
1991 vp - HE 77 

Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälisen siviili-ilmai
lun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen eräiden määräysten 
hyväksymisestä sekä laiksi ilmailolain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy
väksyisi kansainvälisen siviili-ilmailun yleisso
pimukseen vuosina 1980 ja 1984 tehdyt pöytä
kirjat. Vuoden 1980 pöytäkirja mahdollistaa 
eräissä tapauksissa ilma-alukseen ja sen miehis
töön kohdistuvien valvontatehtävien siirto 
ilma-aluksen rekisteröintivaltiosta toisen val
tion viranomaisten hoidettavaksi. Vuoden 1984 
pöytäkirjassa kielletään aseiden käyttö lennolla 
olevaa ilma-alusta vastaan. Pöytäkirjat eivät 
vielä ole tulleet kansainvälisesti voimaan. 

Esitykseen liittyy ehdotus laiksi pöytäkirjo
jen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten hyväksymisestä sekä laiksi ilmailu
lain muuttamisesta. 

Laki pöytäkirjojen eräiden määräysten hy
väksymisestä on tarkoitettu tulemaan voimaan 
heti, kun pöytäkirjat tulevat kansainvälisesti 
voimaan. Ehdotetut muutokset ilmailulakiin on 
tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman 
pian. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus 
avattiin allekirjoitettavaksi Chicagossa 7 päivä
nä joulukuuta 1944 ja se tuli kansainvälisesti 
voimaan vuonna 1947. Suomi liittyi yleissopi
mukseen vuonna 1949 (SopS 11/49). Yleissopi
mukseen liittyneiden valtioiden lukumäärä oli 1 
päivänä heinäkuuta 1991 yhteensä 164. 

Yleissopimuksen ja samalla yleissopimuksel
la perustetun kansainvälisen siviiliilmailujärjes
tön (ICAO) merkitys kansainvälisen siviili
ilmailun kehittymiselle on ollut suuri. Yleisso
pimuksen 44 artiklan mukaisesti ICAO:n pää
määränä ja tarkoituksena on kehittää kansain
välisen ilmailun periaatteita ja tekniikkaa sekä 
edistää kansainvälisen ilmaliikenteen suunnitte
lua ja kehittämistä. ICAO:n tehtävänä on 
varmistaa kansainvälisen siviili-ilmailun kehi
tys, edistää ilma-alusten suunnittelua ja käyttöä 
rauhanomaisia tarkoituksia varten sekä edistää 
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lentoreittien, lentoasemien ja maaorganisaation 
kehittämistä kansainvälistä siviili-ilmailua var
ten. Lisäksi sen tulee tyydyttää maailman 
kansojen ilmakuljetuksen tarve, estää epäter
veen kilpailun aiheuttama taloudellinen tuh
laus, varmistaa sopimusvaltioiden oikeuksien 
kunnioittaminen ja jokaisen sopimusvaltion yh
täläinen mahdollisuus harjoittaa kansainvälistä 
lentoliikennettä sekä välttää syrjintää sopimus
valtioiden kesken. ICAO:n tehtävänä on myös 
edistää lentoturvallisuutta kansainvälisessä il
mailussa. 

ICAO:n pääasiallisena tavoitteena on kan
sainvälisen yhteistyön aikaansaaminen ja yllä
pitäminen siviili-ilmailun alalla. Yksi järjestön 
tärkeimpiä tehtäviä on siviiliilmailun normien, 
suositusten ja menetelmien vahvistaminen 
muun muassa seuraavista asioista: lupakirja
määräykset, lentosäännöt, lentosääpalvelu, il
mailukartat, mittayksiköt, ilma-alusten toimin
ta, kansallisuus- ja rekisteritunnukset, lentokel-
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poisuus, viestiyhteydet, onnettomuustutkinta, 
ilmaliikenteen turvaaminen, lentokentät, ilmai
lutiedotuspalvelu ja lentomelu. 

ICAO:n neuvosto hyväksyy siviili-ilmailua 
koskevat kansainväliset normit. Ne sisällyte
tään kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopi
muksen liitteisiin. Liitteiden lukumäärä on 18. 
Kun normi on hyväksytty, jokaisen sopimus
valtion asiana on huolehtia normin toimeenpa
nosta omalla alueellaan. Valtio, joka ei voi 
noudattaa tällaista kansainvälistä normia tai 
saattaa omia määräyksiään täysin sen mukai
siksi, on velvollinen heti ilmoittamaan ICAO: 
lle kansainvälisellä normilla määrätyn ja oman 
menettelynsä eroavaisuuksista. 

2. Yleissopimuksen vuosien 1980 
ja 1984 pöytäkirjat 

2.1. Vuoden 1980 pöytäkirja 

ICAO hyväksyi 23. yleiskokouksessaan 
vuonna 1980 pöytäkirjan, jolla kansainvälisen 
siviili-ilmailun yleissopimukseen lisättiin uusi 
83 bis artikla. Artiklan mukaan voidaan, mil
loin ilma-alus siirtyy vuokra- tai muulla siihen 
verrattavalla sopimuksella ilma-aluksen rekiste
röintivaltiosta sellaisen yrityksen tai yksityisen 
käyttöön, jonka pääasiallinen liikepaikka tai 
varsinainen kotipaikka on toisessa valtiossa, 
siirtää eräitä rekisteröintivaltiolle kuuluvia vi
ranomaistoimintoja tämän toisen valtion hoi
dettavaksi. 

Toiminnoista, jotka voitaisiin siirtää, on 
määrätty yleissopimuksen 12 artiklassa (lento
sääntöjen noudattamisen valvonta), 30 artiklas
sa (ilma-alusten radiolaitteet ja niiden käyttö), 
31 artiklassa (ilma-alusten lentokelpoisuusto
distukset) sekä 32 artiklan a) kohdassa (ilma
aluksen miehistön kelpoisuudet). Samalla rekis
teröintivaltio vapautetaan vastuusta siirrettyi
hin toimintoihin ja velvoitteisiin nähden. 

Viranomaistoiminnot eivät siirry ilma-aluk
sen käyttäjän siirtymisen myötä automaattises
ti. Yksittäisiä ilma-aluksia ja niiden miehistöä 
koskevien valvontatehtävien siirto ja siirron 
laajuus riippuu asianomaisten valtioiden viran
omaisten välisestä järjestelystä .. 

Artiklan tarve perustuu siihen tosiasiaan, 
että ilma-aluksia siirretään yhä enenevässä 
määrin valtiosta toiseen käytettäväksi ilman, 
että ilma-aluksen omistusoikeus samalla siirtyy. 
Tällaisissa tapauksissa erilaiset ilma-alukseen, 

sen miehistöön ja sen toimintaan kohdistetta
vat valvontatoimenpiteet, jotka nykyisten sään
nösten mukaan kuuluvat rekisteröintivaltion 
viranomaisen suoritettaviksi, hankaloituvat ja 
niiden tehokkuus kärsii. Kun näiden toimenpi
teiden tarkoituksena on nimenomaan lentotur
vallisuuden ylläpitäminen ja tehostaminen, on 
perusteltua siirtää valvontatoiminnot siihen 
valtioon, josta käsin ilma-alusta käytetään, eli 
mahdollisimman lähelle valvonnan kohdetta. 
Siirron mahdollisuus merkitsee myös viran
omaistoimintojen rationalisointia ja kustannus
ten säästöä. 

Pöytäkirja hyväksyttiin ICAO:n yleisko
kouksessa yksimielisesti. Suomi osallistui aktii
visesti pöytäkirjan valmisteluun ja oli mukana 
hyväksymässä sitä ICAO:n yleiskokouksessa. 
ICAO on päätöslauselmissaan kehottanut jä
senvaltioita ryhtymään mahdollisimman pian 
toimenpiteisiin sen ratifioimiseksi. Myös Kan
sainvälinen ilmakuljetusliitto (IAT A) on koros
tanut artiklan myönteisiä vaikutuksia. Pöytä
kirjan on 1 päivään heinäkuuta 1991 mennes
sä ratifioinut 65 valtiota, näiden joukossa 
Ruotsi, Tanska ja Islanti. Pöytäkirja tulee 
kansainvälisesti voimaan, kun 98 valtiota on 
sen ratifioinut. 

Viranomaisten ja lentoyhtiöiden käytännön 
kokemukset ovat osoittaneet, että pöytäkirjan 
ratifiointi olisi myös Suomen osalta tarpeelli
nen. 

2.2. Vuoden 1984 pöytäkirja 

ICAO hyväksyi vuonna 1984 pidetyssä yli
määräisessä yleiskokouksessaan pöytäkirjan, 
jolla kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopi
mukseen lisättiin uusi 3 bis artikla. Artikla 
käsittelee aseiden käytön kieltoa lennolla ole
vaa siviili-ilma-alusta vastaan. 

3 bis artiklan mukaan aseita ei saa käyttää 
lennolla olevaa siviili-ilma-alusta vastaan, eikä 
ilma-aluksessa olevien ihmisten henkeä tai 
ilma-aluksen turvallisuutta saa vaarantaa siinä
kään tapauksessa, että ilma-aluksen kulkuun 
puututaan. Tämän kansainvälisoikeudellisen 
periaatteen tunnustaminen pöytäkirjassa on 
omiaan lisäämään kansainvälisen siviili-ilmai
lun turvallisuutta. 

Artiklassa tunnustetaan edelleen, että jokai
sella valtiolla on suvereniteettiinsa vedoten 
oikeus tietyissä tapauksissa vaatia siviili-ilma
aluksen laskeutumista. Laskeutumiskäskyn 
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noudattamisen varmistamiseksi valtiot voivat 
turvautua kansainvälisoikeudellisten normien 
mukaisiin keinoihin. Näillä on kuitenkin vel
vollisuus julkaista ilma-aluksen kulkuun puut
tumista koskevat määräyksensä. 

Artiklan c kohdan mukaan siviili-ilma-aluk
sen on noudatettava sille annettua laskeutumis
käskyä. Jokaisen sopimusvaltion tulee antaa 
määräyksiä, joiden mukaan käskyn noudatta
minen on pakollista ilma-alukselle, joka on 
rekisteröity tässä valtiossa tai jonka käyttäjän 
pääasiallinen liikepaikka tai vakinainen koti
paikka on tässä valtiossa. Määräysten rikko
misesta on säädettävä ankarat rangaistukset ja 
tapaus on annettava asianomaisten viranomais
ten käsiteltäväksi. 

Pöytäkirja hyväksyttiin ICAO:n yleisko
kouksessa yksimielisesti. Suomi osallistui aktii
visesti pöytäkirjan valmisteluun ja oli mukana 
hyväksymässä sitä ICAO:n yleiskokouksessa. 
ICAO on päätöslauselmissaan kehottanut jä
senvaltioita ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin 
sen ratifioimiseksi. Pöytäkirjan on l päivään 
heinäkuuta 1991 mennessä ratifioinut 62 val
tiota, näiden joukossa Ruotsi, Norja ja Tanska. 
Pöytäkirja tulee kansainvälisesti voimaan, kun 
102 valtiota on sen ratifioinut. 

3. Tarve lainsäädännön muuttami
seen 

3.1. Vuoden 1980 pöytäkirjan vaatimat lain
muutokset 

Pöytäkirjan ratifiointi edellyttää tiettyjä 
muutoksia voimassa olevaan ilmailulainsää
däntöön. Niistä viranomaistoiminnoista, jotka 
83 bis artiklan mukaan voidaan siirtää, on 
säädetty ilmailolaissa (595/64). Ilmailolakia on 
noudatettava paitsi ilmailossa Suomen alueella 
myös sen ulkopuolella silloin, kun kysymys on 
ilmailosta suomalaisella ilma-aluksella eli toisin 
sanoen Suomessa rekisteröidyllä ilma-aluksella 
(ilmailulain 1, 2 ja 12 §). 

Jotta 83 bis -artiklassa tarkoitettu viran
omaistoimintojen siirto ilma-aluksen rekiste
röintivaltiosta Suomen viranomaisille voitaisiin 
tarvittaessa tehdä ja valvontatoimenpiteiden 
tehostamiseksi säädettyjä rangaistussäännöksiä 
voitaisiin käyttää, on ilmailolain soveltamisalaa 
laajennettava tältä osin koskemaan myös toi
sessa valtiossa rekisteröityä ilma-alusta. Sään-

nös ilmailolain soveltamisalan laajentamisesta 
ehdotetaan otettavaksi lain 2 §:ään uudeksi 2 
momentiksi. 

Vastuu Suomen ilma-alusrekisterissä olevaan 
ilma-alukseen ja sen miehistöön kohdistuvista 
valvontatehtävistä on Suomen viranomaisella, 
eli Ilmailolaitoksella siitä riippumatta, onko 
ilma-alus Suomessa vai sen alueen ulkopuolel
la. Ilmailolain nyt kysymyksessä olevia viran
omaistoimintoja koskevien 3 ja 4 lukujen sään
nöksiin sisältyy mahdollisuus asetusteitse antaa 
joitakin näistä tehtävistä toisen viranomaisen 
hoidettavaksi. Se ei kuitenkaan anna mahdol
lisuutta siirtää Suomen viranomaiselle kuulu
vaa tehtävää toisen valtion viranomaisen hoi
dettavaksi. Näin ollen lakiin tarvitaan säännös 
ilma-aluksen lentokelpoisuutta ja miehistön 
kelpuutuksia koskevien valvontatehtävien siir
toa varten. Säännös ehdotetaan otettavaksi 
ilmailolain uuteen 66 a §:ään. 

Tilanteissa, jolloin vieraassa valtiossa rekis
teröity ilma-alus siirtyy suomalaisen käyttäjän 
käytettäväksi, voidaan sopia rekisteröintival
tiolle kuuluvien vastaavien valvontatoimintojen 
siirtämisestä Ilmailulaitoksen hoidettavaksi. 
Erityistä valtuutussäännöstä tällaisten toimin
tojen vastaanottamiselle ei ole katsottu tarpeel
liseksi. Määrältään valvontatoimintojen siirto 
vieraan valtion viranomaisilta Ilmailulaitokselle 
tullee olemaan melko pieni eikä näin ollen 
aiheuta taloudellisia rasitteita. 

3.2. Vuoden 1984 pöytäkirjan vaatimat lain
muutokset 

Suomen voimassa oleva ilmailolainsäädäntö 
on jo monessa suhteessa sopusoinnussa 3 bis 
artiklaa koskevan pöytäkirjan määräysten 
kanssa. Valtioille määrätty velvollisuus julkais
ta ilma-aluksen kulkuun puuttumista koskevat 
määräykset on Suomessa toteutettu siten, että 
tätä koskevia asianmukaisia määräyksiä on 
sisällytetty Ilmailolaitoksen julkaisemaan ilmai
lukäsikirjaan (Aeronautical lnformation Publi
cation). Suomen määräykset ovat yhdenmukai
sia ICAO:n hyväksymien kansainvälisten nor
mien kanssa. 

Suomessa säädettyjen lentosääntöjen (778/ 
79) kohdassa 3.8. on määräyksiä tunnistustoi
menpiteiden kohteeksi joutuneen ilma-aluksen 
velvollisuuksista. Ilma-aluksen on välittömästi 
noudatettava sille annettuja ohjeita, mukaan 
lukien laskeutumiskehotusta. Lentosäännöt 



4 1991 vp - HE 77 

vastaavat tässä kohden ICAO:n hyväksymiä 
kansainvälisiä lentosääntöjä. Lentosääntöjen 
rikkomisesta saattaa seurata ilmailulupakirjan 
menetys (ilmailulain 21 §) ja/tai sakko- tai 
enintään kahden vuoden vankeusrangaistus il
maliikennerikoksesta (ilmailulain 68 §). 

Ilmailulain ja lentosääntöjen voimassa ole
vien säännösten ja määräysten perusteella las
keutumiskehotuksen noudattamatta jättäminen 
saattaa johtaa syytteeseen ja/tai hallinnollisiin 
sanktioihin (ilmailulupakirjan peruuttaminen) 
ilmailussa Suomen alueella ja Suomen alueen 
ulkopuolella, jos käytetään suomalaista ilma
alusta. 3 bis artiklan c kohta edellyttää kuiten
kin, että ilma-aluksen päällikköä voidaan ran
gaista laskeutumiskäskyn noudattamatta jättä
misestä Suomen alueen ulkopuolella siinäkin 
tapauksessa, että ilma-alus on ulkomainen, 
mutta sen käyttäjän pääasiallinen liikepaikka 
tai vakinainen kotipaikka on Suomessa. Tältä 
osin pöytäkirjan ratifiointi edellyttää lainmuu
tosta. 

Edellä kohdassa 3.1. ehdotettu ilmailulain 
soveltamisalan laajentaminen ei riitä siihen, 
että ilma-aluksen päällikön rankaiseminen tu
lisi mahdolliseksi kaikissa niissä tapauksissa, 
joita 3 bis artiklan c kohta koskee. Ilmailulain 
rangaistussäännösten täydentäminen on tar
peen, jotta myös ulkomailla rekisteröidyn, Suo
messa käytössä olevan ilma-aluksen päällikkö 
voitaisiin kaikissa tapauksissa tuomita rangais
tukseen siitä, ettei hän ole Suomen alueen 
ulkopuolella noudattanut asianmukaisesti an
nettua laskeutumiskehotusta. Tällaista rangais
tussäännöstä ehdotetaan otettavaksi ilmailulain 
68 §:ään uudeksi 2 momentiksi. 

Ilma-aluksen päällikkö voi kieltäytyä nou-

dattamasta laskeutumiskehotusta jos hän ai
heellisesti katsoo, että kehotuksen noudattami
nen saattaa ilma-aluksen turvallisuuden tai 
ilma-aluksessa olevien hengen vaaralle alttiiksi. 
ICAO:n hyväksymien kansainvälisten lento
sääntöjen ja vastaavasti myös Suomen voimas
sa olevien lentosääntöjen kohdan 2.3.1. mu
kaan laskeutumiskehtotuksen noudattamatta 
jättäminen on hyväksyttävissä, jos se lentotur
vallisuussyistä on ehdottoman välttämätöntä. 
Tällaisen toiminnan hyväksyttävyyttä Ilmailu
laitos ja tuomioistuin arvioivat kussakin ta
pauksessa erikseen. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu liikenneministeriön, Il
mailulaitoksen, oikeusministeriön ja ulkoasi
ainministeriön yhteistyönä. Liikenneministeriö 
on asettanut lokakuussa 1990 ilmailulainsää
dännön uudistamiseksi toimikunnan, jonka tu
lee saattaa työnsä päätökseen 30 päivään maa
liskuuta 1992 mennessä. Ottaen huomioon täs
sä esityksessä ehdotettujen ilmailulain säännös
ten voimaantulon kiireellisyyden on kuitenkin 
tarkoituksenmukaista saattaa ne voimaan mah
dollisimman pian erillään ilmailulainsäädännön 
kokonaisuudistamisesta. 

5. Esityksen taloudelliset ja orga
nisatoriset vaikutukset 

Esitys ei aiheuta valtiolle lisäkustannuksia 
eikä edellytä organisatorisia toimenpiteitä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki kansainvälisen siviili-ilmailun yleis
sopimusta muuttavien vuosien 1980 ja 
1984 pöytäkirjojen eräiden määräysten 
hyväksymisestä sekä pöytäkirjojen sovel
tamisesta 

1 §. Pykälä sisältää tavanomaisen blanketti
säännöksen vuosien 1980 ja 1984 pöytäkirjojen 

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hy
väksymisestä. 

2 §. Suomen ilma-alusrekisterissä olevat 
ilma-alukset ovat Ilmailulaitoksen valvonnan 
alaisina. Tällaista valvontatehtävää on pidettä
vä julkisen vallan käyttönä. Ehdotettu pykälä 
mahdollistaa Suomessa rekisteröidyn ilma
aluksen ja sen miehistön valvonnan siirtämisen 
pääasiallisen käyttäjämaan viranomaiselle. Si
ten tässä laissa ja ilmailulain muutoksessa 
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annettu mahdollisuus siirtää tätä toimivaltaa 
toiselle valtiolle merkitsee poikkeusta hallitus
muodon 1 ja 2 §:ssä säädetystä täysivaltiasuu
den periaatteesta ja on tämän vuoksi käsiteltä
vä niin sanotussa supistetussa perustuslainsää
tämisj ärjestyksessä. 

3 §. Ehdotetussa pykälässä säädetään, että 
vuoden 1984 pöytäkirjan 3 bis artiklan c 
kohdassa tarkoitetun laskeutumiskehotuksen 
noudattamatta jättämisestä rangaistaan kuten 
ilmailulain 68 §:ssä säädetään. Lainkohta on 
sama, jossa säädetään rangaistus vastaavasta 
Suomessa tai suomalaisella ilma-aluksella teh
dystä teosta. 

4 §. Ehdotuksen mukaan laki tulisi voimaan 
asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

1.2. Laki ilmailulain muuttamisesta 

2 §. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että se selvästi ilmaisee, että myös lain nojalla 
annettuja säännöksiä ja määräyksiä eikä vain 
ilmailulakia, on tietyin varauksin noudatettava 
ilmailussa suomalaisella ilma-aluksella Suomen 
alueen ulkopuolella. Pykälästä on lisäksi pois
tettu tarpeettomina sanat "jollei tämän lain 
säännöksistä muuta johdu". Näin täsmennet
tynä pykälä kattaa 3 bis artiklan toteuttamisen 
kaikissa tapauksissa. 

Ehdotettu uusi 2 §:n 2 momentti laajentaa 
lain soveltamisalaa sikäli, että ilmailulain sään
nöksiä lentokelpoisuudesta (14--18 §), ilma
aluksen miehistöstä (19-22 §), ilma-aluksen 
päälliköstä ja palveluksesta ilma-aluksessa 
(23-27 §), rangaistusseuraamuksista (67-
70 §) sekä niiden nojalla annettuja säännöksiä 
ja määräyksiä tietyissä erityistilanteissa olisi 
noudatettava myös ilmailussa ulkomaisella 
ilma-aluksella Suomen alueen ulkopuolella. 
Mainittujen säännösten soveltamisen edellytyk
senä on ensinnäkin se, että ulkomailla rekiste
röity ilma-alus vuokra- tai muun sen kaltaisen 
sopimuksen perusteella on käytössä Suomessa. 
Tarkemmin sanottuna vaaditaan, että lentoyh
tiö tai muu käyttäjä, jonka kotipaikka on 
Suomessa, käyttää tällaista ilma-alusta. Täl
löinkin säännökset tulevat sovellettaviksi ilmai
lussa Suomen alueen ulkopuolella vain siinä 
laajuudessa kuin siitä Suomen ja ilma-aluksen 
rekisteröintivaltion viranomaisten kesken on 
sovittu. 

66 a §. Pykälä antaa mahdollisuuden siirtää 

lentokelpoisuutta (ilmailulain 14--18 §) ja 
ilma-aluksen miehistöä (19-22 §) koskevat 
valvontatehtävät ulkomaan viranomaiselle. 
Tehtävien siirto tulisi kysymykseen vain siinä 
tapauksessa, että Suomen ilma-alusrekisterissä 
oleva ilma-alus vuokra- tai muun sen kaltaisen 
sopimuksen perusteella on käytössä ulkomailla, 
eli kun käyttäjän kotipaikka on Suomen ulko
puolella. Tällöinkin valvontatehtävien siirto 
edellyttää sopimista siitä llmailulaitoksen ja 
asianomaisen toisen valtion viranomaisen välil
lä. Sopimuksessa sovitaan myös valvontatehtä
vien siirron laajuudesta. Valvontatehtävien siir
to saattaa tulla ajankohtaiseksi tilanteissa, jol
loin ilma-alus siirtyy käytettäväksi Suomen 
ulkopuolelle vähintään 6-12 kuukauden ajak
si. 

Ehdotetussa säännöksessä esiintyvä termi 
"käyttäjä" on epämääräinen, mutta se vastaa 
mahdollisimman tarkasti 83 bis artiklassa käy
tettyä termiä "operator". Liian yksityiskohtai
nen määrittely voisi tehdä järjestelyn liian 
vaikeasti toteutettavaksi käytännössä, eikä vas
taisi taustalla olevan kansainvälisen normin 
tarkoitusta. Normaalitilanteessa käyttäjällä tar
koitetaan lentotoimintaa harjoittavaa yhtiötä. 

68 §. Ehdotettu uusi säännös varmistaa, että 
ilma-aluksen päällikköä voidaan rangaista las
keutumiskehotuksen noudattamatta jättämises
tä kaikissa kansainvälisen siviili-ilmailun yleis
sopimuksen 3 bis artiklan c kohdan tarkoitta
missa tapauksissa. Tämä teko on jo ilmailulain 
nykyisten säännösten perusteella rangaistava 
jos laskeutumiskehotus kohdistuu Suomessa 
rekisteröityyn ilma-alukseen. Sama rangaistus
seuraamus ulotetaan nyt koskemaan myös ul
komailla rekisteröidyn, Suomessa käytössä ole
van ilma-aluksen päällikköä, joka ei Suomen 
alueen ulkopuolella noudata asianmukaisesti 
annettua laskeutumiskehotusta. Käytännössä 
ehdotettu uusi 2 momentti ilmailulain 68 §:ään 
tulisi ilmeisesti vain poikkeuksellisesti sovellet
tavaksi. 

2. Eduskunnan suostumuksen tar
pee1lisuus 

Koska vuoden 1980 pöytäkirjan määräykset 
viranomaistoimintojen siirrosta ilma-aluksen 
rekisteröintivaltiosta toiselle valtiolle sekä 
vuonna 1984 pöytäkirjan määräykset laskeutu
miskäskyn noudattamatta jättämisen rangais
tusseuraamuksista poikkeavat Suomen voimas-
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sa olevasta lainsäädännöstä, on eduskunnan 
hyväksyminen tarpeellinen. 

3. Voimaantulo 

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on pää
töslauselmissaan kehottanut jäsenvaitiaitaan 
ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin 83 bis ja 3 
bis artikloja koskevien pöytäkirjojen ratifioimi
seksi. Nämä molemmat kansainvälisen siviili
ilmailun yleissopimusta muuttavat pöytäkirjat 
on tarkoitus Suomen osalta ratifioida heti, kun 
eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjojen mää
räykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuk
sen, sekä tarpeelliset muutokset ilmailulakiin. 
Kansainvälisesti vuoden 1980 pöytäkirja tulee 
voimaan kun 98 sopimusvaltiota on sen rati
fioinut ja vuoden 1984 pöytäkirja kun 102 
valtiota on sen ratifioinut. Laki pöytäkirjojen 
eräiden määräysten hyväksymisestä on tarkoi
tettu tulemaan voimaan heti, kun pöytäkirjat 
tulevat kansainvälisesti voimaan. 

Koska tarvitaan huomattava määrä rati
fiointeja, kestänee vielä joitakin vuosia ennen 
kuin muutospöytäkirjat tulevat kansainvälisesti 
voimaan. Suomen ja monien muiden maiden 
kannalta esiintynee kuitenkin sitä ennen ta
pauksia, jolloin on perusteltua siirtää ilma
alukseen kohdistuvat valvontatoiminnot siihen 
valtioon, josta käsin ilma-alusta käytetään. On 
myös paikallaan, että ilma-aluksen päällikköä, 
joka ei noudata asianmukaisesti annettua las
keutumiskehotusta, voitaisiin kaikissa tapauk
sissa rangaista siitä huolimatta, ettei 3 bis 

artikla vielä ole tullut kansainvälisesti voimaan. 
Tämän vuoksi esitykseen sisältyvä laki ilmailu
lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan 
voimaan heti, kun se on hyväksytty ja vahvis
tettu. 

4. Säätämisjärjestys 

Vuoden 1980 pöytäkirjassa tarkoitetusta vi
ranomaistoimintojen siirrosta toisen valtion vi
ranomaisen hoidettavaksi saattaa eräissä ta
pauksissa seurata, että julkista valtaa Suomessa 
siirtyy toisen valtion viranomaisille. Tämä mer
kitsee poikkeamaa hallitusmuodon 1 ja 2 §:n 
Suomen täysivaltaisuutta koskevista säännök
sistä. Tämän vuoksi lakiehdotukset tulisi käsi
tellä valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä ja 69 §:n 1 
momentissa säädetyssä järjestyksessä. 

Edellä olevan perusteella ja hallitusmuodon 
33 §:n mukaisesti esitetään, 

että Eduskunta hyväksyisi ne Mont
realissa 6 päivänä lokakuuta 1980 ja JO 
päivänä toukokuuta 1984 tehtyjen, kan
sainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuk
sen muutoksiin liittyvien pöytäkirjojen 
määräykset, jotka vaativat Eduskunnan 
suostumuksen. 

Koska pöytäkirjat sisältävät määräyksiä, jot
ka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan 
samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraa
vat lakiehdotukset: 
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1. 
Laki 

kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien vuosien 1980 ja 1984 pöytäkirjojen 
eräiden määräysten hyväksymisestä sekä pöytäkirjojen soveltamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä ja 69 §:n 
momentissa määrätyllä tavalla, säädetään: 

1 § 
Montrealissa 6 päivänä lokakuuta 1980 ja 10 

päivänä toukokuuta 1984 tehtyjen kansainväli
sen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/ 
49) muutoksiin liittyvien pöytäkirjojen mää
räykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön 
alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu. 

2 § 
Edellä 1 §:ssä tarkoitetun vuoden 1980 pöy

täkirjan 83 bis artiklassa mainitut tehtävät 
voidaan siirtää toisen valtion hoidettavaksi 
ilmailulain 66 a §:ssä säädetyllä tavalla. 

2. 

3 § 
Edellä 1 §:ssä tarkoitetun vuoden 1984 pöy

täkirjan 3 bis artiklan c kohdassa mainitun 
laskeutumiskehotuksen noudattamatta jättämi
sestä rangaistaan kuten ilmailulain 68 §:ssä 
säädetään. 

4 § 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet

tävänä ajankohtana. 

Laki 
ilmailulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä ja 69 §:n 
momentissa määrätyllä tavalla, 

muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1964 annetun ilmailulain (595/64) 2 §:n 1 momentti ja 
lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 66 a §ja 68 §:ään, sellaisena kuin se on 10 päivänä 

joulukuuta 1976 annetussa laissa (962/76), uusi 2 momentti seuraavasti: 

2 § 
Tätä lakia sekä sen nojalla annettuja sään

nöksiä ja määräyksiä on noudatettava suoma
laisella ilma-aluksella myös ilmailussa Suomen 
alueen ulkopuolella, jolleivät ne ole ristiriidassa 
vieraan valtion lain kanssa, jota on sopimuksen 
perusteella tai muutoin sovellettava. 

Edellä 1 momentissa mainituin edellytyksin 
ja siten kuin siitä on yksittäisen ilma-aluksen ja 
sen miehistön osalta Suomen ja ilma-aluksen 
rekisteröintivaltion asianomaisten viranomais
ten kesken sovittu, on tämän lain 14-27 ja 
67-70 §:n säännöksiä sekä niiden nojalla an
nettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatettava 
myös ilmailussa ulkomaisella ilma-aluksella 

Suomen alueen ulkopuolella, jos tällaista ilma
alusta vuokra- tai muun sen kaltaisen sopimuk
sen perusteella hallitsevan käyttäjän kotipaikka 
on Suomessa. 

66a § 
Jos suomalaista ilma-alusta vuokra- tai 

muun sen kaltaisen sopimuksen perusteella 
käyttää sellainen käyttäjä, jonka kotipaikka on 
toisessa valtiossa, Ilmailulaitos voi yksittäisen 
ilma-aluksen ja sen miehistön osalta siirtää 
tämän lain 14-22 §:ssä tarkoitettuja ja niiden 
nojalla Ilmailulaitoksen hoidettaviksi määrätty
jä tehtäviä kyseisen valtion viranomaisen hoi
dettaviksi. 
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68 § 

Ilmaliikennerikoksesta tuomitaan myös Suo
messa käytössä olevan ulkomaisen ilma-aluk
sen päällikkö, joka ei ilmailussa Suomen alueen 
ulkopuolella noudata asianmukaisesti annettua 
laskeutumiskehotusta. Suomessa käytössä ole-

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1991 

valla ilma-aluksella tarkoitetaan tässä momen
tissa sellaista ilma-alusta, jonka käyttäjän ko
tipaikka on Suomessa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen 
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Liite 

Laki 
ilmailulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1964 annetun ilmailulain (595/64) 2 §:n 1 momentti ja 
lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 66 a §ja 68 §:ään, sellaisena kuin se on 10 päivänä 

joulukuuta 1976 annetussa laissa (962/76), uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Tätä lakia on noudatettava myös ilmailussa 

suomalaisella ilma-aluksella Suomen alueen ul
kopuolella, jollei tämän lain säännöksistä muuta 
johdu eikä se ole ristiriidassa vieraan valtion 
lain kanssa, jota on sopimuksen perusteella tai 
muutoin sovellettava. 

2 310987E 

Ehdotus 

2 § 
Tätä lakia sekä sen nojalla annettuja saan

nöksiä ja määräyksiä on noudatettava suoma
laisella ilma-aluksella myös ilmailussa Suomen 
alueen ulkopuolella, jolleivät ne ole ristiriidassa 
vieraan valtion lain kanssa, jota on sopimuksen 
perusteella tai muutoin sovellettava. 

Edellä 1 momentissa mainituin edellytyksin ja 
siten kuin siitä on yksittäisen ilma-aluksen ja 
sen miehistön osalta Suomen ja ilma-aluksen 
rekisteröintivaltion asianomaisten viranomaisten 
kesken sovittu, on tämän lain 14-27 ja 67-70 §:n 
säännöksiä sekä niiden nojalla annettuja sään
nöksiä ja määräyksiä noudatettava myös ilmai
lussa ulkomaisella ilma-aluksella Suomen alueen 
ulkopuolella, jos tällaista ilma-alusta vuokra- tai 
muun sen kaltaisen sopimuksen perusteella hal
litsevan käyttäjän kotipaikka on Suomessa. 

66 a § 
Jos suomalaista ilma-alusta vuokra- tai muun 

sen kaltaisen sopimuksen perusteella käyttää 
sellainen käyttäjä, jonka kotipaikka on toisessa 
valtiossa, Ilmailulaitos voi yksittäisen ilma
aluksen ja sen miehistön osalta siirtää tämän 
lain 14-22 §:ssä tarkoitettuja ja niiden nojalla 
Ilmailulaitoksen hoidettaviksi määrättyjä tehtä
viä kyseisen valtion viranomaisen hoidettaviksi. 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

68 § 

Ilmaliikennerikoksesta tuomitaan myös 
Suomessa käytössä olevan ulkomaisen ilma
aluksen päällikkö, joka ei ilmailussa Suomen 
alueen ulkopuolella noudata asianmukaisesti an
nettua laskeutumiskehotusta. Suomessa käytös
sä olevalla ilma-aluksella tarkoitetaan tässä 
momentissa sellaista ilma-alusta,jonka käyttäjän 
kotipaikka on Suomessa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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(Suomennos) 

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 
muutokseen liittyvä 

PÖYTÄKIRJA 

allekirjoitettu Montrealissa 6 päivänä 
lokakuuta 1980 

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön yleis
kokous, 

joka on kokoontunut kahdenteenkymmenen
teenkolmanteen istuntoonsa Montrealissa 6 
päivänä lokakuuta 1980, 

joka on kiinnittänyt huomiota ilma-alusten 
vuokraamista ja molemminpuolista vaihtoa 
kansainvälisessä liikenteessä koskeviin päätös
lauselmiin A 21-22 ja A 22-28, 

joka on kiinnittänyt huomiota lakiasiainko
mitean 23. istunnossaan valmistelemaan kan
sainvälisen siviiliilmailun yleissopimuksen muu
tosluonnokseen, 

joka on kiinnittänyt huomiota siihen, että 
sopimusvaltiot yleisesti haluavat säännellä tiet
tyjen toimintojen ja velvoitteiden siirtämistä 
rekisteröintivaltiolta ilma-aluksen käyttäjäval
tiolle silloin kun on kysymyksessä ilma-aluksen 
vuokraus tai molemminpuolinen vaihto tai 
muu sen kaltainen ilma-alusta koskeva järjes
tely, 

joka on katsonut tarpeelliseksi edellä esite
tyssä tarkoituksessa muuttaa 7 päivänä joulu
kuuta 1944 Chicagossa tehtyä kansainvälisen 
siviili-ilmailun yleissopimusta, 

1. hyväksyy edellä mainitun yleissopimuksen 
94 artiklan a kohdan määräyksten mukaisesti 
seuraavan ehdotetun muutoksen mainittuun 
yleissopimukseen: 

83 artiklan jälkeen lisätään seuraava uusi 83 
bis artikla: 

"83 bis artikla 

Määrättyjen toimintojen ja velvoitteiden siir
täminen 

a) Huolimatta 12, 30 ja 31 artiklan ja 32 
artiklan a kohdan määräyksistä, silloin kun 
sopimusvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta 

PROTOCOL 

relating to an amendment to the 
Convention on lnternational Civil A viation 

signed at Montreal on 6 October 1980 

The assembly of the International Civil 
A viation Organization 

having met in its Twenty-third Session at 
Montreal on 6 October 1980, 

having noted Resolutions A 21-22 and 
A 22-28 on lease, charter and interchange of 
aircraft in international operations, 

having noted the draft amendment to the 
convention on International Civil Aviation 
prepared by the 23rd Session of the Legal 
Committee, 

having noted that it is the general desire of 
contracting States to make a provision for the 
transfer of certain functions and duties from 
the State of registry to the State of the operator 
of the aircraft in the case of lease, charter or 
interchange or any similar arrangements with 
respect to such aircraft, 

having considered it necessary to amend, for 
the purpose aforesaid, the Convention on 
International Civil A viation done at Chicago 
on the seventh day of December 1944, 

1. approves, in accordance with the provi
sions of Article 94 (a) of the Convention 
aforesaid, the following proposed amendment 
to the said Convention: 

Insert after Article 83 the following new 
Article 83 bis: 

"Article 83 bis 

Transfer of certain functions and duties 

(a) Notwithstanding the provisions of Artic
les 12, 30, 31 and 32 (a), when an aircraft 
registered in a contracting State is operated 
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vuokra-, charter- tai molemminpuolisen vaih
tosopimuksen tai muun sen kaltaisen sopimuk
sen perusteella käyttää sellainen käyttäjä, jonka 
pääasiallinen liikepaikka, tai mikäli hänellä ei 
sellaista paikkaa ole, hänen vakinainen koti
paikkansa,on toisessasopimusvaltiossa, rekiste
röintivaltio voi, sovittuaan asiasta toisen sopi
musvaltion kanssa, siirtää sille kaikki tai osan 
12 ja 30 artiklassa sekä 32 artiklan a kohdassa 
mainituista toiminnoistaan ja velvoitteistaan 
rekisteröintivaltiona kyseiseen ilma-alukseen 
nähden. Rekisteröintivaltio vapautuu vastuusta 
siirrettyihin toimintoihin ja velvoitteisiin näh
den. 

b) Siirrolla ei ole vaikutusta muihin sopimus
valtioihin ennen kuin joko valtioiden välinen 
siirtoa koskeva sopimus on rekisteröity neuvos
tossa ja julkaistu 83 artiklan mukaisesti tai 
sopimusvaltio on ilmoittanut suoraan asian
omaisen yhden tai usemman sopimusvaltion 
viranomaisille sopimuksen olemassaolosta ja 
soveltamisesta. 

c) Ylläolevien a ja b kohtien määräyksiä 
sovelletaan myös 77 artiklassa tarkoitettuihin 
tapauksiin". 

2. Määrittelee yleissopimuksen mainitun 94 
artiklan a kohdan määräysten mukaisesti yh
deksänkymmentäkahdeksan niiden sopimusval
tioiden lukumääräksi, joiden ratifioinnin perus
teella edellä mainittu ehdotettu muutos tulee 
voimaan, ja 

3. päättää, että Kansainvälisen siviili-ilmai
lujär jestön pääsihteeri laatii pöytäkirjan eng
lannin, ranskan, venäjän ja espanjan kielellä, 
kunkin tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen, 
ilmentämään yllä mainittua ehdotettua muu
tosta ja seuraavia seikkoja: 

a) Pöytäkirjan allekirjoittavat yleiskokouk
sen puheenjohtaja ja sen pääsihteeri. 

b) Pöytäkirja on avoinna ratifiointia varten 
valtiolle, joka on ratifioinut kansainvälisen 
siviili-ilmailun yleissopimuksen tai liittynyt sii
hen. 

c) Ratifioimiskirjat talletetaan Kansainväli
sen siviili-ilmailujärjestön huostaan. 

d) Pöytäkirja tulee voimaan sen ratifioinei
den valtioiden osalta sinä päivänä, jolloin 
yhdeksäskymmeneskahdeksas ratifioimiskirja 
on talletettu. 

e) Pääsihteeri ilmoittaa välittömästi kaikille 

pursuant to an agreement for the lease, charter 
or interchange of the aircraft or any similar 
arrangement by an operator who has his 
principal place of business or, if he has no such 
place of business, his permanent residence in 
another contracting State, the State of registry 
may, by agreement with such other State, 
transfer to it all or part of its functions and 
duties as State of registry in respect of that 
aircraft under Articles 12, 30, 31 and 32(a). The 
State of registry shall be relieved of responsi
bility in respect of the functions and duties 
transferred. 

(b) The transfer shall not have effect in 
respect of other contracting States before either 
the agreement between States in which it is 
embodied has been registered with the Council 
and made public pursuant to Article 83 or the 
existence and scope of the agreement have been 
directly communicated to the authorities of the 
other contracting State or States concerned by 
a State party to the agreement. 

(c) The provisions of paragraphs (a) and (b) 
above shall also be applicable to cases covered 
by Article 77.", 

2. specifies, pursuant to the provisions of the 
said Article 94(a) of the said Convention, 
ninety-eight as the number of contracting 
States upon whose ratification the proposed 
amendment aforesaid shall come into force, 
and 

3. resolves that the Secretary General of the 
International Civil Aviation Organization draw 
up a Protocol, in the English, French, Russian 
and Spanish languages, each of which shall be 
of equal authenticity, embodying the proposed 
amendment above-mentioned and the matter 
hereinafter appearing: 

a) The Protocol shall be signed by the 
President of the Assembly and its Secretary 
General. 

b) The Protocol shall be open to ratification 
by any State which has ratified or adhered to 
the said Convention on International Civil 
Aviation. 

c) The instruments of ratification shall be 
deposited with the International Civil Aviation 
Organization. 

d) The Protocol shall come into force in 
respect of the States which have ratified it on 
the date on which the ninety-eighth instrument 
of ratification is so deposited. 

e) The Secretary General shall immediately 
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sopimusvaltioille pöytäkirjan kunkin ratifioi
miskirjan tallettamispäivämäärän. 

t) Pääsihteeri ilmoittaa välittömästi kaikille 
sanotun yleissopimuksen sopimusvaltioille päi
vämäärän, jolloin pöytäkirja tulee voimaan. 

g) Yllä mainitun päivän jälkeen pöytäkirjan 
ratifioivan sopimusvaltion osalta pöytäkirja tu
lee voimaan sen jälkeen kun se on tallettanut 
ratifioimiskirjansa Kansainvälisen siviili-ilmai
lujärjestön huostaan. 

Täten yleiskokouksen yllämainitun toimenpi
teen mukaisesti, 

järjestön pääsihteeri on laatinut tämän pöy
täkirjan. 

Tämän vakuudeksi, Kansainvälisen siviili
ilmailujärjestön yleiskokouksen mainitun kah
dennenkymmenennenkolmannen istunnon pu
heenjohtaja ja pääsihteeri yleiskokouksen sii
hen valtuuttamina ovat allekirjoittaneet tämän 
pöytäkirjan. 

Tehty Montrealissa 8 päivänä lokakuuta 
1980 yhtenä alkuperäiskappaleena englannin, 
ranskan, venäjän ja espanjan kielellä kunkin 
tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen. Tämä 
pöytäkirja talletetaan Kansainvälisen siviili-il
mailujärjestön arkistoon ja järjestön pääsihteeri 
toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset 
kaikille Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 
tehdyn kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopi
muksen sopimusvaltioille. 

notify all contracting States of the date of 
deposit of each ratification of the Protocol. 

t) The Secretary General shall immediately 
notify all States parties to the said Convention 
of the date on which the Protocol comes into 
force. 

g) With respect to any Contracting State 
ratifying the Protocol after the date aforesaid, 
the Protocol shall come into force upon deposit 
of its instrument of ratification with the Inter
national Civil A viation Organization. 

Consequently, pursuant to the aforesaid ac
tion of the Assembly, 

This Protocol has been drawn up by the 
Secretary General of the Organization. 

In witness whereof, the President and the 
Secretary General of the aforesaid Twenty
third Session of the Assembly of the Interna
tional Civil Aviation Organization, being aut
horized thereto by the Assembly, sign this 
Protocol. 

Done at Montreal on the sixth day of 
October of the year one thousand nine hundred 
and eighty, in a single document in the English, 
French, Russian and Spanish languages, each 
of which shall be of equal authenticity. This 
Protocol shall remain deposited in the archives 
of the International Civil A viation Organiza
tion, and certified capies thereof shall be 
transmitted by the Secretary General of the 
Organization to all States parties to the Con
vention on International Civil A viation done at 
Chicago on the seventh day of December 1944. 
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(Suomennos) 

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 
muutokseen liittyvä 

PÖYTÄKIRJA 

allekirjoitettu Montrealissa 10 päivänä 
toukokuuta 1984 

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön yleis
kokous, 

joka on kokoontunut kahdenteenkymmenen
teenviidenteen (ylimääräiseen) istuntoansa 
Montrealissa 10 päivänä toukokuuta 1984, 

joka on kiinnittänyt huomiota siihen, että 
siviili-ilmailu voi suuresti auttaa ystävyyden ja 
ymmärtämyksen aikaansaamisessa ja säilyttä
misessä maailman valtioiden ja kansojen välil
lä, mutta että sen väärinkäytöstä voi tulla uhka 
yleiselle turvallisuudelle, 

joka on kiinnittänyt huomiota siihen, että on 
toivottavaa välttää kitkaa ja edistää valtioiden 
ja kansojen välistä yhteistyötä, josta riippuu 
maailmanrauha, 

joka on kiinnittänyt huomiota siihen että on 
välttämätöntä voida kehittää kansainvälistä si
viili-ilmailua turvallisesti ja hyvässä järjestyk
sessä, 

joka on kiinnittänyt huomiota siihen, että 
ihmisyyden perusnäkökohtien mukaisesti sivii
li-ilma-aluksissa olevien henkilöiden turvalli
suus ja henki on turvattava, 

joka on kiinnittänyt huomiota siihen, että 
Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 tehdyssä 
kansainvälisessä siviili-ilmailun yleissopimuk
sessa sopimusvaltiot 

- tunnustavat, että jokaisella valtiolla on 
täydellinen ja yksinomainen suvereniteetti 
alueensa yläpuolella olevassa ilmatilassa, 

- sitoutuvat, antaessaan määräyksiä val
tion ilma-aluksilleen, pitämään asianmukaises
sa arvossa siviili-ilma-alusten liikenteen turval
lisuutta, ja 

- suostuvat olemaan käyttämättä siviili
ilmailua mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, 
joka on ristiriidassa yleissopimuksen päämää
rien kanssa, 

joka on kiinnittänyt huomiota sopimusval
tioiden päätökseen ryhtyä asianmukaisiin toi-

PROTOCOL 

relating to an amendment to the 
Convention on Intemational Civil A viation 

signed at Montreal on 10 May 1984 

The assembly of the International Civil 
A viation Organization 

having met in its Twenty-fifth Session (Ex
traordinary) at Montreal on 10 May 1984, 

having noted that international civil aviation 
can greatly help to create and preserve friend
ship and understanding among the nations and 
peoples of the world, yet its abuse can become 
a threat to general security, 

having noted that it is desirable to avoid 
friction and to promote that co-op:!ration 
between nations and peoples upon which the 
peace of the world depends, 

having noted that it is necessary that inter
national civil aviation may be developed in a 
safe and orderly manner, 

having noted that in keeping with elementary 
considerations of humanity the safety and the 
lives of persons on board civil aircraft must be 
assured, 

having noted that in the Convention on 
International Civil A viation done at Chicago 
on the seventh day of December 1944 the 
contracting States 

- recognize that every State has complete 
and exclusive sovereignty over the airspace 
above its territory, 

- undertake, when issuing regulations for 
their state aircraft, that they will have due 
regard for the safety of navigation of civil 
aircraft, and 

- agree not to use civil aviation for any 
purpose inconsistent with the aims of the 
Convention, 

having noted the resolve of the contracting 
States to take appropriate measures designed to 
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menpiteisiin, joiden tarkoituksena on estää 
muiden valtioiden ilmatilan loukkaukset ja 
siviili-ilmailun käyttö sellaisiin tarkoituksiin, 
jotka ovat ristiriidassa yleissopimuksen pää
määrien kanssa, ja edistää kansainvälisen sivii
li-ilmailun turvallisuutta, 

joka on kiinnittänyt huomiota siihen, että 
sopimusvaltiot haluavat yleisesti vahvistaa pe
riaatetta olla käyttämättä aseita lennolla olevaa 
siviili-ilma- alusta vastaan, 

1. päättää, että sen vuoksi on toivottavaa 
muuttaa Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 
tehtyä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopi
musta, 

2. hyväksyy edellä mainitun yleissopimuksen 
94 artiklan a kohdan määräysten mukaisesti 
seuraavan ehdotetun muutoksen mainittuun 
yleissopimukseen: 

3 artiklan jälkeen lisätään uusi 3 bis artikla: 

"3 bis artikla 
a) Sopimusvaltiot tunnustavat, että jokaisen 

valtion on pidättäydyttävä aseiden käytöstä 
lennolla olevia siivili-ilma-aluksia vastaan, ja 
ettei ilma-aluksessa olevien henkilöiden henkeä 
eikä ilma-aluksen turvallisuutta saa vaarantaa 
siinä tapauksessa, että ilma-aluksen kulkuun 
puututaan. Tätä määräystä ei saa tulkita siten, 
että se millään tavoin muuttaisi Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjassa määriteltyjä val
tioiden oikeuksia ja velvollisuuksia. 

b) Sopimusvaltiot tunnustavat, että jokaisella 
valtiolla on suvereniteettiinsa vedoten oikeus 
vaatia siviili-ilma-aluksen laskeutumista jolle
kin nimetylle lentokentälle, jos ilma-alus lentää 
valtion alueen yläpuolella ilman lupaa, tai jos 
on perusteltua aihetta olettaa, että sitä käyte
tään tämän yleissopimuksen tarkoitusten vas
taisesti; valtio saa myös antaa sellaiselle ilma
alukselle mitä tahansa muita ohjeita mainitun
laisten loukkausten lopettamiseksi. Tässä tar
koituksessa sopimusvaltiot voivat turvautua 
mihin tahansa asianmukaisiin keinoihin, jotka 
ovat yhdenmukaisia kansainvälisen oikeuden 
säännösten kanssa, mukaan lukien tämän yleis
sopimuksen asianomaiset määräykset, varsin
kin tämän artiklan a kohta. Kukin sopimus
valtio suostuu julkaisemaan siviili-ilma-aluksen 
lennon kulkuun puuttumista koskevat voimas
saolevat määräyksensä. 

c) Jokaisen siviili-ilma-aluksen on noudatet
tava tämän artiklan b kohdan mukaisesti an
nettua käskyä. Tämän vuoksi jokaisen sopi
musvaltion tulee sisällyttää kansallisiin lakei-

prevent the violation of other States' airspace 
and the use of civil aviation for purposes 
inconsistent with the aims of the Convention 
and to enhance further the safety of interna
tional civil aviation, 

having noted the general desire of contrac
ting States to reaffirm the principle of non-use 
of weapons against civil aircraft in flight, 

1. decides that it is desirable therefore to 
amend the Convention on International Civil 
A viation done at Chicago on the seventh day 
of December 1944, 

2. approves, in accordance with the provision 
of Article 94 (a) of the Convention aforesaid, 
the following proposed amendment to the said 
Convention: 

Insert, after Article 3, a new Article 3 bis: 

"Article 3 bis 
(a) The contracting States recognize that 

every State must refrain from resorting to the 
use of weapons against civil aircraft in flight 
and that, in case of interception, the lives of 
persons on board and the safety of aircraft 
must not be endangered. This provision shall 
not be interpreted as modifying in any way the 
rights and obligations of States set forth in the 
Charter of the United Nations. 

(b) The contracting States recognize that 
every State, in the exercise of its sovereignty, is 
entitled to require the landing at some desig
nated airport of a civil aircraft flying above its 
territory without authority or if there are 
reasonable grounds to conclude that it is being 
used for any purpose inconsistent with the aims 
of this Convention; it may also give such 
aircraft any other instructions to put an end to 
such violations. For this purpose, the contrac
ting States may resort to any appropriate 
means consistent with relevant rules of inter
national law, including the relevant provisions 
of this Convention, speciflcally paragraph (a) 
of this Article. Each contracting State agrees to 
publish its regulations in force regarding the 
interception of civil aircraft. 

(c) Every civil aircraft shall comply with an 
order given in conformity with paragraph (b) 
of this Article. To this end each contracting 
State shall establish all necessary provisions in 
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hinsa ja määräyksiinsä kaikki tarvittavat mää
räykset, jotta käskyn noudattaminen tulee pa
kolliseksi siviili-ilma-alukselle, joka on rekiste
röity tässä valtiossa tai jonka käyttäjän 
pääasiallinen liikepaikka tai vakinainen koti
paikka on tässä valtiossa. Kunkin sopimusval
tion on säädettävä sovellettavien lakien tai 
määräysten rikkomisesta ankarat rangaistukset 
ja annettava tapaus asianomaisten viranomais
ten käsiteltäväksi sisäisen lainsäädäntönsä mu
kaisesti. 

d) Kunkin sopimusvaltion tulee ryhtyä asian
mukaisiin toimenpiteisiin sen estämiseksi, että 
valtiossa rekisteröityä siviili-ilma-alusta tai sel
laista siviili-ilma-alusta, jonka käyttäjän pää
asiallinen liikepaikka tai vakinainen kotipaikka 
on tässä valtiossa, tahallisesti käytetään tämän 
yleissopimuksen tarkoitusten vastaisesti. Tämä 
määräys ei vaikuta tämän artiklan a kohtaan 
tai rajoita b ja c kohtia." 

3. määrittelee yleissopimuksen mainitun 94 
artiklan a kohdan määräysten mukaisesti sata
kaksi niiden sopimusvaltioiden lukumääräksi, 
joiden ratifioinnin perusteella edellä mainittu 
ehdotettu muutos tulee voimaan, ja 

4. päättää, että Kansainvälisen siviili-ilmai
lujärjestön pääsihteeri laatii pöytäkirjan eng
lannin, ranskan, venäjän ja espanjan kielellä 
kunkin tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen, 
ilmentämään yllä mainittua ehdotettua muu
tosta ja seuraavia seikkoja: 

a) Pöytäkirjan allekirjoittavat yleiskokouk
sen puheenjohtaja ja sen pääsihteeri. 

b) Pöytäkirja on avoinna ratifiointia varten 
valtiolle, joka on ratifioinut kansainvälisen 
siviili-ilmailun yleissopimuksen tai liittynyt sii
hen. 

c) Ratifioimiskirjat talletetaan Kansainväli
sen siviili-ilmailujärjestön huostaan. 

d) Pöytäkirja tulee voimaan sen ratifioinei
den valtioiden osalta sinä päivänä, jolloin 
sadaskahdes ratifioimiskirja on talletettu. 

e) Pääsihteeri ilmoittaa välittömästi kaikille 
sopimusvaltioille pöytäkirjan kunkin ratifioi
miskirjan tallettamispäivämäärän. 

f) Pääsihteeri ilmoittaa kaikille yleissopimuk
seen liittyneille valtioille päivämäärän, jolloin 
pöytäkirja tulee voimaan. 

g) Yllä mainitun päivän jälkeen pöytäkirjan 

its national laws or regulations to make such 
compliance mandatory for any civil aircraft 
registered in that State or operated by an 
operator who has his principal place of busi
ness or permanent residence in that State. Each 
contracting State shall make any violation of 
such applicable laws or regulations punishable 
by severe penalties and shall submit the case to 
its competent authorities in accordance with its 
laws or regulations. 

(d) Each contracting State shall take approp
riate measures to prohibit the deliberate use of 
any civil aircraft registered in that State or 
operated by an operator who has his principal 
place of business or permanent residence in 
that State for any purpose inconsistent with the 
aims of this Convention. This provision shall 
not affect paragraph (a) or derogate from 
paragraphs (b) and ( c) of this Article. ", 

3. specifies, pursuant to the provision of the 
said Article 94 (a) of the said Convention, one 
hundred and two as the number of contracting 
States upon whose ratification the proposed 
amendment aforesaid shall come into force, 
and 

4. resolves that the Secretary General of the 
International Civil Aviation Organization draw 
up a Protocol, in the English, French, Russian 
and Spanish languages, each of which shall be 
of equal authenticity, embodying the proposed 
amendment above-mentioned and the matter 
hereinafter appearing: 

a) The Protocol shall be signed by the 
President of the Assembly and its Secretary 
General. 

b) The Protocol shall be open to ratification 
by any State which has ratified or adhered to 
the said Convention on International Civil 
Aviation. 

c) The instruments of ratification shall be 
deposited with the International Civil Aviation 
Organization. 

d) The Protocol shall come into force in 
respect of the States which have ratified it on 
the date on which the one hundred and second 
instrument of ratification is so deposited. 

e) The Secretary General shall immediately 
notify all contracting States of the date of 
deposit of each ratification of the Protocol. 

f) The Secretary General shall notify all 
States parties to the said Convention of the 
date on which the Protocol comes into force. 

g) With respect to any contracting State 
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ratifioivan sopimusvaltion osalta pöytäkirja tu
lee voimaan sen jälkeen kun se on tallettanut 
ratifioimiskirjansa Kansainvälisen siviili-ilmai
lujärjestön huostaan. 

Täten yleiskokouksen yllämainitun toimenpi
teen mukaisesti, 

järjestön pääsihteeri on laatinut tämän pöy
täkirjan. 

Tämän vakuudeksi, Kansainvälisen siviili
ilmailu järjestön yleiskokouksen kahdennen
kymmenennenviidennen (ylimääräisen) istun
non puheenjohtaja ja pääsihteeri yleiskokouk
sen siihen valtuuttamina ovat allekirjoittaneet 
tämän pöytäkirjan. 

Tehty Montrealissa 10 päivänä toukokuuta 
1984 yhtenä alkuperäiskappaleena englannin, 
ranskan, venäjän ja espanjan kielellä kunkin 
tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen. Tämä 
pöytäkirja talletetaan Kansainvälisen siviili-il
mailujärjestön arkistoon, ja järjestön pääsihtee
ri toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennök
set kaikille Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 
1944 tehdyn kansainvälisen siviiliilmailun yleis
sopimuksen sopimusvaltioille. 

3 310987E 

ratifying the Protocol after the date aforesaid, 
the Protocol shall come into force upon deposit 
of its instrument of ratification with the Inter
national Civil A viation Organization. 

Consequently, pursuant to the aforesaid ac
tion of the Assembly, 

This Protocol has been drawn up by the 
Secretary General of the Organization. 

In witness whereof, the President and the 
Secretary General of the aforesaid Twenty-fifth 
Session (Extraordinary) of the Assembly of the 
International Civil A viation Organization, 
being authorized thereto by the Assembly, sign 
this Protocol. 

Done at Montreal on the 10th day of May of 
the year one thousand nine hundred and 
eighty-four, in a single document in the Eng
lish, French, Russian and Spanish languages, 
each text being equally authentic. This Protocol 
shall remain deposited in the archives of the 
International Civil A viation Organization, and 
certified copies thereof shall be transmitted by 
the Secretary General of the Organization to all 
States parties to the Convention on Internatio
nal Civil A viation done at Chicago on the 
seventh day of December 1944. 




