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Tasavallan presidentin asetus

N:o 38

kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 56 artiklan muutosta koskevan pöytäkir-
jan voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Montrealissa 6 päivänä lokakuuta 1989

tehdyn kansainvälisen siviili-ilmailun yleis-
sopimuksen (SopS 11/1949) 56 artiklan muu-
tosta koskeva pöytäkirja, jonka Tasavallan
presidentti on hyväksynyt 9 päivänä maalis-
kuuta 1990 ja jota koskeva ratifioimiskirja on
talletettu Kansainvälisen siviili-ilmailujärjes-
tön pääsihteerin huostaan 11 päivänä huhti-
kuuta 1990, on voimassa 18 päivästä huhti-
kuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä

kesäkuuta 2006.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

13—2006 899113
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(Suomennos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopi-

muksen 56 artiklaa koskeva  
 

PÖYTÄKIRJA 
 
 
allekirjoitettu Montrealissa 6 päivänä lo-

kakuuta 1989 
 

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 
yleiskokous,  

joka on kokoontunut 27:nteen istuntoonsa 
Montrealiin 6 päivänä lokakuuta 1989, 

on todennut, että sopimusvaltioiden ylei-
senä toiveena on laajentaa ilmailukomission 
jäsenistöä, 

on nähnyt asianmukaiseksi lisätä tuon toi-
mielimen jäsenmäärää viidestätoista yhdek-
sääntoista, ja 

on nähnyt tarpeelliseksi muuttaa Chica-
gossa joulukuun 7 päivänä 1944 tehtyä kan-
sainvälistä siviili-ilmailun yleissopimusta 
edellä mainitussa tarkoituksessa, 

1. hyväksyy kyseisen yleissopimuksen 
94a) artiklan määräysten mukaisesti tähän 
yleissopimukseen tehdyn seuraavan muu-
tosehdotuksen: 

” Yleissopimuksen 56 artiklassa sanonta 
′viisitoista jäsentä′ korvataan sanonnalla 
′yhdeksäntoista jäsentä′.” 

2. täsmentää, että kyseisen yleissopimuk-
sen 94a) artiklan määräysten mukaisesti 
edellä mainittu muutos tulee voimaan, kun 
satakahdeksan jäsenvaltiota on ratifioinut 
pöytäkirjan; ja 

 
3. päättää, että kansainvälisen siviili-

ilmailujärjestön pääsihteeri laatii englannin-, 
ranskan-, venäjän- ja espanjankielisen pöy-
täkirjan, jonka tekstit ovat yhtä todistusvoi-

PROTOCOL 
 

relating to an amendment to Article 56 
of the Convention on International Civil 

Aviation 
 

signed at Montreal on 6 October 1989 
 

 
the assembly of the international civil 

aviation organization 
having met in its Twenty-seventh Session 

at Montreal on 6 Octover 1989, 
having noted that it is the general desire of 

Contractiong States to enlarge the member-
ship of the Air Navigation Commission, 

having considered it proper to increase the 
membership of that body from fifteen to 
nineteen, and 

having considered it necessary to amend, 
for the purpose aforesaid, the Convention on 
International Civil Aviation done at Chicago 
on the sevent day of December 1944, 

1. approves, in accordance with the provi-
sions of Article 94 (a) of the Convention 
aforesaid, the following proposed amend-
ment to the said Convention: 

“In Article 56 of the Convention the ex-
pression “fifteen members” shall be repal-
ced by “nineteen members”.” 

2. specifies, pursuant to the provisions of 
the said Article 94 (a) of the said Conven-
tion, one hundred and eight as the number of 
Contracting States upon whose ratification 
the aforesaid amendment shall come into 
force; and 

3. resolves that the Secretary General of 
the International Civil Aviation Organiza-
tion shall draw up a Protocol, in the English, 
French, Russian and Spanish languages, 
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maiset ja joka käsittää edellä mainitun muu-
toksen sekä jäljempänä olevat seikat: 

 
 
a) Pöytäkirjan allekirjoitettavat yleiskoko-

uksen puheenjohtaja ja sen pääsihteeri. 
 
b) Pöytäkirja on avoinna ratifioimista var-

ten kaikille valtioille, jotka ovat ratifioineet 
kyseisen kansainvälisen siviili-ilmailun 
yleissopimuksen tai liittyneet siihen, 

c) Ratifioimiskirjat talletetaan kansainvä-
lisen siviili-ilmailujärjestön huostaan. 

 
d) Pöytäkirja tulee voimaan sen ratifioi-

neiden valtioiden osalta päivänä, jona sa-
daskahdeksas ratifioimiskirja on talletettu. 

 
 
e) Pääsihteeri ilmoittaa välittömästi kaikil-

le sopimusvaltioille kunkin pöytäkirjaa kos-
kevan ratifioimiskirjan tallettamispäivästä. 

 
f) Pääsihteeri ilmoittaa välittömästi kaikil-

le kyseisen yleissopimuksen osapuolina ole-
ville valtioille pöytäkirjan voimaantulopäi-
västä. 

g) Kunkin sopimusvaltion osalta, joka ra-
tifioi pöytäkirjan edellä mainitun päivän jäl-
keen, se tulee voimaan sopimusvaltion talle-
tettua ratifioimiskirjansa kansainvälisen si-
viili-ilmailujärjestön huostaan. 

 
Täten yleiskokouksen edellämainitun pää-

töksen mukaisesti  
järjestön pääsihteeri on laatinut tämän 

pöytäkirjan. 

each of which shall be of equal authencity, 
embodying the amendment above-
mentioned and the matters hereinafter ap-
pearing: 

a) The Protocol shall be signed by the 
President of the Assembly and its Secretary 
General. 

b) The Protocol shall be open to ratifica-
tion by any State which has ratified or ad-
hered to the said Convention on Interna-
tional Civil Aviation. 

c) The instruments of ratification shall be 
deposited with the International Civil Avia-
tion Organization. 

d) The Protocol shall come into force in 
respect of the States that have ratified it on 
the date on which the one hundred and 
eighth instrument of ratification is so depos-
ited. 

e) The Secretary General shall immedi-
ately notify all Contracting States of the date 
of deposit of each ratification of the Proto-
col. 

f) The Secretary General shall immadi-
ately notify all States parties to the said 
Convention of the date on which the Proto-
col comes into force. 

g) With respect to any Contracting State 
ratifiying the Protocol after the date afore-
said, the Protocol shall come into force upon 
deposit of its instrument of ratification with 
the International Civil Aviation Organiza-
tion. 

Consequently, pursuant to the aforesaid 
action of the Assembly, 

This Protocol has been drawn up by the 
Secretary General of the Organization. 

 
Tämän vakuudeksi edellämainitun kan-

sainvälisen siviili-ilmailujärjestön yleisko-
kouksen 27:nnen istunnon puheenjohtaja ja 
pääsihteeri, yleiskokouksen siihen valtuut-
tamina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytä-
kirjan. 

 
Tehty Montrealissa lokakuun 6 päivänä 

1989 yhtenä englannin-, ranskan-, venäjän- 
ja espanjankielisenä asiakirjana, jonka teks-
tit ovat yhtä todistusvoimaiset. Pöytäkirja 
talletetaan kansainvälisen siviili-ilmailu-
järjestön arkistoon, ja järjestön pääsihteeri 
toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset 
kaikille Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 

In witness whereof, the President and the 
Secretary General of the aforesaid Twenty-
seventh Session of the Assembly of the In-
ternational Civil Aviation Organization, be-
ing authorized thereto by the Assembly, 
sign this Protocol. 
 

Done at Montreal on the sixth day of Oc-
tober of the year one thousand nine hundred 
and eighty-nine, in a single document in the 
English, French, Russian and Spanish lan-
guages, each text being equally authentic. 
This Protocol shall remain deposited in the 
archives of the International Civil Aviation 
Organization, and certified copies thereof 
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1944 tehdyn kansainvälisen siviili-ilmailun 
yleissopimuksen sopimuspuolille. 
 
 
 
 
 

A. Alegria 
Yleiskokouksen 27. istunnon puheenjohtaja 
 
 
 

S.S. Sidhu 
Pääsihteeri 

shall be transmitted by the Secretary Gen-
eral of the Organization to all States parties 
to the Convention on International Civil 
Aviation done at Chicago on the seventh 
day of December 1944. 
 
 

A. Alegria 
President of the Twenty-seventh Session of 

the Assembly 
 
 

S.S. Sidhu 
Secretary General 
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