
PROTOKOLL 
 

TIL KONVENSJONEN OM 
INTERNASJONALE SIKKERHETSRETTER  I MOBILT LØSØRE, 

 
OM SÆRLIGE FORHOLD FOR LUFTFARTØYSLØSØRE 

 
 
DE STATER SOM ER PART I DENNE PROTOKOLL, 
 
SOM MENER at konvensjonen om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre (heretter 
kalt “konvensjonen"), på bakgrunn av de mål som er oppført i konvensjonens preambel, må 
gjennomføres i den grad den gjelder for luftfartøysløsøre, 
 
SOM ER KLAR OVER at konvensjonen må tilpasses for å kunne oppfylle de særlige kravene 
til finansiering av luftfartøysløsøre, og at konvensjonens virkeområde må utvides til å omfatte 
avtaler om salg av luftfartøysløsøre, 
 
SOM ER KLAR OVER de prinsipper og mål som er nedfelt i Overenskomst om internasjonal 
sivil luftfart, undertegnet i Chicago 7. desember 1944, 
 
ER ENIGE OM følgende bestemmelser om luftfartøysløsøre: 
 
 
 

Kapittel I 
 

VIRKEOMRÅDE OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
 
 

Artikkel I — Definisjoner 
 
1. Uttrykkene som benyttes i denne protokoll, har den samme betydning som i 
konvensjonen, med mindre sammenhengen tilsier noe annet. 
 
2. I denne protokoll menes med 
 
a) "luftfartøy": luftfartøy som definert i Chicago-konvensjonen, enten flyskrog med 

flymotorer installert eller helikoptre, 
 
b) "flymotorer": jetdrevne, turbindrevne eller stempeldrevne flymotorer (men ikke de 

som benyttes av forsvaret, tollvesenet eller politiet), som: 
 

i) i jetdrevne flymotorer har en reaksjonskraft på minst 1750 pund eller 
tilsvarende, og 

 
ii) i turbindrevne eller stempeldrevne flymotorer har en nominell effekt på 

propellakselen på minst 550 hk eller tilsvarende, og videre alt tilbehør og alle 
moduler, deler og utstyrskomponenter som er montert på, integrert i eller festet 
til motorene, samt alle data, håndbøker og registre i denne forbindelse, 



 
c) "luftfartøysgjenstander": flyskrog, flymotorer og helikoptre, 
 
d) "luftfartøysregister": et register som føres av en stat eller en felles 

registreringsmyndighet for Chicago-konvensjonens formål, 
 
e) "flyskrog": flyskrog (men ikke de som benyttes av forsvaret, tollvesenet eller politiet) 

som, når de rette flymotorer er installert, er typesertifisert av den kompetente 
luftfartsmyndighet for transport av: 

 
i) minst åtte (8) personer inkludert besetning, eller 
 
ii) gods over 2750 kg, og videre alt tilbehør og alle deler og utstyrskomponenter (bortsett 

fra flymotorer) som er påmontert, integrert eller festet, samt alle data, håndbøker og 
registre i denne forbindelse, 

 
f) "bemyndiget part": den part som er nevnt i artikkel XIII nr. 3, 
 
g) "Chicago-konvensjonen": Overenskomst om internasjonal sivil luftfart, undertegnet i 

Chicago 7. desember 1944, med endringer og vedlegg, 
 
h) "felles registreringsmyndighet": den myndighet som fører et register i samsvar med 

artikkel 77 i Chicago-konvensjonen, slik den gjennomføres ved resolusjon vedtatt av 
Rådet for Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjon den 14. desember 1967 om 
nasjonalitet for og registrering av luftfartøyer som drives av internasjonale 
driftsorganisasjoner, 

 
i) "avregistrering av luftfartøyet": sletting eller fjerning av luftfartøyets registrering i 

luftfartøysregisteret, i samsvar med Chicago-konvensjonen, 
 
j) "garantiavtale": en avtale der en person går inn som garantist, 
 
k) "garantist": en person som stiller kausjon eller gir eller utsteder påkravsgaranti eller 

standby remburs eller annen form for kredittforsikring for å sikre at forpliktelser 
overfor en kreditor, sikret ved en avtale om sikkerhetsstillelse eller i henhold til avtale, 
blir oppfylt, 

 
l) "helikopter": en maskin som er tyngre enn luft (men ikke de som benyttes av forsvaret, 

tollvesenet eller politiet) som under flyging hovedsakelig holdes oppe av en oppdrift 
skapt av en eller flere motordrevne rotorer installert på overveiende vertikale aksler, 
og som er typesertifisert av den kompetente luftfartsmyndighet til transport av: 

 
i) minst fem (5) personer inkludert besetning, eller 
 
ii) gods over 450 kg, og videre alt tilbehør og alle deler og utstyrskomponenter (herunder 

rotorer) som er påmontert, integrert eller festet, samt alle data, håndbøker og registre i 
denne forbindelse, 

 
m) “insolvenssituasjon": 
 



i) innledning av insolvensbehandling, eller 
 
ii) debitors erklærte hensikt om å gå til betalingsinnstilling eller den faktiske 

betalingsinnstillingen, når loven eller en handling fra statens side hindrer eller stiller i 
bero kreditors rett til å iverksette insolvensbehandling overfor debitor eller til å treffe 
tiltak i henhold til konvensjonen, 

 
n) “hovedjurisdiksjon ved insolvens": konvensjonsstaten der debitor har hovedtyngden av 

sin virksomhet, som for dette formål og med mindre det motsatte blir bevist, skal anses 
å være debitors vedtektsbestemte sete, eller om dette ikke finnes, stedet der debitor ble 
stiftet, 

 
o) “registermyndighet": den nasjonale myndighet eller den felles registreringsmyndighet 

som fører et luftfartøysregister i en konvensjonsstat og har ansvar for registrering og 
avregistrering av et luftfartøy i samsvar med Chicago-konvensjonen, og 

 
p) “registreringsstat": med hensyn til et luftfartøy, den stat hvis nasjonale register 

benyttes til å registrere et luftfartøy, eller staten der den felles registreringsmyndighet 
som fører luftfartøysregisteret, holder til. 

 
 

Artikkel II — Konvensjonens anvendelse på luftfartøysgjenstander 
 
1. Konvensjonen skal gjelde for luftfartøysgjenstander etter bestemmelsene i denne 
protokoll. 
 
2. Konvensjonen og denne protokoll skal kalles Konvensjon om internasjonale 
sikkerhetsretter i mobilt løsøre, slik den anvendes på luftfartøysgjenstander. 
 
 

Artikkel III — Konvensjonens anvendelse på salg 
 
Følgende bestemmelser i konvensjonen skal gjelde som om henvisninger til en avtale om 
opprettelse eller fastsettelse av en internasjonal sikkerhetsrett var henvisninger til en 
salgsavtale, og som om henvisninger til en internasjonal sikkerhetsrett, en framtidig 
internasjonal sikkerhetsrett, debitor og kreditor var henvisninger til henholdsvis et salg, et 
framtidig salg, selger og kjøper: 
 
artikkel 3 og 4, 
artikkel 16 nr. 1 bokstav a), 
artikkel 19 nr. 4, 
artikkel 20 nr. 1 (med hensyn til registrering av en avtale om salg eller framtidig salg), 
artikkel 25 nr. 2 (med hensyn til et framtidig salg), og 
artikkel 30. 
 
Dessuten skal de alminnelige bestemmelsene i artikkel 1, artikkel 5, kapittel IV-VII, artikkel 
29 (bortsett fra artikkel 29 nr. 3, som erstattes med artikkel XIV nr. 1 og 2), kapittel X, 
kapittel XII (bortsett fra artikkel 43), kapittel XIII og kapittel XIV (bortsett fra artikkel 60) 
gjelde for avtaler om salg og framtidige salg. 
 



 
Artikkel IV — Virkeområde 

 
1. Med forbehold for artikkel 3 nr. 1 i konvensjonen skal konvensjonen også gjelde for et 
helikopter, eller et flyskrog tilhørende et luftfartøy, registrert i et luftfartøysregister i en 
konvensjonsstat som er registreringsstaten, og når en slik registrering foretas i henhold til en 
avtale om registrering av luftfartøyet, anses den å ha funnet sted på avtaletidspunktet. 
 
2.  Ved anvendelse av definisjonen av "intern transaksjon" i artikkel 1 i konvensjonen 
 
a) anses et flyskrog å befinne seg i registreringsstaten for luftfartøyet som det er en del 

av, 
 
b) anses en flymotor å befinne seg i registreringsstaten for luftfartøyet som den er 

installert i eller, om den ikke er installert i et luftfartøy, der den fysisk befinner seg, og 
 
c) anses et helikopter å befinne seg i staten der det er registrert på det tidspunkt avtalen 

om stiftelse eller fastsettelse av sikkerhetsretten inngås. 
 
3. Partene kan ved skriftlig avtale utelukke anvendelsen av artikkel XI, og i sine 
forbindelser med hverandre gjøre unntak fra eller fravike noen av bestemmelsene i denne 
protokoll, med unntak av artikkel IX nr. 2-4. 
 
 

Artikkel V — Formelle krav til salgsavtaler,  
registrering av salgsavtaler og salgsavtalers rettsvirkninger 

 
1. I denne protokoll er en salgsavtale en avtale som: 
 
a) er skriftlig, 
 
b) gjelder et luftfartøy som selgeren har råderett over, og 
 
c) gjør det mulig å identifisere luftfartøysgjenstanden i samsvar med denne protokoll. 
 
2. En salgsavtale overfører selgerens sikkerhetsrett i luftfartøysgjenstanden til kjøperen i 
samsvar med avtalens bestemmelser. 
 
3. Registreringen av en salgsavtale skal gjelde på ubestemt tid. Registreringen av et 
framtidig salg er gyldig til salget oppheves, eller til tidsrommet angitt i registreringen utløper. 
 
 

Artikkel VI — Representanters fullmakter 
 
En person kan inngå en avtale eller slutte et salg, 
 og registrere en internasjonal sikkerhet eller et salg angående en luftfartøysgjenstand, i 
egenskap av fullmektig, forvalter eller annen type representant. I et slikt tilfelle er 
vedkommende berettiget til å gjøre gjeldende de rettigheter og sikkerhetsretter som følger av 
konvensjonen. 
 



 
Artikkel VII — Beskrivelse av luftfartøysgjenstander  

 
En beskrivelse av en luftfartøysgjenstand som inneholder serienummer fra produsenten, 
produsentens navn og modellbetegnelse skal være nødvendig og tilstrekkelig for å kunne 
identifisere luftfartøysgjenstanden ved anvendelse av artikkel 7 bokstav c) i konvensjonen og 
artikkel V nr. 1 bokstav c) i denne protokoll. 
 
 

Artikkel VIII — Lovvalg 
 
1. Denne artikkel skal ikke gjelde med mindre en konvensjonsstat har avgitt en erklæring 
i henhold til artikkel XXX nr. 1. 
 
2. Partene i en avtale eller en salgsavtale eller en garantiavtale eller en avtale om 
prioritetsvikelse kan enes om hvilken lovgivning som helt eller delvis skal regulere deres 
avtalemessige rettigheter og forpliktelser. 
 
3. Når det i foregående ledd er vist til partenes lovvalg, menes de interne rettsregler i den 
utpekte staten eller, når denne stat består av flere territoriale enheter, de interne rettsregler i 
den utpekte territoriale enheten, med mindre det blir avtalt noe annet. 
 
 

Kapittel II 
 

MISLIGHOLDSBEFØYELSER, PRIORITETER OG OVERDRAGELSER 
 

Artikkel IX — Endring av bestemmelsene om misligholdsbeføyelser 
 
1. I tillegg til de tiltak som er angitt i kapittel III i konvensjonen, kan kreditor, i den grad 
debitor på et tidspunkt har samtykket, og i de tilfeller som er omhandlet i samme kapittel: 
 
a) sørge for avregistrering av luftfartøyet, og 
 
b) sørge for eksport og fysisk overføring av luftfartøysgjenstanden fra territoriet der det 

befinner seg. 
 
2. Kreditor skal ikke iverksette tiltakene angitt i foregående ledd med mindre det på 
forhånd foreligger skriftlig samtykke fra innehaveren av enhver registrert sikkerhetsrett som 
har høyere prioritet enn kreditorens. 
 
3. Artikkel 8 nr. 3 i konvensjonen skal ikke gjelde for luftfartøysgjenstander. Alle tiltak 
oppført i konvensjonen i forbindelse med en luftfartøysgjenstand skal utøves på en 
kommersielt fornuftig måte. Et tiltak skal anses utøvd på en kommersielt fornuftig måte når 
det skjer i samsvar med en bestemmelse i avtalen, unntatt når en slik bestemmelse er åpenbart 
urimelig. 
 
4. En kravshaver som ti eller flere virkedager på forhånd gir berørte personer skriftlig 
varsel om et foreslått salg eller en foreslått utleie, skal anses å oppfylle kravet om å gi 
“rimelig skriftlig varsel" oppført i artikkel 8 nr. 4 i konvensjonen. Foregående ledd skal 



imidlertid ikke være til hinder for at en kravshaver og en rettighetsstifter eller en garantist 
samtykker i et lengre varsel. 
 
5. Registermyndigheten i en konvensjonsstat skal, med forbehold for gjeldende lover og 
forskrifter om luftfartssikkerhet, imøtekomme en anmodning om avregistrering og eksport 
dersom: 
 
a) anmodningen er fremmet av den bemyndigede part på behørig måte, i henhold til en 

registrert, ugjenkallelig fullmakt til å anmode om avregistrering og eksport, og 
 
b) den bemyndigede part bekrefter overfor registermyndigheten, dersom denne krever 

det, at alle registrerte sikkerhetsretter med høyere prioritet enn den som innehas av den 
bemyndigede kreditoren, er slettet, eller at innehaverne av disse sikkerhetsretter har 
gitt sitt samtykke til avregistrering og eksport. 

 
6. En kravshaver som foreslår at et luftfartøy avregistreres og eksporteres etter nr. 1 på 
annen måte enn i henhold til en domstolsbeslutning, skal gi et rimelig skriftlig varsel om den 
foreslåtte avregistreringen og eksporten til: 
 
a) berørte personer som angitt i artikkel 1 bokstav m) i) og ii) i konvensjonen, og 
 
b) berørte personer som angitt i artikkel 1 bokstav m) iii) i konvensjonen som har gitt 

kravshaveren melding om sine rettigheter i rimelig tid før avregistrering og eksport. 
 
 
 
Artikkel X — Endring av bestemmelsene om rettsmidler i påvente av endelig avgjørelse 
 
1. Denne artikkel skal ikke gjelde med mindre en konvensjonsstat har avgitt en erklæring 
etter artikkel XXX nr. 2, og bare i den grad det framgår av erklæringen. 
 
2. Ved anvendelse av artikkel 13 nr. 1 i konvensjonen skal "raskt" i forbindelse med 
kreditors utvirkning av en beslutning om tiltak, bety i løpet av det antall virkedager fra 
anmodningens innlevering som er angitt i erklæringen avgitt av konvensjonsstaten der 
anmodningen er fremmet. 
 
3. I artikkel 13 nr. 1 i konvensjonen skal følgende tilføyes umiddelbart etter bokstav d): 
 
"e) dersom debitor og kreditor på noe tidspunkt uttrykkelig avtaler det, salg og fordeling 

av inntektene av salget",  
 
og i artikkel 43 nr. 2 skal ordene "bokstav d)" erstattes med ordene "bokstav d) og e)". 
 
4. Debitors eiendomsrett eller annen sikkerhetsrett som overføres ved salg etter 
foregående ledd, frigjøres for enhver annen rettighet eller sikkerhetsrett som er prioritert 
lavere enn kreditors internasjonale sikkerhetsrett etter bestemmelsene i artikkel 29 i 
konvensjonen. 
 
5. Kreditor og debitor eller en annen berørt person kan avtale skriftlig at artikkel 13 nr. 2 
i konvensjonen ikke skal gjelde. 



 
6. Hva angår tiltakene nevnt i artikkel IX nr. 1, 
 
a) skal de gjøres tilgjengelige av registermyndigheten og andre forvaltningsmyndigheter, 

alt etter omstendighetene, i en konvensjonsstat innen fem virkedager fra den dag 
kreditor gir disse myndigheter melding om at tiltaket angitt i artikkel IX nr. 1 er 
innvilget, eller, når tiltaket innvilges av en utenlandsk domstol, at det er anerkjent av 
en domstol i denne konvensjonsstat, og at kreditor har rett til å utvirke disse tiltak i 
samsvar med konvensjonen, og 

 
b) skal vedkommende myndigheter umiddelbart gi kreditor støtte og bistand i forbindelse 

med iverksettelsen, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om luftfartssikkerhet. 
 
7. Nr. 2 og 6 skal ikke berøre lover og forskrifter om luftfartssikkerhet. 
 
 

Artikkel XI — Tiltak ved insolvens 
 
1. Denne artikkel skal ikke gjelde med mindre en konvensjonsstat som har 
hovedjurisdiksjon ved insolvens, har avgitt en erklæring i henhold til artikkel XXX nr. 3. 
 
Alternativ A 
 
2. Når det oppstår en insolvenssituasjon, skal insolvensbestyreren eller debitor, alt etter 
omstendighetene, med forbehold for nr. 7 overlevere luftfartøysgjenstanden til kreditor innen 
den første av følgende to datoer: 
 
a) når karenstiden er utløpt, og 
 
b) den dato kreditor ville hatt rett til å ta luftfartøysgjenstanden i besittelse om denne 

artikkel ikke fikk anvendelse. 
 
3. I denne artikkel skal "karenstiden" være det tidsrom som er angitt i en erklæring fra 
konvensjonsstaten som har hovedjurisdiksjon ved insolvens. 
 
4. Når det i denne artikkel er vist til "insolvensbestyreren", menes denne person i 
tjenestesammenheng, og ikke i vedkommende personlig. 
 
5. Så lenge kreditor ikke har fått mulighet for å ta luftfartøysgjenstanden i besittelse i 
henhold til nr. 2, 
 
a) skal insolvensbestyreren eller debitor, alt etter omstendighetene, bevare og 

vedlikeholde luftfartøysgjenstanden og opprettholde dens verdi i samsvar med avtalen, 
og 

 
b) skal kreditor ha rett til å anmode om andre midlertidige tiltak som foreligger etter 

gjeldende lovgivning. 
 



6.  Bokstav a) i foregående ledd skal ikke være til hinder for at luftfartøysgjenstanden kan 
brukes i henhold til avtaler inngått med sikte på å bevare og vedlikeholde 
luftfartøysgjenstanden og opprettholde dens verdi. 
 
7. Insolvensbestyreren eller debitor, alt etter omstendighetene, kan fortsatt ha 
luftfartøysgjenstanden i sin besittelse når den på tidspunktet angitt i nr. 2 har rettet opp alle 
andre mangler enn dem som skyldes åpningen av insolvensbehandlingen, og har forpliktet seg 
til å oppfylle alle framtidige forpliktelser i henhold til avtalen. Ved mislighold av framtidige 
forpliktelser skal det ikke innrømmes ny karenstid. 
 
8. Hva angår tiltakene omhandlet i artikkel IX nr. 1, 
 
a) skal de gjøres tilgjengelige i en konvensjonsstat av registermyndigheten og 

forvaltningsmyndighetene, alt etter omstendighetene, innen fem virkedager fra den dag 
kreditor gir disse myndigheter melding om at den har rett til å utvirke disse tiltakene i 
samsvar med konvensjonen, og 

 
b) skal vedkommende myndigheter umiddelbart gi kreditor støtte og bistand i forbindelse 

med iverksettelsen av disse tiltak, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om 
luftfartssikkerhet. 

 
9. Etter tidspunktet angitt i nr. 2 er det forbudt å hindre eller forsinke iverksettelsen av 
tiltak som kan treffes i henhold til konvensjonen eller denne protokoll. 
 
10. Debitors forpliktelser i henhold til avtalen kan ikke endres uten kreditors samtykke. 
 
11. Ingen bestemmelse i foregående ledd skal tolkes slik at den berører 
insolvensbestyrerens eventuelle myndighet til å si opp avtalen etter gjeldende lovgivning. 
 
12. Ingen rettigheter eller sikkerhetsretter, med unntak av ikke-avtalemessige rettigheter 
eller sikkerhetsretter tilhørende en kategori omhandlet i en erklæring i henhold til artikkel 39 
nr. 1, skal ha prioritet framfor registrerte sikkerhetsretter i insolvensbehandlingen. 
 
13. Konvensjonen, endret ved artikkel IX i denne protokoll, skal gjelde for iverksettelse av 
alle tiltak etter denne artikkel. 
 
Alternativ B 
 
2. Når det oppstår en insolvenssituasjon, skal insolvensbestyreren eller debitor, alt etter 
omstendighetene, på anmodning fra kreditor og i løpet av det tidsrom som er angitt i en 
erklæring fra en konvensjonsstat i henhold til artikkel XXX nr. 3, gi kreditor melding om den 
vil: 
 
a) rette opp alle andre mangler enn dem som skyldes åpningen av insolvensbehandlingen, 

og forplikte seg til å oppfylle alle framtidige forpliktelser i henhold til avtalen og 
tilknyttede dokumenter, eller 

 
b) gi kreditor mulighet for å ta luftfartøysgjenstanden i besittelse i samsvar med 

gjeldende lovgivning. 
 



3. I gjeldende lovgivning som nevnt i bokstav b) kan domstolen gis mulighet til å kreve 
at det treffes ytterligere tiltak eller stilles ytterligere sikkerhet. 
 
4. Kreditor skal kunne godtgjøre sine krav og vise at dens internasjonale sikkerhetsrett er 
registrert. 
 
5. Dersom insolvensbestyreren eller debitor, alt etter omstendighetene, ikke gir melding i 
samsvar med nr. 2, eller når insolvensbestyreren eller debitor har erklært at den vil gi kreditor 
mulighet for å ta luftfartøysgjenstanden i besittelse men unnlater å gjøre det, kan domstolen 
tillate at kreditor tar luftfartøysgjenstanden i besittelse på de vilkår som domstolen beslutter, 
og kan kreve at det treffes ytterligere tiltak eller stilles ytterligere sikkerhet. 
 
6. Luftfartøysgjenstanden skal ikke selges så lenge en domstol ikke har truffet beslutning 
om kravet og den internasjonale sikkerhetsretten. 
 
 

Artikkel XII — Bistand ved insolvens 
 
1. Denne artikkel skal ikke gjelde med mindre en konvensjonsstat har avgitt en erklæring 
i henhold til artikkel XXX nr. 1. 
 
2. Domstolene i en konvensjonsstat der en luftfartøysgjenstand befinner seg skal, i 
samsvar med konvensjonsstatens lovgivning, så langt det er mulig samarbeide med 
utenlandske domstoler og utenlandske insolvensbestyrere om gjennomføringen av 
bestemmelsene i artikkel XI. 
 
 

Artikkel XIII — Fullmakt til å anmode om avregistrering og eksporttillatelse 
 

1. Denne artikkel skal ikke gjelde med mindre en konvensjonsstat har avgitt en erklæring 
i henhold til artikkel XXX nr. 1. 
 
2. Når debitor har utstedt en ugjenkallelig fullmakt til å anmode om avregistrering og 
eksporttillatelse som i det alt vesentlige har den utforming som følger som vedlegg til denne 
protokoll, og har forelagt fullmakten for registermyndigheten til registrering, skal fullmakten 
registreres i en slik form. 
 
3. Den person som har fått fullmakten (den "bemyndigede part") eller den person 
vedkommende har utpekt, skal være den eneste som har rett til å iverksette tiltakene angitt i 
artikkel IX nr. 1, og kan bare gjøre dette i samsvar med fullmakten og gjeldende lover og 
forskrifter om luftfartssikkerhet. Fullmakten kan ikke trekkes tilbake av debitor uten skriftlig 
samtykke fra den bemyndigede part. Registermyndigheten skal, på anmodning fra den 
bemyndigede part, slette en fullmakt som er innført i registeret. 
 
4. Registermyndigheten og andre forvaltningsmyndigheter i konvensjonsstatene skal 
umiddelbart gi den bemyndigede part støtte og bistand i forbindelse med iverksettelse av 
tiltakene angitt i artikkel IX. 
 
 

Artikkel XIV — Endring av bestemmelsene om prioritet 



 
1.  Den som kjøper en luftfartøysgjenstand gjennom et registrert salg, erverver sin 
sikkerhetsrett i luftfartøysgjenstanden frigjort fra en sikkerhetsrett som ble registrert på et 
senere tidspunkt, og fra en uregistrert sikkerhetsrett, selv om den uregistrerte sikkerhetsretten 
er kjent for kjøperen. 
 
2.  Den som kjøper en luftfartøysgjenstand, erverver sin sikkerhetsrett i 
luftfartøysgjenstanden med forbehold for en sikkerhetsrett som er registrert på 
kjøpstidspunktet. 
 
3. Eiendomsretten til eller en annen rettighet eller sikkerhetsrett i en flymotor skal ikke 
berøres av det forhold at flymotoren er installert i eller fjernet fra et luftfartøy. 
 
4. Artikkel 29 nr. 7 i konvensjonen skal gjelde for en gjenstand som ikke er en 
luftfartøysgjenstand, og som er installert i et flyskrog, en flymotor eller et helikopter. 
 
 

Artikkel XV — Endring av bestemmelsene om overdragelse 
 
I artikkel 33 nr. 1 i konvensjonen skal følgende tilføyes umiddelbart etter bokstav b): 
 
"og c) debitor har gitt skriftlig samtykke, uansett om samtykket er gitt før overdragelsen eller 
ikke, eller om det identifiserer mottakeren eller ikke." 
 
 

Artikkel XVI — Bestemmelser om debitor 
 
1. Om det ikke foreligger mislighold som definert i artikkel 11 i konvensjonen, skal 
debitor skal ha rett til fri faktisk rådighet over og bruk av luftfartøysgjenstanden i samsvar 
med avtalen i forholdet til: 
 
a) kreditor og innehaveren av enhver sikkerhetsrett som debitor er frigjort fra i 

henhold til artikkel 29 nr. 4 i konvensjonen eller, i egenskap av kjøper, i 
henhold til artikkel XIV nr. 1 i denne protokoll, med mindre og i den grad 
debitor samtykket i noe annet, og 

 
b) innehaveren av enhver sikkerhetsrett som går foran debitors rettighet henhold 

til artikkel 29 nr. 4 i konvensjonen eller, i egenskap av kjøper, i henhold til 
artikkel XIV nr. 2 i denne protokoll, men bare i den grad innehaveren har 
samtykket. 

 
2. Ingen bestemmelse i konvensjonen eller denne protokoll berører kreditors ansvar ved 
avtalebrudd etter gjeldende lovgivning, i den grad avtalen gjelder en luftfartøysgjenstand. 
 
 

Kapittel III 
 

BESTEMMELSER OM REGISTRERINGSORDNINGEN FOR  
INTERNASJONALE SIKKERHETSRETTER I LUFTFARTØYSGJENSTANDER 

 



 
Artikkel XVII — Tilsynsmyndigheten og registreringsmyndigheten 

 
1. Tilsynsmyndigheten skal være det internasjonale organ som utpekes ved en resolusjon 
på Diplomatkonferansen for vedtakelse av en konvensjon om mobilt løsøre og en protokoll 
om luftartsutstyr. 
 
2. Når det internasjonale organet nevnt i foregående ledd verken kan eller vil fungere 
som tilsynsmyndighet, skal det innkalles til en konferanse for signatar- og konvensjonsstatene 
for å få utpekt en annen tilsynsmyndighet. 
 
3. Tilsynsmyndigheten og dens ledelse og ansatte skal nyte godt av immunitet mot 
rettslig og administrativ forfølgning, i samsvar med de regler som gjelder for dem som et 
internasjonalt organ, eller på annet grunnlag. 
 
4. Tilsynsmyndigheten kan nedsette en ekspertkomité hvis medlemmer velges blant 
personer som signatar- og konvensjonsstatene har innstilt, og som har de kvalifikasjoner og 
den erfaring som er nødvendig, og gi komiteen i oppdrag å bistå tilsynsmyndigheten i dens 
arbeid. 
 
5. Den første registreringsmyndigheten skal stå for driften av det internasjonale registeret 
i fem år fra den dag denne protokoll trer i kraft. Deretter skal registreringsmyndigheten 
oppnevnes eller få forlenget sitt mandat av tilsynsmyndigheten hvert femte år. 
 
 

Artikkel XVIII — Det første reglementet 
 
Det første reglementet skal utarbeides av tilsynsmyndigheten og få virkning når denne 
protokoll trer i kraft. 
 
 

Artikkel XIX — Utpekte kontaktorganer 
 
1. Med forbehold for nr. 2 kan en konvensjonsstat på ethvert tidspunkt utpeke ett eller 
flere organer på sitt territorium til kontaktorgan, som skal eller kan videreformidle 
nødvendige registreringsopplysninger til det internasjonale registeret, med unntak av 
registrering av en melding om en nasjonal sikkerhetsrett eller en rettighet eller sikkerhetsrett 
etter artikkel 40 som er stiftet i henhold til en annen stats lovgivning. 
 
2. En utpeking etter foregående ledd kan tillate, men ikke pålegge, bruk av ett eller flere 
utpekte kontaktorganer til de opplysninger som er nødvendige for å kunne foreta en 
registrering i forbindelse med flymotorer. 
 
 

Artikkel XX — Ytterligere endringer av bestemmelsene om registeret 
 
1. Ved anvendelse av artikkel 19 nr. 6 i konvensjonen skal søkekriteriene for en 
luftfartøysgjenstand være serienummer fra produsenten, produsentens navn og 
modellbetegnelse, samt de opplysninger som i tillegg er nødvendige for at gjenstanden skal 
være individuelt identifiserbar. Slike tilleggsopplysninger skal være som angitt i reglementet. 



 
2. Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 2 i konvensjonen og under de omstendigheter som 
er angitt der, skal innehaveren av en registrert framtidig internasjonal sikkerhetsrett eller en 
registrert framtidig overdragelse av en internasjonal sikkerhetsrett, eller den person i hvis 
favør et framtidig salg er registrert, treffe de tiltak vedkommende har fullmakt til, for å få 
registreringen slettet innen fem virkedager fra anmodningen omhandlet i samme ledd er 
mottatt. 
 
3. De avgifter som er nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav h) i konvensjonen, skal fastsettes 
slik at de dekker de utgifter som med rimelighet er forbundet med å etablere, drive og regulere 
det internasjonale registeret, og de utgifter som med rimelighet er forbundet med at 
tilsynsmyndigheten ivaretar sine oppgaver, utøver sin myndighet og oppfyller sine 
forpliktelser som omhandlet i artikkel 17 nr. 2 i konvensjonen. 
 
4. Registreringsmyndigheten skal utføre og administrere det internasjonale registerets 
sentraliserte oppgaver i døgndrift. De ulike kontaktorganene skal som et minimum holdes 
åpne i vanlig arbeidstid på sine respektive territorier. 
 
5. Forsikringen eller den økonomiske garantien nevnt i artikkel 28 nr. 4 i konvensjonen 
skal, for hver enkelt hendelse, dekke et beløp som ikke ligger under luftfartøysgjenstandens 
maksimumsverdi som fastsatt av tilsynsmyndigheten. 
 
6. Ingen bestemmelse i konvensjonen skal være til hinder for at registreringsmyndigheten 
tegner forsikring eller sørger for økonomisk garanti som dekker hendelser der 
registreringsmyndigheten ikke har ansvar etter artikkel 28 i konvensjonen. 
 
 

Kapittel IV 
 

KOMPETANSE 
 

Artikkel XXI — Endring av bestemmelsene om kompetanse 
 
Ved anvendelse av artikkel 43 i konvensjonen og med forbehold for artikkel 42 i 
konvensjonen, skal en domstol i en konvensjonsstat også ha kompetanse når 
luftfartøysgjenstanden er et helikopter, eller et flyskrog tilhørende et luftfartøy, som er 
registrert i denne stat. 
 
 

Artikkel XXII — Avkall på suveren immunitet 
 
1. Med forbehold for nr. 2 skal et avkall på suveren immunitet mot rettsforfølgning ved 
de domstoler som er angitt i artikkel 42 eller artikkel 43 i konvensjonen, eller med hensyn til 
håndheving av rettigheter og sikkerhetsretter i en luftfartøysgjenstand i henhold til 
konvensjonen, være bindende, og avkallet skal gi kompetanse og tillate håndheving, alt etter 
hva som er tilfellet, dersom de øvrige vilkår for tildeling av slik kompetanse eller myndighet 
til håndheving er oppfylt. 
 
2. Et avkall etter foregående ledd skal være skriftlig og inneholde en beskrivelse av 
luftfartøysgjenstanden. 



 
 

Kapittel V 
 

FORHOLDET TIL ANDRE KONVENSJONER 
 

Artikkel XXIII — Forholdet til Overenskomst om internasjonal anerkjennelse av 
rettigheter i luftfartøyer 

 
Konvensjonen skal, for en konvensjonsstat som er part i Overenskomst om internasjonal 
anerkjennelse av rettigheter i luftfartøyer, undertegnet i Genève 19. juni 1948, gå foran nevnte 
overenskomst i den grad den får anvendelse på luftfartøyer som definert i denne protokoll og 
på luftfartøysgjenstander. Hva angår rettigheter eller sikkerhetsretter som ikke omfattes eller 
berøres av denne konvensjon, skal den imidlertid ikke gå foran overenskomsten fra Genève. 
 
 
Artikkel XXIV — Forholdet til Overenskomst om innføring av visse ensartede regler om 

arrest i luftfartøyer 
 
1. Konvensjonen skal, for en konvensjonsstat som er part i Konvensjon om innføring av 
visse ensartede regler om arrest i luftfartøyer, undertegnet i Roma 29. mai 1933, gå foran 
nevnte konvensjon i den grad den får anvendelse på luftfartøyer som definert i denne 
protokoll. 
 
2. En konvensjonsstat som er part i nevnte konvensjon kan, på det tidspunkt denne 
protokoll ratifiseres, godtas, godkjennes eller tiltres, erklære at den ikke vil anvende denne 
artikkel. 
 
 

Artikkel XXV — Forholdet til UNIDROIT-konvensjonen om  
internasjonal finansiell leie 

 
Konvensjonen skal gå foran UNIDROIT-konvensjonen om internasjonal finansiell leie, 
undertegnet i Ottawa 28. mai 1988, i den grad den får anvendelse på luftfartøysgjenstander. 
 
 

Kapittel VI 
 

SLUTTBESTEMMELSER 
 

Artikkel XXVI — Undertegning, ratifikasjon, godtakelse, godkjenning eller tiltredelse 
 
1. Denne protokoll skal legges fram til undertegning i Cape Town den 16. november 
2001 for deltakerstatene på Diplomatkonferansen om vedtakelse av en konvensjon om mobilt 
løsøre og en protokoll om luftartsutstyr i Cape Town fra 29. oktober til 16. november 2001. 
Etter 16. november 2001 skal denne protokoll kunne undertegnes av alle stater ved 
UNIDROITs hovedkontor (Det internasjonale institutt for ensartet privatrett) i Roma, fram til 
den trer i kraft i samsvar med artikkel XXVIII. 
 
2. Denne protokoll skal ratifiseres, godtas eller godkjennes av signatarstatene. 



 
3. Enhver stat som ikke undertegner denne protokoll, kan tiltre den på ethvert tidspunkt. 
 
4. Ratifikasjon, godtakelse, godkjenning eller tiltredelse skal finne sted ved at det 
deponeres et formelt dokument for dette formål hos depositaren. 
 
5. En stat kan ikke bli part i denne protokoll med mindre den også er eller blir part i 
konvensjonen. 
 
 

Artikkel XXVII — Regionale organisasjoner for økonomisk integrasjon 
 
1. En regional organisasjon for økonomisk integrasjon som er sammensatt av suverene 
stater og har kompetanse på visse saksområder som reguleres av denne protokoll, kan også 
undertegne, godta, godkjenne eller tiltre denne protokoll. Den regionale organisasjonen for 
økonomisk integrasjon skal i et slikt tilfelle ha en konvensjonsstats rettigheter og forpliktelser, 
i den grad vedkommende organisasjon har kompetanse på saksområder som reguleres av 
denne protokoll. Når antallet konvensjonsstater er relevant i denne protokoll, skal den 
regionale organisasjonen for økonomisk integrasjon ikke telle som en konvensjonsstat i tillegg 
til de av sine medlemsstater som er konvensjonsstater. 
 
2. Den regionale organisasjonen for økonomisk integrasjon skal på tidspunktet for 
undertegning, godtakelse, godkjenning eller tiltredelse avgi en erklæring til depositaren der 
den angir på hvilke saksområder regulert av denne protokoll organisasjonen har fått overført 
kompetanse fra sine medlemsstater. Den regionale organisasjonen for økonomisk integrasjon 
skal uten opphold gi depositaren melding om enhver endring i fordelingen av kompetanse, 
herunder nye overføringer av kompetanse, i en erklæring i henhold til dette ledd. 
 
3. Når det er vist til "konvensjonsstat" eller "konvensjonsstater" eller "stat som er part" 
eller "stater som er part" i denne protokoll, menes også en regional organisasjon for 
økonomisk integrasjon når sammenhengen tilsier det. 
 
 

Artikkel XXVIII — Ikrafttredelse 
 
1. Denne protokoll  trer i kraft den første dagen i måneden som følger etter utløpet av et 
tidsrom på tre måneder fra den dag det åttende ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- 
eller tiltredelsesdokumentet deponeres, mellom stater som har deponert slike dokumenter. 
 
2. For andre stater trer denne protokoll i kraft den første dagen i måneden som følger 
etter utløpet av et tidsrom på tre måneder fra den dag deres ratifikasjons-, godtakelses-, 
godkjennings- eller tiltredelsesdokument deponeres. 
 
 

Artikkel XXIX — Territoriale enheter 
 
1. Dersom en konvensjonsstat har territoriale enheter med forskjellige rettssystemer som 
anvendes på saksområder regulert ved denne protokoll, kan den på tidspunktet for 
ratifikasjon, godtakelse, godkjenning eller tiltredelse erklære at denne protokoll skal omfatte 



alle dens territoriale enheter eller bare én eller enkelte av dem, og kan på ethvert tidspunkt 
endre sin erklæring ved å avgi en ny. 
 
2. En slik erklæring skal uttrykkelig angi de territoriale enheter der denne protokoll skal 
gjelde. 
 
3. Dersom en konvensjonsstat ikke har avgitt erklæring etter nr. 1, skal denne protokoll 
gjelde for alle territoriale enheter i vedkommende stat. 
 
4. Når en konvensjonsstat erklærer at denne konvensjon skal omfatte en eller flere av 
dens territoriale enheter, kan erklæringer etter denne protokoll avgis for den enkelte 
territoriale enhet, og erklæringer avgitt for én territorial enhet kan være forskjellige fra 
erklæringer avgitt for en annen territorial enhet. 
 
5. Dersom denne protokoll, i samsvar med en erklæring avgitt etter nr. 1, omfatter en 
eller flere territoriale enheter i en konvensjonsstat, 
 
a) skal debitor anses å befinne seg i en konvensjonsstat bare dersom den er stiftet etter 

gjeldende lovgivning i en territorial enhet der konvensjonen og denne protokoll 
gjelder, eller dersom den har sitt vedtektsbestemte sete, sin hovedadministrasjon, sitt 
forretningssted eller sitt vanlige bosted i en territorial enhet der konvensjonen og 
denne protokoll gjelder, 

 
b) skal enhver henvisning til at luftfartøysgjenstanden befinner seg i en konvensjonsstat, 

forstås som at luftfartøysgjenstanden befinner seg i en territorial enhet der 
konvensjonen og denne protokoll gjelder, og 

 
c) skal enhver henvisning til forvaltningsmyndighetene i denne konvensjonsstat, også 

anses å vise til de kompetente forvaltningsmyndigheter i en territorial enhet der 
konvensjonen og denne protokoll gjelder, og enhver henvisning til det nasjonale 
registeret eller registermyndigheten i den konvensjonsstaten også anses å vise til 
luftfartøysregisteret eller den kompetente registermyndigheten i den eller de 
territoriale enheter der konvensjonen og denne protokoll gjelder. 

 
 

Artikkel XXX — Erklæringer om visse bestemmelser 
 
1. En konvensjonsstat kan, på det tidspunkt denne protokoll ratifiseres, godtas, 
godkjennes eller tiltres, erklære at den vil anvende en eller flere av artiklene VIII, XII og XIII 
i denne protokoll. 
 
2. En konvensjonsstat kan, på det tidspunkt denne protokoll ratifiseres, godtas, 
godkjennes eller tiltres, erklære at den helt eller delvis vil anvende artikkel X i denne 
protokoll. Dersom den avgir en slik erklæring om artikkel X nr. 2, skal den angi antall 
virkedager omhandlet der. 
 
3. En konvensjonsstat kan, på det tidspunkt denne protokoll ratifiseres, godtas, 
godkjennes eller tiltres, erklære at den vil anvende alternativ A eller alternativ B i artikkel XI i 
sin helhet, og skal i tilfelle angi på hvilke typer insolvensbehandling den eventuelt vil anvende 
alternativ A, og på hvilke typer insolvensbehandling den eventuelt vil anvende alternativ B. 



En konvensjonsstat som avgir en erklæring i henhold til dette ledd, skal angi det tidsrom som 
er omhandlet i artikkel XI. 
 
4. Konvensjonsstatenes domstoler skal anvende artikkel XI i samsvar med den erklæring 
som er avgitt av konvensjonsstaten som har hovedjurisdiksjon ved insolvens. 
 
5. En konvensjonsstat kan, på det tidspunkt denne protokoll ratifiseres, godtas, 
godkjennes eller tiltres, erklære at den helt eller delvis vil unnlate å anvende bestemmelsene i 
artikkel XXI. Erklæringen skal angi på hvilke vilkår den relevante artikkelen vil bli anvendt, 
om den bare vil bli anvendt delvis, eller hvilke andre midlertidige tiltak som vil bli anvendt. 
 
 

Artikkel XXXI — Erklæringer i henhold til konvensjonen 
 
Erklæringer som er avgitt i henhold til konvensjonen, herunder erklæringer avgitt etter 
artikkel 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 og 60 i konvensjonen, skal anses avgitt også etter denne 
protokoll, med mindre det er angitt noe annet. 
 
 

Artikkel XXXII — Forbehold og erklæringer 
 
1. Det kan ikke tas noen forbehold mot denne protokoll, men erklæringer omhandlet i 
artikkel XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII og XXXIV kan avgis i samsvar med disse 
bestemmelser. 
 
2. Enhver erklæring eller senere erklæring, eller enhver tilbaketrekning av en erklæring 
avgitt etter denne protokoll, skal meldes skriftlig til depositaren. 
 
 

Artikkel XXXIII — Senere erklæringer 
 
1. En stat som er part, kan avgi en senere erklæring, med unntak av erklæringer avgitt i 
samsvar med artikkel XXXI etter artikkel 60 i konvensjonen, på ethvert tidspunkt etter at 
denne protokoll er trådt i kraft for denne stat, ved å gi depositaren melding om dette. 
 
2. Enhver senere erklæring skal få virkning den første dagen i måneden som følger etter 
utløpet av et tidsrom på seks måneder fra den dag depositaren mottar meldingen. Når det er 
angitt i meldingen at erklæringen skal få virkning først etter et lengre tidsrom, skal den få 
virkning etter utløpet av et slikt lengre tidsrom regnet fra depositaren mottar meldingen. 
 
3. Uten hensyn til de foregående ledd skal denne konvensjon fortsatt gjelde som om det 
ikke var avgitt noen senere erklæringer, med hensyn til alle rettigheter og sikkerhetsretter som 
oppstår før den senere erklæringen får virkning. 
 
 

Artikkel XXXIV — Tilbaketrekning av erklæringer 
 
1. En stat som er part og har avgitt en erklæring etter denne konvensjon, med unntak av 
en erklæring avgitt i samsvar med artikkel XXXI etter artikkel 60 i konvensjonen, kan på 
ethvert tidspunkt trekke erklæringen tilbake ved å gi depositaren melding om dette. 



Tilbaketrekningen skal få virkning den første dagen i måneden som følger etter utløpet av et 
tidsrom på seks måneder fra den dag depositaren mottar meldingen. 
 
2. Uten hensyn til foregående ledd skal denne protokoll fortsatt gjelde som om ingen 
erklæring var trukket tilbake, med hensyn til alle rettigheter og sikkerhetsretter som oppstår 
før tilbaketrekningen får virkning. 
 
 

Artikkel XXXV — Oppsigelse 
 
1. Enhver stat som er part, kan si opp denne konvensjon ved skriftlig varsel til 
depositaren. 
 
2. Oppsigelsen skal få virkning den første dagen i måneden som følger etter utløpet av et 
tidsrom på tolv måneder fra den dag depositaren mottar varselet. 
 
3. Uten hensyn til de foregående ledd skal denne protokoll fortsatt gjelde som om ingen 
oppsigelse hadde funnet sted, med hensyn til alle rettigheter og sikkerhetsretter som oppstår 
før oppsigelsen får virkning. 
 
 

Artikkel XXXVI — Tilsynskonferanser, endringer og andre relaterte spørsmål 
 
1. Depositaren skal hvert år eller med andre passende mellomrom, i samråd med 
tilsynsmyndigheten, utarbeide en rapport til de stater som er part, om hvordan det 
internasjonale regimet som er innført ved konvensjonen og endret ved denne protokoll, har 
virket i praksis. I sitt arbeid med rapportene skal depositaren ta hensyn til 
tilsynsmyndighetens rapporter om hvordan den internasjonale registreringsordningen virker. 
 
2. På anmodning fra minst tjuefem prosent av de stater som er part, skal depositaren fra 
tid til annen og i samråd med tilsynsmyndigheten innkalle til tilsynskonferanse for partene for 
å få vurdert: 
 
a) hvordan konvensjonen, endret ved denne protokoll, anvendes i praksis, og hvorvidt 

den faktisk letter finansiering mot sikkerhet i aktiva og leie av luftfartøysgjenstander 
som kommer inn under dens bestemmelser, 

 
b) den rettslige fortolkningen og anvendelsen av bestemmelsene i denne protokoll og i 

reglementet, 
 
c) hvordan den internasjonale registreringsordningen virker, hvordan 

registreringsmyndigheten driver sin virksomhet, og hvordan tilsynsmyndigheten 
gjennomfører sin oppfølging av den, på grunnlag av rapportene fra 
tilsynsmyndigheten, og 

 
d) hvorvidt det er ønskelig å endre denne protokoll eller bestemmelsene om det 

internasjonale registeret. 
 
3. Enhver endring av denne protokoll skal godkjennes med minst to tredjedels flertall 
blant de stater som er part og deltar i konferansen nevnt i foregående ledd, og skal deretter tre 



i kraft for de stater som har ratifisert, godtatt eller godkjent endringen, når den er ratifisert, 
godtatt eller godkjent av åtte stater i samsvar med bestemmelsene i artikkel XXVIII om 
protokollens ikrafttredelse. 
 
 

Artikkel XXXVII — Depositaren og dens oppgaver 
 
1. Ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokumentene skal 
deponeres ved Det internasjonale institutt for ensartet privatrett (UNIDROIT), heretter kalt 
depositaren. 
 
2. Depositaren skal: 
 

a) underrette alle konvensjonsstater om: 
 

i) all ny undertegning eller deponering av et ratifikasjons-, godtakelses-, 
godkjennings- eller tiltredelsesdokument, med angivelse av tidspunkt, 

 
ii) tidspunktet for denne protokolls ikrafttredelse, 
 
iii) alle erklæringer avgitt i samsvar med denne protokoll, med angivelse av 

tidspunkt, 
 
iv) tilbaketrekning eller endring av erklæringer, med angivelse av 

tidspunkt, og 
 
v) varsler om oppsigelse av denne protokoll, med angivelse av 

oppsigelsestidspunkt og tidspunktet da oppsigelsen får virkning, 
 

b) oversende bekreftede kopier av denne protokoll til alle konvensjonsstater, 
 

c) sørge for at tilsynsmyndigheten og registreringsmyndigheten får kopi av alle 
ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokumenter, med 
angivelse av deponeringstidspunkt, av enhver erklæring eller tilbaketrekning 
eller endring av en erklæring, og av ethvert varsel om oppsigelse, med 
angivelse av oppsigelsestidspunkt, slik at alle opplysninger er fullt ut og lett 
tilgjengelige, og 

 
d) utføre de øvrige oppgaver som vanligvis tillegges en depositar. 

 
 
SOM BEKREFTELSE PÅ DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne 
konvensjon. 
 
UTFERDIGET i Cape Town den sekstende november to tusen og ett, i ett originaleksemplar 
på engelsk, arabisk, kinesisk, fransk, russisk og spansk, med samme gyldighet for alle tekster, 
etter at konferansesekretariatet under konferanseledelsens myndighet innen nitti dager fra 
dette dokuments dato har kontrollert at tekstene samsvarer. 



Vedlegg 
 

SKJEMA FOR UGJENKALLELIG FULLMAKT TIL Å ANMODE OM 
AVREGISTRERING OG TILLATELSE TIL EKSPORT 

 
[Dato] 
 
Til: [Registermyndighetens navn] 
 
Sak: Ugjenkallelig fullmakt til å anmode om avregistrering og tillatelse til eksport 
 
Undertegnede er den registrerte [operatør] [eier]1

 

 av [sett inn produsentens navn og flyskrog-
/helikoptermodell], med serienummer [sett inn nummeret] og registrert som 
[registreringsnummer] [registreringsmerke] [sett inn registreringsnummer/registreringsmerke] 
(og tilbehør, deler og utstyrskomponenter som er montert på, integrert i eller festet til dette, 
heretter kalt "luftfartøyet"). 

Dette dokument er en ugjenkallelig fullmakt til å anmode om avregistrering og tillatelse til 
eksport, utstedt av undertegnede i favør av [kreditors navn] (heretter kalt "den bemyndigede 
part") med hjemmel i artikkel XIII i Protokoll til konvensjonen om internasjonale 
sikkerhetsretter i mobilt løsøre om særlige forhold for luftfartøysløsøre. I samsvar med nevnte 
artikkel ber undertegnede om: 
 
i) godkjenning av den bemyndigede part, eller den person denne part utpeker, som den 

eneste person med rett til: 
 
a) å sørge for avregistrering av luftfartøyet i [navnet på luftfartøysregisteret] som føres av 

[navnet på registermyndigheten] i samsvar med kapittel III i Overenskomst om 
internasjonal sivil luftfart, undertegnet i Chicago 7. desember 1944, og 

 
b) å sørge for eksport og fysisk overføring av luftfartøyet fra [landets navn], og 
 
ii) bekreftelse på at den bemyndigede part eller den person denne part utpeker, etter 

skriftlig anmodning kan treffe tiltak som angitt i bokstav i) uten samtykke fra 
undertegnede, og at myndighetene i [landets navn] når anmodningen mottas, skal 
samarbeide med den bemyndigede part med sikte på en rask iverksettelse av de 
aktuelle tiltak. Den bemyndigede parts rettigheter i henhold til dette dokument kan 
ikke tilbakekalles av undertegnede uten skriftlig samtykke fra den bemyndigede part. 

 
Denne anmodningen og dens vilkår godtas ved undertegning og deponering hos 
[registermyndighetens navn]. 
 
[Operatørens/eierens navn]  __________________________ 
 
Godkjent og deponert den: [dato]               av: [navn og tittel] 
 

___________________________ 
[Merknader] 

                                                 
1  Velg det som svarer til det nasjonale registreringskriteriet 


