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(Finlands författningssamlings nr 705/2021)

Statsrådets förordning
om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt be-

sittningstagande av luftfartyg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 3 § i lagen om det kom-
pletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande
av luftfartyg (535/2021):

1 §
Det i Peking den 10 september 2010 upprättade kompletterande protokollet till konven-

tionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg träder i kraft den 1 au-
gusti 2021 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 18 maj 2021 och av republikens president
den 18 juni 2021. Anslutningsinstrumentet har deponerats hos Internationella civila luft-
fartsorganisationens generalsekreterare den 28 juni 2021.

2 §
I samband med deponeringen av anslutningsinstrumentet har Finland lämnat följande

meddelande och följande förklaring:
Finland lämnar ett meddelande enligt artikel XXII a i protokollet om att Finland i en-

lighet med artikel 4.2 i Haagkonventionen i dess ändrade lydelse enligt 2010 års Peking-
protokoll utsträcker sin jurisdiktion till fall där brottet har begåtts mot en finsk medborgare
och till fall där brottet har begåtts av en statslös person som har sin vanliga vistelseort
inom finskt territorium.

Finland lämnar en förklaring enligt artikel XXII b i protokollet om att Finland tillämpar
bestämmelserna i artikel 1.3 d i Haagkonventionen i dess ändrade lydelse enligt 2010 års
Pekingprotokoll i enlighet med de principer i sin straffrätt som rör ansvarsfrihet på grund
av familjerelationer.

3 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som

förordning.

4 §
Lagen om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt

besittningstagande av luftfartyg (535/2021) träder i kraft den 1 augusti 2021.

5 §
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
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Helsingfors den 8 juli 2021

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Lagstiftningsråd Sari Mäkelä
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Fördragstext

 

KOMPLETTERANDE PROTOKOLL 
TILL KONVENTIONEN OM FÖRHIND-
RANDE AV OLAGLIGT BESITTNINGS-
TAGANDE AV LUFTFARTYG 

PROTOCOL SUPPLEMENTARY TO THE 
CONVENTION FOR THE SUPPRESSION 
OF UNLAWFUL SEIZURE OF AIR-
CRAFT 

DE STATER SOM ÄR PARTER I DETTA 
PROTOKOLL, 

THE STATES PARTIES TO THIS PRO-
TOCOL, 

SOM ÄR DJUPT OROADE över de tillta-
gande olagliga handlingarna mot den civila 
luftfarten i hela världen, 

 

DEEPLY CONCERNED about the world-
wide escalation of unlawful acts against civil 
aviation; 

SOM ERKÄNNER att nya typer av hot mot 
den civila luftfarten gör att staterna måste 
vidta nya gemensamma åtgärder och tillämpa 
nya samarbetsmetoder, och 

RECOGNIZING that new types of threats 
against civil aviation require new concerted 
efforts and policies of cooperation on the part 
of States; and 

SOM ANSER att det för att bättre kunna 
hantera dessa hot är nödvändigt att anta kom-
pletterande bestämmelser till den i Haag den 
16 december 1970 undertecknade konvent-
ionen om förhindrande av olagligt besittning-
stagande av luftfartyg för att bekämpa olagligt 
besittningstagande eller utövande av kontroll 
över luftfartyg och för att öka dess ändamåls-
enlighet, 

BELIEVING that in order to better address 
these threats, it is necessary to adopt provi-
sions supplementary to those of the Conven-
tion for the Suppression of Unlawful Seizure 
of Aircraft signed at The Hague on 16 Decem-
ber 1970, to suppress unlawful acts of seizure 
or exercise of control of aircraft and to im-
prove its effectiveness; 

HAR ENATS OM FÖLJANDE: 
 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

Artikel I Article I 

Detta protokoll kompletterar den i Haag den 
16 december 1970 undertecknade konvent-
ionen om förhindrande av olagligt besittning-
stagande av luftfartyg (nedan ”konvent-
ionen”). 

This Protocol supplements the Convention 
for the Suppression of Unlawful Seizure of 
Aircraft, signed at The Hague on 16 Decem-
ber 1970 (hereinafter referred to as “the Con-
vention”). 

Artikel II Article II 

Artikel 1 i konventionen ska ersättas med 
följande: 

”Artikel 1 

Article 1 of the Convention shall be replaced 
by the following: 

“Article 1 
1. En brottslig handling begår den som rätts-

stridigt och uppsåtligen tar ett luftfartyg i tra-
fik i besittning eller utövar kontroll över detta 

1. Any person commits an offence if that 
person unlawfully and intentionally seizes or 
exercises control of an aircraft in service by 
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genom våld eller hot om våld, genom tvång, 
genom hot av annat slag eller genom tekniska 
hjälpmedel. 

force or threat thereof, or by coercion, or by 
any other form of intimidation, or by any tech-
nological means. 

2. En brottslig handling begår även den som 2. Any person also commits an offence if 
that person: 

a) hotar med att begå ett sådant brott som 
avses i punkt 1, eller 

(a) makes a threat to commit the offence set 
forth in paragraph 1 of this Article; or 

b) rättsstridigt och uppsåtligen låter någon ta 
emot ett sådant hot, 

(b) unlawfully and intentionally causes any 
person to receive such a threat, 

under omständigheter som tyder på att hotet 
är trovärdigt. 

under circumstances which indicate that the 
threat is credible. 

3. En brottslig handling begår även den som 3. Any person also commits an offence if 
that person: 

a) försöker begå ett sådant brott som avses i 
punkt 1, 

(a) attempts to commit the offence set forth 
in paragraph 1 of this Article; or 

b) organiserar eller styr andra att begå ett 
brott som avses i punkt 1, 2 eller 3 a, eller 

(b) organizes or directs others to commit an 
offence set forth in paragraph 1, 2 or 3 (a) of 
this Article; or 

c) medverkar som medgärningsman till ett 
brott som avses i punkt 1, 2 eller 3 a, eller 

(c) participates as an accomplice in an of-
fence set forth in paragraph 1, 2 or 3 (a) of this 
Article; or 

d) rättsstridigt och uppsåtligen hjälper nå-
gon annan att undvika undersökning, åtal eller 
straff, med vetskap om att personen har före-
tagit en handling som utgör ett brott enligt 
punkt 1, 2, 3 a, 3 b eller 3 c eller att personen 
är efterlyst av de brottsbekämpande myndig-
heterna för att åtalas för ett sådant brott eller 
har dömts för ett sådant brott. 

(d) unlawfully and intentionally assists an-
other person to evade investigation, prosecu-
tion or punishment, knowing that the person 
has committed an act that constitutes an of-
fence set forth in paragraph 1, 2, 3 (a), 3 (b) or 
3 (c) of this Article, or that the person is 
wanted for criminal prosecution by law en-
forcement authorities for such an offence or 
has been sentenced for such an offence. 

4. Varje part ska, om uppsåt föreligger, oav-
sett om någon verkligen begår eller försöker 
begå något av de brott som avses i punkt 1 el-
ler 2, även betrakta någon eller båda av föl-
jande handlingar som brott: 

4. Each State Party shall also establish as of-
fences, when committed intentionally, 
whether or not any of the offences set forth in 
paragraph 1 or 2 of this Article is actually 
committed or attempted, either or both of the 
following: 

a) att med en eller flera andra personer 
komma överens om att begå ett brott som av-
ses i punkt 1 eller 2 och, om så krävs enligt 
nationell lagstiftning, som inbegriper en hand-
ling som någon av deltagarna företar i syfte att 
främja genomförandet av överenskommelsen, 
eller 

(a) agreeing with one or more other persons 
to commit an offence set forth in paragraph 1 
or 2 of this Article and, where required by na-
tional law, involving an act undertaken by one 
of the participants in furtherance of the agree-
ment; or 

b) att på något annat sätt medverka till att en 
grupp personer som handlar med ett gemen-
samt syfte begår ett eller flera av de brott som 
avses i punkt 1 eller 2, så att medverkan sker 
antingen 

(b) contributing in any other way to the 
commission of one or more offences set forth 
in paragraph 1 or 2 of this Article by a group 
of persons acting with a common purpose, and 
such contribution shall either: 
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i) i syfte att främja gruppens allmänna 

brottsliga verksamhet eller ändamål, när verk-
samheten eller ändamålet inbegriper något av 
de brott som avses i punkt 1 eller 2, eller 

(i) be made with the aim of furthering the 
general criminal activity or purpose of the 
group, where such activity or purpose in-
volves the commission of an offence set forth 
in paragraph 1 or 2 of this Article; or 

ii) med vetskap om gruppens avsikt att begå 
något av de brott som avses i punkt 1 eller 2.” 

(ii) be made in the knowledge of the inten-
tion of the group to commit an offence set 
forth in paragraph 1 or 2 of this Article.” 

Artikel III Article III 

Artikel 2 i konventionen ska ersättas med 
följande: 

”Artikel 2 

Article 2 of the Convention shall be replaced 
by the following: 

“Article 2 
Varje part förbinder sig att belägga de brott 

som avses i artikel 1 med stränga straff.” 
Each State Party undertakes to make the of-

fences set forth in Article 1 punishable by se-
vere penalties.” 

Artikel IV Article IV 

Följande ska fogas till konventionen som ar-
tikel 2a: 

”Artikel 2a 

The following shall be added as Article 2 bis 
of the Convention: 

“Article 2 bis 
1. Varje part får, i överensstämmelse med 

sina nationella rättsprinciper, vidta de åtgärder 
som fordras för att möjliggöra att en juridisk 
person som befinner sig inom dess område el-
ler är bildad i enlighet med dess lagstiftning 
ställs till ansvar när en person som är ansvarig 
för ledningen eller kontrollen av denna juri-
diska person, i den egenskapen, har begått ett 
sådant brott som avses i artikel 1. Den juri-
diska personens ansvar kan vara straffrättsligt, 
civilrättsligt eller administrativt. 

1. Each State Party, in accordance with its 
national legal principles, may take the neces-
sary measures to enable a legal entity located 
in its territory or organized under its laws to 
be held liable when a person responsible for 
management or control of that legal entity has, 
in that capacity, committed an offence set 
forth in Article 1. Such liability may be crim-
inal, civil or administrative. 

2. Sådant ansvar ska inte inverka på det 
straffrättsliga ansvaret hos de enskilda perso-
ner som har begått brotten. 

2. Such liability is incurred without preju-
dice to the criminal liability of individuals 
having committed the offences. 

3. Om en part vidtar de åtgärder som fordras 
för att göra en juridisk person ansvarig i enlig-
het med punkt 1, ska den sträva efter att se till 
att de straffrättsliga, civilrättsliga eller admi-
nistrativa påföljder som tillämpas är effektiva, 
proportionella och avskräckande. Sådana på-
följder får innefatta ekonomiska påföljder.” 

3. If a State Party takes the necessary 
measures to make a legal entity liable in ac-
cordance with paragraph 1 of this Article, it 
shall endeavour to ensure that the applicable 
criminal, civil or administrative sanctions are 
effective, proportionate and dissuasive. Such 
sanctions may include monetary sanctions.” 

Artikel V Article V 

1. Artikel 3.1 i konventionen ska ersättas 
med följande: 

”Artikel 3 

1. Article 3, paragraph 1, of the Convention 
shall be replaced by the following: 

“Article 3 
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1. Vid tillämpning av denna konvention an-

ses ett luftfartyg vara i trafik från det ögon-
blick då markpersonal eller besättning börjar 
förbereda luftfartyget för en viss bestämd 
flygning till dess att tjugofyra timmar har för-
flutit efter landning. Vid nödlandning ska 
flygningen anses fortsätta till dess att de behö-
riga myndigheterna tar över ansvaret för luft-
fartyget och för personer och egendom om-
bord.” 

1. For the purposes of this Convention, an 
aircraft is considered to be in service from the 
beginning of the pre-flight preparation of the 
aircraft by ground personnel or by the crew for 
a specific flight until twenty-four hours after 
any landing. In the case of a forced landing, 
the flight shall be deemed to continue until the 
competent authorities take over the responsi-
bility for the aircraft and for persons and prop-
erty on board.” 

2. I artikel 3.3 i konventionen ska ”den stat[s 
område], där luftfartyget är registrerat” ersät-
tas med ”luftfartygets registreringsstat”. 

2. In Article 3, paragraph 3, of the Conven-
tion, “registration” shall be replaced by “reg-
istry”. 

3. I artikel 3.4 i konventionen ska ”vilka 
nämnes” ersättas med ”som avses”. 

3. In Article 3, paragraph 4, of the Conven-
tion, “mentioned” shall be replaced by “set 
forth”. 

4. Artikel 3.5 i konventionen ska ersättas 
med följande: 

4. Article 3, paragraph 5, of the Convention 
shall be replaced by the following: 

”5. Trots bestämmelserna i punkt 3 och 4 
tillämpas artiklarna 6, 7, 7a, 8, 8a, 8b och 10 
oberoende av luftfartygets startplats eller fak-
tiska landningsplats, om den som har eller 
misstänks ha begått brottet påträffas i en an-
nan stat än luftfartygets registreringsstat.” 

“5. Notwithstanding paragraphs 3 and 4 of 
this Article, Articles 6, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 8 ter 
and 10 shall apply whatever the place of take-
off or the place of actual landing of the air-
craft, if the offender or the alleged offender is 
found in the territory of a State other than the 
State of registry of that aircraft.” 

Artikel VI Article VI 

Följande ska fogas till konventionen som ar-
tikel 3a: 

”Artikel 3a 

The following shall be added as Article 3 bis 
of the Convention: 

“Article 3 bis 
1. Inget i denna konvention ska inverka på 

de andra rättigheter, skyldigheter eller ansvar 
som stater och enskilda har enligt internation-
ell rätt, särskilt ändamålen och grundsatserna 
i Förenta nationernas stadga, konventionen 
angående internationell civil luftfart och inter-
nationell humanitär rätt. 

1. Nothing in this Convention shall affect 
other rights, obligations and responsibilities of 
States and individuals under international law, 
in particular the purposes and principles of the 
Charter of the United Nations, the Convention 
on International Civil Aviation and interna-
tional humanitarian law. 

2. Denna konvention gäller inte sådan verk-
samhet av väpnade styrkor under en väpnad 
konflikt, med den innebörd dessa termer har i 
internationell humanitär rätt, som regleras av 
sådan rätt, och inte heller verksamhet som ut-
övas av en stats väpnade styrkor då de fullgör 
sina officiella uppgifter, i den utsträckning 
verksamheten regleras av andra regler i inter-
nationell rätt. 

2. The activities of armed forces during an 
armed conflict, as those terms are understood 
under international humanitarian law, which 
are governed by that law are not governed by 
this Convention, and the activities undertaken 
by military forces of a State in the exercise of 
their official duties, inasmuch as they are gov-
erned by other rules of international law, are 
not governed by this Convention. 

3. Bestämmelserna i punkt 2 ska inte tolkas 
så att annars olagliga handlingar tolereras eller 
betraktas som lagenliga, eller så att väckande 

3. The provisions of paragraph 2 of this Ar-
ticle shall not be interpreted as condoning or 
making lawful otherwise unlawful acts, or 
precluding prosecution under other laws.” 
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av åtal med stöd av annan lagstiftning ute-
sluts.” 

Artikel VII Article VII 

Artikel 4 i konventionen ska ersättas med 
följande: 

”Artikel 4 

Article 4 of the Convention shall be replaced 
by the following: 

“Article 4 
1. Varje part ska vidta nödvändiga åtgärder 

för att utsträcka sin jurisdiktion till de brott 
som avses i artikel 1 och till alla andra sådana 
våldshandlingar mot passagerare eller besätt-
ning som den misstänkte har begått i samband 
med brotten i följande fall: 

1. Each State Party shall take such measures 
as may be necessary to establish its jurisdic-
tion over the offences set forth in Article 1 and 
any other act of violence against passengers or 
crew committed by the alleged offender in 
connection with the offences, in the following 
cases: 

a) när brottet har begåtts inom den statens 
område, 

(a) when the offence is committed in the ter-
ritory of that State; 

b) när brottet har begåtts mot eller ombord 
på ett luftfartyg registrerat i den staten, 

(b) when the offence is committed against or 
on board an aircraft registered in that State; 

c) när det luftfartyg ombord på vilket brottet 
har begåtts landar inom den statens område 
med den misstänkte alltjämt ombord, 

(c) when the aircraft on board which the of-
fence is committed lands in its territory with 
the alleged offender still on board; 

d) när brottet har begåtts mot eller ombord 
på ett luftfartyg som hyrts ut utan besättning 
till en hyrestagare som har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe eller, om ett sådant saknas, 
sin vanliga vistelseort i den staten, 

(d) when the offence is committed against or 
on board an aircraft leased without crew to a 
lessee whose principal place of business or, if 
the lessee has no such place of business, 
whose permanent residence is in that State; 

e) när brottet har begåtts av en medborgare i 
den staten. 

(e) when the offence is committed by a na-
tional of that State. 

2. Varje part får också utsträcka sin juris-
diktion till sådana brott i följande fall: 

2. Each State Party may also establish its ju-
risdiction over any such offence in the follow-
ing cases: 

a) när brottet har begåtts mot en medborgare 
i den staten, 

(a) when the offence is committed against a 
national of that State; 

b) när brottet har begåtts av en statslös per-
son som har sin vanliga vistelseort inom den 
statens område. 

(b) when the offence is committed by a 
stateless person whose habitual residence is in 
the territory of that State. 

3. Varje part ska även vidta nödvändiga åt-
gärder för att utsträcka sin jurisdiktion till de 
brott som avses i artikel 1 i de fall då den miss-
tänkte befinner sig inom dess område och par-
ten inte med stöd av artikel 8 utlämnar perso-
nen för brott till någon av de parter som i en-
lighet med tillämpliga punkter i denna artikel 
har utsträckt sin jurisdiktion till dessa brott. 

3. Each State Party shall likewise take such 
measures as may be necessary to establish its 
jurisdiction over the offences set forth in Arti-
cle 1 in the case where the alleged offender is 
present in its territory and it does not extradite 
that person pursuant to Article 8 to any of the 
States Parties that have established their juris-
diction in accordance with the applicable par-
agraphs of this Article with regard to those of-
fences. 

4. Denna konvention utesluter inte utövande 
av straffrättslig jurisdiktion i enlighet med 
nationell lag.” 

4. This Convention does not exclude any 
criminal jurisdiction exercised in accordance 
with national law.” 
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Artikel VIII Article VIII 

Artikel 5 i konventionen ska ersättas med 
följande: 

”Artikel 5 

Article 5 of the Convention shall be replaced 
by the following: 

“Article 5 
De parter som för utförande av flygtransport 

bildar sådana gemensamma organisationer el-
ler internationella företag som använder luft-
fartyg införda i gemensamma eller internat-
ionella register ska på ett ändamålsenligt sätt 
för varje luftfartyg fastställa vilken av dessa 
stater som ska utöva jurisdiktion och anses 
vara registreringsstat vid tillämpningen av 
denna konvention och meddela detta till Inter-
nationella civila luftfartsorganisationens ge-
neralsekreterare, som ska delge alla parter i 
denna konvention detta meddelande.” 

The States Parties which establish joint air 
transport operating organizations or interna-
tional operating agencies, which operate air-
craft which are subject to joint or international 
registration shall, by appropriate means, des-
ignate for each aircraft the State among them 
which shall exercise the jurisdiction and have 
the attributes of the State of registry for the 
purpose of this Convention and shall give no-
tice thereof to the Secretary General of the In-
ternational Civil Aviation Organization who 
shall communicate the notice to all States Par-
ties to this Convention.” 

Artikel IX Article IX 

Artikel 6.4 i konventionen ska ersättas med 
följande: 

”Artikel 6 

Article 6, paragraph 4, of the Convention 
shall be replaced by the following: 

“Article 6 
4. Om en part har gripit en person med stöd 

av denna artikel, ska den omedelbart under-
rätta de parter som har utsträckt sin jurisdikt-
ion till brottet i enlighet med artikel 4.1 och 
som har utsträckt sin jurisdiktion till brottet 
och underrättat depositarien i enlighet med ar-
tikel 4.2 och, om den finner det lämpligt, alla 
andra berörda stater om att personen har gri-
pits och om de omständigheter som motiverar 
gripandet. Den part som verkställer den preli-
minära undersökning som avses i punkt 2 ska 
utan dröjsmål underrätta nämnda parter om 
undersökningsresultatet och ange huruvida 
den avser utöva sin jurisdiktion.” 

4. When a State Party, pursuant to this Arti-
cle, has taken a person into custody, it shall 
immediately notify the States Parties which 
have established jurisdiction under paragraph 
1 of Article 4, and established jurisdiction and 
notified the Depositary under paragraph 2 of 
Article 4 and, if it considers it advisable, any 
other interested States of the fact that such 
person is in custody and of the circumstances 
which warrant that person’s detention. The 
State Party which makes the preliminary en-
quiry contemplated in paragraph 2 of this Ar-
ticle shall promptly report its findings to the 
said States Parties and shall indicate whether 
it intends to exercise jurisdiction.” 

Artikel X Article X 

Följande ska fogas till konventionen som ar-
tikel 7a: 

”Artikel 7a 

The following shall be added as Article 7 bis 
of the Convention: 

“Article 7 bis 
8



52/2021  
 
Den som grips eller är föremål för andra åt-

gärder eller förfaranden med stöd av denna 
konvention ska garanteras en rättvis behand-
ling och åtnjuta alla rättigheter och garantier i 
enlighet med lagstiftningen i den stat där per-
sonen befinner sig och med tillämpliga be-
stämmelser i internationell rätt, däribland in-
ternationell rätt om de mänskliga rättighet-
erna.” 

Any person who is taken into custody, or re-
garding whom any other measures are taken 
or proceedings are being carried out pursuant 
to this Convention, shall be guaranteed fair 
treatment, including enjoyment of all rights 
and guarantees in conformity with the law of 
the State in the territory of which that person 
is present and applicable provisions of inter-
national law, including international human 
rights law.” 

Artikel XI Article XI 

Artikel 8 i konventionen ska ersättas med 
följande: 

”Artikel 8 

Article 8 of the Convention shall be replaced 
by the following: 

“Article 8 
1. De brott som avses i artikel 1 ska i alla de 

avtal om utlämning som redan föreligger mel-
lan parterna anses höra till de utlämningsbara 
brotten. Parterna förbinder sig att i varje avtal 
om utlämning för brott som ingås mellan dem 
innefatta dessa brott i de utlämningsbara brot-
ten. 

1. The offences set forth in Article 1 shall be 
deemed to be included as extraditable of-
fences in any extradition treaty existing be-
tween States Parties. States Parties undertake 
to include the offences as extraditable of-
fences in every extradition treaty to be con-
cluded between them. 

2. Om en part som ställer ett avtal mellan 
parterna som villkor för utlämning får en be-
gäran om utlämning från en annan part med 
vilken den inte har något sådant avtal, får den 
enligt egen prövning betrakta denna konvent-
ion som rättslig grund för utlämning för de 
brott som avses i artikel 1. I fråga om utläm-
ningen gäller de övriga villkor som föreskrivs 
i den anmodade statens lagstiftning. 

2. If a State Party which makes extradition 
conditional on the existence of a treaty re-
ceives a request for extradition from another 
State Party with which it has no extradition 
treaty, it may at its option consider this Con-
vention as the legal basis for extradition in re-
spect of the offences set forth in Article 1. Ex-
tradition shall be subject to the other condi-
tions provided by the law of the requested 
State. 

3. Parter som inte ställer ett avtal mellan par-
terna som villkor för utlämning ska betrakta 
de brott som avses i artikel 1 som utlämnings-
bara brott mellan parterna i enlighet med de 
villkor som föreskrivs i den anmodade statens 
lagstiftning. 

3. States Parties which do not make extradi-
tion conditional on the existence of a treaty 
shall recognize the offences set forth in Arti-
cle 1 as extraditable offences between them-
selves subject to the conditions provided by 
the law of the requested State. 

4. När det gäller utlämning för brott mellan 
parter ska vart och ett av brotten behandlas 
som om det hade begåtts inte bara på den plats 
där det ägde rum, utan även inom de parters 
område som förutsätts utsträcka sin jurisdikt-
ion till brottet i fråga i enlighet med artikel 4.1 
b, c, d och e och som har utsträckt sin juris-
diktion till brottet i fråga i enlighet med artikel 
4.2. 

4. Each of the offences shall be treated, for 
the purpose of extradition between States Par-
ties, as if it had been committed not only in the 
place in which it occurred but also in the ter-
ritories of the States Parties required to estab-
lish their jurisdiction in accordance with sub-
paragraphs (b), (c), (d) and (e) of paragraph 1 
of Article 4 and who have established jurisdic-
tion in accordance with paragraph 2 of Article 
4. 
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5. De brott som avses i artikel 1.4 a och b 

ska, när det gäller utlämning för brott mellan 
parter, behandlas som likvärdiga.” 

5. The offences set forth in subparagraphs 
(a) and (b) of paragraph 4 of Article 1 shall, 
for the purpose of extradition between States 
Parties, be treated as equivalent.” 

Artikel XII Article XII 

Följande ska fogas till konventionen som ar-
tikel 8a: 

”Artikel 8a 

The following shall be added as Article 8 bis 
of the Convention: 

“Article 8 bis 
Inget av de brott som avses i artikel 1 ska, 

när det gäller utlämning för brott eller ömsesi-
dig rättslig hjälp, betraktas som ett politiskt 
brott, ett brott förknippat med ett politiskt 
brott eller ett brott inspirerat av politiska mo-
tiv. Följaktligen får en begäran om utlämning 
för brott eller ömsesidig rättslig hjälp med an-
ledning av ett sådant brott inte avslås endast 
av det skälet att den gäller ett politiskt brott, 
ett brott förknippat med ett politiskt brott eller 
ett brott inspirerat av politiska motiv.” 

None of the offences set forth in Article 1 
shall be regarded, for the purposes of extradi-
tion or mutual legal assistance, as a political 
offence or as an offence connected with a po-
litical offence or as an offence inspired by po-
litical motives. Accordingly, a request for ex-
tradition or for mutual legal assistance based 
on such an offence may not be refused on the 
sole ground that it concerns a political offence 
or an offence connected with a political of-
fence or an offence inspired by political mo-
tives.” 

Artikel XIII Article XIII 

Följande ska fogas till konventionen som ar-
tikel 8b: 

”Artikel 8b 

The following shall be added as Article 8 ter 
of the Convention: 

“Article 8 ter 
Inget i denna konvention ska tolkas så att 

skyldighet att utlämna för brott eller att lämna 
ömsesidig rättslig hjälp uppkommer om den 
anmodade parten har grundad anledning att 
misstänka att begäran om utlämning för såd-
ana brott som avses i artikel 1 eller om ömse-
sidig rättslig hjälp i fråga om sådana brott har 
framställts i syfte att åtala eller straffa en per-
son på grund av personens ras, religion, nat-
ionalitet, etniska härkomst, politiska åsikter 
eller kön, eller att bifall till begäran skulle vara 
till men för den personens ställning av något 
av dessa skäl.” 

Nothing in this Convention shall be inter-
preted as imposing an obligation to extradite 
or to afford mutual legal assistance, if the re-
quested State Party has substantial grounds for 
believing that the request for extradition for 
offences set forth in Article 1 or for mutual le-
gal assistance with respect to such offences 
has been made for the purpose of prosecuting 
or punishing a person on account of that per-
son’s race, religion, nationality, ethnic origin, 
political opinion or gender, or that compliance 
with the request would cause prejudice to that 
person’s position for any of these reasons.” 

Artikel XIV Article XIV 

Artikel 9.1 i konventionen ska ersättas med 
följande: 

”Artikel 9 

Article 9, paragraph 1, of the Convention 
shall be replaced by the following: 

“Article 9 
1. När någon av de handlingar som avses i 

artikel 1.1 har skett eller är på väg att ske, ska 
parterna vidta alla lämpliga åtgärder för att 

1. When any of the acts set forth in para-
graph 1 of Article 1 has occurred or is about 
10
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återföra kontrollen över luftfartyget till dess 
lagliga befälhavare eller för att vidmakthålla 
befälhavarens kontroll över luftfartyget.” 

to occur, States Parties shall take all appropri-
ate measures to restore control of the aircraft 
to its lawful commander or to preserve the 
commander’s control of the aircraft.” 

Artikel XV Article XV 

Artikel 10.1 i konventionen ska ersättas med 
följande: 

”Artikel 10 

Article 10, paragraph 1, of the Convention 
shall be replaced by the following: 

“Article 10 
1. Parterna ska lämna varandra så omfat-

tande bistånd som möjligt i samband med 
straffrättsliga förfaranden som inletts med an-
ledning av de brott som avses i artikel 1 och 
andra handlingar som avses i artikel 4. I samt-
liga fall ska den anmodade statens lagstiftning 
tillämpas.” 

1. States Parties shall afford one another the 
greatest measure of assistance in connection 
with criminal proceedings brought in respect 
of the offences set forth in Article 1 and other 
acts set forth in Article 4. The law of the State 
requested shall apply in all cases.” 

Artikel XVI Article XVI 

Följande ska fogas till konventionen som ar-
tikel 10a: 

”Artikel 10a 

The following shall be added as Article 10 
bis of the Convention: 

“Article 10 bis 
Varje part som har anledning att befara att 

ett brott som avses i artikel 1 kommer att be-
gås ska, i enlighet med sin nationella lagstift-
ning, lämna alla tillgängliga upplysningar av 
betydelse till de parter som den förmodar är de 
stater som avses i artikel 4.1 och 4.2.” 

Any State Party having reason to believe 
that one of the offences set forth in Article 1 
will be committed shall, in accordance with its 
national law, furnish any relevant information 
in its possession to those States Parties which 
it believes would be the States set forth in par-
agraphs 1 and 2 of Article 4.” 

Artikel XVII Article XVII 

1. Alla hänvisningar i konventionen till 
”fördragsslutande stat” och ”fördragsslutande 
stater” ska ersättas med hänvisningar till 
”part” och ”parter”. 

1. All references in the Convention to “Con-
tracting State” and “Contracting States” shall 
be replaced by “State Party” and “States Par-
ties” respectively. 

2. Alla hänvisningar i konventionen till 
”han” och ”honom” ska ersättas med hänvis-
ningar till ”personen”. 

2. All references in the Convention to “him” 
and “his” shall be replaced by “that person” 
and “that person’s” respectively. 

Artikel XVIII Article XVIII 

De konventionstexter på arabiska och kine-
siska som bifogats till detta protokoll ska, till-
sammans med konventionstexterna på eng-
elska, franska, ryska och spanska, vara lika 
giltiga. 

The texts of the Convention in the Arabic 
and Chinese languages annexed to this Proto-
col shall, together with the texts of the Con-
vention in the English, French, Russian and 
11
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Spanish languages, constitute texts equally 
authentic in the six languages. 

Artikel XIX Article XIX 

De stater som är parter i detta protokoll ska 
läsa och tolka konventionen och protokollet 
som ett enda instrument, som ska kallas Haag-
konventionen i dess ändrade lydelse enligt 
2010 års Pekingprotokoll. 

As between the States Parties to this Proto-
col, the Convention and this Protocol shall be 
read and interpreted together as one single in-
strument and shall be known as The Hague 
Convention as amended by the Beijing Proto-
col, 2010. 

Artikel XX Article XX 

Detta protokoll ska vara öppet för under-
tecknande i Peking den 10 september 2010 av 
de stater som deltagit i diplomatkonferensen 
om luftfartsskydd i Peking den 30 augusti till 
den 10 september 2010. Efter den 27 septem-
ber 2010 ska protokollet stå öppet för under-
tecknande av alla stater på Internationella ci-
vila luftfartsorganisationens huvudkontor i 
Montreal tills det träder i kraft i enlighet med 
artikel XXIII. 

 

This Protocol shall be open for signature in 
Beijing on 10 September 2010 by States par-
ticipating in the Diplomatic Conference on 
Aviation Security held at Beijing from 30 Au-
gust to 10 September 2010. After 27 Septem-
ber 2010, this Protocol shall be open to all 
States for signature at the Headquarters of the 
International Civil Aviation Organization in 
Montréal until it enters into force in accord-
ance with Article XXIII. 

Artikel XXI Article XXI 

1. Detta protokoll ska ratificeras, godtas el-
ler godkännas. Ratifikations-, godtagande- el-
ler godkännandeinstrumenten ska deponeras 
hos Internationella civila luftfartsorganisat-
ionens generalsekreterare, som härmed utses 
till depositarie. 

1. This Protocol is subject to ratification, ac-
ceptance or approval. The instruments of rati-
fication, acceptance or approval shall be de-
posited with the Secretary General of the In-
ternational Civil Aviation Organization, who 
is hereby designated as the Depositary. 

2. Ratifikation, godtagande eller godkän-
nande av detta protokoll av en stat som inte är 
part i konventionen ska gälla som ratifikation, 
godtagande eller godkännande av Haagkon-
ventionen i dess ändrade lydelse enligt 2010 
års Pekingprotokoll. 

2. Ratification, acceptance or approval of 
this Protocol by any State which is not a Party 
to the Convention shall have the effect of rat-
ification, acceptance or approval of The 
Hague Convention as amended by the Beijing 
Protocol, 2010. 

3. En stat som inte ratificerar, godtar eller 
godkänner detta protokoll i enlighet med 
punkt 1 har rätt att när som helst ansluta sig 
till det. Anslutningsinstrumenten ska depone-
ras hos depositarien. 

3. Any State which does not ratify, accept or 
approve this Protocol in accordance with par-
agraph 1 of this Article may accede to it at any 
time. The instruments of accession shall be 
deposited with the Depositary. 

Artikel XXII Article XXII 
12
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Vid ratifikation, godtagande eller godkän-

nande av detta protokoll eller vid anslutning 
till protokollet 

Upon ratifying, accepting, approving or ac-
ceding to this Protocol, each State Party: 

a) ska varje part underrätta depositarien om 
den jurisdiktion som staten med stöd av sin 
nationella lagstiftning har fastställt i enlighet 
med artikel 4.2 i Haagkonventionen i dess 
ändrade lydelse enligt 2010 års Pekingproto-
koll, och omedelbart underrätta depositarien 
om eventuella förändringar, och 

(a) shall notify the Depositary of the juris-
diction it has established under its national 
law in accordance with paragraph 2 of Article 
4 of The Hague Convention as amended by 
the Beijing Protocol, 2010, and immediately 
notify the Depositary of any change; and 

b) får varje part förklara att den avser att till-
lämpa bestämmelserna i artikel 1.3 d i Haag-
konventionen i dess ändrade lydelse enligt 
2010 års Pekingprotokoll, i enlighet med de 
principer i dess straffrätt som rör ansvarsfrihet 
på grund av familjerelationer. 

(b) may declare that it shall apply the provi-
sions of subparagraph (d) of paragraph 3 of 
Article 1 of The Hague Convention as 
amended by the Beijing Protocol, 2010 in ac-
cordance with the principles of its criminal 
law concerning family exemptions from lia-
bility. 

Artikel XXIII Article XXIII 

1. Detta protokoll ska träda i kraft den första 
dagen i den andra månaden efter den dag då 
det tjugoandra ratifikations-, godtagande-, 
godkännande- eller anslutningsinstrumentet 
har deponerats hos depositarien. 

1. This Protocol shall enter into force on the 
first day of the second month following the 
date of the deposit of the twenty-second in-
strument of ratification, acceptance, approval 
or accession with the Depositary. 

2. För varje stat som ratificerar, godtar eller 
godkänner detta protokoll eller ansluter sig till 
det efter deponeringen av det tjugoandra rati-
fikations-, godtagande-, godkännande- eller 
anslutningsinstrumentet, ska protokollet träda 
i kraft den första dagen i den andra månaden 
efter den dag då staten i fråga har deponerat 
sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- 
eller anslutningsinstrument. 

2. For each State ratifying, accepting, ap-
proving or acceding to this Protocol after the 
deposit of the twenty-second instrument of 
ratification, acceptance, approval or acces-
sion, this Protocol shall enter into force on the 
first day of the second month following the 
date of the deposit by such State of its instru-
ment of ratification, acceptance, approval or 
accession. 

3. När detta protokoll träder i kraft ska de-
positarien låta registrera det hos Förenta Nat-
ionerna. 

3. As soon as this Protocol enters into force, 
it shall be registered with the United Nations 
by the Depositary. 

Artikel XXIV Article XXIV 

1. Varje part kan säga upp detta protokoll 
genom ett skriftligt meddelande till deposita-
rien. 

1. Any State Party may denounce this Pro-
tocol by written notification to the Depositary. 

2. Uppsägningen träder i kraft ett år efter 
den dag då depositarien tagit emot meddelan-
det. 

2. Denunciation shall take effect one year 
following the date on which notification is re-
ceived by the Depositary. 

Artikel XXV Article XXV 
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Depositarien ska utan dröjsmål meddela alla 

parter i detta protokoll och alla stater som un-
dertecknat eller anslutit sig till protokollet om 
datumet för varje undertecknande, om datu-
met för deponeringen av varje ratifikations-, 
godtagande-, godkännande- eller anslutnings-
instrument och om datumet för ikraftträdandet 
av protokollet samt annan relevant informat-
ion. 

 

The Depositary shall promptly inform all 
States Parties to this Protocol and all signatory 
or acceding States to this Protocol of the date 
of each signature, the date of deposit of each 
instrument of ratification, acceptance, ap-
proval or accession, the date of coming into 
force of this Protocol, and other relevant in-
formation. 

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har under-
tecknade, därtill behörigen bemyndigade, un-
dertecknat detta protokoll. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned 
Plenipotentiaries, having been duly author-
ized, have signed this Protocol. 

UPPRÄTTAT i Peking den tionde septem-
ber tjugohundratio på arabiska, engelska, 
franska, kinesiska, ryska och spanska, varav 
alla språk är lika giltiga, så att giltigheten in-
träder när sekretariatet för konferensen, under 
överinseende av ordföranden för konferensen, 
inom nittio dagar från denna tidpunkt verifie-
rar att texterna överensstämmer med varandra. 
Detta protokoll ska deponeras i Internationella 
civila luftfartsorganisationens arkiv, och de-
positarien ska sända bestyrkta kopior av pro-
tokollet till alla parter i protokollet. 

DONE at Beijing on the tenth day of Sep-
tember of the year Two Thousand and Ten in 
the English, Arabic, Chinese, French, Russian 
and Spanish languages, all texts being equally 
authentic, such authenticity to take effect 
upon verification by the Secretariat of the 
Conference under the authority of the Presi-
dent of the Conference within ninety days 
hereof as to the conformity of the texts with 
one another. This Protocol shall remain de-
posited in the archives of the International 
Civil Aviation Organization, and certified 
copies thereof shall be transmitted by the De-
positary to all Contracting States to this Pro-
tocol. 
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