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Republikens presidents förordning

Nr 38

om sättande i kraft av protokollet om ändring av artikel 56 i konventionen angående
internationell civil luftfart

Given i Helsingfors den 2 juni 2006

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
Det i Montreal den 6 oktober 1989

uppgjorda protokollet om ändring av artikel
56 i konventionen angående internationell
civil luftfart (FördrS 11/1949), vilket repu-
blikens president godkänt den 9 mars 1990
och beträffande vilket ratifikationsinstrumen-
tet har deponerats hos generalsekreteraren för
Internationella civila luftfartsorganisationen
den 11 april 1990, gäller från och med den

18 april 2005 så som därom har överens-
kommits.

2 §
Bestämmelserna i protokollet gäller som

förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 7 juni

2006.

Helsingfors den 2 juni 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Susanna Huovinen

13—2006 899113
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(Översättning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
om en ändring av artikel 56 i konventio-
nen angående internationell civil luftfart 

 
 

undertecknat i Montreal den 6 oktober  
1980 

 
Internationella civila luftfartsorganisatio-

nens församling,  
som har sammanträtt till sitt tjugosjunde 

möte i Montreal den 6 oktober 1989,  
som har konstaterat att det är en allmän 

önskan bland de fördragsslutande staterna 
att utvidga luftfartskommissionens samman-
sättning, 

som har ansett att det är motiverat att öka 
medlemsantalet i det nämnda organet från 
femton till nitton medlemmar, och  

som har ansett att det i detta syfte är nöd-
vändigt att ändra konventionen angående in-
ternationell civil luftfart, som ingicks i Chi-
cago den 7 december 1944,  

1. godkänner i enlighet med bestämmel-
serna i artikel 94 a) i konventionen följande 
föreslagna ändring av sagda konvention: 

 
”i artikel 56 ersätts uttrycket ’femton med-

lemmar’ med uttrycket ’nitton medlem-
mar’.”  

2. preciserar att i enlighet med bestäm-
melserna i artikel 94 a) i sagda konvention 
träder den ovan nämnda ändringen i kraft 
när hundraåtta medlemsstater har ratificerat 
protokollet, och  

 
3. beslutar att generalsekreteraren för In-

ternationella civila luftfartsorganisationen 
skall upprätta ett protokoll på engelska, 
franska, ryska och spanska språken, vilka 

PROTOCOL 
 
relating to an amendment to Article 56of 

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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alla texter är lika giltiga, och vilket innehål-
ler den ovan nämnda ändringen samt följan-
de bestämmelser: 

 
a) Protokollet undertecknas av försam-

lingens ordförande och dess generalsekrete-
rare. 

b) Protokollet är öppet för ratificering av 
varje stat som har ratificerat eller anslutit sig 
till konventionen angående internationell ci-
vil luftfart. 

c) Ratifikationsinstrumenten skall depone-
ras hos Internationella civila luftfartsorgani-
sationen. 

d) För de stater som har ratificerat proto-
kollet träder det i kraft den dag då det hund-
raåttonde ratifikationsinstrumentet har de-
ponerats. 

 
e) Generalsekreteraren skall omedelbart 

underrätta samtliga fördragsslutande stater 
om dagen för deponering av varje ratifika-
tionsinstrument till protokollet.  

f) Generalsekreteraren skall omedelbart 
underrätta samtliga stater som är parter i 
konventionen om dagen för protokollets 
ikraftträdande.  

g) För fördragsslutande stater som ratifice-
rar protokollet efter ovan nämnda dag, trä-
der det i kraft då den fördragsslutande staten 
har deponerat sitt ratifikationsinstrument 
hos Internationella civila luftfartsorganisa-
tionen.  

I enlighet med ovan nämnda beslut av för-
samlingen  

har organisationens generalsekreterare 
upprättat detta protokoll.  

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. 

 
Till bekräftelse av detta har ordföranden 

och generalsekreteraren vid det ovan nämn-
da tjugosjunde mötet med Internationella 
civila luftfartsorganisationens församling, 
därtill vederbörligen befullmäktigade av 
församlingen, undertecknat detta protokoll. 
 

Som skedde i Montreal den 6 oktober 
1989 i ett enda exemplar på engelska, frans-
ka, ryska och spanska språken, vilka alla 
texter är lika giltiga. Detta protokoll skall 
vara deponerat i Internationella civila luft-
fartsorganisationens arkiv och organisatio-
nens generalsekreterare skall sända bestyrk-

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 
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ta avskrifter av det till samtliga stater som 
är parter i den i Chicago den 7 december 
1944 ingångna konventionen angående in-
ternationell civil luftfart.  
 
 
 
 

A. Alegria 
Ordförande vid det tjugosjunde mötet med 

församlingen 
 
 

S.S. Sidhu 
Generalsekreterare 

Organization, and certified copies thereof 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET 

 

Nr 38, ½ ark 
 

EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2006                        EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA                         ISSN 0787-3239 

 


