehdyn terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset
ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on
niihin sitoutunut.

misestä ja voi tehdä 13 artiklan mukaisen
pyynnön toiselle sopimusvaltiolle.

2§
Oikeusministeriö päättää yleissopimuksen
13 artiklan mukaisesta väliaikaisesta siirtä-

4§
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

3§
Tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2002
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

HE 231/2001
LaVM 6/2002
EV 34/2002
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N:o 60
(Suomen säädöskokoelman n:o 509/2002)

Tasavallan presidentin asetus
terrorististen pommi-iskujen torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:
1§
Terrorististen pommi-iskujen torjumisesta
New Yorkissa 15 päivänä joulukuuta 1997
tehty kansainvälinen yleissopimus, jonka
eduskunta on hyväksynyt 22 päivänä huhtikuuta 2002, ja jonka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 16 päivänä toukokuuta 2002, ja
jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin
huostaan 28 päivänä toukokuuta 2002, tulee
voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2002 niin kuin
siitä on sovittu.
2§
Terrorististen pommi-iskujen torjumisesta

tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 16 päivänä toukokuuta
2002 annettu laki (372/2002) tulee voimaan
27 päivänä kesäkuuta 2002.
3§
Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.
4§
Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä
kesäkuuta 2002.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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N:o 60

(Suomennos)

Terrorististen pommi-iskujen torjumista
koskeva kansainvälinen

YLEISSOPIMUS
Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot,
jotka
pitävät mielessä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan päämäärät ja periaatteet, jotka
koskevat kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä ja valtioiden välisen
hyvän naapuruuden, ystävällisten suhteiden ja
yhteistyön edistämistä,
ovat vakavasti huolissaan terroritekojen
maailmanlaajuisesta leviämisestä niiden kaikissa ilmenemismuodoissa,
palauttavat mieleen Yhdistyneiden Kansakuntien 50-vuotisjuhlan yhteydessä 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun julistuksen
50/6,
palauttavat myös mieleen kansainvälisen
terrorismin poistamiseen pyrkiviä toimenpiteitä koskevan julistuksen, joka on yleiskokouksen 9 päivänä joulukuuta 1994 antaman
päätöslauselman 49/60 liitteenä, ja jossa
muun muassa ’’Yhdistyneiden Kansakuntien
jäsenvaltiot juhlallisesti vahvistavat tuomitsevansa varauksetta kaikki terroriteot, -menetelmät ja -käytännöt rikollisina ja oikeuttamattomina, niiden tekopaikasta tai tekijästä
riippumatta, mukaan luettuina ne terroriteot,
jotka vaarantavat valtioiden ja kansojen välisiä ystävällisiä suhteita ja uhkaavat valtioiden alueellista koskemattomuutta ja turvallisuutta’’,
toteavat, että julistuksessa kannustetaan
valtioita myös ’’arvioimaan kiireellisesti kansainvälisen terrorismin kaikkien ilmenemismuotojen ehkäisemistä, torjumista ja poistamista koskevien kansainvälisen oikeuden
määräysten soveltamisalaa, tarkoituksenaan

International
CONVENTION
for the Suppression of Terrorist
Bombings
The States Parties to This Convention,
Having in mind the purposes and principles
of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international
peace and security and the promotion of
good-neighbourliness and friendly relations
and cooperation among States,
Deeply concerned about the worldwide
escalation of acts of terrorism in all its forms
and manifestations,
Recalling the Declaration on the Occasion
of the Fiftieth Anniversary of the United
Nations of 24 October 1995,
Recalling also the Declaration on Measures
to Eliminate International Terrorism, annexed
to General Assembly resolution 49/60 of 9
December 1994, in which, inter alia, ’’the
States Members of the United Nations solemnly reaffirm their unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of
terrorism as criminal and unjustifiable, wherever and by whomever committed, including
those which jeopardize the friendly relations
among States and peoples and threaten the
territorial integrity and security of States’’,

Noting that the Declaration also encouraged States ’’to review urgently the scope of
the existing international legal provisions on
the prevention, repression and elimination of
terrorism in all its forms and manifestations,
with the aim of ensuring that there is a

N:o 60
varmistaa, että oikeussäännöt kattavat kaikki
asiaan liittyvät näkökohdat’’,
palauttavat edelleen mieleen yleiskokouksen 17 päivänä joulukuuta 1996 antaman
päätöslauselman 51/210 sekä sen liitteenä
olevan julistuksen, joka täydentää vuoden
1994 julistusta kansainvälisen terrorismin
poistamiseen pyrkivistä toimenpiteistä,
toteavat myös, että räjähteiden tai muiden
tappavien välineiden avulla tehdyt terroriiskut ovat levinneet yhä laajemmin,
toteavat edelleen, että olemassaolevien monenvälisten sopimusten määräyksissä ei riittävästi oteta huomioon tällaisia hyökkäyksiä,
ovat vakuuttuneita kiireellisestä tarpeesta
edistää valtioiden kansainvälistä yhteistyötä
tehokkaiden ja käytännöllisten toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi,
tarkoituksenaan ehkäistä tällaisia terroritekoja
sekä syyttää ja tuomita niihin syyllistyneitä
henkilöitä,
katsovat, että tällaiset teot koskettavat
vakavasti koko kansainvälistä yhteisöä,
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comprehensive legal framework covering all
aspects of the matter’’,
Recalling further General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996 and the
Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International
Terrorism, annexed thereto,
Noting also that terrorist attacks by means
of explosives or other lethal devices have
become increasingly widespread,
Noting further that existing multilateral
legal provisions do not adequately address
these attacks,
Being convinced of the urgent need to
enhance international cooperation between
States in devising and adopting effective and
practical measures for the prevention of such
acts of terrorism, and for the prosecution and
punishment of their perpetrators,

toteavat, että valtioiden puolustusvoimien
toimintaa säätelevät kansainvälisen oikeuden
määräykset, jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan, ja että tietyn toiminnan jättäminen tämän yleissopimuksen
soveltamisalan ulkopuolelle ei oikeuta tai tee
lailliseksi muutoin laittomia tekoja, eikä estä
syyttämistä muiden lakien nojalla,
ovat sopineet seuraavasta:

Considering that the occurrence of such
acts is a matter of grave concern to the
international community as a whole,
Noting that the activities of military forces
of States are governed by rules of international law outside the framework of this
Convention and that the exclusion of certain
actions from the coverage of this Convention
does not condone or make lawful otherwise
unlawful acts, or preclude prosecution under
other laws,
Have agreed as follows:

1 artikla
Tässä yleissopimuksessa:
1. ’’Valtion laitos’’ tarkoittaa pysyvää tai
väliaikaista laitosta tai kuljetusvälineitä, joita
valtion edustajat, hallituksen jäsenet, lainsäädäntäelimet tai tuomioistuimet, valtion virkamiehet tai työntekijät, muut viranomaiset tai
laitokset, hallitustenvälisen järjestön työntekijät tai virkamiehet käyttävät tai joita heillä
on käytettävissään virkatehtäviensä yhteydessä.
2. ’’Julkisia palveluja tuottava laitos’’
tarkoittaa julkista tai yksityistä laitosta, joka
tarjoaa tai jakaa julkisia palveluja, kuten vesi,
jätehuolto, energia, polttoaineet tai tietoliikenneyhteydet.
3. ’’Räjähteet tai muut tappavat välineet’’
tarkoittavat:

Article 1
For the purposes of this Convention:
1. ’’State or government facility’’ includes
any permanent or temporary facility or
conveyance that is used or occupied by
representatives of a State, members of Government, the legislature or the judiciary or by
officials or employees of a State or any other
public authority or entity or by employees or
officials of an intergovernmental organization
in connection with their official duties.
2. ’’Infrastructure facility’’ means any
publicly or privately owned facility providing
or distributing services for the benefit of the
public, such as water, sewage, energy, fuel or
communications.
3. ’’Explosive or other lethal device’’
means:
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a) räjähtäviä tai syttyviä aseita tai välineitä,
joiden tarkoitus on aiheuttaa tai joilla voidaan
aiheuttaa kuolema, vakava ruumiillinen vamma tai huomattavaa aineellista vahinkoa; tai
b) aseita tai välineitä, joiden tarkoitus on
aiheuttaa tai joilla voidaan aiheuttaa kuolema,
vakava ruumiillinen vamma tai huomattavaa
aineellista vahinkoa vapauttamalla tai levittämällä myrkyllisiä kemikaaleja, biologisia
aineita, myrkkyjä tai vastaavia aineita, säteilyä tai radioaktiivisia aineita, tai tällaisten
aineiden vaikutuksen avulla.
4. ’’Valtion puolustusvoimat’’ tarkoittavat
valtion asevoimia, jotka on järjestetty, koulutettu ja varustettu sen valtionsisäisen lainsäädännön nojalla ensisijaisesti kansallista
puolustusta tai turvallisuutta varten, sekä
henkilöitä, jotka toimivat asevoimien hyväksi
muodollisesti niiden komennossa, valvonnassa ja vastuulla.
5. ’’Julkiset paikat’’ tarkoittavat niitä rakennusten, maa-alueiden, katujen, vesistöjen
tai muiden paikkojen osia, joihin yleisöllä on
pääsy joko jatkuvasti, säännöllisesti tai ajoittain, ja käsittävät kaikki kauppaan, liike-,
kulttuuri- tai museotoimintaan, koulutukseen,
uskonnon harjoittamiseen, valtion toimintaan,
viihdetarkoitukseen, virkistystarkoitukseen
tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen käytettävät paikat, joihin yleisöllä on tällä tavalla
pääsy.
6. ’’Julkiset liikennevälineet’’ tarkoittavat
kaikkia julkisia tai yksityisiä laitoksia, kuljetusvälineitä ja laitteita, joita käytetään tai
jotka ovat käytettävissä julkisiin henkilöiden
tai lastin kuljetuspalveluihin.

(a) An explosive or incendiary weapon or
device that is designed, or has the capability,
to cause death, serious bodily injury or
substantial material damage; or
(b) A weapon or device that is designed, or
has the capability, to cause death, serious
bodily injury or substantial material damage
through the release, dissemination or impact
of toxic chemicals, biological agents or toxins
or similar substances or radiation or radioactive material.

2 artikla
1. Henkilö tekee tässä yleissopimuksessa
tarkoitetun rikoksen, kun hän laittomasti ja
tahallisesti kuljettaa tai asettaa räjähteen tai
muun tappavan välineen julkiseen paikkaan,
valtion laitokseen, julkiseen liikennevälineeseen tai julkisia palveluja tuottavaan laitokseen, tai räjäyttää tai laukaisee räjähteen tai
muun tappavan välineen tällaisessa paikassa:
a) tarkoituksenaan aiheuttaa kuolema tai
vakava ruumiillinen vamma; tai
b) tarkoituksenaan aiheuttaa sellaiselle paikalle, laitokselle tai liikennevälineelle laajaa
tuhoa, josta aiheutuu tai todennäköisesti aiheutuu suuri taloudellinen menetys.

Article 2
1. Any person commits an offence within
the meaning of this Convention if that person
unlawfully and intentionally delivers, places,
discharges or detonates an explosive or other
lethal device in, into or against a place of
public use, a State or government facility, a
public transportation system or an infrastructure facility:
(a) With the intent to cause death or serious
bodily injury; or
(b) With the intent to cause extensive
destruction of such a place, facility or system,
where such destruction results in or is likely
to result in major economic loss.

4. ’’Military forces of a State’’ means the
armed forces of a State which are organized,
trained and equipped under its internal law for
the primary purpose of national defence or
security, and persons acting in support of
those armed forces who are under their formal
command, control and responsibility.
5. ’’Place of public use’’ means those parts
of any building, land, street, waterway or
other location that are accessible or open to
members of the public, whether continuously,
periodically or occasionally, and encompasses any commercial, business, cultural,
historical, educational, religious, governmental, entertainment, recreational or similar
place that is so accessible or open to the
public.
6. ’’Public transportation system’’ means all
facilities, conveyances and instrumentalities,
whether publicly or privately owned, that are
used in or for publicly available services for
the transportation of persons or cargo.

N:o 60
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c) muulla tavoin myötävaikuttaa yhteisen
päämäärän puolesta toimivan ryhmän tekemään yhteen tai useampaan 1 tai 2 kappaleessa tarkoitettuun rikokseen; tällaisen myötävaikuttamisen tulee olla tahallista ja sen
tarkoituksena tulee olla joko ryhmän yleisen
rikollisen toiminnan tai päämäärän edistäminen, tai sen tulee tapahtua tietoisena ryhmän
aikomuksesta tehdä kyseinen rikos tai rikokset.

2. Any person also commits an offence if
that person attempts to commit an offence as
set forth in paragraph 1.
3. Any person also commits an offence if
that person:
(a) Participates as an accomplice in an
offence as set forth in paragraph 1 or 2; or
(b) Organizes or directs others to commit
an offence as set forth in paragraph 1 or 2;
or
(c) In any other way contributes to the
commission of one or more offences as set
forth in paragraph 1 or 2 by a group of
persons acting with a common purpose; such
contribution shall be intentional and either be
made with the aim of furthering the general
criminal activity or purpose of the group or
be made in the knowledge of the intention of
the group to commit the offence or offences
concerned.

3 artikla
Tätä yleissopimusta ei sovelleta, kun rikos
tehdään yhden valtion alueella, rikoksesta
epäilty ja uhrit ovat kyseisen valtion kansalaisia, rikoksesta epäilty tavataan kyseisen
valtion alueella, eikä toisella valtiolla ole
tämän yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen
tai 6 artiklan 2 kappaleen nojalla perusteita
käyttää lainkäyttövaltaansa, lukuunottamatta
10—15 artiklan määräyksiä, joita sovelletaan
tarvittaessa näihin tapauksiin.

Article 3
This Convention shall not apply where the
offence is committed within a single State, the
alleged offender and the victims are nationals
of that State, the alleged offender is found in
the territory of that State and no other State
has a basis under article 6, paragraph 1, or
article 6, paragraph 2, of this Convention to
exercise jurisdiction, except that the provisions of articles 10 to 15 shall, as appropriate,
apply in those cases.

4 artikla
Kukin sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin
toimenpiteisiin:
a) säätääkseen tämän yleissopimuksen 2
artiklassa tarkoitetut rikokset rangaistaviksi
teoiksi valtionsisäisen lainsäädäntönsä nojalla;
b) säätääkseen näille rikoksille asianmukaiset rangaistukset, joissa otetaan huomioon
rikosten vakavuus.

Article 4
Each State Party shall adopt such measures
as may be necessary:
(a) To establish as criminal offences under
its domestic law the offences set forth in
article 2 of this Convention;

5 artikla
Kukin sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin
toimenpiteisiin, mukaan luettuna tarvittaessa
valtionsisäinen lainsäädäntö, sen varmistamiseksi, että tämän yleissopimuksen alaan kuuluvat rikokset, erityisesti silloin, kun niillä
aiotaan tai tarkoitetaan aiheuttaa pakokauhua
kansalaisten, ihmisryhmän tai tiettyjen hen-

Article 5
Each State Party shall adopt such measures
as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that
criminal acts within the scope of this Convention, in particular where they are intended
or calculated to provoke a state of terror in
the general public or in a group of persons or

2. Henkilö, joka yrittää 1 kappaleessa
tarkoitettua rikosta, syyllistyy myös rikokseen.
3. Henkilö syyllistyy rikokseen myös, jos
hän:
a) on tekijäkumppanina 1 tai 2 kappaleessa
tarkoitetussa rikoksessa; tai
b) järjestää tai käskee muita tekemään 1 tai
2 kappaleessa tarkoitetun rikoksen; tai

2
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(b) To make those offences punishable by
appropriate penalties which take into account
the grave nature of those offences.
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kilöiden keskuudessa, eivät ole missään olosuhteissa oikeutettuja poliittisista, filosofisista, ideologisista, rotuun liittyvistä, etnisistä,
uskonnollisista tai muista vastaavista syistä,
ja että niille on säädetty niiden vakavuuden
mukaiset rangaistukset.

particular persons, are under no circumstances justifiable by considerations of a
political, philosophical, ideological, racial,
ethnic, religious or other similar nature and
are punished by penalties consistent with their
grave nature.

6 artikla
1. Kukin sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin
toimenpiteisiin 2 artiklassa tarkoitettujen rikosten saattamiseksi lainkäyttövaltaansa, kun:

Article 6
1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its
jurisdiction over the offences set forth in
article 2 when:
(a) The offence is committed in the
territory of that State; or
(b) The offence is committed on board a
vessel flying the flag of that State or an
aircraft which is registered under the laws of
that State at the time the offence is committed; or
(c) The offence is committed by a national
of that State.
2. A State Party may also establish its
jurisdiction over any such offence when:
(a) The offence is committed against a
national of that State; or
(b) The offence is committed against a
State or government facility of that State
abroad, including an embassy or other diplomatic or consular premises of that State; or
(c) The offence is committed by a stateless
person who has his or her habitual residence
in the territory of that State; or
(d) The offence is committed in an attempt
to compel that State to do or abstain from
doing any act; or
(e) The offence is committed on board an
aircraft which is operated by the Government
of that State.
3. Upon ratifying, accepting, approving or
acceding to this Convention, each State Party
shall notify the Secretary-General of the
United Nations of the jurisdiction it has
established in accordance with paragraph 2
under its domestic law. Should any change
take place, the State Party concerned shall
immediately notify the Secretary-General.

a) rikos tehdään kyseisen valtion alueella;

tai

b) rikos tehdään kyseisen valtion lippua
käyttävällä aluksella tai lentokoneessa, joka
on rekisteröitynä kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti rikoksen tekoajankohtana; tai
c) rikoksen tekee kyseisen valtion kansalainen.
2. Sopimusvaltio voi saattaa minkä tahansa
sellaisen rikoksen lainkäyttövaltaansa, kun:
a) rikos kohdistetaan kyseisen valtion
kansalaiseen; tai
b) rikos kohdistetaan kyseisen valtion
ulkomailla olevaan valtion laitokseen, mukaan luettuna kyseisen valtion suurlähetystötai muut diplomaatti- tai konsulitilat; tai
c) rikoksen tekee kansalaisuudeton henkilö,
jolla on kotipaikka kyseisen valtion alueella;
tai
d) rikoksen tarkoituksena on pakottaa
kyseinen valtio suorittamaan toimenpide tai
pidättäytymään toimenpiteestä; tai
e) rikos tehdään lentokoneessa, jota kyseisen valtion hallitus käyttää.
3. Kukin sopimusvaltio ilmoittaa tämän
yleissopimuksen ratifioinnin tai hyväksymisen tai siihen liittymisen yhteydessä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille 2 kappaleen mukaisesta lainkäyttövallastaan, joka
sillä on sen valtionsisäisen lainsäädännön
nojalla. Kyseinen sopimusvaltio ilmoittaa
välittömästi pääsihteerille mahdollisista muutoksista.
4. Kukin sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin
toimenpiteisiin 2 artiklassa tarkoitettujen rikosten saattamiseksi lainkäyttövaltaansa tapauksissa, joissa rikoksesta epäilty on sen
alueella, eikä se luovuta tätä henkilöä sellai-

4. Each State Party shall likewise take such
measures as may be necessary to establish its
jurisdiction over the offences set forth in
article 2 in cases where the alleged offender
is present in its territory and it does not
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selle sopimusvaltiolle, joka on saattanut rikokset lainkäyttövaltaansa 1 tai 2 kappaleen
mukaisesti.
5. Tämä yleissopimus ei sulje pois mitään
kansallisen lainsäädännön mukaisesti harjoitettua rikosoikeudellista lainkäyttövaltaa.

extradite that person to any of the States
Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2.
5. This Convention does not exclude the
exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its
domestic law.

7 artikla
1. Saatuaan tiedon siitä, että 2 artiklassa
tarkoitetun rikoksen tehnyt henkilö tai sellaisesta rikoksesta epäilty henkilö voi olla sen
alueella, sopimusvaltio ryhtyy valtionsisäisen
lainsäädäntönsä mukaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin tutkiakseen tiedoissa mainitut
tosiasiat.
2. Sopimusvaltio, jonka alueella rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty on, ryhtyy valtionsisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen kyseisen henkilön läsnäolon syyttämistä tai rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista varten,
kun sopimusvaltio on vakuuttunut siitä, että
olosuhteet edellyttävät näitä toimenpiteitä.
3. Jokaisella, johon kohdistetaan 2 kappaleessa tarkoitettuja toimenpiteitä, on oikeus:

Article 7
1. Upon receiving information that a person
who has committed or who is alleged to have
committed an offence as set forth in article 2
may be present in its territory, the State Party
concerned shall take such measures as may be
necessary under its domestic law to investigate the facts contained in the information.
2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose
territory the offender or alleged offender is
present shall take the appropriate measures
under its domestic law so as to ensure that
person’s presence for the purpose of prosecution or extradition.

a) saada viipymättä yhteys lähimpään sen
valtion asianmukaiseen edustajaan, jonka
kansalainen hän on tai jolla muuten on oikeus
suojella hänen oikeuksiaan tai, jos hän on
kansalaisuudeton henkilö, sen valtion edustajan kanssa, jossa hänellä on kotipaikka;
b) tavata kyseisen valtion edustaja;
c) saada tietoa a ja b kohdan mukaisista
oikeuksistaan.
4. Tämän artiklan 3 kappaleessa tarkoitettuja oikeuksia käytetään sen valtion lakien ja
määräysten mukaisesti, jonka alueella rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty on, kuitenkin
sillä edellytyksellä, että nämä lait ja määräykset mahdollistavat 3 kappaleen mukaisten
oikeuksien tarkoituksen täysimääräisen toteutumisen.
5. Tämän artiklan 3 ja 4 kappaleen määräykset eivät rajoita 6 artiklan 1 kappaleen c
kohdan tai 2 kappaleen c kohdan mukaisesti
lainkäyttövaltaansa käyttävän sopimusvaltion
oikeutta pyytää Punaisen ristin kansainvälistä

3. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 are being taken
shall be entitled to:
(a) Communicate without delay with the
nearest appropriate representative of the State
of which that person is a national or which
is otherwise entitled to protect that person’s
rights or, if that person is a stateless person,
the State in the territory of which that person
habitually resides;
(b) Be visited by a representative of that
State;
(c) Be informed of that person’s rights
under subparagraphs (a) and (b).
4. The rights referred to in paragraph 3
shall be exercised in conformity with the laws
and regulations of the State in the territory of
which the offender or alleged offender is
present, subject to the provision that the said
laws and regulations must enable full effect
to be given to the purposes for which the
rights accorded under paragraph 3 are intended.
5. The provisions of paragraphs 3 and 4
shall be without prejudice to the right of any
State Party having a claim to jurisdiction in
accordance with article 6, subparagraph 1 (c)
or 2 (c), to invite the International Committee
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komiteaa olemaan yhteydessä rikoksesta
epäiltyyn ja tapaamaan hänet.
6. Kun sopimusvaltio tämän artiklan nojalla on ottanut henkilön säilöön, se ilmoittaa
välittömästi kyseisen henkilön säilöön ottamisesta sekä kyseisen henkilön vangitsemista
edellyttävistä olosuhteista suoraan tai Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin välityksellä niille sopimusvaltioille, jotka ovat saattaneet rikokset lainkäyttövaltaansa 6 artiklan
1 ja 2 kappaleen mukaisesti, ja muille asiaan
liittyville sopimusvaltioille, jos se katsoo
tämän tarpeelliseksi. Valtio, joka suorittaa 1
kappaleessa tarkoitetun tutkinnan, ilmoittaa
viipymättä kyseisille sopimusvaltioille havainnoistaan ja mainitsee, aikooko se käyttää
lainkäyttövaltaansa.

of the Red Cross to communicate with and
visit the alleged offender.
6. When a State Party, pursuant to this
article, has taken a person into custody, it
shall immediately notify, directly or through
the Secretary-General of the United Nations,
the States Parties which have established
jurisdiction in accordance with article 6,
paragraphs 1 and 2, and, if it considers it
advisable, any other interested States Parties,
of the fact that such person is in custody and
of the circumstances which warrant that
person’s detention. The State which makes
the investigation contemplated in paragraph 1
shall promptly inform the said States Parties
of its findings and shall indicate whether it
intends to exercise jurisdiction.

8 artikla
1. Sopimusvaltiolla, jonka alueella rikoksesta epäilty tavataan, on 6 artiklan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa poikkeuksetta ja riippumatta siitä, onko rikos tehty sen
alueella, velvollisuus saattaa tapaus viipymättä lainsäädäntönsä edellyttämässä järjestyksessä toimivaltaisten viranomaistensa käsiteltäväksi syyttämistä varten, jollei se luovuta
tätä henkilöä. Nämä viranomaiset tekevät
päätöksensä samalla tavalla kuin minkä tahansa vakavan rikoksen osalta tämän valtion
lainsäädännön mukaisesti.

Article 8
1. The State Party in the territory of which
the alleged offender is present shall, in cases
to which article 6 applies, if it does not
extradite that person, be obliged, without
exception whatsoever and whether or not the
offence was committed in its territory, to
submit the case without undue delay to its
competent authorities for the purpose of
prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State. Those
authorities shall take their decision in the
same manner as in the case of any other
offence of a grave nature under the law of that
State.
2. Whenever a State Party is permitted
under its domestic law to extradite or
otherwise surrender one of its nationals only
upon the condition that the person will be
returned to that State to serve the sentence
imposed as a result of the trial or proceeding
for which the extradition or surrender of the
person was sought, and this State and the
State seeking the extradition of the person
agree with this option and other terms they
may deem appropriate, such a conditional
extradition or surrender shall be sufficient to
discharge the obligation set forth in paragraph
1.

2. Mikäli sopimusvaltiolla on sen valtionsisäisen lainsäädännön nojalla oikeus rikoksen johdosta tai muuten luovuttaa oman
kansalaisensa ainoastaan sillä ehdolla, että
tämä henkilö palautetaan kyseiseen valtioon
suorittamaan rangaistus, joka on määrätty
siinä oikeudenkäynnissä, jota varten henkilön
luovuttamista pyydettiin, ja tämä valtio ja
luovutuspyynnön esittänyt valtio sopivat tästä
mahdollisuudesta ja muista tarpeellisiksi katsomistaan ehdoista, tällainen ehdollinen luovuttaminen riittää vapauttamaan valtion 1
kappaleessa tarkoitetusta velvoitteesta.
9 artikla
1. Tämän yleissopimuksen 2 artiklassa
tarkoitettujen rikosten katsotaan ennen tämän
yleissopimuksen voimaantuloa sopimusvalti-

Article 9
1. The offences set forth in article 2 shall
be deemed to be included as extraditable
offences in any extradition treaty existing
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oiden välillä voimassa olleissa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevissa
sopimuksissa kuuluvan rikoksiin, joiden johdosta rikoksentekijä voidaan luovuttaa. Sopimusvaltiot sisällyttävät sellaiset rikokset
myöhemmin jokaiseen niiden välillä tehtävään luovuttamista koskevaan sopimukseen
rikoksina, joiden johdosta rikoksentekijä voidaan luovuttaa.
2. Jos sopimusvaltio, joka asettaa rikoksen
johdosta tapahtuvan luovuttamisen ehdoksi
sopimuksen olemassaolon, saa luovuttamista
koskevan pyynnön toiselta sopimusvaltiolta,
jonka kanssa sillä ei ole rikoksen johdosta
tapahtuvaa luovuttamista koskevaa sopimusta, pyynnön vastaanottanut sopimusvaltio voi
harkintansa mukaan katsoa tämän yleissopimuksen luovuttamisen oikeusperustaksi 2
artiklassa tarkoitettujen rikosten osalta. Luovuttaminen tapahtuu pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännössä määrättyjen
muiden ehtojen mukaisesti.
3. Sopimusvaltiot, jotka eivät aseta rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen ehdoksi sopimuksen olemassaoloa, tunnustavat
keskenään 2 artiklassa tarkoitetut rikokset
rikoksiksi, joiden johdosta rikoksentekijä voidaan luovuttaa, luovutuspyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännössä määrättyjen
ehtojen mukaisesti.
4. Kun on kysymys rikoksen johdosta
tapahtuvasta luovuttamisesta sopimusvaltioiden välillä, 2 artiklassa tarkoitettuja rikoksia
käsitellään tarvittaessa siten kuin ne olisi
niiden tekopaikan lisäksi tehty myös niiden
valtioiden alueella, jotka ovat saattaneet ne
lainkäyttövaltaansa 6 artiklan 1 ja 2 kappaleen
mukaisesti.
5. Kaikkien sopimusvaltioiden välisten
rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
koskevien sopimusten ja järjestelyjen määräykset, jotka koskevat 2 artiklassa tarkoitettuja
rikoksia, katsotaan muutetuiksi sopimusvaltioiden välillä siinä määrin kuin ne ovat
ristiriidassa tämän yleissopimuksen kanssa.

between any of the States Parties before the
entry into force of this Convention. States
Parties undertake to include such offences as
extraditable offences in every extradition
treaty to be subsequently concluded between
them.

10 artikla
1. Sopimusvaltiot antavat toisilleen mahdollisimman laajaa oikeusapua 2 artiklassa
tarkoitettuihin rikoksiin liittyvän tutkinnan,
rikosoikeudenkäynnin tai rikoksen johdosta
tapahtuvan luovuttamisen yhteydessä, mu-

Article 10
1. States Parties shall afford one another
the greatest measure of assistance in connection with investigations or criminal or extradition proceedings brought in respect of the
offences set forth in article 2, including

2. When a State Party which makes
extradition conditional on the existence of a
treaty receives a request for extradition from
another State Party with which it has no
extradition treaty, the requested State Party
may, at its option, consider this Convention
as a legal basis for extradition in respect of
the offences set forth in article 2. Extradition
shall be subject to the other conditions
provided by the law of the requested State.

3. States Parties which do not make
extradition conditional on the existence of a
treaty shall recognize the offences set forth in
article 2 as extraditable offences between
themselves, subject to the conditions provided
by the law of the requested State.
4. If necessary, the offences set forth in
article 2 shall be treated, for the purposes of
extradition between States Parties, as if they
had been committed not only in the place in
which they occurred but also in the territory
of the States that have established jurisdiction
in accordance with article 6, paragraphs 1 and
2.
5. The provisions of all extradition treaties
and arrangements between States Parties with
regard to offences set forth in article 2 shall
be deemed to be modified as between State
Parties to the extent that they are incompatible
with this Convention.
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kaan luettuna apu niiden hallussa olevan
oikeudenkäynnissä tarvittavan todistusaineiston hankkimisessa.
2. Sopimusvaltiot hoitavat 1 kappaleen
mukaiset velvoitteensa niiden välillä voimassa olevien keskinäistä oikeusapua koskevien
sopimusten tai muiden järjestelyjen mukaisesti. Sellaisten sopimusten tai järjestelyjen
puuttuessa sopimusvaltiot antavat toisilleen
muuta apua valtionsisäisen lainsäädäntönsä
mukaisesti.

assistance in obtaining evidence at their
disposal necessary for the proceedings.

11 artikla
Mitään 2 artiklassa tarkoitetuista rikoksista
ei pidetä poliittisena rikoksena, poliittiseen
rikokseen liittyvänä rikoksena tai poliittisista
vaikuttimista tehtynä rikoksena päätettäessä
rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta tai keskinäisestä oikeusavusta. Tämän
mukaisesti sellaiseen rikokseen perustuvaa
luovuttamista tai keskinäistä oikeusapua koskevaa pyyntöä ei saa evätä pelkästään sillä
perusteella, että se koskee poliittista rikosta,
poliittiseen rikokseen liittyvää rikosta tai
poliittisista vaikuttimista tehtyä rikosta.

Article 11
None of the offences set forth in article 2
shall be regarded, for the purposes of
extradition or mutual legal assistance, as a
political offence or as an offence connected
with a political offence or as an offence
inspired by political motives. Accordingly, a
request for extradition or for mutual legal
assistance based on such an offence may not
be refused on the sole ground that it concerns
a political offence or an offence connected
with a political offence or an offence inspired
by political motives.

12 artikla
Minkään tässä yleissopimuksessa ei tulkita
velvoittavan luovuttamaan rikoksen johdosta
tai antamaan keskinäistä oikeusapua, jos
pyynnön vastaanottaneella sopimusvaltiolla
on perusteltua syytä uskoa, että 2 artiklassa
tarkoitettujen rikosten johdosta tapahtuvaa
luovuttamista tai tällaisiin rikoksiin liittyvää
keskinäistä oikeusapua koskevan pyynnön
tarkoituksena on henkilön syyttäminen tai
tuomitseminen hänen rotunsa, uskontonsa,
kansallisuutensa, etnisen alkuperänsä tai poliittisen mielipiteensä vuoksi, tai jos pyynnön
noudattaminen vaikeuttaisi kyseisen henkilön
asemaa tällaisesta syystä.

Article 12
Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite
or to afford mutual legal assistance, if the
requested State Party has substantial grounds
for believing that the request for extradition
for offences set forth in article 2 or for mutual
legal assistance with respect to such offences
has been made for the purpose of prosecuting
or punishing a person on account of that
person’s race, religion, nationality, ethnic
origin or political opinion or that compliance
with the request would cause prejudice to that
person’s position for any of these reasons.

13 artikla
1. Henkilö, joka on vangittuna tai suorittaa
rangaistusta jonkin sopimusvaltion alueella,
ja jonka läsnäoloa toisessa sopimusvaltiossa
pyydetään todistamista tai tunnistamista varten, tai muuten avun antamiseksi todistusaineiston hankkimisessa rikosten tutkintaa tai
syytteen nostamista varten tämän yleissopimuksen nojalla, voidaan siirtää seuraavilla
edellytyksillä:

Article 13
1. A person who is being detained or is
serving a sentence in the territory of one State
Party whose presence in another State Party
is requested for purposes of testimony,
identification or otherwise providing assistance in obtaining evidence for the investigation or prosecution of offences under this
Convention may be transferred if the following conditions are met:

2. States Parties shall carry out their
obligations under paragraph 1 in conformity
with any treaties or other arrangements on
mutual legal assistance that may exist between them. In the absence of such treaties or
arrangements, States Parties shall afford one
another assistance in accordance with their
domestic law.
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a) henkilö asiaan vaikuttavista seikoista
tietoisena antaa suostumuksensa; ja
b) molempien valtioiden toimivaltaiset viranomaiset sopivat siitä tarpeelliseksi katsomiensa ehtojen mukaisesti.
2. Tämän artiklan soveltamistarkoituksessa:
a) vastaanottavalla valtiolla on oikeus ja
velvollisuus pitää siirretty henkilö säilössä,
ellei luovuttava valtio toisin pyydä tai oikeuta;
b) vastaanottava valtio panee viipymättä
täytäntöön velvoitteensa palauttaa henkilö
säilöön luovuttavaan valtioon, sen mukaisesti
mitä kummankin valtion toimivaltaiset viranomaiset ovat etukäteen tai muuten sopineet;
c) vastaanottava valtio ei vaadi luovuttavaa
valtiota käynnistämään rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista kyseisen henkilön
palauttamista varten;
d) siirretyn henkilön rangaistusajasta luovuttavassa valtiossa vähennetään aika, jonka
hän on viettänyt säilössä vastaanottavassa
valtiossa.
3. Ellei sopimusvaltio, josta henkilö siirretään tämän artiklan mukaisesti, anna suostumustaan, kyseistä henkilöä ei hänen kansallisuudestaan riippumatta aseteta syytteeseen tai pidetä vangittuna, eikä hänen henkilökohtaista vapauttaan muuten rajoiteta vastaanottavan valtion alueella sellaisten tekojen
tai tuomioiden vuoksi, jotka on tehty tai
annettu luovuttaneen valtion alueella ennen
hänen lähtöään.

14 artikla
Henkilölle, joka otetaan säilöön tai johon
kohdistetaan muita toimenpiteitä tai oikeudenkäyntejä tämän yleissopimuksen nojalla,
taataan oikeudenmukainen kohtelu, mukaan
luettuna kaikki oikeudet ja takeet, jotka
hänelle kuuluvat sen valtion lainsäädännön
mukaisesti, jossa hän on läsnä, sekä sovellettavien kansainvälisen oikeuden määräysten
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(a) The person freely gives his or her
informed consent; and
(b) The competent authorities of both
States agree, subject to such conditions as
those States may deem appropriate.
2. For the purposes of this article:
(a) The State to which the person is
transferred shall have the authority and
obligation to keep the person transferred in
custody, unless otherwise requested or authorized by the State from which the person
was transferred;
(b) The State to which the person is
transferred shall without delay implement its
obligation to return the person to the custody
of the State from which the person was
transferred as agreed beforehand, or as
otherwise agreed, by the competent authorities of both States;
(c) The State to which the person is
transferred shall not require the State from
which the person was transferred to initiate
extradition proceedings for the return of the
person;
(d) The person transferred shall receive
credit for service of the sentence being served
in the State from which he was transferred for
time spent in the custody of the State to which
he was transferred.
3. Unless the State Party from which a
person is to be transferred in accordance with
this article so agrees, that person, whatever
his or her nationality, shall not be prosecuted
or detained or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the
territory of the State to which that person is
transferred in respect of acts or convictions
anterior to his or her departure from the
territory of the State from which such person
was transferred.
Article 14
Any person who is taken into custody or
regarding whom any other measures are taken
or proceedings are carried out pursuant to this
Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and
guarantees in conformity with the law of the
State in the territory of which that person is
present and applicable provisions of interna-
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mukaisesti, mukaan luettuna kansainväliset
ihmisoikeuksia koskevat määräykset.

tional law, including international law of
human rights.

15 artikla
Sopimusvaltiot toimivat yhteistyössä 2 artiklassa tarkoitettujen rikosten ehkäisemiseksi, erityisesti:
a) ryhtymällä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, muun muassa mukauttamalla
tarvittaessa valtionsisäistä lainsäädäntöä, ehkäistäkseen alueellaan tapahtuvia valmisteluja
kyseisten rikosten tekemiseksi alueellaan tai
sen ulkopuolella sekä ryhtyäkseen vastatoimenpiteisiin, mukaan luettuna toimenpiteet
sellaisten alueellaan olevien henkilöiden, ryhmien ja järjestöjen laittoman toiminnan kieltämiseksi, jotka edistävät 2 artiklassa tarkoitettuja rikoksia tai yllyttävät niihin, järjestävät
tai tietoisesti rahoittavat niitä tai ovat osallisena niihin;
b) vaihtamalla täsmällisiä ja varmennettuja
tietoja valtionsisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti, sekä yhdenmukaistamalla 2 artiklassa
tarkoitettujen rikosten ehkäisemiseen tarvittavia hallinnollisia ja muita toimenpiteitä;

Article 15
States Parties shall cooperate in the prevention of the offences set forth in article 2,
particularly:
(a) By taking all practicable measures,
including, if necessary, adapting their domestic legislation, to prevent and counter preparations in their respective territories for the
commission of those offences within or
outside their territories, including measures to
prohibit in their territories illegal activities of
persons, groups and organizations that encourage, instigate, organize, knowingly finance or engage in the perpetration of
offences as set forth in article 2;

c) tarvittaessa tutkimalla ja kehittämällä
havaitsemismenetelmiä sellaisia räjähteitä ja
muita haitallisia aineita varten, jotka voivat
aiheuttaa kuoleman tai ruumiinvamman, neuvottelemalla standardien kehittämisestä räjähteiden merkitsemistä varten, jotta niiden
alkuperä voidaan jäljittää räjähdyksen jälkeisissä tutkimuksissa, vaihtamalla tietoja ehkäisytoimenpiteistä, tekemällä yhteistyötä ja
siirtämällä teknologiaa, laitteita ja niihin
liittyviä aineita.

(b) By exchanging accurate and verified
information in accordance with their national
law, and coordinating administrative and
other measures taken as appropriate to prevent the commission of offences as set forth
in article 2;
(c) Where appropriate, through research
and development regarding methods of detection of explosives and other harmful
substances that can cause death or bodily
injury, consultations on the development of
standards for marking explosives in order to
identify their origin in post-blast investigations, exchange of information on preventive
measures, cooperation and transfer of technology, equipment and related materials.

16 artikla
Sopimusvaltio, jossa rikoksesta epäilty on
syytettynä, lähettää valtionsisäisen lainsäädäntönsä tai sovellettavien menettelytapojen
mukaisesti tiedonannon oikeudenkäynnin
lopputuloksesta Yhdistyneiden Kansakuntien
pääsihteerille, joka välittää tiedon muille
sopimusvaltioille.

Article 16
The State Party where the alleged offender
is prosecuted shall, in accordance with its
domestic law or applicable procedures, communicate the final outcome of the proceedings
to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit the information to
the other States Parties.

17 artikla
Sopimusvaltiot täyttävät tähän yleissopimukseen perustuvat velvoitteensa valtioiden
välisen tasa-arvon ja alueellisen koskematto-

Article 17
The States Parties shall carry out their
obligations under this Convention in a manner
consistent with the principles of sovereign
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muuden periaatteiden mukaisesti sekä puuttumatta muiden valtioiden sisäisiin asioihin.

equality and territorial integrity of States and
that of non-intervention in the domestic
affairs of other States.

18 artikla
Mikään tässä yleissopimuksessa ei oikeuta
sopimusvaltiota käyttämään toisen sopimusvaltion alueella lainkäyttövaltaa eikä hoitamaan tehtäviä, jotka kuuluvat yksinomaan
tämän toisen sopimusvaltion viranomaisille
sen valtionsisäisen lainsäädännön mukaan.

Article 18
Nothing in this Convention entitles a State
Party to undertake in the territory of another
State Party the exercise of jurisdiction and
performance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other
State Party by its domestic law.

19 artikla
1. Mikään tässä yleissopimuksessa ei vaikuta muihin oikeuksiin, velvoitteisiin ja velvollisuuksiin, joita valtioilla ja yksityisillä
henkilöillä on kansainvälisen oikeuden nojalla, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien
peruskirjan päämäärien ja periaatteiden sekä
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla.
2. Tämä yleissopimus ei koske kansainvälisen humanitaarisen oikeuden säätelemää
asevoimien toimintaa aseellisen selkkauksen
aikana näiden käsitteiden humanitaarisen oikeuden mukaisessa merkityksessä, eikä valtion asevoimien toimintaa niiden hoitaessa
virallisia tehtäviään, siinä määrin kuin sitä
säätelevät muut kansainvälisen oikeuden
määräykset.

Article 19
1. Nothing in this Convention shall affect
other rights, obligations and responsibilities
of States and individuals under international
law, in particular the purposes and principles
of the Charter of the United Nations and
international humanitarian law.

20 artikla
1. Kahden tai useamman sopimusvaltion
välinen riita, joka koskee tämän yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja jota ei
voida ratkaista neuvotteluin kohtuullisessa
ajassa, saatetaan välimiesmenettelyyn jonkin
riidan osapuolen pyynnöstä. Jolleivät riidan
osapuolet kuuden kuukauden kuluessa välimiesmenettelyä koskevasta pyynnöstä ole
päässeet sopimukseen välimiesmenettelyn
järjestämisestä, jokainen riidan osapuoli voi
saattaa riidan Kansainvälisen tuomioistuimen
ratkaistavaksi tuomioistuimen perussäännön
mukaisella hakemuksella.
2. Kukin valtio voi allekirjoittaessaan,
ratifioidessaan tai hyväksyessään tämän yleissopimuksen tai liittyessään siihen selittää,
ettei se katso 1 kappaleen sitovan itseään.
Muita sopimusvaltioita 1 kappaleen määräykset eivät sido sellaiseen sopimusvaltioon
nähden, joka on tehnyt tällaisen varauman.

Article 20
1. Any dispute between two or more States
Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be
settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of them,
be submitted to arbitration. If, within six
months from the date of the request for
arbitration, the parties are unable to agree on
the organization of the arbitration, any one of
those parties may refer the dispute to the
International Court of Justice, by application,
in conformity with the Statute of the Court.
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2. The activities of armed forces during an
armed conflict, as those terms are understood
under international humanitarian law, which
are governed by that law, are not governed by
this Convention, and the activities undertaken
by military forces of a State in the exercise
of their official duties, inasmuch as they are
governed by other rules of international law,
are not governed by this Convention.

2. Each State may at the time of signature,
ratification, acceptance or approval of this
Convention or accession thereto declare that
it does not consider itself bound by paragraph
1. The other States Parties shall not be bound
by paragraph 1 with respect to any State Party
which has made such a reservation.
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3. Valtio, joka on tehnyt 2 kappaleen
mukaisen varauman, voi milloin tahansa
peruuttaa tämän varauman ilmoittamalla siitä
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

3. Any State which has made a reservation
in accordance with paragraph 2 may at any
time withdraw that reservation by notification
to the Secretary-General of the United Nations.

21 artikla
1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille 12 päivästä tammikuuta 1998 lähtien 31 päivään
joulukuuta 1999 saakka Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa.
2. Tämä yleissopimus on ratifioitava tai
hyväksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien
pääsihteerin huostaan.

Article 21
1. This Convention shall be open for
signature by all States from 12 January 1998
until 31 December 1999 at United Nations
Headquarters in New York.

3. Tämä yleissopimus on avoinna liittymistä varten kaikille valtioille. Liittymiskirjat
talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. The instruments
of ratification, acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary-General of the
United Nations.
3. This Convention shall be open to
accession by any State. The instruments of
accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

22 artikla
1. Tämä yleissopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä
lukien, jona kahdeskymmenestoinen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.
2. Kunkin valtion osalta, joka ratifioi tai
hyväksyy yleissopimuksen tai liittyy siihen
sen jälkeen, kun kahdeskymmenestoinen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on
talletettu, yleissopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen,
kun sellainen valtio on tallettanut ratifioimis-,
hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

Article 22
1. This Convention shall enter into force on
the thirtieth day following the date of the
deposit of the twenty-second instrument of
ratification, acceptance, approval or accession
with the Secretary-General of the United
Nations.
2. For each State ratifying, accepting,
approving or acceding to the Convention after
the deposit of the twenty-second instrument
of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force
on the thirtieth day after deposit by such State
of its instrument of ratification, acceptance,
approval or accession.

23 artikla
1. Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän yleissopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.
2. Irtisanominen tulee voimaan vuoden
päästä siitä päivästä lukien, jona Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

Article 23
1. Any State Party may denounce this
Convention by written notification to the
Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year
following the date on which notification is
received by the Secretary-General of the
United Nations.

24 artikla
Tämän yleissopimuksen alkuperäiskappale,
jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-,
ranskan-, ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä
todistusvoimaisia, talletetaan Yhdistyneiden

Article 24
The original of this Convention, of which
the Arabic, Chinese, English, French, Russian
and Spanish texts are equally authentic, shall
be deposited with the Secretary-General of
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Kansakuntien pääsihteerin huostaan, joka toimittaa sen oikeaksi todistetut jäljennökset
kaikille valtioille.

the United Nations, who shall send certified
copies thereof to all States.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet,
hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen, joka on avattu allekirjoittamista
varten New Yorkissa 12 päivänä tammikuuta
1998.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this
Convention, opened for signature at New
York on 12 January 1998.
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N:o 61
(Suomen säädöskokoelman n:o 510/2002)

Valtioneuvoston asetus
rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä,
muutetaan rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta 16 päivänä elokuuta 1996 annetun
asetuksen (672/1996) 1 §:n 1 momentin 16 kohta sellaisena kuin se on asetuksessa 739/2001,
sekä
lisätään 1 §:n 1 momenttiin sellaisena, kuin se on mainitussa asetuksessa 739/2001, uusi
17 kohta seuraavasti:
1§
Rikoslain 1 luvun 7 §:ä sovellettaessa
kansainvälisinä rikoksina pidetään seuraavia
rikoksia:
— — — — — — — — — — — — —
16) sellainen Yhdistyneiden Kansakuntien
ja sen yhteydessä toimivaan henkilöstöön
kohdistuva rikos, jota tarkoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuudesta tehdyssä
yleissopimuksessa (SopS 2—3/2001);

17) sellainen julkiseen paikkaan, valtion
laitokseen, julkiseen liikennevälineeseen tai
julkisia palveluja tuottavaan laitokseen kohdistuva laiton teko, jota tarkoitetaan terrorististen pommi-iskujen torjumisesta tehdyssä
kansainvälisessä yleissopimuksessa (SopS
60/2002).
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä
kesäkuuta 2002.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2002
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Lähetystöneuvos Marja Lehto
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