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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset)

NEUVOSTON SÄÄDÖS,
annettu 27 päivänä syyskuuta 1996,

Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvästä
pöytäkirjasta
96/C 313/01 )

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO , joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
ja erityisesti sen K. 3 artiklan 2 kohdan c alakohdan,
sekä katsoo, että
unionin tavoitteiden toteuttamiseksi jäsenvaltiot pitävät

Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvan
rikollisuuden torjuntaa yhteistä etua koskevana asiana,
joka kuuluu sopimuksen VI osastossa määrätyn yhteis
työn alaan,
neuvosto on ensimmäisenä sopimustoimenpiteenä päättä
nyt 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdä yhteisöjen talou
dellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen,

jolla pyritään erityisesti torjumaan näihin taloudellisiin
etuihin kohdistuvia petoksia,
on tarpeen toisessa vaiheessa täydentää tätä yleissopi
musta pöytäkirjalla, jolla pyritään erityisesti torjumaan

sellaista lahjontaa, jossa niin hyvin kansallisia kuin
yhteisöjen virkamiehiä on osallisina, ja joka vahingoittaa
tai on omiaan haittaamaan Euroopan yhteisöjen taloudel
lisia etuja,

PÄÄTTÄÄ, että laaditaan pöytäkirja, jonka teksti on liit
teenä ja jonka Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitus
ten edustajat ovat tänään allekirjoittaneet, ja
SUOSITTAA jäsenvaltioille tämän pöytäkirjan hyväksy
mistä niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten
mukaisesti .

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 1996 .
Neuvoston puolesta
M. LOWRY

Puheenjohtaja
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LIITE

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty Euroopan yhteisöjen
taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvä

PÖYTÄKIRJA
Tämän pöytäkirjan KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltioita ja jotka

VIITTAAVAT 27 päivänä syyskuuta 1996 annettuun Euroopan unionin neuvoston säädökseen,

HALUAVAT toimia niin, että niiden rikoslainsäädännöillä myötävaikutetaan tehokkaasti Euroopan yhtei
söjen taloudellisten etujen suojaamiseen,
TUNNUSTAVAT 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaa
mista koskevan yleissopimuksen merkityksen yhteisöjen tuloihin ja menoihin kohdistuvien petosten torjun
nassa ,

OVAT TIETOISIA siitä, että Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin voi kohdistua tai niitä voivat uhata
myös muut rikokset, erityisesti yhteisöjen varojen perinnästä, hoidosta ja käytöstä taikka niiden valvonnasta
vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten tai yhteisön virkamiesten suorittamat tai näihin kohdistuvat lahjonta
rikokset,

KATSOVAT, että tällaisiin lahjontarikoksiin voivat sekaantua eri julkisten viranomaisten tai toimielinten
palveluksessa olevat eri kansallisuutta olevat henkilöt ja jotta voitaisiin toimia tehokkaasti tällaisia tekoja
vastaan , joilla on kansainvälisiä liittymiä , on tärkeää lähentää niiden moitittavuutta koskevaa arviointia
jäsenvaltioiden rikosoikeudessa,

TOTEAVAT, että useiden jäsenvaltioiden rikoslainsäädännössä tarkoitetaan julkisen vallan käyttämiseen
liittyvien rikoksien osalta yleensä ja lahjonnan osalta erityisesti vain kansallisten virkamiesten suorittamia tai
heihin kohdistettuja tekoja eikä joko ollenkaan tai vain poikkeustapauksissa menettelyjä, joihin on
sekaantunut yhteisöjen tai muiden jäsenvaltioiden virkamiehiä,
OVAT VAKUUTTUNEITA tarpeesta mukauttaa kansallisia lainsäädäntöjä, siltä osin kuin niissä ei säädetä
rangaistavaksi teoksi sellaista lahjontaa, johon yhteisöjen tai muiden jäsenvaltioiden virkamiehet ovat
sekaantuneet ja joka kohdistuu tai voi kohdistua Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin,

OVAT VAKUUTTUNEITA myös siitä, että tällaisen kansallisen lainsäädännön mukauttamisen ei yhteisöjen
virkamiesten osalta pidä rajoittua lahjuksen antamiseen tai ottamiseen, vaan se olisi ulotettava myös niihin
muihin rikoksiin, jotka vaikuttavat tai ovat omiaan vaikuttamaan haitallisesti Euroopan yhteisöjen tuloihin
tai menoihin , mukaan lukien rikokset, jotka ovat kaikkein tärkeimmistä tehtävistä vastaavien henkilöiden
suorittamia tai kohdistuvat heihin ,

KATSOVAT, että on aiheellista vahvistaa asianmukaiset toimivaltaa ja keskinäistä yhteistoimintaa koskevat
säännöt, mukaan luettuna tarpeen vaatiessa lainkäytöllisen koskemattomuuden poistaminen, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta niiden soveltamisen oikeudellisia edellytyksiä yksittäistapauksissa, ja

KATSOVAT lopuksi , että tässä pöytäkirjassa tarkoitettuihin rikollisiin tekoihin on aiheellista voida soveltaa
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn yleissopimuk
sen asiaa koskevia määräyksiä,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:
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2 artikla

1 artikla

Lahjuksen ottaminen
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan :
1 . a ) 'virkamiehellä' yhteisöjen tai kansallista tai toisen
jäsenvaltion kansallista virkamiestä;

1 . Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan lahjuksen ottamisella
virkamiehen tahallista tekoa, jolla hän vaatii tai ottaa
vastaan suoraan tai kolmannen välityksellä mitä tahansa
etuja itselleen tai kolmannelle tai hyväksyy lupauksen
sellaisista eduista korvaukseksi siitä, että hän toimii vir
kavelvollisuuksiensa vastaisesti tai jättää virkavelvolli
suuksiensa vastaisesti toimimatta virkatehtävissään tai

virkatehtävien hoitamiseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan
tavalla, joka vaikuttaa tai on omiaan vaikuttamaan hai
tallisesti Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin.

b ) 'yhteisöjen virkamiehellä ':
— henkilöä, joka on Euroopan yhteisöjen virka
miehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen tai
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilökuntaan
kuuluvia koskevien palvelussuhteen ehtojen
mukaisesti virkaan nimitetty tai sopimuksella
palvelukseen otettu;

— henkilöä, jonka jäsenvaltiot taikka julkinen tai
yksityinen elin on asettanut Euroopan yhtei
söjen käyttöön ja joka hoitaa vastaavia tehtä
viä kuin Euroopan yhteisöjen virkamiehet tai
muuhun henkilökuntaan kuuluvat;

Yhteisön virkamiehiin rinnastetaan Euroopan yh
teisöjen perustamissopimusten mukaisesti perus
tettujen elinten jäsenet sekä näiden henkilökun
taan kuuluvat, sikäli kuin Euroopan yhteisöjen
virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt tai

2 . Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
varmistaakseen, että 1 kohdassa tarkoitetut menettelyt
määritellään rikoksiksi .

3 artikla

Lahjuksen antaminen
1 . Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan lahjuksen antamisella
tahallista tekoa, jolla luvataan tai annetaan suoraan
taikka kolmannen välityksellä virkamiehelle itselleen tai
kolmannelle minkä tahansa laatuinen etu siitä, että hän
toimii virkavelvollisuuksiensa vastaisesti tai pidättyy vir
kavelvollisuuksiensa vastaisesti toimimasta virkatehtävis

sään tai virkatehtävien hoitamiseen liittyviä tehtäviä suo
rittaessaan siten, että se vaikuttaa tai on omiaan vaikutta
maan haitallisesti Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etui
hin .

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilökuntaan
kuuluvia koskevat palvelussuhteen ehdot eivät
koske heitä;

2 . Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitetut menette

lyt määritellään rikokseksi .
c ) ilmaisu 'kansallinen virkamies' määritellään viit
taamalla 'virkamiehen' tai 'julkisen viranomaisen'
määritelmään sen jäsenvaltion kansallisessa oikeu
dessa, jossa henkilö täyttää tämän tunnusmerkin
kyseisen jäsenvaltion rikosoikeuden soveltamisessa

4 artikla
Rinnastaminen

tarkoitetulla tavalla .

Kun on kyse jäsenvaltion toisen jäsenvaltion vir
kamiestä koskevista oikeudellisista toimenpiteistä,
ensiksi mainitun on kuitenkin sovellettava mainit
tua kansallisen virkamiehen määritelmää ainoas

taan, jos se on sovitettavissa yhteen sen oman
kansallisen oikeuden kanssa;

1 . Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että sen rikosoikeudellisia tunnus
merkistöjä sen kansallisten virkamiesten tehtäviään suo
rittaessaan tekemiin yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoi
tettuihin rikoksiin voidaan soveltaa myös yhteisöjen vir
kamiesten tehtäviään suorittaessaan tekemiin rikoksiin .

2 . Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet

2 . 'yleissopimuksella' Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta
1995 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K. 3
artiklan perusteella tehtyä yleissopimusta Euroopan

yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (*).

(M EYVL N:o C 316 , 27.11.1995 , s . 49

sen varmistamiseksi, että sen rikosoikeudellisia tunnus
merkistöjä, jotka koskevat jäsenvaltion hallituksen minis
terien, kansanedustuslaitoksen jäsenten, ylimpien tuomio
istuinten jäsenten tai tilintarkastustuomioistuinten jäsen
ten tehtäviään suorittaessaan tekemiä tai heihin koh

distettuja tämän artiklan 1 kohdassa sekä 2 ja 3 artik

lassa tarkoitettuja rikoksia, sovelletaan myös Euroopan
yhteisöjen komission, Euroopan parlamentin, Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimen tai Euroopan yhteisöjen tilin
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tarkastustuomioistuimen jäsenten tehtäviään suorittaes
saan tekemiin tai heihin kohdistettuihin rikoksiin .
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c ) rikos on kohdistunut johonkin 1 artiklassa tarkoite
tuista henkilöistä tai 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitet

tujen laitosten jäseneen, joka on sen kansalainen,

3 . Jos jäsenvaltio on antanut erityisiä lakeja teoista tai
laiminlyönneistä, joista sen hallituksen ministerien on
vastattava heillä tässä valtiossa olevan poliittisen erityis
asemansa vuoksi, tämän artiklan 2 kohtaa ei sovelleta
näihin lakeihin edellyttäen, että jäsenvaltio takaa, että
rikoslait, joilla 2 ja 3 artikla sekä 4 artiklan 1 kohta
pannaan täytäntöön, koskevat myös Euroopan yhteisöjen
komission jäseniä .

d ) rikoksentekijä on Euroopan yhteisöjen toimielimen tai
sellaisen Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten
nojalla perustetun elimen palveluksessa oleva yhtei
söjen virkamies , jonka kotipaikka on kyseisessä jäsen
valtiossa .

2 . Antaessaan 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoi

tuksen jäsenvaltio voi julistaa, että se ei sovella yhtä tai
4 . Mitä 1 , 2 ja 3 kohdassa määrätään, ei rajoita rikosoi
keudellista menettelyä ja toimivaltaisten tuomioistuinten
määrittelyä koskevien kunkin jäsenvaltion säännösten

useampaa 1 kohdan b, c ja d alakohdassa ilmaistua
toimivaltaa koskevaa sääntöä tai soveltaa niitä vain mää

rätyissä tapauksissa tai olosuhteissa .

soveltamista .

5 . Tätä pöytäkirjaa sovelletaan noudattaen täysimääräi
sesti Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten asiaa
koskevia säännöksiä, Euroopan yhteisöjen erioikeuksista
ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa, Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen perussääntöä sekä niiden soveltamiseksi
annettuja tekstejä koskemattomuuden poistamisen
osalta .

5 artikla
Seuraamukset

1 . Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet
sen varmistamiseksi , että 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut teot
sekä näihin tekoihin liittyvä avunanto ja yllytys säädetään
tehokkain, suhteellisin ja vakuuttavin seuraamuksin
rikoksina rangaistaviksi käsittäen ainakin törkeissä
tapauksissa vankeusrangaistukset, joista voi seurata teki
jän luovuttaminen.
2 . Mitä 1 kohdassa määrätään, ei kuitenkaan rajoita
kansallisiin tai yhteisöjen virkamiehiin kohdistettavien,
toimivaltaisten viranomaisten suorittamien kurinpidollis
ten toimenpiteiden soveltamista . Kansalliset tuomioistui
met voivat päättäessään määrättävästä rikosoikeudelli
sesta rangaistuksesta ottaa kansallisen lainsäädäntönsä
periaatteiden mukaisesti huomioon samalle henkilölle
samoista teoista jo määrätyt kurinpitorangaistukset.

7 artikla

Suhde yleissopimukseen
1 . Yleissopimuksen 3 artiklan, 5 artiklan 1 , 2 ja 4
kohdan sekä 6 artiklan määräyksiä sovelletaan sillä
tavoin kuin niissä olisi viitattu tämän pöytäkirjan 2, 3 ja
4 artiklassa tarkoitettuihin menettelyihin.

2 . Seuraavia yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan
myös tähän pöytäkirjaan:
— 7 artiklaa, jolloin sen 2 kohdassa tarkoitetut julistuk
set ovat voimassa myös tämän pöytäkirjan osalta
edellyttäen, ettei pöytäkirjan 9 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua ilmoitusta annettaessa toisin ilmoiteta,
— 9 artiklaa,
— 10 artiklaa .

8 artikla

Yhteisöjen tuomioistuin

1 . Tämän pöytäkirjan tulkintaa ja soveltamista koskevat
jäsenvaltioiden väliset riidat on ratkaisun löytämiseksi
ensivaiheessa tutkittava neuvostossa Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä menettelyä
noudattaen .

6 artikla

Toimivalta

1 . Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
ulottaakseen toimivaltansa rikoksiin, joista se on säätänyt
2, 3 ja 4 artiklan mukaisesti , kun:
a ) rikos on tapahtunut kokonaan tai osittain sen alu
eella,

b ) rikoksentekijä on sen kansalainen tai virkamies,

Jollei ratkaisua ole saavutettu kuuden kuukauden kulu

essa, riidan osapuolet voivat saattaa asian Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi .
2 . Kaiki yhden tai useamman jäsenvaltion ja Euroopan
yhteisöjen komission väliset riidat, jotka koskevat tämän
pöytäkirjan 1 artiklaa, lukuun ottamatta sen 1 alakohdan
c alakohtaa, 2, 3 ja 4 artiklaa sekä 7 artiklan 2 kohdan
kolmatta luetelmakohtaa, ja joita ei ole voitu sopia

23 . 10. 96

PF!

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

neuvotteluilla , voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen

N:o C 313/5

3 . Liittymisasiakirjat talletetaan talteenottajan huostaan .

ratkaistaviksi .

9 artikla

Voimaantulo

4 . Tämä pöytäkirja tulee voimaan jokaisen siihen liitty
vän valtion osalta yhdeksänkymmenen päivän kuluttua
siitä päivästä , kun valtio on tallettanut liittymiskirjansa ,
tai tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä , jos se ei ole
vielä tullut voimaan kyseisen yhdeksänkymmenen päivän
määräajan päättyessä .

1 . Tämä pöytäkirja on jäsenvaltioiden hyväksyttävä val
tiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti .
11 artikla

2 . Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan unionin neuvoston
pääsihteerille kunkin valtion valtiosäännön asettamien
vaatimusten mukaisen, tämän yleissopimuksen hyväksy
mismenettelyn loppuunsaattamisesta .

Varaumat

1 . Muun kuin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun varau
man teko ei ole sallittua .

3 . Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksänkymmenen
päivän kuluttua siitä, kun viimeisenä tämän muodollisuu
den suorittava valtio, joka on Euroopan unionin jäsenval
tio silloin kun neuvosto hyväksyy tämän pöytäkirjan
tekemisen, on tehnyt 2 kohdan mukaisen ilmoituksen . Jos
yleissopimus ei kuitenkaan ole tullut voimaan tuohon
päivään mennessä , pöytäkirja tulee voimaan samana päi
vänä kuin yleissopimus .

2 . Varauman tehnyt jäsenvaltio voi milloin hyvänsä luo
pua siitä kokonaan tai osaksi toimittamalla tätä koskevan
ilmoituksen talteenottajalle . Luopuminen tulee voimaan
sinä päivänä, jona talteenottaja on vastaanottanut ilmoi
tuksen .

12 artikla
10 artikla

Talteenottaja

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen

1 . Tähän pöytäkirjaan voi liittyä jokainen valtio , josta
tulee Euroopan unionin jäsen .

2 . Tämä pöytäkirjan teksti , joka on laadittu unioniin
liittyvän valtion kielellä Euroopan unionin neuvostossa,
on todistusvoimainen .

1 . Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän
pöytäkirjan talteenottaja .

2 . Talteenottaja julkaisee Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä pöytäkirjan hyväksymiset ja siihen liittymi
set, julistukset ja varaumat samoin kuin kaikki tätä
pöytäkirjaa koskevat ilmoitukset.

Tämän vakuudeksi täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan .

Tehty yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portuga
lin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä , kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä
todistusvoimaiset, ja tämä kappale talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön
arkistoon .
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Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für. die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
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Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hEireann
For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
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Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da Republica Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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Por el Gobierno del Reino de Espana
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Jäsenvaltioiden lausumat pöytäkirjan tekemistä koskevan säädöksen hyväksymisen yhteydessä
1 . Saksan valtuuskunnan lausuma :

" Saksan liittotasavallan hallitus ilmoittaa aikovansa päästä neuvotteluteitse Euroopan yhteisöjen tuomio
istuimen ennakkoratkaisuja koskevan toimivallan osalta taloudellisten etujen ( virkamiehet) suojaamista
koskevan yleissopimuksen pöytäkirjasta samankaltaiseen sopimukseen kuin mihin pyritään Euroopan
yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevasta yleissopimuksesta, ja molemmat samaan määräai
kaan mennessä ."

2 . Alankomaiden, Belgian ja Luxemburgin valtuuskuntien yhteinen lausuma:

" Alankomaiden kuningaskunnan , Belgian kuningaskunnan ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallituk
set ovat sitä mieltä, että tämän pöytäkirjan voimaantulon mahdollistamiseksi on marraskuun 1996
loppuun mennessä löydettävä tyydyttävä ratkaisu kysymykseen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle
annettavasta toimivallasta tämän pöytäkirjan tulkitsemisessa, mieluiten niiden keskustelujen puitteissa,
joita käydään parhaillaan yhteisöjen tuomioistuimelle annettavasta ennakkoratkaisutoimivallasta Euroo
pan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkitsemisessa ."
3.

Itävallan valtuuskunnan lausuma :

" Itävalta lähtee siitä, että kysymys Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivallasta antaa ennakkorat
kaisuja ratkaistaan pikaisesti myönteisellä tavalla, ja toimii samansuuntaisesti myös tulevaisuudessa ."

23 . 10 . 96

23 . 10 . 96

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

N:o C 313/ 11

NEUVOSTON SAADOS ,

annettu 27 päivänä syyskuuta 1996,

yleissopimukseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvasta
luovuttamisesta

( 96/C 313/02 )

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO , joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
ja erityisesti sen K. 3 artiklan 2 kohdan c alakohdan ,

yleissopimuksen jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat
allekirjoittaneet tänä päivänä,
SUOSITTAA tämän yleissopimuksen hyväksymistä jäsen
valtioille jäsenvaltioiden valtiosääntöjen asettamien vaati

sekä katsoo, että

musten mukaisesti .

unionin tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltiot pitävät
jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvaa luo
vuttamista kyseisen sopimuksen VI osastossa käyttöön
otettuun yhteistyöhön kuuluvana , yhteistä etua koske

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskunta 1996 .

vana asiana, ja

PÄÄTTÄÄ tehdä yleissopimuksen siihen sisältyvine liittei
neen, joiden teksti on tämän säädöksen liitteenä, ja jonka

Neuvoston puolesta
M. LOWRY

Puheenjohtaja
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tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty yleissopimus Euroopan unionin jäsenvaltioiden
välillä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta

TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvalti
oita ,

VIITTAAVAT 27 päivänä syyskuuta 1996 annettuun Euroopan unionin neuvoston säädökseen ,

HALUAVAT tehostaa jäsenvalioiden välistä oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa sekä oikeudenkäyntien
osalta että tuomioiden täytäntöönpanon osalta ,
TUNNUSTAVAT rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen merkityksen oikeudellisessa yhteistyössä
näiden päämäärien saavuttamiseksi,
KOROSTAVAT olevan jäsenvaltioiden yhteisen edun mukaista varmistaa, että rikoksen johdosta tapahtu
vassa luovuttamisessa noudatettavat menettelyt toimivat tehokkaasti ja nopeasti sikäli kuin niiden hallinto
järjestelmät perustuvat demokraattisille periaatteille ja jäsenvaltiot täyttävät Roomassa 4 päivänä marras
kuuta 1950 allekirjoitetussa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa
asetetut velvoitteet,

ILMAISEVAT luottamuksensa oikeusjärjestelmiensä rakenteeseen ja toimintaan sekä kaikkien jäsenvaltioi
den kykyyn taata oikeudenkäynnin tasapuolisuus ,

PITÄVÄT MIELESSÄ, että neuvosto teki säädöksellään 10 päivänä maaliskuuta 1995 yleissopimuksen
yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa
luovuttamisessa ,

OTTAVAT HUOMIOON , että Euroopan unionin jäsenvaltioiden edun mukaista on tehdä niiden kesken
yleissopimus, jolla täydennetään 13 päivänä joulukuuta 1957 tehtyä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovutta
mista koskevaa eurooppalaista yleissopimusta ja muita tällä alalla voimassa olevia yleissopimuksia, ja
KATSOVAT, että näiden yleissopimusten määräyksiä sovelletaan edelleen kaikissa asioissa , joista ei ole
määräyksiä tässä yleissopimuksessa ,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ :

1 Artikla

Yleiset määräykset
1 . Tämän yleissopimuksen tarkoituksena on täydentää
määräyksiä seuraavissa sopimuksissa ja helpottaa näiden
sopimusten soveltamista Euroopan unionin jäsenvaltioi
den välillä :

— joulukuun 13 päivänä 1957 tehty rikoksen johdosta
tapahtuvaa luovuttamista koskeva eurooppalainen
yleissopimus, jäljempänä 'rikosten johdosta tapahtu
vaa luovuttamista koskeva eurooppalainen yleissopi
mus ',

— tammikuun 27 päivänä 1977 tehty eurooppalainen
yleissopimus terrorismin vastustamisesta , jäljempänä
'terrorismin vastustamisesta tehty eurooppalainen
yleissopimus ',
— kesäkuun 19 päivänä 1990 tehty tarkastusten asteit
taisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä
kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen sovel
tamista koskeva yleissopimus; kyseisen yleissopimuk

sen osapuolina olevien jäsenvaltioiden välisten suhtei
den puitteissa , ja
— Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttua
kunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä 27
päivänä kesäkuuta 1962 tehty sopimus, sellaisena
kuin se on muutettuna 11 päivänä toukokuuta 1974
tehdyllä pöytäkirjalla , jäljempänä ' Benelux-sopimus ', I
luku ; Benelux-talousliiton jäsenten suhteiden puit
teissa .

2 . Edellä 1 kohdan määräykset eivät vaikuta jäsenvalti
oiden välillä voimassa olevien kahden- tai monenvälisten

sopimusten edullisempien määräysten soveltamiseen ei
vätkä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koske
van eurooppalaisen yleissopimuksen 28 artiklan 3 koh
dan mukaisiin luovutusjärjestelyihin, joista on sovittu
sellaisen yhdenmukaisen lainsäädännön tai sellaisten vas
tavuoroisten lainsäädäntöjen perusteella, joissa sallitaan
jäsenvaltion alueella tapahtuva toisen jäsenvaltion alueella
annettujen vangitsemismääräysten täytäntöönpano .
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2 Artikla

Rikokset, joista luovutetaan

1 . Luovuttamispyyntöön on suostuttava, kun on kyse
rikoksista , joista luovuttamispyynnön esittäneen jäsenval

N:o C 313/13

vaikutus, taikka luovutettavaksi pyydettyä henkilöä kos
kevaan tuomioon sekä rikoksen johdosta tapahtuvaa luo
vuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 12
artiklan 2 kohdan b kohdassa tai Benelux-sopimuksen 11
artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitettuun rikoksia
koskevaan selostukseen .

tion lainsäädännön mukaan voi seurata vapausrangaistus

tai vapaudenriiston käsittävä turvaamistoimenpide, jonka
enimmäisaika on vähintään kaksitoista kuukautta, ja
joista pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion lainsäädän
nön mukaan voi seurata vapausrangaistus tai vapauden
riiston käsittävä turvaamistoimenpide, jonka enimmäis
aika on vähintään kuusi kuukautta .

2 . Luovuttamista ei voida evätä sillä perusteella , että

pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion lainsäädännössä ei
ole säännöksiä samankaltaisesta vapaudenriiston käsittä
västä turvaamistoimenpiteestä kuin pyynnön esittäneen
jäsenvaltion lainsäädännössä .
3 . Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koske
van eurooppalaisen yleissopimuksen 2 artiklan 2 kohtaa
sekä Benelux-sopimuksen 2 artiklan 2 kappaletta sovelle
taan myös , kun joistakin teoista voi seurata sakkoran
gaistus .

3 Artikla

Salahanke ja yhteenliittäytyminen rikosten tekemiseksi
1 . Jos luovuttamispyynnön perusteena olevaa rikosta
pidetään pyynnön esittäneen jäsenvaltion lainsäädännön
mukaan salahankkeena tai yhteenliittäytymisenä rikosten
tekemiseksi, josta voi seurata vapausrangaistus tai vapau
denriiston käsittävä turvaamistoimenpide, jonka enim
mäisaika on vähintään 12 kuukautta, luovuttamista ei
voida evätä sillä perusteella, että luovuttamispyynnön
vastaanottaneen valtion lainsäädännössä näitä samoja
tekoja ei pidetä rikoksina, jos kyseinen salahanke on

tehty tai yhteenliittäytyminen on tapahtunut
a ) yhden tai useamman sellaisen rikoksen tekemiseksi ,
joita tarkoitetaan terrorismin vastustamisesta tehdyn
eurooppalaisen yleissopimuksen 1 ja 2 artiklassa , tai

3 . Jäsenvaltio voi 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
ilmoituksen antaessaan julistaa, että se varaa itselleen
oikeuden olla soveltamatta 1 kohtaa tai soveltaa sitä

tietyin erityisin edellytyksin .

4 . Jokaisen jäsenvaltion, joka on tehnyt 3 kohdan
mukaisen varauman, on määrättävä 2 artiklan 1 kohdan
mukaiseksi teoksi, josta luovutetaan, menettely, jolla edis
tetään sitä, että ryhmä henkilöitä , jotka toimivat yhtei
sessä tarkoituksessa, tekee yhden tai useamman sellaisen
terrorismiksi katsottavan rikoksen, jota tarkoitetaan ter
rorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopi
muksen 1 ja 2 artiklassa, harjoittaa laitonta huumausai
nekauppaa ja muunlaista järjestäytynyttä rikollisuutta
taikka tekee muita henkeen, fyysiseen koskemattomuu
teen tai vapauteen kohdistuvia taikka yleistä vaaraa
aiheuttavia väkivaltarikoksia , joista voi seurata vapaus
rangaistus tai vapaudenriiston käsittävä turvaamistoimen
pide, jonka enimmäisaika on vähintään 12 kuukautta,
vaikka teolla ei osallistuta kyseisen rikoksen tai kyseisten
rikosten varsinaiseen täytäntöönpanoon; tällaisen edistä
misen tulee olla tahallista ja suoritettu tietoisena joko
ryhmän yleisestä rikollisesta toiminnasta ja tarkoituspe
ristä tai ryhmän aikomuksesta suorittaa kyseinen rikos tai
rikokset .

4 Artikla

Määräys vapaudenriistosta, joka toteutetaan muualla
kuin rangaistuslaitoksessa

Syytteeseen asettamista varten tapahtuvaa luovuttamista
ei voida evätä sillä perusteella , että pyyntöön on rikoksen
johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppa
laisen yleissopimuksen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan
tai Benelux-sopimuksen 11 artiklan 2 kappaleen a koh
dan mukaisesti liitetty luovuttamispyynnön esittäneen
jäsenvaltion oikeusviranomaisen antama määräys henki
lön vapaudenriistosta, joka toteutetaan sijoittamalla
hänet muualle kuin rangaistuslaitokseen.

b ) muun sellaisen rikoksen tekemiseksi, josta voi seurata
vapausrangaistus tai vapaudenriiston käsittävä turvaa
mistoimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään 12
kuukautta, kun on kyse laittomasta huumausainekau

pasta ja muunlaisesta järjestäytyneestä rikollisuudesta
taikka henkeen, fyysiseen koskemattomuuteen tai
vapauteen kohdistuvista tai yleistä vaaraa aiheutta
vista väkivaltarikoksista .

2 . Sen määrittelemiseksi, onko salahanke tehty tai
yhteenliittäytyminen tapahtunut tämän artiklan 1 kohdan

5 Artikla

Poliittiset rikokset

1 . Tätä yleissopimusta sovellettaessa ei luovuttamispyyn
nön vastaanottanut jäsenvaltio voi pitää mitään rikosta
poliittisena rikoksena , poliittiseen rikokseen liittyvänä
rikoksena tai poliittisista vaikuttimista tehtynä rikok
sena .

a tai b alakohdassa tarkoitetun rikoksen tekemiseksi,

luovuttamispyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on
otettava huomioon tiedot, jotka sisältyvät vangitsemis
määräykseen tai määräykseen, jolla on vastaava oikeus

2 . Jokainen jäsenvaltio voi 18 artiklan 2 kohdassa tar
koitetun ilmoituksen antaessaan julistaa , että se soveltaa
1 kohtaa ainoastaan
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a ) terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen
yleissopimuksen 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuihin
rikoksiin ja

voidaan kuitenkin uusia saman pituisiksi , perättäisiksi
ajanjaksoiksi .

b ) edellä 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettely
kuvausta vastaavaan salahankkeeseen tai yhteenliit
täytymiseen terrorismin vastustamisesta tehdyn eu
rooppalaisen yleissopimuksen 1 ja 2 artiklassa tarkoi
tetun yhden tai useamman rikoksen tekemiseen .

Tallettaja ilmoittaa 12 kuukautta ennen varauman voi
massaolon päättymistä varauman tehneelle jäsenvaltiolle

3 . Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koske
van eurooppalaisen yleissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan
ja terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen
yleissopimuksen 5 artiklan määräykset säilyvät muuttu

tästä määräajan päättymisestä .

Jäsenvaltion on ilmoitettava tallettajalle viimeistään
kolme kuukautta ennen kunkin viisivuotiskauden päätty
mistä, jos se pitää varaumansa voimassa , jos se muuttaa

sitä lieventämällä luovuttamista koskevia edellytyksiä tai
jos se poistaa varauman.

mattomina .

4 . Terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen
yleissopimuksen 13 artiklan nojalla tehtyjä varaumia ei
sovelleta jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapah
tuvaan luovuttamiseen .

6 Artikla

Jos edellisessä alakohdassa tarkoitettua ilmoitusta ei ole
tehty, tallettaja ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle,
että sen varauman voimassaolo katsotaan ilman eri toi

menpiteitä jatketuksi kuudeksi kuukaudeksi , jonka kulu
essa jäsenvaltion on tehtävä ilmoituksensa . Jos ilmoitusta
ei ole annettu tämän määräajan kuluessa, varauman
voimassaolo päättyy .

Vero-, tulli ja valuuttarikokset
1 . Verojen ja maksujen sekä tullien ja valuuttatoimien
osalta luovuttamiseen on tässä yleissopimuksessa , rikok
sen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevassa eu
rooppalaisessa yleissopimuksessa ja Benelux-sopimuk
sessa määrätyin edellytyksin suostuttava myös silloin, kun
on kyse teoista , jotka vastaavat luovuttamispyynnön vas
taanottaneen jäsenvaltion lainsäädännössä samankaltai
siksi rikoksiksi katsottuja tekoja .

2 . Luovuttamista ei voida evätä sillä perusteella , että
luovuttamispyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion lain
säädännössä ei ole samanlaista veroa tai maksua taikka

ettei siihen sisälly samanlaatuista veroa , maksua, tullia tai
valuuttatointa koskevaa sääntelyä kuin pyynnön esittä
neen jäsenvaltion lainsäädännössä .

8 Artikla

Vanhentuminen

1 . Luovuttamista ei voida evätä sillä perusteella , että
syyteoikeus tai oikeus panna rangaistus täytäntöön on
vanhentunut sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan,
jolta luovuttamista pyydetään .
2 . Jäsenvaltiolla , jolta luovuttamista pyydetään, on mah
dollisuus olla soveltamatta 1 kohtaa, jos luovuttamis
pyynnön perusteena ovat teot, jotka tämän jäsenvaltion
rikoslainsäädännön mukaan kuuluvat sen toimivallan pii
riin .

3 . Jokainen jäsenvaltio voi 18 artiklan 2 kohdassa tar
koitetun ilmoituksen antaessaan julistaa, että se suostuu
rikoksen johdosta tapahtuvaan luovuttamiseen vero-,
tulli- tai valuuttarikoksen johdosta ainoastaan silloin, kun
on kyse teoista, joiden voidaan katsoa täyttävän valmiste
veroon, arvonlisäveroon tai tulleihin liittyvän rikoksen
tunnusmerkit .
7 Artikla

Omien kansalaisten luovuttaminen

9 Artikla
Armahdus

Luovuttamiseen ei suostuta sellaisen rikoksen johdosta ,
josta on armahdettu luovuttamispyynnön vastaanotta
neessa jäsenvaltiossa ja josta tämä valtio on ollut toimi
valtainen nostamaan syytteen oman rikoslainsäädäntönsä
mukaan .

1 . Luovuttamista ei voida evätä sillä perusteella, että
henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, on rikoksen joh
dosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen
yleissopimuksen 6 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä
sen jäsenvaltion kansalainen, jolta luovuttamista pyyde
tään .

2 . Jokainen jäsenvaltio voi 18 artiklan 2 kohdassa tar
koitetun ilmoituksen antaessaan julistaa , ettei se suostu
kansalaistensa luovuttamiseen tai että se suostuu siihen

vain määrittelemillään tietyillä edellytyksillä .
3.

Kaikki 2 kohdassa tarkoitetut varaumat ovat voi

massa viisi vuotta alkaen ensimmäisestä päivästä , jona
jäsenvaltio alkaa soveltaa tätä yleissopimusta . Varaumat

K) Artikla

Muut kuin luovuttamispyynnön perusteena olevat teot
1 . Luovuttamispyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion
suostumus ei ole tarpeen, että luovutettu henkilö voidaan
ennen luovuttamista tehtyjen muiden kuin luovuttamis
pyynnön perusteena olevien rikosten osalta :
a ) asettaa syytteeseen tai tuomita, jos rikoksista ei voi
seurata vapausrangaistusta tai vapaudenmenetyksen
käsittävää turvaamistoimenpidettä ;
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b ) asettaa syytteeseen tai tuomita, jos rikosoikeudellisista
toimenpiteistä ei seuraan henkilökohtaisen vapauden

Luovuttaminen edelleen toiseen jäsenvaltioon

rajoitusta;

c ) alistaa muun kuin vapaudenriiston käsittävän seuraa
muksen kohteeksi, mukaan lukien sakot tai samankal
taiset toimenpiteet taikka toimenpiteet, jotka tulevat
niiden sijaan, myös seuraamukset, jotka rajoittavat
henkilökohtaista vapautta;
d ) asettaa syytteeseen, tuomita tai ottaa säilöön rangais
tuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöön panemi
seksi tai asettaa muun henkilökohtaisen vapauden
rajoituksen kohteeksi , jos hän luovuttamisen jälkeen
luopuu nimenomaisesti vetoamasta erityissääntöön
tiettyjen, luovuttamista edeltävien tekojen osalta .

2.

N:o C 313/ 15

Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu luovutetun

henkilön antama luopumisilmoitus annetaan luovutta
mista pyytäneen jäsenvaltion toimivaltaisille oikeusviran
omaisille, ja se merkitään pöytäkirjaan tämän jäsenval

1 . Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koske
van eurooppalaisen yleissopimuksen 15 artiklaa ja Bene
lux-sopimuksen 14 artiklan 1 kappaletta ei sovelleta
jäsenvaltion toiselle jäsenvaltioille osoittamiin edelleen
luovuttamispyyntöihin .
2 . Jäsenvaltio voi 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
ilmoituksen antaessaan julistaa, että rikoksen johdosta
tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleis
sopimuksen 15 artiklaa ja Benelux-sopimuksen 14 artik
lan 1 kappaletta sovelletaan edelleen, jollei yleissopimuk
sen yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan unionin
jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa
luovuttamisessa (') 13 artiklasta muuta johdu tai jos
kyseinen henkilö suostuu luovuttamiseensa edelleen toi
seen jäsenvaltioon .

tion kansallisen lainsäädännön mukaisesti .
13 Artikla

3 . Jokainen jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että 1 kohdan d alakohdassa tarkoi
tettu luopumisilmoitus on saatu siten, että käy ilmi henki
lön antaneen sen vapaaehtoisesti ja täysin tietoisena sen
seurauksista . Tätä varten luovutetulla on oikeus käyttää
oikeusavustajaa .

4 . Kun luovuttamispyynnön vastaanottanut jäsenvaltio
on tehnyt 6 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen ,
tämän artiklan 1 kohdan a , b ja c alakohtaa ei sovelleta
vero-, tulli-, ja valuuttarikoksiin, paitsi 6 artiklan 3
kohdassa tarkoitettuihin rikoksiin .

Keskusviranomainen ja asiakirjojen lähettäminen
telekopiona
1 . Jokainen jäsenvaltio nimeää keskusviranomaisen tai
valtiosääntönsä niin vaatiessa keskusviranomaiset, jotka
vastaavat luovuttamispyyntöjen ja niihin liitettäväksi pyy
dettyjen asiakirjojen sekä kaiken muun luovuttamispyyn
töihin liittyvän virallisen kirjeenvaihdon lähettämisestä ja
vastaanottamisesta , jollei tämän yleissopimuksen mää
räyksistä muuta johdu .
2 . Jokainen jäsenvaltio antaessaan 18 artiklan 2 koh
dassa tarkoitetun ilmoituksen ilmoittaa sovellettaessa
tämän artiklan 1 kohtaa nimeämänsä viranomaisen tai

viranomaiset. Jäsenvaltio ilmoittaa tallettajalle kaikista
muutoksista tähän nimeämiseen .
1 1 Artikla

Luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion suostu
musta koskeva olettama

Jokainen jäsenvaltio voi 18 artikla 2 kohdassa tarkoite

3 . Luovuttamispyyntö ja 1 kohdassa tarkoitetut asiakir
jat voidaan lähettää telekopiona . Jokaisella keskusviran
omaisella on oltava telekopiolaite näiden asiakirjojen
lähettämistä ja vastaanottamista varten ja viranomaisen
on huolehdittava siitä, että laite pidetään toimintakun

tun ilmoituksen antaessaan tai milloin tahansa julistaa ,
että sen suhteissa muihin saman julistuksen antaneisiin
jäsenvaltioihin katsotaan rikoksen vuoksi tapahtuvaa luo

nossa .

vuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 14
artiklan 1 kohdan a alakohdassa sekä Benelux-sopimuk
sen 13 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettu suos
tumus annetuksi, jollei se yksittäisessä tapauksessa suos

4 . Lähetyksen alkuperän ja luottamuksellisuuden var
mistamiseksi keskusviranomaisen telekopiolaitteeseen on
asennettava viestin salaava salakirjoituslaite, kun teleko
piota käytetään tämän artiklan soveltamisen yhteydessä .

tuessaan luovuttamiseen ilmoita toisin .

Kun jäsenvaltio on yksittäisessä tapauksessa ilmoittanut,

Jäsenvaltiot ovat yhteydessä keskenään tämän artiklan
soveltamisen käytännön järjestelyissä .

ettei suostumusta katsota annetuksi, sovelletaan edelleen
10 artiklan 1 kohtaa .

(M EYVL N:o C 78 30 . 3 . 1995 , s . 1
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5 . Luovuttamista koskevien asiakirjojen oikeellisuuden
takaamiseksi luovuttamista pyytäneen jäsenvaltion kes
kusviranomaisen on pyynnössään annettava lausuma ,
jonka mukaan se varmentaa , että luovuttamispyyntöön
liitetyt asiakirjat vastaavat alkuperäisiä, sekä ilmoitettava
sivujen numerointi . Jos pyynnön vastaanottanut jäsenval
tio ei pidä kiistattomana , että asiakirjat vastaavat alkupe
räisiä, sen keskusviranomaisella on oikeus vaatia luovut

tamispyynnön esittäneen jäsenvaltion keskusviranomaista
kohtuullisen ajan kuluessa esittämään alkuperäiset asia
kirjat tai yhtäpitävä jäljennös niistä joko diplomaattiteitse
tai jotain muuta niiden keskenään sopimaa tapaa käyt
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a ) Pyynnön kauttakuljetuksesta on sisällettävä riittävät
tiedot, jotta kauttakulkujäsenvaltio voi arvioida pyyn
töä ja toteuttaa luovutetun henkilön osalta kauttakul
jetuksen edellyttämät tarpeelliset pakkotoimenpiteet.
Seuraavat tiedot katsotaan tältä osin riittäviksi :

— luovutetun henkilöllisyys,
— tieto vangitsemismääräyksestä tai asiakirjasta,
jolla on vastaava oikeusvaikutus, tai täytäntöön
panokelpoisesta tuomioistuimen päätöksestä,

täen .

— rikoksen luonne ja oikeudellinen tunnusmerkistö,
14 Artikla

— rikoksenteon olosuhteiden kuvaus, mukaan lukien
päivä ja paikka .

Lisätiedot

Jokainen jäsenvaltio voi 18 artiklan 2 kohdassa tarkoite
tun ilmoituksen antaessaan tai muuna ajankohtana julis
taa , että sen suhteissa muihin saman julistuksen antanei
siin jäsenvaltioihin näiden muiden jäsenvaltioiden oikeus

b ) Pyyntö kauttakuljetuksesta sekä a kohdassa määrätyt
tiedot voidaan lähettää kauttakulkujäsenvaltiolle millä
tahansa tavalla, josta jää kirjallinen merkintä . Kautta
kulkujäsenvaltio antaa tiedoksi päätöksensä samaa
menettelyä noudattaen.

viranomaiset tai muut toimivaltaiset viranomaiset voivat

tarvittaessa pyytää suoraan jäsenvaltion oikeusvirano
maisilta tai luovuttamispyynnön kohteena olevaa henki
löä kokevista rikosoikeudellisista toimenpiteistä vastaa
vilta muilta toimivaltaisilta viranomaisilta lisätietoja
rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan
eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklan tai Benelux
sopimuksen 12 artiklan mukaisesti .
Jäsenvaltio ilmoittaa julistuksen antaessaan ne oikeusvi
ranomaiset tai muut toimivaltaiset viranomaiset, joilla on
oikeus pyytää ilmoittaa ja vastaanottaa tällaisia lisätie

c ) Jos käytettäessä ilmakuljetusta ilman ennakoitua väli
laskua sattuu ennakoimaton laskeutuminen, luovutta
mista pyytänyt jäsenvaltio toimittaa asianomaiselle
jäsenvaltiolle a kohdassa määrätyt tiedot.

d ) Jollei muuta johdu tämän yleissopimuksen määräyk
sistä , erityisesti sen 3 , 5 ja 7 artiklasta , sovelletaan

edelleen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 21 artiklan
1 , 2 , 5 ja 6 kohtaa sekä Benelux-sopimuksen 21
artiklan 1 kappaletta .

toja .

15 Artikla

17 Artikla

Oikeaksi todistaminen
Varaumat

Luovuttamista varten lähetettyjä asiakirjoja tai niiden
jäljennöksiä ei tarvitse todistaa oikeiksi eivätkä niitä
koske muut muodollisuudet, ellei tämän yleissopimuksen,
rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan
eurooppalaisen yleissopimuksen tai Benelux-sopimuksen
määräyksistä nimenomaisesti muuta johdu . Viimeksi mai
nitussa tapauksessa katsotaan asiakirjojen jäljennösten
olevan oikeaksi todistettuja , silloin kun ne ovat alkupe
räisen asiakirjan antaneen oikeusviranomaisen tai 13
artiklassa tarkoitetun keskusviranomaisen varmentamia .

Tähän yleissopimukseen voidaan tehdä ainoastaan sellai
sia varaumia, joista tässä yleissopimuksessa on nimen
omainen määräys .

18 Artikla
Voimaantulo

16 Artikla

Kauttakuljetus
Kun on kyseessä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovutta
mista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 21 arti
klassa ja Benelux-sopimuksen 21 artiklassa tarkoitettu
kauttakuljetus jäsenvaltion alueen kautta toisen jäsenval
tion alueelle, sovelletaan seuraavia määräyksiä :

1 . Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tämä yleissopimus
valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti.

2 . Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan unionin neuvoston
pääsihteerille kunkin valtion valtiosäännön asettamien
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vaatimusten mukaisten tämän yleissopimuksen hyväksy
miseksi tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätök

2 . Tämän yleissopimuksen teksti, joka on laadittu siihen
liittyvän jäsenvaltion kielellä Euroopan unionin neuvos

seen .

tossa, on todistusvoimainen.

3 . Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksänkymme
nen päivän kuluttua siitä päivästä, jona tämän muodolli
suuden viimeisenä täyttävä valtio, joka on Euroopan
unionin jäsen neuvoston antaessa säädöksensä tämän
yleissopimuksen tekemisestä , on tehnyt 2 kohdassa tar
koitetun ilmoituksen .

4 . Kunnes tämä yleissopimus tulee voimaan, jokainen
jäsenvaltio voi 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen anta
essaan tai muulloin antaa julistuksen, että yleissopimusta
voidaan soveltaa sen osalta saman julistuksen antaneisiin
jäsenvaltioihin . Näitä julistuksia sovelletaan yhdeksän
kymmenen päivän kuluttua niiden tallettamispäivästä .

3 . Tallettajan huostaan talletetaan liittymiskirjat.
4 . Tämä yleissopimus tulee jokaisen siihen liittyvän val
tion osalta voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua
siitä päivästä , jona valtio on talletanut liittymiskirjansa ,
tai tämän yleissopimuksen voimaantulopäivänä, jos se ei
ole vielä tullut voimaan kyseisen yhdeksänkymmenen
päivän määräajan päättyessä .
5 . Jos tämä yleissopimus ei ole vielä tullut voimaan
liittymiskirjan talletushetkellä, tähän yleissopimukseen
liittyviin jäsenvaltioihin sovelletaan 18 artiklan 4 kohdan
määräyksiä .

5 . Tätä yleissopimusta sovelletaan ainoastaan pyyntöi
hin, jotka on esitetty sen jälkeen, kun yleissopimus on
tullut voimaan tai sitä on ryhdytty soveltamaan pyynnön
esittäneen ja sen vastaanottaneen jäsenvaltion välillä .

20 Articla

Tallettaja
1 . Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän
yleissopimuksen tallettaja .

19 Artikla

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen
1 . Tähän yleissopimukseen voi liittyä jokainen valtio,
josta tulee Euroopan unionin jäsen.

2 . Tallettaja julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä tiedot tämän yleissopimuksen hyväksymisistä ja
siihen liittymisistä, julistuksista ja varaumista sekä kai
kista muista tähän yleissopimukseen liittyvistä ilmoituk
sista .

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopi
muksen .

Tehty yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portuga
lin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoi
maiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeri
toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille jäsenvaltioille .
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Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
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Por el Gobierno del Reino de Espana

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hEireann
For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
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Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da Republica Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar
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På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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Turvapaikkaoikeuteen liittyvä yhteinen julistus
Jäsenvaltiot julistavat, että tämä yleissopimus ei vaikuta turvapaikkaoikeuteen , sellaisena kuin se on
tunnustettu kunkin valtion valtiosäännössä, eikä siihen, miten jäsenvaltiot soveltavat 28 päivänä heinäkuuta
1951 tehtyä pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen määräyksiä, sellaisena kuin yleissopimus
on täydennettynä 28 päivänä syyskuuta 1954 tehdyllä valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevalla
yleissopimuksella ja 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä pakolaisten oikeusasemaa koskevalla pöytäkir
jalla .

Tanskan, Suomen ja Ruotsin julistus tämän yleissopimuksen 7 artiklasta

Tanska, Suomi ja Ruotsi vahvistavat, että — kuten ne ovat ilmoittaneet neuvotteluissaan Schengenin
sopimuksiin liittymisestä — ne eivät muihin yhtäläisen kohtelun takaaviin jäsenvaltioihin nähden vetoa
antamiinsa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 6 artiklan
1 kohdan mukaisiin selityksiin luovuttamisesta kieltäytymiseksi muualta kuin Pohjoismaista olevien henki
löiden osalta, joilla on asuinpaikka näissä maissa.

Julistus käsitteestä " kansalaiset "

Neuvosto panee merkille jäsenvaltioiden sitoutumisen soveltaa 21 päivänä maaliskuuta 1983 tehtyä
Euroopan neuvoston yleissopimusta tuomittujen siirtämisestä kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisiin mainitun
sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan tarkoittamassa merkityksessä.
Ensimmäisessä kohdassa mainittu jäsenvaltioiden sitoutuminen ei rajoita tämän yleissopimuksen 7 artiklan 2
kohdan soveltamista .

Kreikan julistus 5 artiklasta
Kreikka tulkitsee 5 artiklaa tämän saman artiklan 3 kohdan näkökulmasta . Tämä tulkinta varmistaa sen,
että noudatetaan Kreikan perustuslain säännöksiä, joissa

— nimenomaisesti kielletään luovuttamasta ulkomaalaista, joka on syytteessä vapauden hyväksi harjoitta
mastaan toiminnasta,
la

— erotellaan poliittiset rikokset niin kutsutuista sekamuotoisista rikoksista, joita eivät koske samat säännöt
kuin poliittisia rikoksia .
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Portugalin julistus sellaisen rikoksen perusteella pyydettävästä luovuttamisesta, josta voi seurata elinkautinen
rangaistus tai turvaamistoimenpide

Koska Portugali on tehnyt rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan vuoden 1957 eurooppa
laiseen yleissopimukseen varauman, jonka mukaan se ei suostu henkilöiden luovuttamiseen silloin, kun
näiden luovuttamista vaaditaan sellaisen rikoksen johdosta, josta on tuomittavissa rangaistus tai turvaamis
toimenpide elinkaudeksi, Portugali julistaa, että kun luovuttamista pyydetään sellaisen rikoksen johdosta,
josta voidaan tuomita rangaistus tai turvaamistoimenpide elinkaudeksi, se perustuslakinsa säännösten
mukaisesti , sellaisina kuin Portugalin perustuslakituomioistuin on niitä tulkinnut, suostuu luovuttamisen
vain katsoessaan riittäväksi luovuttamista pyytävän jäsenvaltion antaman vakuutuksen siitä , että tämä
rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevan lainsäädäntönsä ja käytäntönsä mukaisesti edistää sellaisia lieven
tämistoimenpiteitä, jotka voivat tulla luovutettavaksi pyydetyn henkilön hyväksi.
Portugali vahvistaa niiden velvoitteiden pätevyyden, jotka perustuvat sellaisiin voimassa oleviin kansainväli
siin sopimuksiin, joissa se on osapuolena, ja erityisesti 5 artiklaan Portugalin liittymisestä Schengenin
sopimuksen soveltamisesta tehdyssä yleissopimuksessa.

Neuvoston julistus yleissopimuksen seurannasta
Neuvosto julistaa, että

a ) se pitää aiheellisena jäsenvaltioiden antamien tietojen pohjalta selvittää määräajoin :
— tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa,

— tämän yleissopimuksen toimintaa se voimaantulon jälkeen,
— jäsenvaltioiden mahdollisuutta muuttaa tämän yleissopimuksen puitteissa tehtyjä varaumia lieventä
mällä luovuttamista koskevia edellytyksiä tai poistaa varaumansa,
— jäsenvaltioiden välisen luovuttamismenettelyn toimintaa yleisesti
b) se vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta tutkii Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle
yleissopimuksen osalta mahdollisesti annettavaa toimivaltaa .

