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Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmai
luun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkivallan
tekojen ehkäisemistä koskevan Iisäpöytäkiljan eräiden määräysten 
hyväksymisestä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy
väksyisi Montrealissa 24 päivänä helmikuuta 
1988 tehdyn kansainväliseen siviili-ilmai
luun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien 
laittomien väkivallantekojen ehkäisemistä 
koskevan lisäpöytäkirjan. Lisäpöytäkirjalla 
muutetaan ja täydennetään Montrealissa 23 
syyskuuta 1971 tehtyä siviili-ilmailun turval
lisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen 
ehkäisemistä koskevaa yleissopimusta. 

Lisäpöytäkirjalla sopimuspuolet sitoutuvat 
säätämään rangaistavaksi kansainväliseen 
siviili-ilmailuun käytettävillä lentoasemilla 
tapahtuvat henkilöihin kohdistuvat väkival-
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lanteot ja lentoasemilla olevien laitteistojen 
tai lentokoneiden vahingoittamisen, jotka 
vaarantavat lentoaseman turvallisuutta. Sopi
musvaltio sitoutuu myös ulottamaan tuo
miovaltansa tällaisiin rikoksiin, kun rikok
sesta epäilty on sen alueella. 

Tarkoituksena on eduskunnan hyväksyttyä 
lisäpöytäkirjan tallettaa pöytäkirjan ratifioi
miskirja viivytyksettä lisäpöytäkirjan talletta
jille. Lisäpöytäkirja tulee ratifioimisasiakir
jan tallettaneen valtion osalta voimaan kol
mantenakymmenentenä päivänä ratifioimis
kirjan tallettamisen jälkeen. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytilanne 

Lentoliikenteeseen kohdistuvat terrori-iskut 
ja muut rikokset ovat valtioiden jatkuvana 
huolenaiheena. Turvallisuuden parantamisek
si valtiot ovat kiristäneet lentoasemien turva
tarkastuksia ja pyrkineet muutoinkin toimen
piteisiin, joilla voidaan ehkäistä lentoliiken
teeseen kohdistuvat yleisvaaralliset rikokset. 
Kansainvälisillä sopimuksilla on pyritty 
myös varmistamaan, että laittomiin tekoihin 
syyllistyvät henkilöt saatetaan oikeuden 
eteen syytä tai luovuta -periaatteen mukai
sesti. Tokiossa hyväksyttiin vuonna 1963 
yleissopimus rikoksista ja eräistä muista te
oista ilma-aluksissa (SopS 22/1971 ). Haagis
sa hyväksyttiin vuonna 1970 ilma-alusten 
laittoman haltuunoton ehkäisemistä koskeva 
yleissopimus (SopS 62-6311971 ). Mont
realissa hyväksyttiin vuonna 1971 siviili-il
mailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomi
en tekojen ehkäisemistä koskeva yleissopi
mus Gäljempänä Montrealin yleissopimus) 
(SopS 5611973). Suomi on kaikkien mainit
tujen sopimusten sopimuspuoli. 

Viimeksi mainittuun Montrealin yleissopi
mukseen hyväksyttiin 24 päivänä helmikuuta 
1988 kansainväliseen siviili-ilmailuun käy
tettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomi
en väkivallantekojen ehkäisemistä koskeva 
lisäpöytäkirja. Lisäpöytäkirja on tullut kan
sainvälisesti voimaan 6 päivänä elokuuta 
1989. Lisäpöytäkirjan sopimuspuolina on 73 
valtiota. Näihin kuuluvat Suomea lukuunot
tamatta muut Pohjoismaat sekä useimmat 
Euroopan unionin jäsenvaltiot. Suomi on 
allekirjoittanut lisäpöytäkirjan 16 päivänä 
marraskuuta 1988. 

Rikoslain yleisvaarallisia rikoksia koskeva 
34 luku tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 
1995 (578/1995). Rikoslain 34 luvun 2 §:ssä 
säädetään rangaistavaksi liikennetuhotyö ja 
liikennetuhotyön törkeä tekomuoto rangais
taan 34 luvun 3 § :n nojalla törkeänä tuho
työnä. Liikennetuhotyötä koskevaan sään
nökseen on sisällytetty keskeinen osa lisä
pöytäkirjan rangaistavaksi edellyttämistä te
oista. 

Rikoslain soveltamisalaa koskevan rikos
lain 1 luvun uudistus tuli voimaan 1 päivänä 
syyskuuta 1996 ( 62611996). Rikoslain 1 lu
vun 7 §:ssä säädetään Suomen laki sovellet
tavaksi Suomen ulkopuolella tehtyyn rikok
seen, jonka rankaiseminen tekopaikan laista 
riippumatta perustuu kansainväliseen sopi
mukseen. Tällaisiin kansainvälisiin rikoksiin 
sovellettaisiin siten universaaliperiaatetta. 
Säännöstä on täydennetty 1 päivänä syys
kuuta 1996 voimaan tulleella asetuksella 
rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta 
(62711996). 
Edellä mainittujen uudistusten jälkeen Suo
men lainsäädäntö vastaa niitä velvoitteita, 
jotka sisältyvät nyt hyväksyttäväksi ehdotet
tuun lisäpöytäkirjaan. Rikoslain 34 luvun 
uudistukseen liittyvästä hallituksen esityk
sestä (9411993 vp) ilmenee, että säännökset 
on laadittu silmällä pitäen muun muassa li
säpöytäkirjan ratifiointia. 

2. Asian valmistelu 

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyö
nä ulkoasiainministeriössä yhteistyössä 11-
mailulaitoksen kanssa. Esitysehdotuksesta on 
pyydetty lausunnot oikeusministeriöltä, sisä
asiainministeriöltä, liikenneministeriöitä ja 
Ilmailulaitokselta. 

Lisäpöytäkirjan ratifioimisesta on pyydetty 
lausunnot oikeusministeriöltä, liikenneminis
teriöitä ja Ilmailulaitokselta. Kaikki lausun
nonantajat pitivät lisäpöytäkirjan ratifioimis
ta tärkeänä. 

Oikeusministeriö on lausunnossaan pitänyt 
aiheellisena, että asiasta hankitaan eduskun
takäsittelyn aikana myös perustuslakiva
liokunnan lausunto, koska lisäpöytäkirjan 
ratifiointiin liittyy sopimuksenteko- ja voi
maansaattamisvallan kannalta tärkeitä tulkin
takysymyksiä. 

3. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä organi
satorisia vaikutuksia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Sopimuksen sisältö 

Lisäpöytäkirjan I artiklan mukaan pöytä
kirja täydentää Montrealin yleissopimusta ja 
pöytäkirjan sopimuspuolten välillä Mont
realin yleissopimus ja pöytäkirja luetaan ja 
tulkitaan yhdeksi asiakirjaksi. 

Lisäpöytäkirjan II artiklalla yleissopimuk
sen lisätään 1 bis artikla, jossa sopimuspuoli 
sitoutuu säätämään rangaistavaksi kansainvä
liseen siviili-ilmailuun käytettävillä lento
asemilla tapahtuvat eräät teot, mikäli ne vaa
rantavat tai ovat omiaan vaaraotamaan lento
aseman turvallisuutta. Tällaisia ovat henki
löihin kohdistuvat väkivallanteot, jotka aihe
uttavat tai ovat omiaan aiheuttamaan vakavia 
vammoja tai kuoleman. Sama koskee myös 
tekoja, joilla tuhotaan tai vahingoitetaan len
toaseman laitteita tai siellä olevaa ilma-alus
ta tai saatetaan lentoaseman palvelut epäjär
jestykseen. Ilma-alusten osalta suojelu ulote
taan lisäpöytäkirjassa myös niihin aluksiin, 
jotka eivät ole käytössä, kun Montrealin 
yleissopimus kattaa käytössä olevat ilma
alukset. 

Rikoslain 1 päivänä syyskuuta 1995 voi
maan tulleessa 34 luvun 2 § :ssä säädetään 
rangaistavaksi liikennetuhotyö. Lentokentällä 
tehty väkivalta on säännöksessä rinnastettu 
kulkuneuvossa tehtävään väkivaltaan lisä
pöytäkirjassa edellytetyllä tavalla (rikoslain 
34 luku 2 § 3 kohta). Liikennetuhotyöhön 
syyllistyy myös se, joka tuhoaa kulkuneuvon 
tai sen välineistön taikka kulkuväylän, lii
kenteen ohjausmerkin tai muun liikenteen 
laitteiston taikka vahingoittaa tai muuntaa 
sitä (rikoslain 34 luku 2 § 1 kohta). Liiken
netuhotyön törkeä tekomuoto rangaistaan 34 
luvun 3 §:n nojalla törkeänä tuhotyönä. Lii
kennetuhosäännökseen sisältyy keskeinen 
osa lisäpöytäkirjan rangaistavaksi edellyttä
mistä teoista. 

Liikennetuhotyösäännös ei kaikissa ta
pauksissa sovellu lisäpöytäkirjassa mainittui
hin tekoihin, joilla saatetaan lentokentän pal
velut epäjärjestykseen lentokentän turvalli
suutta vaarantavalla tavalla. Tästä teko
muodosta ei ole voimassa olevassa laissa 
nimenomaista rangaistussäännöstä. Tällaisen 
erityissäännöksen ottamista rikoslakiin ei ole 
pidetty myöskään kriminaalipoliittisesti pe
rusteltuna. Teko konkreettisessa ilmenemis
muodossaan täyttää yleensä jonkin yleisen 

rikoksen tunnusmerkistön. Lentokentän pal
velut voidaan saattaa epäjärjestykseen muun 
muassa puuttumalla automaattisella tietojen
käsittelyllä tallennettuihin tietoihin. Tämä 
olisi rangaistavaa vahingontekona rikoslain 
35 luvun 1 §:n 2 momentin (769/1990) no
jalla. Palvelujen epäjärjestykseen saattami
seen voitaisiin soveltaa myös rikoslain 44 
luvun 14 §:ää (578/1995) liikenteen häirin
nästä. Liikenteen häirinnällä tarkoitetaan 
huomattavan haitan aiheuttamista liikenteen 
kululle. Säännöksellä pyritään suojaamaan 
liikenteen sujuvuutta. Liikenteen häirintään 
voi sisältyä myös liikenneturvallisuuden vaa
rantamista. 

Lisäpöytäkirjan III artiklan mukaan sopi
musvaltio sitoutuu ryhtymään tarpeellisiin 
toimenpiteisiin ulottaakseen tuomiovaltansa 
II artiklassa mainittuihin rikoksiin, sikäli kun 
rikoksesta epäilty on sen alueella eikä tätä 
luovuteta. 

Rikoslain 1 päivänä syyskuuta 1996 voi
maan tulleen 1 luvun 7 § :n ( 626/1996) mu
kaan Suomen lakia sovelletaan Suomen ul
kopuolella tehtyyn rikokseen, jonka ran
kaiseminen tekopaikan laista riippumatta 
perustuu kansainväliseen sopimukseen tai 
muuhun Suomea kansainvälisesti veivoitta
vaan säädökseen tai määräykseen (kansain
välinen rikos). Näihin kansainvälisiin rikok
siin voidaan siten universaaliperiaatteen mu
kaan soveltaa Suomen lakia riippumatta teon 
rangaistavuudesta tekopaikan lain mukaan. 

Rikoslain 1 luvun 7 §:n säännöstä on täy
dennetty rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltami
sesta annetulla, 1 päivänä syyskuuta 1996 
voimaan tulleella asetuksella (627/1996), 
jossa luetellaan tyhjentävästi ne sopimukset 
ja niissä mainitut rikokset, joihin universaa
liperiaatetta sovelletaan. Asetuksen 1 §:n 1 
momentin 6 kohdan mukaan tällaisena kan
sainvälisenä rikoksena pidetään sellaista lii
kennetuhotyötä, törkeää tuhotyötä, yleisvaa
rallisen rikoksen valmistelua tai muuta ran
gaistavaksi säädettyä tekoa, jota on pidettävä 
siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien 
laittomien tekojen ehkäisemistä koskevassa 
yleissopimuksessa tarkoitettuna rikoksena. 
Asetuksen 1 §:n 2 momentin mukaan kan
sainvälisenä rikoksena pidetään myös 1 mo
mentissa tarkoitetun rikoksen rangaistavaa 
yritystä tai osallisuutta sellaiseen rikokseen. 

Rikoksentekijän luovuttamisesta Suomesta 
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säädetään laissa rikoksen johdosta tapahtu
vasta luovuttamisesta ( 456/1970). Lain 4 § :n 
1 momentin mukaan rikoksentekijän luovu
tus Suomesta edellyttää, että kyseessä ole
vasta rikoksesta voi seurata yli vuoden pitui
nen vankeusrangaistus. Tämä edellytys ei 
täyty kaikkien sellaisten rikosten osalta, joi
den nojalla lentokentän palvelujen epäjärjes
tykseen saattamisesta voitaisiin Suomessa 
mahdollisesti rangaista. Esimerkiksi liiken
teen häirinnästä on säädetty rangaistukseksi 
vain sakkoa tai enintään kuusi kuukautta 
vankeutta. 

Montrealin yleissopimuksen 8 artiklan 3 
kohdassa kuitenkin edellytetään, että rikok
sista luovutetaan sen valtion lainsäädännön 
määräysten mukaisesti, jolta luovuttamista 
pyydetään. Luovuttaminen on lisäksi lisä
pöytäkirjan III artiklan mukaan vaihtoehtoi
nen rikoksen syyttämiselle. Suomen luovut
tamista koskeva lainsäädäntö ei siten ole 
ristiriidassa Montrealin yleissopimuksen ja 
lisäpöytäkirjan kanssa. 

Lisäpöytäkirjan IV ja V artiklat sisältävät 
pöytäkirjan allekirjoittamista ja ratifioimista 
koskevat määräykset. 

Lisäpöytäkirjan VI artiklan mukaan, kun 
kymmenen allekirjoittajavaltiota on talletta
nut pöytäkirjan ratifioimiskirjansa, lisäpöytä
kirja tulee voimaan näiden osalta kolman
tenakymmenentenä päivänä kymmenennen 
ratifioimiskirjan tallettamispäivästä. Pöytä
kirja tulee voimaan jokaisen valtion osalta, 
joka tallettaa ratifioimiskirjansa tämän jäl
keen, kolmantenakymmenentenä päivänä 
ratifioimiskirjan tallettamisen jälkeen. 

Lisäpöytäkirjan V II artikla sisältää mää
räykset sopimukseen liittymisestä sellaisten 
valtioiden osalta, jotka eivät ole sitä allekir
joittaneet. 

Lisäpöytäkirjan VIII artiklan mukaan jo
kainen sopimuspuoli voi irtisanoa pöytäkir
jan ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopimuk
sen tallettajille. Irtisanomisaika on kuusi 
kuukautta. Pöytäkirjan irtisanominen ei sel
laisenaan johda Montrealin yleissopimuksen 
irtisanomiseen. Montrealin yleissopimuksen 
irtisanominen merkitsee samalla lisäpöytä
kirjan irtisanomista. 

Lisäpöytäkirjan IX artikla sisältää mää
räykset tallettajien velvollisuuksista. 

2. Voimaantulo 

Kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettä
villä lentoasemilla tapahtuvien laittomien vä-

kivallantekojen ehkäisemistä koskeva lisä
pöytäkirja on tullut kansainvälisesti voimaan 
6 päivänä elokuuta 1989. Ratifioimiskirjansa 
tämän jälkeen tallettavan valtion osalta sopi
mus tulee voimaan kolmantenakymmenente
nä päivänä ratifioimiskirjan tallettamisen jäl
keen. 

3. Eduskunnan suostumuksen 
tarpeellisuus 

Hallitusmuodon 6 a § (969/1995) sisältää 
rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen tär
keimmät ainesosat, joihin kuuluu vaatimus, 
jonka mukaan rikoksina rangaistavai teot on 
määriteltävä laissa. Tämä merkitsee sitä, että 
sellainen kansainvälinen velvoite, jolla Suo
mi sitoutuu kriminalisoimaan jonkin teon tai 
joitakin tekoja, kuuluu lainsäädännön alaan 
ja veivoitteelle tulee tämän vuoksi hankkia 
eduskunnan suostumus. 

Lisäpöytäkirjan II artiklan mukaan sopi
musvaltio sitoutuu kriminalisoimaan artiklas
sa määritellyt teot ja III artiklan mukaan 
sopimusvaltio sitoutuu rikosoikeuden sovel
tamisalaa koskevaan määräykseen. Lisä
pöytäkirjan II ja III artiklat sisältävät siten 
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, 
jotka on saatettu asiasisältöisesti voimaan 
rikoslain kokonaisuudistuksen toisen vaiheen 
yhteydessä (578/1995) liikennetuhotyötä ja 
törkeää tuhotyötä koskevilla rikoslain 34 
luvun säännöksillä sekä Suomen rikoslain 
soveltamisalaa koskevalla uudistuksella 
(626/1996). 

Vaikka Suomen rikoslainsäädäntö onkin 
saatettu asiasisällöltään vastaamaan lisä
pöytäkirjan velvoitteita, edellyttää pöytäkir
jan hyväksyminen eduskunnan suostumusta, 
koska lisäpöytäkirja sisältää lainsäädännön 
alaan kuuluvia määräyksiä. Tämä vastaa pe
rustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 
19/1995 vp) ilmaisemaa kantaa, jonka mu
kaan asiasisältöisiä voimaansaattamislakeja 
käytettäessä myös sopimuksen hyväksymi
sestä tulee päättää nimenomaisesti eduskun
nassa. 

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

että Eduskunta hyväksyisi ne 24 
päivänä helmikuuta 1988 tehdyn kan
sainvälisen siviili-ilmailuun käytettä
villä lentoasemilla tapahtuvien laitto
mien väkivallantekojen ehkäisemistä 
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koskevan lisäpöytäkirjan määräykset, 
jotka vaativat Eduskunnan suostumuk
sen. 

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ulkoasiainministeri Tarja Halonen 

5 
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(Suomennos) 

KANSAINVÄLISEEN 
SIVIILI-ILMAILUUN 

KÄ YTETTÄ VILLÄ LENTOASEMILLA 
TAPAHTUVIEN LAITTOMIEN 

VÄKIVALLANTEKOJEN 
EHKÄISEMISTÄ KOSKEVA 

LISÄPÖYTÄKIRJA 

Montrealissa 23 syyskuuta 1971 tehtyyn 
siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien 
laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan 

yleissopimukseen 

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolet 
katsovat, että laittomat väkivallanteot, jot

ka vaarantavat tai saattavat vaarantaa ihmis-
ten turvallisuutta kansainväliseen siviili-il
mailuun käytettävillä lentoasemilla tai jotka 
vaarantavat näiden lentoasemien turvallisen 
toiminnan, harjuttavat maailman kansojen 
luottamusta näiden lentoasemien turvallisuu
teen ja häiritsevät kaikkien valtioiden sivii
li-ilmailun turvallista ja hyvin järjestettyä 
hoitamista; 

katsovat, että tällaisten tekojen esiintymi
nen on vakava kansainvälinen huolenaihe ja 
että niiden torjumiseksi on kiireellisesti ryh
dyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin syyllisten 
rankaisemiseksi; 

katsovat, että on tarpeen hyväksyä Mont
realissa 23 syyskuuta 1971 tehtyä siviili-il
mailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomi
en tekojen ehkäisemistä koskevaa yleissopi
musta täydentäviä määräyksiä, jotka koske
vat tällaisia kansainväliseen siviili-ilmailuun 
käytettävillä lentoasemilla tapahtuvia laitto
mia väkivallantekoja; 

ovat sopineet seuraavm;ta: 

1 artikla 

Tämä pöytäkirja täydentää Montrealissa 23 
syyskuuta 1971 tehtyä siviili-ilmailun turval
lisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen 
ehkäisemistä koskevaa yleissopimusta Uäl
jempänä "yleissopimus") ja tämän pöytäkir-

PROTOCOL 
FOR THE SUPPRESSION OF UN

LAWFUL ACTS OF VIOLENCE AT 
AIRPORTS SERVING INTERNA

TION AL CIVIL A VIA TION 

supplementary to the Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts against the 

Safety of Civil Aviation, Done at Montreal 
on 23 September 1971 

The States Parties to this Protocol 
considering that unlawful acts of violence 

which endanger or are likely to endanger the 
safety of persons at airports serving interna
tional civil aviation or which jeopardize the 
safe operation of such airports undermine 
the confidence of the peoples of the world 
in safety at such airports and disturb the safe 
and orderly conduct of civil aviation for all 
States; 

considering that the occurence of such acts 
is a matter of grave concern to the interna
tional community and that, for the purpose 
of the deterring such acts, there is an urgent 
need to provide appropriate measures for 
punishment of offenders; 

considering that it is necessary to adopt 
provisions supplementary to those of the 
Convention for the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Civil A viation, 
done at Montreal on 23 September 1971, to 
deal with such unlawful acts of violence at 
airports serving international civil aviation; 

have agreed as follows: 

Article 1 

This Protocol supplements the Convention 
for the Suppression of Unlawful Acts 
against the Safety of Civil A viation, done at 
Montreal on 23 September 1971 (hereinafter 
referred to as "the Convention"), and, as 
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jan osapuolten väliiiä yleissopimus ja pöytä
kirja luetaan ja tulkitaan yhdeksi asiakirjak
si. 

II artikla 

1. Yleissopimuksen 1 artiklaan lisätään 
uusi kappale 1 bis, joka kuuluu: 

"1 bis. Jokainen, joka laittomasti tai tahal
laan käyttäen jotakin laitetta, ainetta tai aset
ta: 

a) tekee kansainväliseen siviil~-ilmailuun 
käytettävällä lentoasemalla henkilöön koh
distuvan väkivallanteon, joka aiheuttaa tai 
on omiaan aiheuttamaan vakavia vammoja 
tai kuoleman; tai 

b) tuhoaa kansainväliseen siviili-ilmailuun 
käytettävän lentoaseman laitteita tai siellä 
olevaa ilma-alusta, joka ei ole käytössä, ai
heuttaa näille laitteiiie tai tällaiselle ilma
alukselle vakavaa vahinkoa tai saattaa lento
aseman palvelut epäjärjestykseen, 

syyllistyy rikokseen, mikäli tällainen teko 
vaarantaa tai on omiaan vaaraotamaan lento
aseman turvallisuutta." 

2. Yleissopimuksen 1 artiklan 2 a kappa
leeseen lisätään seuraavat sanat sanojen "1 
kappaleessa" jälkeen: 

"tai 1 bis kappaleessa". 

III artikla 

Yleissopimuksen 5 artiklaan lisätään uusi 
kappale 2 bis, _joka ku~luu: . 

"2 bis. Jokamen sopimusvaltio ryhtyy sa
moin tarpeellisiin toimenpiteisiin olottaak
seen tuomiovaltansa 1 artiklan 1 bis kappa
leessa ja saman aiiiklan 2 kappaleessa mai
nittuihin rikoksiin, sikäli kun tämä kappale 
tarkoittaa sanottuja rikoksia ja rikoksesta 
epäilty on sen alueella eikä sanottu valtio 
luovuta häntä 8 artiklan nojalla tämän artik
lan 1 a kappaleessa mainittuun valtioon." 

IV artikla 

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoitta
mista varten Montrealissa 24 päivänä helmi
kuuta 1988 niille valtioille, jotka osallistui
vat 9-24 päivänä helmikuuta 1988 pidettyyn 
ilmailuoikeutta käsittelevään kansainväliseen 
konferenssiin. Maaliskuun 1 päivän 1988 
jälkeen pöytäkirja on avoinna allekirjoitta-

between the Parties to this Protocol, the 
Convention and the Protocol shall be read 
and interpreted together as one single instru
ment. 

Article II 

1. In Article 1 of the Convention, the fol
lowing shall be added as new paragraph 1 
bis: 

11 1 bis. Any person commits an offence if 
he unlawfully and intentionally, using any 
device, substance or weapon: 

a) performs an act of violence against a 
person at an airport serving international 
civil aviation which causes or is likely to 
cause serious injury or death; or 

b) destroys or seriously damages the facili
ties of an airport serving international civil 
aviation or aircraft not in service located 
thereon or disrupts the services of the air
port, 

if such an act endangers or is likely to en
danger safety at that airport." 

2. In paragraph 2 a) of Article 1 of the 
Convention, the following words shall be 
inserted after the words 11paragraph 1 11

: 
11 0r paragraph 1 bis11

• 

Article III 

In Article 5 of the Convention, the follo
wing shall be added as paragraph 2 bis: 

112 bis. Each Contracting State shall like
wise take such measures as may be necessa
ry to establish its jurisdiction over the offen
ces mentioned in Article 1, paragraph 1 bis, 
and in Article 1, paragraph 2, in so far as 
that paragraph relates to those offences, in 
the case where the alleged offender is pre
sent in its territory and it does not extradite 
him pursuant to Article 8 to the State men
tioned in paragraph 1 a) of this Article. 11 

Article IV 

This Protocol shall be open for signature 
at Montreal on 24 February 1988 by States 
participating in the International Conference 
on Air Law held at Montreal from 9 to 24 
February 1988. After 1 March 1988, the 
Protocol shall be open for signature to all 
States in London, Moscow, Washington and 
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mista varten Lontoossa, Moskovassa, 
Washingtonissa ja Montrealissa kaikille val
tioille siihen asti kunnes se tulee voimaan 
VI artiklan mukaisesti. 

V artikla 

1. Tämä pöytäkirja on allekirjoittajavaltioi
den ratifioitava. 

2. Valtio, joka ei ole yleissopimuksen so
pimusvaltio, voi ratifioida tämän pöytäkirjan 
mikäli se samalla ratifioi yleissopimuksen ja 
liittyy siihen kuten sen 15 artiklassa määrä
tään. 

3. Ratifioimiskirjat on talletettava Ameri
kan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Poh
jois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan, 
ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton 
hallitusten tai Kansainvälisen siviili-ilmailu
järjestön huostaan, jotka täten nimitetään 
tallettaj iksi. 

VI artikla 

1. Kun kymmenen allekirjoittajavaltiota on 
tallettanut tämän pöytäkirjan ratifioimiskir
jat, se tulee voimaan niiden osalta kolman
tenakymmenentenä päivänä kymmenennen 
ratifioimiskirjan tallettamispäivästä. Pöytä
kirja tulee voimaan jokaisen valtion osalta, 
joka tallettaa ratifioimiskirjansa tämän jäl
keen, kolmantenakymmenentenä päivänä 
ratifioimiskirjan tallettamisen jälkeen. 

2. Heti kun tämä pöytäkirja tulee voimaan, 
tallettajien tulee rekisteröidä se Yhdistynei
den Kansakuntien peruskirjan 1 02 artiklan ja 
Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuk
sen (Chicago 1944) 83 artiklan mukaisesti. 

VII artikla 

1. Tultuaan voimaan tämä pöytäkirja on 
avoinna liittymistä varten jokaiselle valtiolle, 
joka ei ole allekirjoittanut sitä. 

2. Valtio, joka ei ole yleissopimuksen so
pimusvaltio, voi liittyä tähän pöytäkirjaan, 
jos se samalla ratifioi yleissopimuksen tai 
liittyy siihen sen 15 artiklan mukaisesti. 

3. Liittymiskirjat talletetaan tallettajien 
huostaan ja liittyminen tulee voimaan kol
mantenakymmenentenä päivänä tallettami
sesta. 

Montreal, until it enters into force in accor
dance with Article VI. 

Article V 

1. This Protocol shall be subject to ratifi
cation by the signatory States. 

2. Any State which is not a Contracting 
State to the Convention may ratif)r this Pro
tocol if at the same time it ratifies the Con
vention in accordance with Article 15 there
of. 

3. Instruments of ratification shall be de
posited with the Governments of the Union 
of the Soviet Socialist Republics, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ire
land and the United States of America or 
with the International Civil Aviation Or
ganization, which are hereby designated the 
Depositaries. 

Article VI 

1. As soon as ten of the signatory States 
have deposited their instruments of ratificati
on of this Protocol, it shall enter into force 
between them on the thirtieth day after the 
date of the deposit of the tenth instrument of 
ratification. It shall enter into force for each 
State which deposits its instrument of ratifi
cation after the date on the thirtieth day after 
deposit of its instrument of ratification. 

2. As soon as this Protocol enters into for
ce, it shall be registered by the Depositaries 
pursuant to Article 102 of the Charter of the 
United Nations and pursuant to Article 83 of 
the Convention on lnternational Civil Av
iation (Chicago, 1944 ). 

Article VII 

1. This Protocol shall, after it has entered 
into force, be open for accession by any 
non-signatory State. 

2. Any State which is not a Contracting 
State to the Convention may accede to this 
Protocol if at the same time it ratifies or 
accedes to the Convention in accordance 
with Article 15 thereof. 

3. lnstruments of accession shall be de
posited with the Depositairies and accession 
shall take effect on the thirtieth day after the 
deposit. 
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VIII artikla 

1. Jokaisella tämän pöytäkirjan osapuolella 
on oikeus irtisanoa se tallettajille osoitetulla 
kirjallisella ilmoituksella. 

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden 
kuukauden kuluttua siitä kun tallettajat ovat 
vastaanottaneet ilmoituksen. 

3. Tämän pöytäkirjan irtisanominen ei sel
laisenaan johda yleissopimuksen irtisanomi
seen. 

4. Yleissopimuksen sopimusvaltion ir
tisanoessa yleissopimuksen, johon tämä pöy
täkirja on lisätty, se samalla irtisanoo pöytä
kirjan. 

IX artikla 

1. Tallettajien tulee viipymättä ilmoittaa 
jokaiselle tämän pöytäkirjan allekirjoittaneel
le ja siihen liittyneelle valtiolle sekä jokai
selle yleissopimuksen allekirjoittaneelle ja 
siihen liittyneelle valtiolle 

a) kunkin allekirjoituksen päivämäärästä ja 
kunkin ratifioimis- tai liittymiskirjan talletta
mispäivämäärästä, ja 

b) jokaisesta tämän pöytäkirjan irti
sanomisilmoituksen vastaanottamisesta ja 
sen päivämäärästä. 

2. Tallettajien tulee myös ilmoittaa 1 kap
paleessa mainituille valtioille se päivämäärä, 
jolloin tämä pöytäkirja tulee voimaan VI 
artiklan mukaisesti. 

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet 
hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuut
tamat täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoit
taneet tämän pöytäkirjan. 

TEHTY Montrealissa 24 päivänä helmi
kuuta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmen
täkahdeksan neljänä englannin-, espanjan-, 
ranskan- ja venäjänkielisenä alkuperäiskap
paleena, joiden jokainen teksti on yhtä todis
tusvoimainen. 

370438 

Article VIII 

1. Any Party to this Protocol may denoun
ce it by written notification addressed to the 
Depositaries. 

2. Denunciation shall take effect six 
months following the date on which notifi
cation is received by the Depositaries. 

3. Denunciation of this Protocol shall not 
of itself have the effect of denunciation of 
the Convention. 

4. Denunciation of the Convention by a 
Contracting State to the Convention as supp
lemented by this Protocol shall also have the 
effect of denunciation of this Protocol. 

Article IX 

1. The Depositaries shall promptly inform 
all signatory and acceding States to this pro
tocol and all signatory and acceding States 
to the Convention: 

a) of the date of each signature and the 
date of deposit of each instrument of ratifi
cation of, or accession to this Protocol, and 

b) of the receipt of any notification of de
nunciation of this Protocol and the date the
reof. 

2. The Depositaries shall also notify the 
States referred to in paragraph 1 of the date 
on which this Protocol enters into force in 
accordance with Article VI. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned 
Plenipotentiaries, being duly authorized the
reto by their Governments, have signed this 
Protocol. 

DONE at Montreal on the twenty-fourth 
day of February of the year One Thousand 
Nine Hundred and Eighty-eight, in four ori
ginals, each being drawn up in four authen
tic texts in the English, French, Russian and 
Spanish languages. 




