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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i protokollet för bekämpande av våldsbrott på 
flygplatser som används för civil luftfart i internationell trafik 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att riksdagen 
godkänner det i Montreal den 24 februari 
1988 ingångna protokollet för bekämpande 
av våldsbrott på flygplatser som används för 
civil luftfart i internationell trafik. Tillägg
sprotokollet ändrar och kompletterar den i 
Montreal den 23 september 1971 ingångna 
konventionen om förebyggande av olagliga 
handlingar mot säkerheten inom den civila 
luftfarten. 

Genom tilläggsprotokollet förbinder sig 
parterna att straffbelägga våldshandlingar 
som på flygplatser som används för civil 
luftfart i internationell trafik begås för att 
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skada personer, anordningar eller luftfartyg 
och som äventyrar säkerheten vid flyg
platsen. staterna som är parter i protokollet 
förbinder sig även att utsträcka sin domsrätt 
till att omfatta dessa brott när den misstänk
te finns inom den statens område. 

Genast efter det att riksdagen har godkänt 
protokollet är det meningen att Finland skall 
deponera sitt ratifikationsinstrument hos de
positarierna. F ör en stat som deponerat sitt 
ratifikationsinstrument träder protokollet i 
kraft den trettionde dagen efter dagen för 
deponeringen. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläge 

Terrordåd och andra brott som riktas mot 
flygtrafiken utgör ständigt ett orosmoment 
för staterna. För att förbättra säkerheten har 
flygplatsernas säkerhetskontroll skärpts och 
staterna har också genom andra åtgärder för
sökt bekämpa allmänfarliga brott som riktas 
mot flygtrafiken. Dessutom har man genom 
internationella överenskommelser försökt 
säkerställa att de som gör sig skyldiga till 
rättsstridiga handlingar skall lagföras enligt 
principen åtala eller utlämna. Konventionen 
om brott och vissa andra handlingar, be
gångna ombord på luftfartyg (FördrS 
22/1971) antogs i Tokyo 1963. Konventio
nen om förhindrande av olagligt besittnings
tagande av luftfartyg (FördrS 62-63/1971) 
antogs i Haag 1970. Konventionen om före
byggande av olagliga handlingar mot säker
heten inom den civila luftfarten (FördrS 
5611973) antogs i Montreal 1971, (i det fö
ljande kallad Montrealkonventionen). Fin
land har anslutit sig till alla dessa konven
tioner. 

Ett protokoll för bekämpande av våldsbrott 
på flygplatser som används för civil luftfart i 
internationell trafik antogs som ett tillägg till 
den nämnda Montrealkonventionen den 24 
februari 1988. Detta tilläggsprotokoll har 
trätt i kraft internationellt den 6 augusti 
1989. Antalet parter av protokollet är 73. 
Bland dessa finns alla de nordiska länderna 
utom Finland samt de flesta medlemsstaterna 
i Europeiska unionen. Finland har under
tecknat protokollet den 16 november 1988. 

strafflagens 34 kap. om allmänfarliga brott 
trädde i kraft den l september 1995 
( 578/1995). I 34 kap. 2 § strafflagen be
stäms att trafiksabotage och grovt trafiksa
botage skall straffas som grovt sabotage en
ligt 34 kap. 3 §. Bestämmelsen om trafikSa
botage omfattar de viktigaste gärningar som 
måste straffas enligt tilläggsprotokollet. 

Revideringen av l kap. strafflagen, som 
gäller tillämpningsområdet för strafflagen, 
trädde i kraft den l september 1996 

(626/1996). I l kap. 7 § strafflagen bestäms 
att finsk lag skall tillämpas på brott som 
begås utanför Finland om straffbarheten, 
oberoende av lagen på gärningsorten, grun
dar sig på en internationell överenskommel
se. På dylika internationella brott tillämpas 
sålunda universalprincipen. Bestämmelsen 
har kompletterats med förordningen om till
lämpningen av l kap. 7 § strafflagen 
( 627 /1996), vilken trädde i kraft den l sep
tember 1996. 

Sedan de nämnda revideringarna genom
förts motsvarar den finska lagstiftningen de 
förpliktelser som ingår i tilläggsprotokollet 
som nu föreslås bli godkänt. A v regeringens 
proposition med anledning av revideringen 
av 34 kap. strafflagen (94/1993 rd) framgår 
att bestämmelserna formulerats med tanke 
på bl.a. ratificeringen av tilläggsprotokollet 

2. Ärendets beredning 

Regeringens proposition har beretts som 
tjänsteuppdrag vid utrikesministeriet i sam
råd med Luftfartsverket. Förslaget har varit 
på remiss i justitieministeriet, inrikesministe
riet, trafikministeriet och Luftfartsverket. 

Frågan om ratificering av tilläggsprotokol
let har varit på remiss i justitieministeriet, 
trafikministeriet och Luftfartsverket. Samt
liga remissinstanser ansåg det viktigt att pro
tokollet ratificeras. 

I justitieministeriets utlåtande ansågs det 
påkallat att inbegära utlåtande även av 
grundlagsutskottet under riksdagsbehandling
en, eftersom ratificeringen av tilläggsproto
kollet innebär viktiga tolkningsfrågor med 
hänsyn till rätten att ingå avtal och besluta 
om ikraftsättande. 

3. Propositionens verkningar 

Propositionen har varken ekonomiska eller 
organisatoriska verkningar. 



RP 238/1997 rd 3 

DETALJMOTIVERING 

l. Överenskommelsens innehåll 

Enligt artikel I kompletterar tilläggsproto
kollet Montrealkonventionen och Montreal
konventionen och protokollet skall läsas och 
tolkas som ett enda instrument i förhållande 
till parterna i protokollet. 

Genom artikel II fogas en artikel l bis tiii 
konventionen. Enligt denna förbinder sig 
parterna att straffbelägga vissa handlingar 
som begås på flygplatser som används för 
civil luftfart i internationell trafik. Handling
arna skall äventyra eller vara ägnade att 
äventyra säkerheten vid flygplatsen. Sådana 
handlingar är våldshandlingar mot personer, 
om handlingarna fororsakar eller är ägp.ade 
att fororsaka allvarlig skada eller död. A ven 
handlingar som förstör eller skadar anord
ningar som finns på en flygplats avses, lik
som också skadegörelse på luftfartyg och 
handlingar som omintetgör de servicefunk
tioner som finns på flygplatsen. Protokollet 
omfattar även luftfartyg som är uppställda, 
dvs. inte är i trafik, medan Montrealkonven
tionen avser luftfartyg som är i trafik. 

I 34 kap. 2 § strafflagen, som trädde i 
kraft den l september 1995, straffbeläggs 
trafiksabotage. I bestämmelsen jämställs 
våld på flygplats med våld i trafikmedel på 
det sätt som tiiiäggsprotokollet kr,äver (34 
kap. 2 § 3 punkten strafflagen). Aven den 
som förstör ett trafikmedel eller dess tillbe
hör eller en trafikled, en trafikanordning el
ler någon annan trafikutrustning eller skadar 
eller ändrar dem gör sig skyldig till trafik
sabotage (34 kap. 2 § l punkten strafflagen). 
Trafiksabotage som till sitt utförande är 
grovt bestraffas med stöd av 34 kap. 3 § 
som grovt sabotage. I bestämmelsen om tra
fiksabotage ingår de viktigaste gärningar 
som enligt tilläggsprotokollet skall beläggas 
med straff. 

Bestämmelsen om trafiksabotage är inte 
tillämplig på tilläggsprotokollets samtliga 
fall som omintetgör de servicefunktioner 
som finns på flygplatsen på ett sätt som 
äventyrar flygsäkerheten. För handlingar av 
denna typ finns inga uttryckliga straffbe
stämmelser i gällande lag. Det har inte heller 

ansetts vara kriminalpolitiskt motiverat att 
inta en sådan specialbestämmelse i straffla
gen. Den konkreta gärningen uppfyller i re
gel brottsrekvisitet för något allmänt brott. 
På en flygplats kan servicefunktionerna 
omintetgöras bl.a. genom ingrepp i informa
tion som lagrats i datorer. Detta skall straf
fas som skadegörelse enligt 35 kap. l § 2 
mom. strafflagen (769/1990). På omintetgör
ande av servicefunktioner kan även 44 kap. 
14 § strafflagen (57811995) om störande av 
trafik tillämpas. Störande av trafik avser att 
trafikens gång störs avsevärt. Bestämmelsen 
avser att säkerställa att trafiken löper. Stö
rande av trafik kan även betyda att trafiksä
kerheten äventyras. 

Enligt artikel III i tilläggsprotokollet åtar 
sig en fördragsslutande stat att vidta de åt
gärder som behövs för att den skall kunna 
utöva sin domsrätt i fråga om de brott som 
anges i artikel II när den misstänkte finns 
inom den statens territorium och inte utläm
nas. 

Enligt l kap. 7 § strafflagen (626/1996), 
vilken trädde i kraft den l september 1996, 
tillämpas finsk lag på brott som begås utan
för Finland och vars straffbarhet oberoende 
av lagen på gärningsorten grundar sig på en 
internationell överenskommelse eller på nå
gon annan forfattning eller bestämmelse som 
är internationellt förpliktande för Finland 
(internationellt brott). Enligt universalprin
cipen kan sålunda finsk lag tillämpas på des
sa brott oberoende av straffbarheten enligt 
den lag som gäller på gärningsorten. 

Bestämmelsen i l kap. 7 § strafflagen har 
kompletterats med en förordning om till
Lämpningen av l kap. 7 § strafflagen 
(627 /1996), vilken trädde i kraft den l sep
tember 1996. I förordningen finns en uttöm
mande forteckning över de överenskommel
ser och de i dessa överenskommelser nämn
da brotten som universalprincipen tillämpas 
på. Enligt l § l mom. 6 punkten skall som 
internationella brott räknas: sådant trafiksa
botage, grovt sabotage, forberedelse av all
mänfarligt brott eller annan straffbar gärning 
som skall anses vara brott enligt konventio
nen om förebyggande av olagliga handlingar 
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mot säkerheten inom den civila luftfarten. 
Enligt forordningens l § 2 mom. anses ock
så straffbart forsök eller straffbar delaktighet 
i brott som internationellt brott. 

Om utlämnande av gärningsman från Fin
land bestäms i lagen om utlämning for brott 
( 456/1970). Enligt 4 § l m om. kräver ett 
utlämnande från Finland att man för brottet i 
fråga kan dömas till fängelse i mer än ett år. 
Detta krav uppfylls inte i fråga om samtliga 
de brott som eventuellt kunde straffas i Fin
land då någon "omintetgör de servicefunk
tioner som finns på flygplatsen". straffet för 
t.ex. störande av trafiken är endast böter el
ler fängelse i högst sex månader. 

Artikel 8.3 i Montrealkonventionen forut
sätter dock att utlämning för brott sker enligt 
bestmmelserna i den statens lagstiftning hos 
vilken utlämning begärs. Enligt artikel III i 
tilläggsprotokollet är utlämning dessutom ett 
alternativ till lagföring av brottet. Den finska 
utlämningslagstiftningen strider sålunda inte 
mot Montrealkonventionen och tilläggspro
tokollet 

Artiklarna IV och V i tilläggsprotokollet 
innehåller bestämmelser om undertecknande 
och ratificering av protokollet. 

Enligt artikel V I i tilläggsprotokollet träder 
protokollet i kraft så snart tio av de stater 
som undertecknat protokollet har deponerat 
sina ratifikationsinstrument. Protokollet trä
der i kraft mellan dessa stater den trettionde 
dagen efter den dag då det tionde ratifika
tionsinstrumentet deponerades. För varje stat 
som efter detta datum deponerar sitt ratifika
tionsinstrument träder protokollet i kraft tret
tio dagar efter deponeringen av ratifikation
sinstrumentet. 

Artikel V II i tilläggsprotokollet innehåller 
bestämmelser om anslutning av sådana stater 
som inte har undertecknat det. 

Enligt artikel V III kan varje stat som är 
part i protokollet säga upp det genom skrift
lig underrättelse till depositarien. Uppsäg
ningstiden är sex månader. En uppsägning 
av protokollet medfor inte i sig en uppsäg
ning av Montrealkonventionen. En uppsäg
ning av Montrealkonventionen medför däre
mot uppsägning av protokollet. 

Artikel IX i tilläggsprotokollet innehåller 
bestämmelser om depositariens åligganden. 

2. Ikraftträdande 

Protokollet for bekämpande av våldsbrott 

på flygplatser som används för civil luftfart i 
internationell trafik har trätt i kraft interna
tionellt den 6 augusti 1989. För en stat som 
deponerar sitt ratifikationsinstrument efter 
detta datum träder protokollet i kraft trettio 
dagar efter deponeringen av ratifikationsin
strumentet. 

3. Behovet av riksdagens samtycke 

Den straffrättsliga legalitetsprincipens vik
tigaste beståndsdelar finns inskrivna i 6 a § 
regeringsformen (969/1995). Till dessa hör 
kravet att gärningar som skall straffas som 
brott måste inskrivas i lag. Detta innebär att 
en internationell utfästelse, enligt vilken Fin
land förbinder sig att kriminalisera någon 
handling eller några handlingar, hör till om
rådet för lagstiftningen och kräver riksda
gens samtycke. 

Enligt artikel Il i tilläggsprotokollet ror
binder sig en fördragsslutande stat att krimi
nalisera de handlingar som anges i artikeln 
och enligt artikel III förbinder sig en för
dragsslutande stat till en bestämmelse som 
gäller det straffrättsliga tillämpningsområdet. 
Detta betyder att artiklarna II och III i till
läggsprotokollet innehåller bestämmelser 
som i fråga om sitt sakinnehåll har satts i 
kraft i samband med det andra skedet av 
totalrevideringen av strafflagen (578/1995) 
genom bestämmelserna om trafiksabotage 
och grovt sabotage i 34 kap. strafflagen 
samt genom revideringen av tillämpnings
området för den finska strafflagen 
( 6*6/1996). 

A ven om sakinnehållet i den finska straf
flagstiftningen numera motsvarar förpliktel
serna enligt tilläggsprotokollet, rorutsätter 
godkännandet av protokollet att riksdagen 
lämnar sitt samtycke, eftersom protokollet 
innehåller bestämmelser som hör till områ
det för lagstiftningen. Detta motsvarar 
grundlagsutskottets ståndpunkt i utlåtandet 
GrUU 19/1995 rd. Enligt detta skall det ut
tryckligen vara riksdagen som fattar beslutet 
om att anta en överenskommelse när man 
använder en ikraftträdandelag med sakinne
håll. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i 
enlighet med 33 § regeringsformen !oreslås, 

att Riksdagen godkänner de bestäm
melser som kräver Riksdagens sam
tycke i det den 24 februari 1988 in-
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gångna protokollet för bekämpande av 
våldsbrott på flygplatser som används 
för civil luftfart i internationell trqfik. 

Helsingfors den 19 december 1997 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

5 

Utrikesminister Tarja Halonen 
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(Översättning) 

PROTOKOLL 
FÖR BEKÄMPANDE AV 

VÅLDSBROTT PÅ FLYGPLATSER 
SOM ANV ÄNDS FÖR CIVIL 

LUFTFART I INTERNATIONELL 
TRAFIK T 

tillägg till konventionen om förebyggande 
av olagliga handlingar mot säkerheten inom 

den civila luftfarten, undertecknad i 
Montreal den 23 september 1971 

De stater som är parter i detta protokoll 
vilka beaktar att rättsstridiga våldshand

lingar, som utgör eller är ägnade att utgöra 
en fara får säkerheten får personer på flyg
platser som används för civil luftfart i inter
nationell trafik eller som äventyrar en säker 
drift av dessa flygplatser, undergräver för
troendet hos världens folk för säkerheten vid 
sådana flygplatser och för alla stater innebär 
ett hinder får en säker och välordnad drift 
av den civila luftfarten, 

vilka beaktar att förekomsten av sådana 
handlingar väcker stor oro inom det interna
tionella samfundet och att det, för att 
motverka sådana handlingar, föreligger ett 
starkt behov av att ombesörja lämpliga åt
gärder för att kunna bestraffa personer som 
begått sådana handlingar, 

vilka beaktar nödvändigheten av att anta 
tilläggsbestämmelser till dem som finns i 
konventionen om förebyggande av olagliga 
handlingar mot säkerheten inom den civila 
luftfarten, undertecknad i Montreal den 23 
september 1971, för att komma till rätta med 
sådana rättsstridiga våldshandlingar på flyg
platser som används får civil luftfart i inter
nationell trafik, 

har kommit överens om följande: 

Artikel I 

Detta protokoll utgör ett tillägg till kon
ventionen om förebyggande av olagliga 
handlingar mot den civila luftfarten, under
tecknad i Montreal den 23 september 1971 
(här nedan kallad konventionen) och, såvitt 
gäller stater som är parter i detta protokoll, 
konventionen och protokollet skall läsas och 
tolkas tillsammans som ett enda instrument. 

PROTOCOL 
FOR THE SUPPRESSION OF UN

LAWFUL ACTS OF VIOLENCE AT 
AIRPORTS SERVING INTERNA

TIONAL CIVIL A VIA TION 

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

Safety of Civil A viation, Don e at Montreal 
on 23 September 1971 

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

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

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

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

have agreed as follows: 

Article I 

This Protocol supplements the Convention 
for the Suppression of Unlawful Acts 
against the Safety of Civil A viatio n, don e at 
Montreal on 23 September 1971 (hereinafter 
referred to as "the Convention"), and, as 
between the Parties to this Protocol, the 
Convention and the Protocol shall be read 
and interpreted together as one single instru
ment. 
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Artikel II 

l. I artikel l i konventionen skall följande 
tilläggas som nytt stycke l bis: 

"l bis. En brottslig handling begår den 
som rättsstridigt och uppsåtligen med använ
dande av något råremål, ämne eller vapen: 

a) på en flygplats som används för civil 
luftfart i internationell trafik mot någon per
son Iåretar en våldshandling som förorsakar 
eller är ägnad att förorsaka allvarlig skada 
eller dödsfall, eller 

b) förstör eller allvarligt skadar anordning
ar som hör till en flygplats som används för 
civil luftfart i internationell trafik eller ett 
luftfartyg som inte är i trafik men som är 
uppställt på flygplatsen, eller som omintet
gör de servicefunktioner som finns på flyg
platsen, 

om gärningen äventyrar eller är ägnad att 
äventyra säkerheten vid flygplatsen." 

2. I punkt 2 a i artikel l i konventionen 
skall röljande införas efter orden "l stycket": 

"eller l stycket bis". 

Artikel III 

I artikel 5 i konventionen skall följande 
tilläggas som stycke 2 bis: 

"2 bis. En fördragsslutande stat skall vid
are vidta de åtgärder som fordras för att sta
ten skall kunna utöva sin domsrätt beträffan
de brott som anges i artikel 1.1 bis, samt, 
såvitt gäller dessa brott, artikel 1.2, när den 
misstänkte finns inom dess område och ej 
utlämnas enligt bestämmelserna i artikel 8 
till den i punkt l a av denna artikel angivna 
staten". 

Artikel IV 

Detta protokoll skall vara öppet för under
tecknande i Montreal den 24 februari 1988 
av de stater som deltagit i den internationel
la lufträttskonferensen i Montreal den 9-24 
februari 1988. Efter den l mars 1988 skall 
protokollet vara öppet för undertecknande av 
alla stater i London, Moskva, Washington 
och Montreal till dess det träder i kraft i 
enlighet med artikel VI. 

Article II 

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

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

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

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

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

2. In paragraph 2 a) of Article l of the 
Convention, the following words shall be 
inserted after the w ords "paragraph l": 

"or paragraph l bis". 

Article III 

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

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

Article IV 

This Protocol shall be open for signature 
at Montreal on 24 February 1988 by States 
partkipating in the International Conference 
on Air Law heJd at Montreal from 9 to 24 
February 1988. After l March 1988, the 
Protocol shall be open for signature to all 
States in London, Moscow, Washington and 
Montreal, until it enters into force in accor
dance with Article VI. 
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Artikel V 

l. Detta protokoll skall ratificeras av de 
stater som undertecknat det. 

2. En stat som inte är part i konventionen 
får ratificera detta protokoll, om den samti
digt ratificerar eller ansluter sig till konven
tionen i enlighet med dess artikel 15. 

3. Ratifikationsinstrument skall deponeras 
hos regeringarna Socialistiska Rådsrepu
blikernas Förbund, Förenade Konungariket 
Storbritannien och Nordirland och Amerikas 
Förenta Stater eller hos Internationella civila 
luftfartsorganisationen, vilka härigenom ut
ses till depositarier. 

Artikel VI 

l. Så snart tio av de stater som underteck
nat detta protokoll har deponerat sina ratifi
kationsinstrument avseende protokollet, trä
der det i kraft mellan dem den trettionde 
dagen efter den dag då det tionde ratifika
tionsinstrumentet deponerades. För varje stat 
som efter detta datum deponerar sitt ratifika
tionsinstrument träder protokollet i kraft tret
tio dagar efter deponeringen av ratifikation
sinstrumentet. 

2. Så snart detta protokoll träder i kraft 
skall det registreras av depositarierna enligt 
artikel l 02 i Förenta Nationernas stadga 
samt enligt artikel 83 i konventionen angå
ende internationell civil luftfart (Chicago 
1944). 

Artikel VII 

l. Detta protokoll skall efter ikraftträdande 
vara öppet för anslutning av varje stat som 
inte har undertecknat det. 

2. En stat som inte är part i konventionen 
får ansluta sig till detta protokoll, om den 
samtidigt ratificerar eller ansluter sig till 
konventionen i enlighet med dess artikel 15. 

3. Anslutningsinstrument skall deponeras 
hos depositarierna och anslutningen träder i 
kraft den trettionde dagen efter deponering
en. 

Artikel VIII 

l. En stat som är part i detta protokoll kan 
säga upp det genom skriftlig underrättelse 

Article V 

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

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

3. Instruments of ratification s hall be de
posited with the Governments of the Union 
of the Soviet Socialist Republics, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern !re
land and the United States of America or 
with the International Civil A viation Or
ganization, which are hereby designated the 
Depositaries. 

Article VI 

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

2. As soon as this Protocol enters into for
ce, it shall be registered by the Depositades 
pursuant to Article l 02 of the Charter of the 
United Nations and pursuant to Article 83 of 
the Convention on International Civil Av
iation (Chicago, 1944 ). 

Article VII 

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

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

3. Instruments of accession shall be de
posited with the Depositaides and accession 
shall take effect on the thirtieth day after the 
deposit. 

Article VIII 

l. Any Party to this Protocol may denoun
ce it by written notification addressed to the 
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ställd till depositarierna. 
2. En uppsägning träder i kraft sex må

nader efter den dag då depositarierna motta
git underrättelsen. 

3. Uppsägningen av detta protokoll skall 
inte i sig medföra uppsägning av konventio
nen. 

4. Uppsägning av konventionen av en stat, 
som är part i konventionen sådan den är 
kompletterad med detta protokoll, skall även 
medföra uppsägning av protokollet. 

Artikel IX 

l. Depositarierna skall utan dröjsmål un
derrätta alla stater som har undertecknat och 
anslutit sig till detta protokoll och alla stater 
som har undertecknat och anslutit sig till 
konventionen 

a) om dagen för varje undertecknande och 
dagen för deponeringen av varje ratifika
tions- eller anslutningsinstrument till detta 
protokoll och 

b) om mottagandet av varje underrättelse 
om uppsägning av detta protokoll och dagen 
för detta. 

2. Depositaderna skall även underrätta de 
stater som avses i stycke l om dagen för 
detta protokolls ikraftträdande i enlighet med 
artikel VI. 

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har un
dertecknade ombud, därtill vederbörligen 
befullmäktigade av sina regeringar, under
tecknat detta protokoll. 

SOM SKEDDE i Montreal den 24 februari 
1988, i fyra exemplar, vart och ett avfattat 
på engelska, franska, ryska och spanska, 
vilka fyra språk är lika giltiga. 
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Depositaries. 
2. Denunciation shall take effect six 

months following the date on which notifi
cation is received by the Depositaries. 

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

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

Article IX 

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

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

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

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

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

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




