
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

2001 Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2001 Nr 2—4

I N N E H Å L L
Nr Sidan
2 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om skydd av personal i

FN-insatser och därtill anknuten personal och av lagen om ikraftträdande av vissa bestämmelser i
konventionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4 Utrikesministeriets meddelande om en reservation till bilaga III till konventionen om internationell
handel med hotade arter av den vilda floran och faunan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

(Finlands författningssamlings nr 1261/2000)

L a g

Nr 2

om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal

Given i Helsingfors den 21 december 2000

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i New York den 9
december 1994 ingångna konventionen om
skydd av personal i FN-insatser och därtill
anknuten personal gäller som lag sådana
Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
RP 88/2000
UtUB 12/2000
RSv 199/2000
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(Finlands författningssamlings nr 35/2001)

Republikens presidents förordning

Nr 3

om ikraftträdande av konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten
personal och av lagen om ikraftträdande av vissa bestämmelser i konventionen

Given i Helsingfors den 26 januari 2001

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Den i New York den 9 december 1994

ingångna konventionen om skydd av personal
i FN-insatser och därtill anknuten personal,
som godkänts av riksdagen den 7 december
2000 och ratificerats av republikens president
den 21 december 2000 och i fråga om vilken
ratifikationsinstrumentet har deponerats hos
Förenta Nationernas generalsekreterare den 5
januari 2001, träder i kraft internationellt för
Finlands del den 4 februari 2001 så som
därom har överenskommits.

2 §
Lagen om ikraftträdande av de bestämmel-

ser som hör till området för lagstiftningen i
konventionen om skydd av personal i FN-
insatser och därtill anknuten personal
(1261/2000) träder i kraft den 4 februari 2001.

3 §
De bestämmelser i konventionen som inte

hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 4

februari 2001.

Helsingfors den 26 januari 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
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(Översättning)

KONVENTION

OM SKYDD AV PERSONAL I FN-
INSATSER OCH DÄRTILL ANKNUTEN

PERSONAL

De till denna konvention anslutna staterna
som

är djupt oroade över det växande antalet
dödsfall och skador på grund av uppsåtliga
angrepp mot personal i FN-insatser och därtill
anknuten personal,

erinrar om att angrepp eller andra över-
grepp mot personal som handlar för Förenta
Nationernas räkning är oförsvarliga och oac-
ceptabla oberoende av vem som begår dem,

erkänner att FN-insatser utförs i världs-
samfundets gemensamma intresse och i en-
lighet med principerna och ändamålen i
Förenta Nationernas stadga,

bekräftar det viktiga bidrag till Förenta
Nationernas ansträngningar inom områdena
förebyggande diplomati, fredsskapande,
fredsbevarande, fredsbyggande och humani-
tära och andra insatser som ges av personal
i FN-insatser och därtill anknuten personal,

är medvetna om de gällande arrange-
mangen för att trygga säkerheten för personal
i FN-insatser och därtill anknuten personal,
inklusive de åtgärder som vidtagits av Förenta
Nationernas huvudorgan i detta avseende,

icke desto mindre erkänner att existerande
åtgärder till skydd för personal i FN-insatser
och därtill anknuten personal är otillräckliga,

bekräftar att effektiviteten och säkerheten
för Förenta Nationernas insatser ökas när
sådana insatser utförs med värdlandets med-
givande och samarbete,

uppmanar alla stater till vilka personal i
FN-insatser och därtill anknuten personal
utsänts och alla övriga som sådan personal
kan vara beroende av att tillhandahålla
allomfattande stöd i syfte att underlätta

CONVENTION

ON THE SAFETY OF UNITED
NATIONS AND ASSOCIATED

PERSONNEL

The States Parties to this Convention,

Deeply concerned over the growing num-
ber of deaths and injuries resulting from
deliberate attacks against United Nations and
associated personnel,

Bearing in mind that attacks against, or
other mistreatment of, personnel who act on
behalf of the United Nations are unjustifiable
and unacceptable, by whomsoever commit-
ted,

Recognizing that United Nations operations
are conducted in the common interest of the
international community and in accordance
with the principles and purposes of the
Charter of the United Nations,

Acknowledging the important contribution
that United Nations and associated personnel
make in respect of United Nations efforts in
the fields of preventive diplomacy, peace-
making, peace-keeping, peace-building and
humanitarian and other operations,

Conscious of the existing arrangements for
ensuring the safety of United Nations and
associated personnel, including the steps
taken by the principal organs of the United
Nations, in this regard,

Recognizing none the less that existing
measures of protection for United Nations and
associated personnel are inadequate,

Acknowledging that the effectiveness and
safety of United Nations operations are
enhanced where such operations are con-
ducted with the consent and cooperation of
the host State,

Appealing to all States in which United
Nations and associated personnel are de-
ployed and to all others on whom such
personnel may rely, to provide comprehen-
sive support aimed at facilitating the conduct
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FN-insatsernas utförande och fullgörandet av
deras uppgifter,

är övertygade om att det föreligger ett
trängande behov av att anta lämpliga och
effektiva åtgärder för att förebygga att an-
grepp riktas mot personal i FN-insatser och
därtill anknuten personal och för att bestraffa
dem som gör sig skyldiga till sådana angrepp,

har kommit överens om följande.

Artikel 1

Definitioner

I denna konvention avser
a) ’’personal i FN-insatser’’
i) personer förordnade eller utsända av

Förenta Nationernas generalsekreterare som
medlemmar av de militära, polisiära eller
civila komponenterna av en FN-insats,

ii) andra företrädare och experter med
uppdrag för Förenta Nationerna eller dess
fackorgan eller Internationella atomenergior-
ganet som i officiell egenskap befinner sig
inom det område där en FN-insats är under
utförande,

b) ’’därtill anknuten personal’’
i) personer utsedda av en regering eller en

mellanstatlig organisation i överensstämmel-
se med vederbörande FN-organ,

ii) personer förordnade av Förenta Natio-
nernas generalsekreterare eller av ett fackor-
gan eller av Internationella atomenergiorga-
net,

iii) personer utsända av en humanitär
icke-statlig organisation eller annat sådant
organ enligt överenskommelse med Förenta
Nationernas generalsekreterare eller med ett
fackorgan eller med Internationella atom-
energiorganet,

för att utföra verksamhet till stöd för
fullgörandet av uppgifter i en FN-insats,

c) ’’FN-insats’’ en insats upprättad av
behörigt FN-organ enligt Förenta Nationernas
stadga och utförd under Förenta Nationernas
myndighet och kontroll,

i) där insatsen har till uppgift att upprätt-
hålla eller återupprätta internationell fred och
säkerhet, eller

and fulfilling the mandate of United Nations
operations,

Convinced that there is an urgent need to
adopt appropriate and effective measures for
the prevention of attacks committed against
United Nations and associated personnel and
for the punishment of those who have
committed such attacks,

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Convention:
(a) ’’United Nations personnel’’ means:
(i) Persons engaged or deployed by the

Secretary-General of the United Nations as
members of the military, police or civilian
components of a United Nations operation;

(ii) Other officials and experts on mission
of the United Nations or its specialized
agencies or the International Atomic Energy
Agency who are present in an official
capacity in the area where a United Nations
operation is being conducted;

(b) ’’Associated personnel’’ means:
(i) Persons assigned by a Government or an

intergovernmental organization with the
agreement of the competent organ of the
United Nations;

(ii) Persons engaged by the Secretary-
General of the United Nations or by a
specialized agency or by the International
Atomic Energy Agency;

(iii) Persons deployed by a humanitarian
non-governmental organization or agency
under an agreement with the Secretary-
General of the United Nations or with a
Specialized agency or with the International
Atomic Energy Agency,

to carry out activities in support of the
fulfilment of the mandate of a United Nations
operation;

(c) ’’United Nations operation’’ means an
operation established by the competent organ
of the United Nations in accordance with the
Charter of the United Nations and conducted
under United Nations authority and control:

(i) Where the operation is for the purpose
of maintaining or restoring international
peace and security; or
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ii) där säkerhetsrådet eller generalförsam-
lingen har förklarat, i vad avser denna
konvention, att det råder en utomordentlig
risk för säkerheten för den personal som
deltar i insatsen,

d) ’’värdstat’’ en stat på vars territorium en
FN-insats utförs,

e) ’’transitstat’’ en stat, annan än värdsta-
ten, på vars territorium personal i FN-insatser
och därtill anknuten personal eller deras
utrustning befinner sig i transit eller temporärt
uppehåller sig med anledning av en FN-
insats.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Denna konvention är tillämplig på
personal i FN-insatser och därtill anknuten
personal och på FN-insatser som definierats
i artikel 1.

2. Denna konvention är inte tillämplig på
en FN-insats som bemyndigats av säkerhets-
rådet såsom en tvingande insats enligt kapitel
VII i FN-stadgan, i vilken någon i personalen
uppträder som kombattant mot organiserade
väpnade styrkor och på vilken rättsreglerna
för internationella väpnade konflikter är till-
lämpliga.

Artikel 3

Identifikation

1. De militära och polisiära komponenterna
i en FN-insats och dessas fordon, fartyg och
luftfartyg skall vara försedda med urskiljbar
identifikation. Annan personal och andra
fordon, fartyg och luftfartyg som medverkar
i FN-insatser skall vara identifierade på
lämpligt sätt om inte Förenta Nationernas
generalsekreterare beslutar annat.

2. All personal i FN-insatser och därtill
anknuten personal skall bära vederbörliga
identitetshandlingar.

Artikel 4

Avtal om insatsens ställning

Värdstaten och Förenta Nationerna skall så

(ii) Where the Security Council or the
General Assembly has declared, for the
purposes of this Convention, that there exists
an exceptional risk to the safety of the
personnel participating in the operation;

(d) ’’Host State’’ means a State in whose
territory a United Nations operation is con-
ducted;

(e) ’’Transit State’’ means a State, other
than the host State, in whose territory United
Nations and associated Personnel or their
equipment are in transit or temporarily
present in connection with a United Nations
operation.

Article 2

Scope of application

1. This Convention applies in respect of
United Nations and associated personnel and
United Nations operations, as defined in
article 1.

2. This Convention shall not apply to a
United Nations operation authorized by the
Security Council as an enforcement action
under Chapter VII of the Charter of the
United Nations in which any of the personnel
are engaged as combatants against organized
armed forces and to which the law of
international armed conflict applies.

Article 3

Identification

1. The military and police components of
a United Nations operation and their vehicles,
vessels and aircraft shall bear distinctive
identification. Other personnel, vehicles, ves-
sels and aircraft involved in the United
Nations operation shall be appropriately
identified unless otherwise decided by the
Secretary-General of the United Nations.

2. All United Nations and associated
personnel shall carry appropriate identifica-
tion documents.

Article 4

Agreements on the status of the operation

The host State and the United Nations shall
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snart som möjligt ingå ett avtal om FN-
insatsens och all ingående personals ställning
inklusive bland annat bestämmelser om pri-
vilegier och immunitet för insatsens militära
och polisiära komponenter.

Artikel 5

Transit

En transitstat skall underlätta obehindrad
transitering av personal i FN-insatser och
därtill anknuten personal och av deras utrust-
ning till och från värdstaten.

Artikel 6

Respekt för lagar och föreskrifter

1. Utan inskränkning av de privilegier och
den immunitet som de kan vara berättigade
till eller arbetsuppgifternas krav skall perso-
nal i FN-insatser och därtill anknuten personal

a) respektera värdstatens och transitstatens
lagar och bestämmelser, och

b) avstå från varje handling eller verksam-
het som är oförenlig med den opartiska och
internationella karaktären av deras arbetsupp-
gifter.

2. Förenta Nationernas generalsekreterare
skall vidta alla vederbörliga åtgärder för att
säkerställa att dessa förpliktelser iakttas.

Artikel 7

Skyldighet att garantera skydd och säkerhet
för personal i FN-insatser och därtill

anknuten personal

1. Personal i FN-insatser och därtill an-
knuten personal, deras utrustning och lokaler
får inte bli föremål för angrepp eller någon
handling som hindrar dem att fullgöra sina
uppgifter.

2. De fördragsslutande staterna skall vidta
alla vederbörliga åtgärder för att garantera
skydd och säkerhet för personal i FN-insatser
och därtill anknuten personal. De fördrags-
slutande staterna skall vidta alla lämpliga steg
för att skydda personal i FN-insatser och
därtill anknuten personal på sitt territorium
mot de brott som anges i artikel 9.

conclude as soon as possible an agreement on
the status of the United Nations operation and
all personnel engaged in the operation in-
cluding, inter alia, provisions on privileges
and immunities for military and police com-
ponents of the operation.

Article 5

Transit

A transit State shall facilitate the unim-
peded transit of United Nations and associ-
ated personnel and their equipment to and
from the host State.

Article 6

Respect for laws and regulations

1. Without prejudice to such privileges and
immunities as they may enjoy or to the
requirements of their duties, United Nations
and associated personnel shall:

(a) Respect the laws and regulations of the
host State and the transit State; and

(b) Refrain from any action or activity
incompatible with the impartial and interna-
tional nature of their duties.

2. The Secretary-General of the United
Nations shall take all appropriate measures to
ensure the observance of these obligations.

Article 7

Duty to ensure the safety and
security of United Nations and associated

personnel

1. United Nations and associated personnel,
their equipment and premises shall not be
made the object of attack or of any action that
prevents them from discharging their man-
date.

2. States Parties shall take all appropriate
measures to ensure the safety and security of
United Nations and associated personnel. In
particular, States Parties shall take all appro-
priate steps to protect United Nations and
associated personnel who are deployed in
their territory from the crimes set out in article
9.
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3. De fördragsslutande staterna skall sam-
arbeta med Förenta Nationerna och andra
fördragsslutande stater i förekommande fall
vid genomförandet av denna konvention,
särskilt i sådana fall där värdstaten själv är
oförmögen att vidta erforderliga åtgärder.

Artikel 8

Skyldighet att frige eller återlämna tillfånga-
tagen eller kvarhållen personal i FN-insatser

och därtill anknuten personal

Om inte annat gäller till följd av ett
tillämpligt avtal om insatsens ställning, skall,
om personal i FN-insatser och därtill anknu-
ten personal som tillfångatas eller kvarhålls
under fullgörandet av sina uppgifter och dess
identitet har fastställts, sådan personal inte bli
föremål för förhör, utan omgående friges och
återlämnas till Förenta Nationerna eller andra
vederbörliga myndigheter. I väntan på frigi-
vande skall sådan personal behandlas i
enlighet med universellt erkända normer för
mänskliga rättigheter och principerna och
andan i 1949 års Genèvekonventioner.

Artikel 9

Brott mot personal i FN-insatser och därtill
anknuten personal

1. Uppsåtligt förövande av
a) mord, människorov eller annat angrepp

på liv, hälsa eller frihet avseende personal i
FN-insatser och därtill anknuten personal,

b) våldsamt angrepp på tjänsteställe, privat
bostad eller transportmedel för personal i
FN-insatser och därtill anknuten personal, om
angreppet är ägnat att äventyra sådan perso-
nals liv, hälsa eller frihet,

c) hot om att företa sådant angrepp i syfte
att tvinga en fysisk eller juridisk person att
vidta eller avstå från att vidta en handling,

d) försök att företa sådant angrepp, och

e) gärning som innebär medhjälp till sådant
angrepp eller till försök att företa sådant
angrepp, eller till att planlägga eller beordra
andra att företa sådant angrepp,

3. States Parties shall cooperate with the
United Nations and other States Parties, as
appropriate, in the implementation of this
Convention, particularly in any case where
the host State is unable itself to take the
required measures.

Article 8

Duty to release or return United Nations
and associated personnel captured or

detained

Except as otherwise provided in an appli-
cable status-of-forces agreement, if United
Nations or associated personnel are captured
or detained in the course of the performance
of their duties and their identification has
been established, they shall not be subjected
to interrogation and they shall be promptly
released and returned to United Nations or
other appropriate authorities. Pending their
release such personnel shall be treated in
accordance with universally recognized stan-
dards of human rights and the principles and
spirit of the Geneva Conventions of 1949.

Article 9

Crimes against United Nations and
associated personnel

1. The intentional commission of:
(a) A murder, kidnapping or other attack

upon the person or liberty of any United
Nations or associated personnel;

(b) A violent attack upon the official
premises, the private accommodation or the
means of transportation of any United Nations
or associated personnel likely to endanger his
or her person or liberty;

(c) A threat to commit any such attack with
the objective of compelling a physical or
juridical person to do or to refrain from doing
any act;

(d) An attempt to commit any such attack;
and

(e) An act constituting participation as an
accomplice in any such attack, or in an
attempt to commit such attack, or in orga-
nizing or ordering others to commit such
attack,
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skall i varje fördragsslutande stat utgöra ett
brott enligt dess nationella rätt.

2. Varje fördragsslutande stat skall för de
brott som anges i punkt 1 föreskriva lämpliga
straff som skall beakta brottens allvarliga art.

Artikel 10

Införande av domsrätt

1. Varje fördragsslutande stat skall vidta
erforderliga åtgärder för att införa domsrätt
över de brott som anges i artikel 9 i följande
fall:

a) när brottet begås på den statens terri-
torium eller ombord på ett fartyg eller
luftfartyg som är registrerat i staten,

b) när den för brottet misstänkte är
medborgare i den staten.

2. En fördragsslutande stat får också införa
domsrätt över varje sådant brott när det begås

a) av en statslös person vars hemvist är i
den staten, eller

b) mot en medborgare i den staten, eller

c) i ett försök att tvinga den staten att vidta
eller avstå från att vidta en viss handling.

3. Varje fördragsslutande stat som har
infört sådan domsrätt som anges i punkt 2
skall underrätta Förenta Nationernas general-
sekreterare. Om en fördragsslutande stat
sedermera upphäver denna domsrätt, skall
staten underrätta Förenta Nationernas gene-
ralsekreterare.

4. Varje fördragsslutande stat skall vidta
erforderliga åtgärder för att införa domsrätt
över de brott som anges i artikel 9 i fall då
den för brottet misstänkte befinner sig på dess
territorium och staten inte utlämnar denna
person enligt artikel 15 till någon av de
fördragsslutande stater som har infört doms-
rätt i enlighet med punkt 1 eller 2.

5. Denna konvention utesluter inte att
straffrättslig domsrätt utövas enligt nationell
rätt.

shall be made by each State Party a crime
under its national law.

2. Each State Party shall make the crimes
set out in paragraph 1 punishable by appro-
priate penalties which shall take into account
their grave nature.

Article 10

Establishment of jurisdiction

1. Each State Party shall take such meas-
ures as may be necessary to establish its
jurisdiction over the crimes set out in article
9 in the following cases:

(a) When the crime is committed in the
territory of that State or on board a ship or
aircraft registered in that State;

(b) When the alleged offender is a national
of that State.

2. A State Party may also establish its
jurisdiction over any such crime when it is
committed:

(a) By a stateless person whose habitual
residence is in that State; or

(b) With respect to a national of that State;
or

(c) In an attempt to compel that State to do
or to abstain from doing any act.

3. Any State Party which has established
jurisdiction as mentioned in paragraph 2 shall
notify the Secretary-General of the United
Nations. If such State Party subsequently
rescinds that jurisdiction, it shall notify the
Secretary-General of the United Nations.

4. Each State Party shall take such meas-
ures as may be necessary to establish its
jurisdiction over the crimes set out in article
9 in cases where the alleged offender is
present in its territory and it does not extradite
such person pursuant to article 15 to any of
the States Parties which have established their
jurisdiction in accordance with paragraph 1 or
2.

5. This Convention does not exclude any
criminal jurisdiction exercised in accordance
with national law.
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Artikel 11

Förebyggande av brott mot personal i FN-
insatser och därtill anknuten personal

De fördragsslutande staterna skall samar-
beta för att förebygga brott som anges i artikel
9, särskilt genom att

a) vidta alla görliga åtgärder för att på sina
territorier förebygga förberedelser till sådana
brott på eller utanför deras territorier, och

b) utbyta upplysningar i enlighet med
nationell rätt och på lämpligt sätt samordna
administrativa och andra åtgärder för att
förebygga sådana brott.

Artikel 12

Lämnande av underrättelser

1. En fördragsslutande stat på vars terri-
torium ett brott som anges i artikel 9 har
begåtts, skall om den har anledning att anta
att en för brottet misstänkt person har flytt
från dess territorium, på de villkor som följer
av statens nationella rätt underrätta Förenta
Nationernas generalsekreterare och, direkt
eller genom generalsekreteraren, den eller de
stater som är berörda, om alla tillämpliga
omständigheter beträffande det begångna
brottet samt lämna alla tillgängliga upplys-
ningar om den för brottet misstänktes iden-
titet.

2. När brott som anges i artikel 9 har
begåtts, skall varje fördragsslutande stat som
förfogar över upplysningar om offret och
omständigheterna kring brottet, med iaktta-
gande av de villkor som anges i dess
nationella rätt bemöda sig om att lämna
skyndsamma och utförliga upplysningar till
Förenta Nationernas generalsekreterare och
till den eller de stater som är berörda.

Artikel 13

Åtgärder för att säkerställa åtal eller
utlämning

1. Där omständigheterna så motiverar skall
den fördragsslutande stat på vars territorium
den för brottet misstänkte befinner sig vidta

Article 11

Prevention of crimes against United Nations
and associated personnel

States Parties shall cooperate in the pre-
vention of the crimes set out in article 9,
particularly by:

(a) Taking all practicable measures to
prevent preparations in their respective ter-
ritories for the commission of those crimes
within or outside their territories; and

(b) Exchanging information in accordance
with their national law and coordinating the
taking of administrative and other measures
as appropriate to prevent the commission of
those crimes.

Article 12

Communication of information

1. Under the conditions provided for in its
national law, the State Party in whose
territory a crime set out in article 9 has been
committed shall, if it has reason to believe
that an alleged offender has fled from its
territory, communicate to the Secretary-Gen-
eral of the United Nations and, directly or
through the Secretary-General, to the State or
States concerned all the pertinent facts re-
garding the crime committed and all available
information regarding the identity of the
alleged offender.

2. Whenever a crime set out in article 9 has
been committed, any State Party which has
information concerning the victim and cir-
cumstances of the crime shall endeavour to
transmit such information, under the condi-
tions provided for in its national law, fully
and promptly to the Secretary-General of the
United Nations and the State or States
concerned.

Article 13

Measures to ensure prosecution or
extradition

1. Where the circumstances so warrant, the
State Party in whose territory the alleged
offender is present shall take the appropriate
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lämpliga åtgärder enligt sin nationella rätt för
att säkra den för brottet misstänktes närvaro
för åtal eller utlämning.

2. Underrättelse om åtgärder vidtagna
enligt punkt 1 skall i enlighet med nationell
rätt och utan dröjsmål lämnas till Förenta
Nationernas generalsekreterare och, antingen
direkt eller genom generalsekreteraren, till

a) den stat där brottet begicks,

b) den eller de stater där den för brottet
misstänkte är medborgare eller, om vederbö-
rande är statslös, där denne har sin hemvist,

c) den eller de stater där offret är med-
borgare, och

d) andra berörda stater.

Artikel 14

Åtal mot för brott misstänkta personer

Om den fördragsslutande stat på vars
territorium den för brottet misstänkte befinner
sig inte utlämnar denne, skall staten, utan
undantag och utan otillbörligt dröjsmål,
hänskjuta fallet till sina behöriga myndigheter
i syfte att väcka åtal genom förfarande i
enlighet med denna stats nationella rätt. Dessa
myndigheter skall fatta beslut enligt samma
regler som gäller om varje allmänt brott av
allvarligt slag enligt rätten i den staten.

Artikel 15

Utlämning av för brott misstänkta personer

1. I den mån de brott som anges i artikel
9 inte är brott för vilka utlämning kan ske
enligt de utlämningsavtal som gäller mellan
de fördragsslutande staterna, skall de ändå
anses omfattade därav. De fördragsslutande
staterna åtar sig att medta dessa brott som
brott för vilka utlämning kan ske i varje
utlämningsavtal som kommer att ingås mellan
dem.

2. Om en fördragsslutande stat, som gör
utlämning beroende av förekomsten av ett
avtal, mottar en begäran om utlämning från en
annan fördragsslutande stat, med vilken den

measures under its national law to ensure that
person’s presence for the purpose of prose-
cution or extradition.

2. Measures taken in accordance with
paragraph 1 shall be notified, in conformity
with national law and without delay, to the
Secretary-General of the United Nations and,
either directly or through the Secretary-
General, to:

(a) The State where the crime was com-
mitted;

(b) The State or States of which the alleged
offender is a national or, if such person is a
stateless person, in whose territory that person
has his or her habitual residence;

(c) The State or States of which the victim
is a national; and

(d) Other interested States.

Article 14

Prosecution of alleged offenders

The State Party in whose territory the
alleged offender is present shall, if it does not
extradite that person, submit, without excep-
tion whatsoever and without undue delay, the
case to its competent authorities for the
purpose of prosecution, through proceedings
in accordance with the law of that State.
Those authorities shall take their decision in
the same manner as in the case of an ordinary
offence of a grave nature under the law of that
State.

Article 15

Extradition of alleged offenders

1. To the extent that the crimes set out in
article 9 are not extraditable offences in any
extradition treaty existing between States
Parties, they shall be deemed to be included
as such therein. States Parties undertake to
include those crimes as extraditable offences
in every extradition treaty to be concluded
between them.

2. If a State Party which makes extradition
conditional on the existence of a treaty
receives a request for extradition from another
State Party with which it has no extradition
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inte har utlämningsavtal, äger den enligt eget
gottfinnande betrakta denna konvention som
laga grund för utlämning i fråga om dessa
brott. För utlämningen skall gälla villkoren i
den anmodade statens rätt.

3. De fördragsslutande stater som inte gör
utlämning beroende av förekomsten av ett
avtal, skall ömsesidigt anse dessa brott som
brott för vilka utlämning kan ske på villkoren
som uppställts i den anmodade statens rätt.

4. Såvitt angår utlämning mellan fördrags-
slutande stater skall dessa brott anses ha
begåtts inte endast på den plats där de
förövats utan jämväl på de staters territorier
vilka har infört domsrätt enligt artikel 10,
punkt 1 eller 2.

Artikel 16

Ömsesidigt bistånd i brottmål

1. De fördragsslutande staterna skall i
största möjliga utsträckning lämna varandra
ömsesidigt bistånd vid straffrättsliga förfa-
randen beträffande de brott som anges i
artikel 9, inklusive bistånd med att få tillgång
till det bevismaterial som de förfogar över och
som är nödvändigt för förfarandet. Den
anmodade statens rätt skall tillämpas i alla
sådana fall.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte
påverka förpliktelser beträffande ömsesidigt
bistånd enligt andra avtal.

Artikel 17

Rättvis behandling

1. Varje person som blir föremål för
utredning eller rättsligt förfarande i anslutning
till något av de brott som anges i artikel 9
skall tillförsäkras rättvis behandling, rättvis
rättegång och fullt skydd av sina rättigheter
i varje skede av utredningen eller förfarandet.

2. Den för brott misstänkte skall ha rätt
a) att utan dröjsmål underrätta närmaste

vederbörliga företrädare för den stat eller de
stater i vilka personen är medborgare eller
som av annan anledning har rätt att skydda

treaty, it may at its option consider this
Convention as the legal basis for extradition
in respect of those crimes. Extradition shall be
subject to the conditions provided in the law
of the requested State.

3. States Parties which do not make
extradition conditional on the existence of a
treaty shall recognize those crimes as extra-
ditable offences between themselves subject
to the conditions provided in the law of the
requested State.

4. Each of those crimes shall be treated, for
the purposes of extradition between States
Parties, as if it had been committed not only
in the place in which it occurred but also in
the territories of the States Parties which have
established their jurisdiction in accordance
with paragraph 1 or 2 of article

Article 16

Mutual assistance in criminal matters

1. States Parties shall afford one another
the greatest measure of assistance in connec-
tion with criminal proceedings brought in
respect of the crimes set out in article 9,
including assistance in obtaining evidence at
their disposal necessary for the proceedings.
The law of the requested State shall apply in
all cases.

2. The provisions of paragraph 1 shall not
affect obligations concerning mutual assist-
ance embodied in any other treaty.

Article 17

Fair treatment

1. Any person regarding whom investiga-
tions or proceedings are being carried out in
connection with any of the crimes set out in
article 9 shall be guaranteed fair treatment, a
fair trial and full protection of his or her rights
at all stages of the investigations or proceed-
ings.

2. Any alleged offender shall be entitled:
(a) To communicate without delay with the

nearest appropriate representative of the State
or States of which such person is a national
or which is otherwise entitled to protect that
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dennes rättigheter eller, om personen i fråga
är statslös, den stat som på personens begäran
är villig att skydda dennes rättigheter, och

b) att ta emot besök av en företrädare för
denna stat eller dessa stater.

Artikel 18

Underrättelse om utgången av rättsligt
förfarande

Den fördragsslutande stat vari den för
brottet misstänkte åtalas skall lämna under-
rättelse om den slutgiltiga utgången av det
rättsliga förfarandet till Förenta Nationernas
generalsekreterare, som skall vidarebefordra
dessa uppgifter till övriga fördragsslutande
stater.

Artikel 19

Informationsspridning

De fördragsslutande staterna åtar sig att ge
denna konvention så vid spridning som
möjligt och, i synnerhet, att inbegripa studiet
av den liksom av tillämpliga bestämmelser i
internationell humanitär rätt i sina militära
utbildningsprogram.

Artikel 20

Undantagsklausuler

Ingenting i denna konvention skall inverka
på

a) tillämpligheten av internationell huma-
nitär rätt och universellt erkända normer för
mänskliga rättigheter sådana de återges i
internationella instrument i vad avser skydd
för FN-insatser och personal i FN-insatser och
därtill anknuten personal eller sådan personals
ansvar för att respektera denna rätt och dessa
normer,

b) staters rättigheter och skyldigheter i
överensstämmelse med FN-stadgan, i vad
avser tillåtelse för personer att beträda deras
territorier,

c) skyldigheten för personal i FN-insatser
och därtill anknuten personal att uppträda i
enlighet med villkoren i uppgifterna för en
FN-insats,

person’s rights or, if such person is a stateless
person, of the State which, at that person’s
request, is willing to protect that person’s
rights; and

(b) To be visited by a representative of that
State or those States.

Article 18

Notification of outcome of proceedings

The State Party where an alleged offender
is prosecuted shall communicate the final
outcome of the proceedings to the Secretary-
General of the United Nations, who shall
transmit the information to other States
Parties.

Article 19

Dissemination

The States Parties undertake to disseminate
this Convention as widely as possible and, in
particular, to include the study thereof, as well
as relevant provisions of international hu-
manitarian law, in their programmes of
military instruction.

Article 20

Savings clauses

Nothing in this Convention shall affect:

(a) The applicability of international hu-
manitarian law and universally recognized
standards of human rights as contained in
international instruments in relation to the
protection of United Nations operations and
United Nations and associated personnel or
the responsibility of such personnel to respect
such law and standards;

(b) The rights and obligations of States,
consistent with the Charter of the United
Nations, regarding the consent to entry of
persons into their territories;

(c) The obligation of United Nations and
associated personnel to act in accordance with
the terms of the mandate of a United Nations
operation;
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d) rätten för stater som frivilligt bidrar med
personal till en FN-insats att dra tillbaka
denna från medverkan i en sådan insats, eller

e) rätten till utbetalning av lämplig gott-
görelse i händelse av dödsfall, invaliditet,
skada eller sjukdom hänförlig till fredsbeva-
rande tjänst för personer som stater frivilligt
ställt till förfogande för FN-insatser.

Artikel 21

Rätten till självförsvar

Ingenting i denna konvention skall kunna
tolkas som en inskränkning i rätten att handla
i självförsvar.

Artikel 22

Tvistlösning

1. Varje tvist mellan två eller flera för-
dragsslutande stater om tolkningen eller till-
lämpningen av denna konvention som inte
kunnat biläggas genom förhandlingar skall
hänskjutas till skiljedom på någondera statens
begäran. Om parterna inte inom en tid av sex
månader från begäran om skiljedom kunnat
enas om villkoren för skiljeförfarandet får
någondera av parterna hänskjuta tvisten till
Internationella domstolen genom att inlämna
ansökan enligt domstolens stadga.

2. En fördragsslutande stat får när den
undertecknar, ratificerar, godtar, godkänner
eller ansluter sig till denna konvention för-
klara att den inte anser sig vara bunden av
hela eller delar av punkt 1. Övriga fördrags-
slutande stater skall inte vara bundna av punkt
1 eller tillämpliga delar därav i förhållande till
en fördragsslutande stat som har gjort ett
sådant förbehåll.

3. En fördragsslutande stat som har gjort ett
förbehåll enligt punkt 2 får när som helst
återkalla detta förbehåll genom underrättelse
till Förenta Nationernas generalsekreterare.

(d) The right of States which voluntarily
contribute personnel to a United Nations
operation to withdraw their personnel from
participation in such operation; or

(e) The entitlement to appropriate com-
pensation payable in the event of death,
disability, injury or illness attributable to
peace-keeping service by persons voluntarily
contributed by States to United Nations
operations.

Article 21

Right of self-defence

Nothing in this Convention shall be con-
strued so as to derogate from the right to act
in self-defence.

Article 22

Dispute settlement

1. Any dispute between two or more States
Parties concerning the interpretation or ap-
plication of this Convention which is not
settled by negotiation shall, at the request of
one of them, be submitted to arbitration. If
within six months from the date of the request
for arbitration the parties are unable to agree
on the organization of the arbitration, any one
of those parties may refer the dispute to the
International Court of Justice by application
in conformity with the Statute of the Court.

2. Each State Party may at the time of
signature, ratification, acceptance or approval
of this Convention or accession thereto
declare that it does not consider itself bound
by all or part of paragraph 1. The other States
Parties shall not be bound by paragraph 1 or
the relevant part thereof with respect to any
State Party which has made such a reserva-
tion.

3. Any State Party which has made a
reservation in accordance with paragraph 2
may at any time withdraw that reservation by
notification to the Secretary-General of the
United Nations.
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Artikel 23

Granskningsmöten

På begäran av en eller flera fördragsslu-
tande stater, och efter godkännande av en
majoritet av de fördragsslutande staterna,
skall Förenta Nationernas generalsekreterare
sammankalla ett möte med de fördragsslu-
tande staterna för att granska genomförandet
av konventionen och eventuella problem i
samband med dess tillämpning.

Artikel 24

Undertecknande

Denna konvention skall vara öppen för
undertecknande av alla stater till den 31
december 1995 i Förenta Nationernas hög-
kvarter i New York.

Artikel 25

Ratifikation, godtagande eller godkännande

Denna konvention skall ratificeras, godtas
eller godkännas. Ratifikations-, godtagande-
eller godkännandeinstrumenten skall depone-
ras hos Förenta Nationernas generalsekrete-
rare.

Artikel 26

Anslutning

Denna konvention skall vara öppen för
anslutning av varje stat. Anslutningsinstru-
menten skall deponeras hos Förenta Natio-
nernas generalsekreterare.

Artikel 27

Ikraftträdande

1. Denna konvention skall träda i kraft
trettio dagar efter det att tjugotvå ratifika-
tions-, godtagande-, godkännande eller an-
slutningsinstrumentet har deponerats hos Fö-
renta Nationernas generalsekreterare.

2. För varje stat som ratificerar, godtar,
godkänner eller ansluter sig till konventionen
efter det att det tjugoandra ratifikations-,

Article 23

Review meetings

At the request of one or more States
Parties, and if approved by a majority of
States Parties, the Secretary-General of the
United Nations shall convene a meeting of the
States Parties to review the implementation of
the Convention, and any problems encoun-
tered with regard to its application.

Article 24

Signature

This Convention shall be open for signature
by all States, until 31 December 1995, at
United Nations Headquarters in New York.

Article 25

Ratification, acceptance or approval

This Convention is subject to ratification,
acceptance or approval. Instruments of rati-
fication, acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary-General of the
United Nations.

Article 26

Accession

This Convention shall be open for acces-
sion by any State. The instruments of
accession shall be deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations.

Article 27

Entry into force

1. This Convention shall enter into force
thirty days after twenty-two instruments of
ratification, acceptance, approval or accession
have been deposited with the Secretary-
General of the United Nations.

2. For each State ratifying, accepting,
approving or acceding to the Convention after
the deposit of the twenty-second instrument
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godtagande-, godkännande- eller anslutnings-
instrumentet har deponerats, skall konventio-
nen träda i kraft på den trettionde dagen efter
det att staten har deponerat sitt ratifikations-,
godtagande-, godkännande eller anslutnings-
instrument.

Artikel 28

Uppsägning

1. En fördragsslutande stat kan säga upp
denna konvention genom skriftlig underrät-
telse till Förenta Nationernas generalsekrete-
rare.

2. Uppsägningen träder i kraft ett år efter
den dag då underrättelsen mottogs av Förenta
Nationernas generalsekreterare.

Artikel 29

Autentiska texter

Originalet till denna konvention, vars ara-
biska, engelska, franska, kinesiska, ryska och
spanska texter är lika giltiga, deponeras hos
Förenta Nationernas generalsekreterare, som
skall överlämna bestyrkta avskrifter därav till
alla stater.

Upprättad i New York den 9 december
1994.

of ratification, acceptance, approval or ac-
cession, the Convention shall enter into force
on the thirtieth day after the deposit by such
State of its instrument of ratification, accept-
ance, approval or accession.

Article 28

Denunciation

1. A State Party may denounce this
Convention by written notification to the
Secretary-General of the United Nations.

2. Denunciation shall take effect one year
following the date on which notification is
received by the Secretary-General of the
United Nations.

Article 29

Authentic texts

The original of this Convention, of which
the Arabic, Chinese, English, French, Russian
and Spanish texts are equally authentic, shall
be deposited with the Secretary-General of
the United Nations, who shall send certified
copies thereof to all States.

DONE at New York this ninth day of
December one thousand nine hundred and
ninety-four.
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Utrikesministeriets meddelande

Nr 4

om en reservation till bilaga III till konventionen om internationell handel med hotade arter
av den vilda floran och faunan

Givet i Helsingfors den 18 januari 2001

Utrikesministeriet meddelar att Finland den
15 november 2000 har gjort en reservation till
bilaga III till konventionen om internationell
handel med hotade arter av den vilda floran
och faunan (FördrS 45/1976) beträffande
följande arter:

Vulpes vulpes griffithi, Vulpes vulpes mon-
tana, Vulpes vulpes pusilla, Mustela altaica,
Mustela erminea ferghanae, Mustela kathiah
och Mustela sibirica.

Helsingfors den 18 januari 2001

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd Päivi Kaukoranta
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