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Tasavallan presidentin asetus

N:o 16

keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaan-
saattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä
Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauk-

sissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2004

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä
muutetaan keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen

voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä
tapauksissa annetun lain voimaantulosta 24 päivänä huhtikuuta 1981 annetun asetuksen
(287/1981) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 140/1994, seuraavasti:

2 §
Suomi on tehnyt keskinäistä oikeusapua

rikosasioissa koskevaan eurooppalaiseen
yleissopimukseen seuraavan varauman:

Yleissopimuksen 2 artikla
Oikeusapu voidaan evätä
a) jos kysymyksessä on rikos, joka on

ennestään tutkittavana Suomessa tai kolman-
nessa valtiossa,

b) jos henkilö, joka on syytettynä pyynnön

esittäneessä valtiossa, on Suomessa tai kol-
mannessa valtiossa saanut lopullisen rangais-
tuksen tai vapauttavan tuomion, taikka häntä
koskeva oikeudenkäynti on vireillä Suomessa
tai kolmannessa valtiossa,

c) jos toimivaltaiset viranomaiset Suomes-
sa tai kolmannessa valtiossa ovat päättäneet
jättää tutkimatta tai keskeyttää tutkinnan
kyseisen rikoksen osalta,

d) jos syytteeseenpano tai rangaistuksen
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täytäntöönpano Suomen lainsäädännön mu-
kaan on vanhentunut.

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä
maaliskuuta 2004.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Opetusministeriön ilmoitus

N:o 17

dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2004

Opetusministeriö ilmoittaa, että dopingin
vastaisen yleissopimuksen (SopS 23/1990)
liitteeseen 6 ja 7 päivänä marraskuuta 2003
tehdyt muutokset ovat voimassa 1 päivästä
tammikuuta 2004.

Liitteen muutokset ovat nähtävinä ja saa-
tavissa opetusministeriössä, joka myös antaa
niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2004

Kulttuuriministeri Tanja Karpela

Kulttuuriasiainneuvos Raija Mattila
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