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Nr 44
(Finlands författningssamlings nr 536/2000)

Republikens presidents förordning
om ikraftträdande av protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta
plattformar belägna på kontinentalsockeln
Given i Helsingfors den 9 juni 2000

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:
1§
Det i Rom den 10 mars 1988 ingångna
protokollet om bekämpande av brott mot
säkerheten för fasta plattformar belägna på
kontinentalsockeln i vilket vissa bestämmelser godkänts av riksdagen den 8 mars 2000
och i fråga om vilket republikens president
beslutat om anslutning den 7 april 2000 och
beträffande vilket anslutningsinstrumentet
har deponerats hos Internationella sjöfartsorganisationens generalsekreterare den 28

april 2000, träder i kraft den 27 juli 2000 så
som därom har överenskommits.
2§
De bestämmelser i protokollet som inte
hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.
3§
Denna förordning träder i kraft den 27 juli
2000.

Helsingfors den 9 juni 2000
Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
RP 152/1999
LaUB 3/2000
RSv 24/2000
19—2000
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(Översättning)

PROTOKOLL OM BEKÄMPANDE AV
BROTT MOT SÄKERHETEN FÖR
FASTA PLATTFORMAR BELÄGNA
KONTINENTALSOCKELN

PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION
OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE
SAFETY OF FIXED PLATFORMS
LOCATED ON THE CONTINENTAL
SHELF

De stater som är parter i detta protokoll,
som är parter i konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet,

The States Parties to this Protocol,
Being Parties to the Convention for the
Suppression of Unlawful Acts against the
Safety of Maritime Navigation,
Recognizing that the reasons for which the
Convention was elaborated also apply to
fixed platforms located on the continental
shelf,
Taking account of the provisions of that
Convention,
A ffirming that matters not regulated by
this Protocol continue to be governed by the
rules and principles of general international
law,
Have agreed as follows:

som erkänner att de skäl för vilka konventionen utarbetades även gäller för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln,
som beaktar bestämmelserna i konventionen,
som bekräftar att frågor, som inte regleras
i detta protokoll, även i fortsättningen skall
regleras genom folkrättens regler och principer,
har kommit överens om följande.
Artikel 1
1. Bestämmelserna i artiklarna 5, 7 och
10—16 i konventionen för bekämpande av
brott mot sjöfartens säkerhet (nedan kallad
konventionen) skall i tillämpliga delar gälla
även brott som anges i artikel 2 i detta protokoll, i de fall då sådana brott begås ombord på eller mot fasta plattformar belägna
på kontinentalsockeln.
2. I de fall då protokollet inte äger tilllämpning enligt punkt 1, skall det likväl
tillämpas när den som har begått brottet eller
är misstänkt för detta påträffas inom territorium tillhörigt annan stat som är part än den
stat i vars inre vatten eller territorialhav den
fasta plattformen är belägen.
3. Vid tillämpning av detta protokoll avses
med "fast plattform" en konstgjord ö, anläggning eller konstruktion som är permanent fastgjord vid havsbottnen i syfte att
utforska eller utvinna tillgångar eller för annat ekonomiskt ändamål.

Article 1
1. The provisions of article 5 and 7 and of
articles 10 to 16 of the Convention for the
Suppression of Unlawful Acts against the
Safety of Maritime Navigation (hereinafter
referred to as "the Convention") shall also
apply mutatis mutandis to the offences set
forth in article 2 of this Protocol where such
offences are committed on board or against
fixed platforms located on the continental
shelf.
2. In cases where this Protocol does not
apply pursuant to paragraph 1, it nevertheless applies when the offender or the alleged
offender is found in the territory of a State
Party other than the State in whose internal
waters or territorial sea the fixed platform is
located.
3. For the purposes of this Protocol, "fixed
platform" means an artificial island, installation or structure permanently attached to the
sea-bed for the purpose of exploration or
exploitation of resources or for other economic purposes.

Artikel 2
1. En brottslig handling begår den som
rättsstridigt och uppsåtligen

Article 2
1. Any person commits an offence if that
person unlawfully and intentionally:
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a) genom våld eller hot om våld eller genom hot av annat slag tar en fast plattform i
besittning eller utövar kontroll över den;
eller
b) utför en våldshandling mot någon ombord på en fast plattform, om gärningen är
ägnad att äventyra plattformens säkerhet;
eller
c) förstör en fast plattform eller tillfogar
den skada som är ägnad att äventyra dess
säkerhet; eller
d) på en fast plattform placerar eller låter
placera, oavsett på vilket sätt, en anordning
eller ett ämne som är ägnat att förstöra plattformen eller äventyra dess säkerhet; eller
e) skadar eller dödar någon i samband
med brott eller försök till brott som anges i
a—d.
2. En brottslig handling begår även den
som
a) försöker att begå något av de brott som
anges i punkt 1; eller
b) anstiftar någon till att begå sådant brott
eller på annat sätt medverkar till sådant
brott; eller
c) hotar att begå något av de brott som
anges i punkt 1 b och 1 c, om hotet är ägnat
att äventyra den fasta plattformens säkerhet
och, om så krävs enligt bestämmelserna i
nationell lag, syftar till att förmå en fysisk
eller juridisk person att utföra eller avstå
från en handling.
Artikel 3
1. Varje stat som är part skall vidta sådana
åtgärder som kan vara nödvändiga för att
den skall kunna utöva sin domsrätt i fråga
om de brott som anges i artikel 2 när brottet
har begåtts
a) mot eller ombord på en fast plattform
medan den är belägen på den statens kontinentalsockel; eller
b) av en medborgare i den staten.
2. En stat som är part kan införa domsrätt
i fråga om vilket som helst av dessa brott
också när
a) brottet begåtts av en statslös person som
har hemvist i den staten;
b) en medborgare i den staten grips, hotas,
skadas eller dödas i samband med brottet;
eller
c) brottet har begåtts vid försök att tvinga
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(a) seizes or exercises control over a fixed
platform by force or threat thereof or any
other form of intimidation; or
(b) performs an act of violence against a
person on board a fixed platform if that act
is likely to endanger its safety; or
(c) destroys a fixed platform or causes
damage to it which is likely to endanger its
safety; or
(d) places or causes to be placed on a
fixed platform, by any means whatsoever, a
device or substance which is likely to destroy that fixed platform or likely to endanger
its safety; or
(e) injures or kills any person, in connection with the commission or the attempted
commission of any of the offences set forth
in subparagraphs (a) to (d).
2. Any person also commits an offence if
that person:
(a) attempts to commit any of the offences
set forth in paragraph 1; or
(b) abets the commission of any such offences perpetrated by any person or is otherwise an accomplice of a person who commits such an offence; or
(c) threatens, with or without a condition,
as is provided for under national law, aimed
at compelling a physical or juridical person
to do or refrain from doing any act, to commit any of the offences set forth in paragraph 1, subparagraphs (b) and (c), if that
threat is likely to endanger the safety of the
fixed platform.
Article 3
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 the offence is committed:
(a) against or on board a fixed platform
while it is located on the continantal shelf of
that State; or
(b) by a national of that State.
2. A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:
(a) it is committed by a stateless person
whose habitual residence is in that State;
(b) during its commission a national of
that State is seized, threatened, injured or
killed; or
(c) it is committed in an attempt to compel
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denna stat att utföra eller avstå från någon
handling.
3. En stat som är part och som har infört i
punkt 2 nämnd domsrätt, skall underrätta
Internationella sjöfartsorganisationens generalsekreterare (nedan kallad generalsekreteraren). Om en sådan stat senare upphäver denna domsrätt, skall den underrätta generalsekreteraren.
4. Varje stat som är part skall vidta nödvändiga åtgärder för att kunna utöva sin
domsrätt beträffande de i artikel 2 angivna
brotten i de fall då den misstänkte uppehåller sig inom dess territorium och den inte
utlämnar honom till någon av de stater som
är parter och som har infört domsrätt i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel.
5. Detta protokoll utesluter inte staffrättslig domsrätt enligt nationell lag.

that State to do or abstain from doing any
act.
3. Any State Party which has established
jurisdiction mentioned in paragraph 2 shall
notify the Secretary-General of the International Maritime Organization (hereinafter
referred to as "the Secretary-General"). If
such State Party subsequently rescinds that
jurisdiction, it shall notify the SecretaryGeneral.
4. Each State Party shall 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 extradite him to any of the States Parties which
have established their jurisdiction in accordance with paragraphs l and 2 of this article.
5. This Protocol does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance
with national law.

Artikel 4
Ingenting i detta protokoll skall på något
sätt påverka folkrättens regler angående fasta
plattformar belägna på kontinentalsockeln.

Article 4
Nothing in this Protocol shall affect in any
way the rules of international law pertaining
to fixed platforms located on the continental
shelf.

Artikel 5
1. Detta protokoll skall vara öppet för undertecknande i Rom den 10 mars 1988 och i
Internationella sjöfartsorganisationens (nedan
kallad organisationen) högkvarter från den
14 mars 1988 till den 9 mars 1989 av varje
stat som har undertecknat konventionen.
Därefter skall det förbli öppet för anslutning.

Article 5
1. This Protocol shall be open for signature at Rome on 10 March 1988 and at the
Headquarters of the International Maritime
Organization (hereinafter referred to as "the
Organization") from 14 March 1988 to 9
March 1989 by any State which has signed
the Convention. It shall thereafter remain
open for accession.
2. States may express their consent to be
bound by this Protocol by:
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification,
acceptance or approval; or

2. Stater kan uttrycka sitt samtycke att
vara bundna av detta protokoll genom
a) undertecknande utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande; eller
b) undertecknande som förutsätter ratifikation, godtagande eller godkännande följt av
ratifikation, antagande eller godkännande;
eller
c) anslutning.
3. Ratifikation, godtagande, godkännande
eller anslutning skall ske genom deponering
av tillämpligt instrument hos generalsekreteraren.
4. Endast stat som har undertecknat konventionen utan förbehåll för ratifikation,
godtagande eller godkännande eller som har
ratificerat, antagit, godkänt eller anslutit sig
till konventionen kan bli part i detta protokoll.

(c) accession.
3. Ratification, acceptance, approval or
accession shall be effected by the deposit of
an instrument to that effect with the Secretary-General.
4. Only a State which has signed the Convention without reservation as to ratification,
acceptance or approval, or has ratified, accepted, approved or acceded to the Convention may become a Party to this Protocol.

Nr 44
Artikel 6
1. Detta protokoll träder i kraft nittio dagar efter den dag då tre stater antingen har
undertecknat det utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande eller
deponerat ett ratifikations-, antagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument. Detta
protokoll träder dock inte i kraft innan konventionen har trätt i kraft.
2. I förhållande till en stat som deponerar
ett ratifikations-, godtagande-, godkännandeeller anslutningsinstrument avseende detta
protokoll efter det att villkoren för protokollets ikraftträdande har uppfyllts träder ratifikationen, godtagandet, godkännandet eller
anslutningen i kraft nittio dagar efter dagen
för sådan deponering.
Artikel 7
1. Detta protokoll kan sägas upp av en stat
vid vilken tidpunkt som helst efter ett år
från den dag då protokollet träder i kraft för
den staten.
2. Uppsägning skall ske genom deponering
av uppsägningsinstrument hos generalsekreteraren.
3. En uppsägning träder i kraft ett år, eller
den längre period som kan anges i uppsägningsinstrumentet, efter det att generalsekreteraren mottagit uppsägningen.
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Article 6
1. This Protocol shall enter into force
ninety days following the date on which
three States have either signed it without
reservation as to ratification, acceptance or
approval, or have deposited an instrument of
ratification, acceptance, approval or accession in respect thereof. However, this Protocol shall not enter into force before the
Convention has entered into force.
2. For a State which deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or
accession in respect of this Protocol after the
conditions for entry into force thereof have
been met, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect ninety days
after the date of such deposit.

4. En stats uppsägning av konventionen
skall anses som uppsägning av detta protokoll.

Article 7
1. This Protocol may be denounced by any
State Party at any time after the expiry of
one year from the date on which this Protocol enters into force for that State.
2. Denunciation shall be effected by the
deposit of an instrument of denunciation
with the Secretary-General.
3. A denunciation shall take effect one
year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after
the receipt of the instrument of denunciation
by the Secretary-General.
4. A denunciation of the Convention by a
State Party shall be deemed to be a denunciation of this Protocol by that party.

Artikel 8
1. En konferens kan sammankallas av organisationen i syfte att se över eller ändra
detta protokoll.
2. Generalsekreteraren skall, i syfte att se
över eller ändra detta protokoll, sammankalla en konferens med de stater som är parter i
protokollet på begäran av en tredjedel eller
fem av staterna, beroende på vilket antal
som är högst.
3. Ett ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument som deponeras efter dagen för ikraftträdandet av en
ändring i detta protokoll skall anses avse det
ändrade protokollet.

Article 8
1. A conference for the purpose of revising or amending this Protocol may be convened by the Organization.
2. The Secretary-General shall convene a
conference of the States Parties to this Protocol for revising or amending the Protocol,
at the request of one third of the States Parties, or five States Parties, whichever is the
higher figure.
3. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the
date of entry into force of an amendment to
this Protocol shall be deemed to apply to the
Protocol as amended.

Artikel 9
l. Detta protokoll skall deponeras hos generalsekreteraren.
2. Generalsekreteraren skall

Article 9
1. This Protocol shall be deposited with
the Secretary-General.
2. The Secretary-General shall:
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a) underrätta alla stater som har undertecknat eller anslutit sig till detta protokoll och
samtliga medlemmar i organisationen om
i) varje nytt undertecknande eller ny deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument samt
dagen för detta;
ii) dagen för ikraftträdandet av detta protokoll;
iii) deponering av uppsägningsinstrument
avseende detta protokoll och dagen då det
mottogs samt dagen då uppsägningen träder
i kraft;
iv) mottagande av en förklaring eller underrättelse enligt detta protokoll eller konventionen angående detta protokoll;
b) sända bestyrkta kopior av detta protokoll till alla stater som har undertecknat eller
anslutit sig till protokollet.
3. Så snart detta protokoll träder i kraft
skall depositarien sända en bestyrkt kopia
till Förenta Nationernas generalsekreterare
för registrering och publicering enligt artikel
102 i Förenta Nationernas stadga.

(a) inform all States which have signed
this Protocol or acceded thereto, and all
Members of the Organization, of:
(i) each new signature or deposit of an
instrument of ratification, acceptance, approval or accession together with the date thereof;
(ii) the date of the entry into force of this
Protocol;
(iii) the deposit of any instrument of denunciation of this Protocol together with the
date on which it is received and the date on
which the denunciation takes effect;
(iv) the receipt of any declaration or notification made under this Protocol or under
the Convention concerning this Protocol;
(b) transmit certified true copies of this
Protocol to all States which have signed this
Protocol or acceded thereto.
3. As soon as this Protocol enters into force, a certified true copy thereof shall be
transmitted by the Depositary to the Secretary-General of the United Nations for registration and publication in accordance with
Article 102 of the Charter of the United Nations.

Artikel 10
Detta protokoll upprättas i ett enda original på arabiska, kinesiska, engelska, franska,
ryska och spanska, vilka texter är lika giltiga.

Article 10
This Protocol is established in a single
orig inal in the Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish languages,
each text being equally authentic.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRPÅ har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade av sina resp. regeringar, undertecknat
detta protokoll.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed this Protocol.

UPPRÄTTAT I ROM den 10 mars 1988.

DONE AT ROME this tenth day of March
one thousand nine hundred and eighty-eight.
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Nr 45
(Finlands författningssamlings nr 343/2000)

Lag
om ändring av 34 kap. strafflagen
Given i Helsingfors den 7 april 2000

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 34 kap. 2 och 11 §, sådana de lyder i lag 578/1995, samt
fogas till 34 kap., sådant det lyder i nämnda lag 578/1995, en ny 12 § som följer:
34 kap.

11 §

Om allmänfarliga brott

Kapning av fartyg

2§

Den som med våld eller hot om våld obehörigen
1) ingriper i manövreringen av ett luftfartyg under flygning eller av ett fartyg i handelssjöfart,
2) på ett sätt som äventyrar flyg- eller sjösäkerheten bemäktigar sig ett luftfartyg eller
ett fartyg i handelssjöfart eller
3) bemäktigar sig en fast plattform,
skall för kapning av fartyg dömas till
fängelse i minst två och högst tio år.
Försök är straffbart.
Om en kapning som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten har medfört endast obetydlig
fara för flyg- eller sjösäkerheten och brottet
med beaktande av våldets eller hotets art
eller andra omständigheter vid gärningen
även bedömt som en helhet är ringa, skall
gärningsmannen inte dömas för kapning av
fartyg utan för de andra brott som gärningen
innefattar.

Trafiksabotage
Den som
1) förstör ett trafikmedel, en fast plattform
eller deras tillbehör eller en trafikled, en trafikanordning eller någon annan trafikutrustning eller skadar eller ändrar dem,
2) ger oriktig information om något som
angår trafiken eller
3) utövar våld mot någon som befinner sig
i ett trafikmedel, på en flygplats eller på en
fast plattform eller mot den som sköter trafikledningsuppgifter, eller hotar en sådan
person med våld
så att gärningen är ägnad att förorsaka allmän fara för liv eller hälsa i trafiken eller på
den fasta plattformen skall, om gärningen
bedömd som en helhet inte är ringa, för trafiksabotage dömas till fängelse i minst fyra
månader och högst fyra år.
Försök är straffbart.
RP 152/1999
LaUB 3/2000
RSv 24/2000
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12 §

som är permanent fastgjord vid havsbottnen
för utforskning eller utvinning av tillgångar
eller för annat ekonomiskt ändamål.

Definition
Med fast plattform avses i detta kapitel en
konstgjord ö, anläggning eller konstruktion

Denna lag träder i kraft den 15 april 2000.

Helsingfors den 7 april 2000
Republikens President
TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister
Statsminister Paavo Lipponen
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Nr 46
(Finlands författningssamlings nr 537/2000)

Statsrådets förordning
om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
Given i Helsingfors den 8 juni 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,
ändras i förordningen den 16 augusti 1996 om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
(627/1996) 1 § 1 mom. 14 punkten, sådan den lyder i förordning 118/1999, samt
fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordning 353/1997 och i nämnda
förordning 118/1999, en ny 15 punkt som följer:
1§
Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen är följande brott internationella brott:
— — — — — — — — — — — — —
14) brott mot sjöfartens säkerhet, som avses i konventionen för bekämpande av brott
mot sjöfartens säkerhet (FördrS 11/1999),
15) brott mot säkerheten för fasta platt-

formar belägna på kontinentalsockeln, som
avses i protokollet om bekämpande av brott
mot säkerheten för fasta plattformar belägna
på kontinentalsockeln (FördS 44/2000).
— — — — — — — — — — — — —
Denna förordning träder i kraft den 27 juli
2000.

Helsingfors den 8 juni 2000
Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd Ronald Wrede
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