
KONVENSJON  
om bekjempelse av ulovlige handlinger knyttet til 
internasjonal sivil luftfart  

Utferdiget i Beijing 10. september 2010  

____________    
  

KONVENSJON  
  

OM BEKJEMPELSE AV ULOVLIGE HANDLINGER KNYTTET TIL 
INTERNASJONAL SIVIL LUFTFART  

  
  

DE STATER SOM ER PART I DENNE KONVENSJON,  
  
SOM ER DYPT BEKYMRET over at ulovlige handlinger mot sivil luftfart setter 

sikkerheten til personer og eiendom i fare, har alvorlige virkninger for driften av 
lufttrafikk og lufthavner og for flysikring, og undergraver den tillit som verdens 
folk har til trygge og ordnede forhold i sivil luftfart for alle stater,   

  
SOM ERKJENNER at nye former for trusler mot sivil luftfart krever en ny og samordnet 

innsats og samarbeidsregler statene imellom, og  
  
SOM ER OVERBEVIST OM at for bedre å kunne møte disse truslene er det et presserende 

behov for å styrke det rettslige rammeverket for internasjonalt samarbeid med sikte 
på å forhindre og bekjempe ulovlige handlinger mot sivil luftfart,  

  
ER BLITT ENIGE OM FØLGENDE:  
  
  

Artikkel 1  
  
1. En person begår en overtredelse dersom vedkommende ulovlig og forsettlig  
  
a) utfører en voldshandling mot en person om bord i et luftfartøy under flyging dersom 

handlingen må antas å sette luftfartøyets sikkerhet i fare, eller   
  
b) ødelegger et luftfartøy i tjeneste eller skader det på en slik måte at det ikke er i stand 

til å fly, eller at det må antas å sette dets sikkerhet i fare under flyging, eller   
  
c) anbringer eller lar anbringe i et luftfartøy i tjeneste, uansett på hvilken måte, en 

innretning eller et stoff som må antas å ødelegge luftfartøyet eller skade det på en slik 
måte at det ikke er i stand til å fly, eller at det må antas å sette dets sikkerhet i fare 
under flyging, eller   
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d) ødelegger eller skader flysikringsanlegg eller påvirker driften av dem, dersom en slik 
handling må antas å sette luftfartøyets sikkerhet i fare under flyging, eller   

  
e) formidler opplysninger som vedkommende vet er feilaktige, og dermed setter et 

luftfartøys sikkerhet i fare under flyging, eller   
  

  
f) benytter et luftfartøy i tjeneste i den hensikt å forårsake død, alvorlig legemsskade 

eller vesentlig skade på eiendom eller miljøet, eller  
  
g) slipper ut eller utløser fra et luftfartøy i tjeneste et ABC-våpen eller eksplosjonsfarlig, 

radioaktivt eller lignende stoff på en måte som forårsaker eller må antas å forårsake 
død, alvorlig legemsskade eller vesentlig skade på eiendom eller miljøet, eller  

  
h) bruker mot eller om bord i et luftfartøy i tjeneste et ABC-våpen eller 

eksplosjonsfarlig, radioaktivt eller lignende stoff på en måte som forårsaker eller må 
antas å forårsake død, alvorlig legemsskade eller vesentlig skade på eiendom eller 
miljøet, eller  

  
i) transporterer eller medvirker til eller legger til rette for å transportere om bord i et 

luftfartøy  
  

1) eksplosjonsfarlig eller radioaktivt materiale, med kunnskap om at det er tenkt brukt 
for å forårsake, eller, med eller uten betingelser som fastsatt i nasjonal lovgivning, i 
forbindelse med en trussel om å forårsake, død eller alvorlig skade i den hensikt å 
skape frykt i en befolkning eller å tvinge en regjering eller en internasjonal 
organisasjon til å utføre eller unnlate å utføre en handling, eller  

  
2) ABC-våpen, med kunnskap om at det er et ABC-våpen som definert i artikkel 2, eller  
  
3) utgangsmateriale, særlig spaltbart materiale eller utstyr eller materiale særskilt 

beregnet på eller klargjort for behandling, bruk eller produksjon av særlig spaltbart 
materiale, med kunnskap om at det er tenkt brukt i en kjernefysisk 
sprengningsaktivitet eller annen kjernefysisk aktivitet som ikke er underlagt 
kontrollmekanismer i henhold til avtale med Det internasjonale atomenergibyrå 
(IAEA), eller  

  
4) utstyr, materiale eller programvare eller tilknyttet teknologi som bidrar vesentlig til 

konstruksjon, produksjon eller leveranse av et ABC-våpen uten lovlig tillatelse og 
med den hensikt at det skal brukes til et slikt formål,  

  
forutsatt at det for virksomhet som omfatter en statspart, herunder virksomhet 
som utføres av en person eller et rettssubjekt med fullmakt fra en statspart, 
ikke anses som en overtredelse etter nr. 3) og 4) dersom transporten av disse 
gjenstandene eller materialene er i samsvar med eller beregnet til bruk eller 



aktiviteter som er i samsvar med statens rettigheter, ansvar og forpliktelser i 
henhold til en gjeldende multilateral ikke-spredningsavtale som staten er part 
i, herunder avtalene nevnt i artikkel 7.  

  
2. En person begår en overtredelse dersom vedkommende ulovlig og forsettlig 

benytter en innretning, et stoff eller et våpen til å  
  
a) utføre en voldshandling mot en person i en lufthavn som betjener internasjonal sivil 

luftfart, som forårsaker eller må antas å forårsake alvorlig skade eller død, eller  
  
b) ødelegge eller forårsake alvorlig skade på installasjoner ved en lufthavn som betjener 

internasjonal sivil luftfart, eller på luftfartøyer som ikke er i tjeneste, men som 
befinner seg i lufthavnen, eller til å forstyrre lufthavnens tjenester,  

  
dersom handlingen setter eller må antas å sette lufthavnens sikkerhet i fare.  
 
3. En person begår også en overtredelse dersom vedkommende  
  
a) truer med å begå en av overtredelsene nevnt i nr. 1 bokstav a), b), c), d), f), g) og h) 

eller nr. 2 i denne artikkel, eller  
  
b) ulovlig og forsettlig er årsak til at en person mottar en slik trussel,  

 

under omstendigheter som tyder på at trusselen er troverdig.  
  
4. En person begår også en overtredelse dersom vedkommende  
  
a) forsøker å begå en av overtredelsene fastsatt i nr. 1 eller 2 i denne artikkel, eller  
  
b) organiserer eller beordrer andre til å begå en overtredelse fastsatt i nr. 1, 2 eller 3 eller 

nr. 4 bokstav a) i denne artikkel, eller  
  
c) anses som medskyldig i en overtredelse fastsatt i nr. 1, 2 eller 3 eller nr. 4 bokstav a) i 

denne artikkel, eller  
  
d) ulovlig og forsettlig hjelper en annen person med å unngå etterforskning, søksmål 

eller straff, med kunnskap om at vedkommende har begått en overtredelse fastsatt i nr. 
1, 2 eller 3 eller nr. 4 bokstav a), b) eller c) i denne artikkel, eller at vedkommende er 
ettersøkt av rettshåndhevende myndigheter med sikte på straffeforfølgning etter å ha 
begått en slik overtredelse eller er dømt for en slik overtredelse.  

  
5. Hver statspart skal også fastsette at en av eller begge handlingene nevnt nedenfor 

anses som overtredelser når de begås forsettlig, uansett om noen av overtredelsene 
fastsatt i nr. 1, 2 eller 3 i denne artikkel faktisk er begått eller forsøkt begått,  

  



a) å avtale med en eller flere andre personer å begå en overtredelse fastsatt i nr. 1, 2 eller 
3 i denne artikkel og, dersom nasjonal lovgivning krever det, som omfatter en 
handling utført av en av deltakerne for å fremme avtalen, eller   

  
b) på annen måte å medvirke til at en gruppe personer som handler ut fra et felles formål, 

begår en eller flere overtredelser fastsatt i nr. 1, 2 eller 3 i denne artikkel; slik 
medvirkning skal enten  

  
i) foregå med sikte på å fremme gruppens kriminelle virksomhet eller formål 

i sin alminnelighet, når virksomheten eller formålet innebærer at det begås 
en overtredelse fastsatt i nr. 1, 2 eller 3 i denne artikkel, eller  

  
ii) foregå med kunnskap om at gruppen har til hensikt å begå en overtredelse 

fastsatt i nr. 1, 2 eller 3 i denne artikkel.  
  
  

Artikkel 2  
  
I denne konvensjon  
  
a) anses et luftfartøy å være under flyging på ethvert tidspunkt fra det øyeblikk alle ytre 

dører er lukket etter ombordstigning og til de åpnes for avstigning; under en eventuell 
nødlanding anses luftfartøyet fortsatt å være under flyging inntil de kompetente 
myndigheter overtar ansvaret for det og for personer og gods om bord,  

  
b) anses et luftfartøy å være i tjeneste fra det tidspunkt bakkepersonellet eller 

luftfartøyets besetning starter forberedelsene til en bestemt flyging, og til 24 timer 
etter landing; tjenesteperioden skal i alle tilfeller vare i hele perioden mens luftfartøyet 
er under flyging slik det er definert i bokstav a) i denne artikkel,  

  
c) menes med «flysikringsanlegg»: signaler, data, informasjon eller systemer som er 

nødvendige for luftfartøyets navigering,  
  
d) menes med «giftig kjemikalie»: ethvert kjemikalie som gjennom kjemisk påvirkning 

på livsprosessene kan forårsake død, midlertidig uførhet eller varig skade på 
mennesker eller dyr. Dette omfatter alle slike kjemikalier, uansett opprinnelse og 
produksjonsmåte og uansett om de er produsert på et anlegg, som del av krigsmateriell 
eller annetsteds,  

  
e) menes med «radioaktivt materiale»: nukleært materiale og andre radioaktive stoffer 

som inneholder nuklider som gjennomgår spontan spalting (en prosess der det avgis 
en eller flere typer ioniserende stråling, for eksempel i form av alfa- eller betastråler, 
nøytronpartikler eller gammastråler), og som på grunn av sine radiologiske 
egenskaper eller sin spaltbarhet kan forårsake død, alvorlig legemsskade eller 
vesentlig skade på eiendom eller miljøet,  

  
f) menes med «nukleært materiale»: plutonium, med unntak av plutonium med en 

isotopkonsentrasjon på over 80 prosent i plutonium 238; uran 233; uran anriket i 



isotopene 235 eller 233; uran som inneholder en blanding av isotoper slik de 
forekommer i naturen, men ikke i form av malm eller malmrester; eller ethvert 
materiale som inneholder ett eller flere av stoffene nevnt ovenfor,  

  
g) menes med «uran anriket i isotopene 235 eller 233»: uran som inneholder isotopene 

235 og/eller 233 i en mengde der forholdet mellom summen av disse isotopene og 
isotop 238 er større enn forholdet mellom isotop 235 og isotop 238 slik de 
forekommer i naturen,  

  
h) menes med «ABC-våpen»:   
  
a) «biologiske våpen» som er  
  
i) mikrobielle eller andre biologiske stoffer, eller toksiner uansett opprinnelse og 

produksjonsmåte, av en type og i så store mengder at det ikke er forenlig med 
forebygging, vern eller andre fredelige formål, eller  

 
ii) våpen, utstyr eller leveringsmidler konstruert for bruk av slike stoffer eller toksiner til 

fiendtlige formål eller i væpnet konflikt,  
  
b) «kjemiske våpen» som samlet eller hver for seg er  
  
i) giftige kjemikalier og deres forløpere, unntatt når de er tenkt brukt til  
  
A) industri-, jordbruks- eller forskningsformål eller medisinske, farmasøytiske eller andre 

fredelige formål, eller  
  
B) verneformål, det vil si formål direkte knyttet til vern mot giftige kjemikalier og vern 

mot kjemiske våpen, eller  
  
C) militære formål som ikke er knyttet til bruk av kjemiske våpen, og som ikke er 

avhengige av bruk av kjemikaliers giftegenskaper som krigføringsmetode, eller  
  
D) opprettholdelse av lov og orden, herunder innenlandsk opprørskontroll,  
 
forutsatt at typer og mengder er forenlige med slike formål,  
  
ii) krigsmateriell og innretninger beregnet særlig på å forårsake død eller annen skade 

gjennom giftegenskapene til giftige kjemikalier som angitt i bokstav b) i), og som ville 
bli frigjort ved bruk av denne typen krigsmateriell og innretninger,  

  
iii) utstyr beregnet særlig på bruk i direkte tilknytning til anvendelsen av krigsmateriell og 

innretninger angitt i bokstav b) ii),  
  
c) kjernefysiske våpen og andre kjernefysiske sprenglegemer,  
  



i) menes med «forløper»: enhver kjemisk reaktant som inngår på et eller annet stadium i 
produksjonen av en giftig kjemikalie, uansett produksjonsmåte. Dette omfatter enhver 
nøkkelkomponent i et kjemisk system med to eller flere komponenter,  

  
j) menes med «kildemateriale» og «særlig spaltbart materiale»: det samme som i 

vedtektene for Det internasjonale atomenergibyrå, utferdiget i New York 
26. oktober 1956.  

  
  

Artikkel 3  
  
Hver statspart forplikter seg til å ilegge strenge straffer for overtredelsene fastsatt i 
artikkel 1.  
  
  

Artikkel 4  
  
1. Hver statspart kan, i samsvar med sine internrettslige prinsipper, treffe de tiltak som 
er nødvendige for at et rettssubjekt lokalisert på partens territorium eller stiftet etter partens 
lovgivning kan holdes ansvarlig når en person med ansvar for ledelse av eller kontroll med 
vedkommende rettssubjekt i denne egenskap har begått en overtredelse fastsatt i artikkel 1. 
Dette ansvaret kan være strafferettslig, sivilrettslig eller administrativt.  
  
2. Dette ansvaret berører ikke det straffeansvar som gjelder for enkeltpersoner som har 
begått overtredelsene.  
  
3. Dersom en statspart treffer de tiltak som er nødvendige for å holde et rettssubjekt 
ansvarlig i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, skal den bestrebe seg på å ilegge 
strafferettslige, sivilrettslige eller administrative sanksjoner som er effektive, 
forholdsmessige og forebyggende. Disse sanksjonene kan omfatte bøter.  
  
  

Artikkel 5  
  
1. Denne konvensjon får ikke anvendelse på luftfartøyer som brukes i militær-, toll- 

eller polititjeneste.  
  
2. I tilfellene omhandlet i artikkel 1 nr. 1 bokstav a), b), c), e), f), g), h) og i) får denne 

konvensjon anvendelse uansett om luftfartøyet brukes i internasjonal eller nasjonal 
lufttrafikk, forutsatt at  

  
a) luftfartøyets faktiske eller planlagte avgangs- eller landingssted ligger utenfor 

territoriet til luftfartøyets registerstat, eller   
 
b) overtredelsen er begått på territoriet til en annen stat enn luftfartøyets registerstat.  
  
3. I tilfellene omhandlet i artikkel 1 nr. 1 bokstav a), b), c), e), f), g), h) og i), og uten 

hensyn til nr. 2 i denne artikkel, får denne konvensjon anvendelse også dersom 



gjerningspersonen eller den antatte gjerningspersonen blir funnet på territoriet til en 
annen stat enn luftfartøyets registerstat.  

  
4. Når det gjelder statspartene nevnt i artikkel 15 og tilfellene fastsatt i artikkel 1 nr. 1 

bokstav a), b), c), e), f), g), h) og i), får denne konvensjon ikke anvendelse dersom 
stedene nevnt i nr. 2 bokstav a) i denne artikkel ligger innenfor territoriet til den 
samme staten når denne er en av statene nevnt i artikkel 15, med mindre 
overtredelsen er begått eller gjerningspersonen eller den antatte gjerningspersonen 
blir funnet på territoriet til en annen stat enn denne.  

  
5. I tilfellene omhandlet i artikkel 1 nr. 1 bokstav d) får denne konvensjon anvendelse 

bare dersom flysikringsanleggene benyttes i internasjonal luftfart.  
  
6. Bestemmelsene i nr. 2, 3, 4 og 5 i denne artikkel får anvendelse også i tilfellene 

omhandlet i artikkel 1 nr. 4.  
  
  

Artikkel 6  
  
1. Ingen bestemmelse i denne konvensjon berører staters og enkeltpersoners øvrige 
rettigheter, forpliktelser og ansvar etter folkeretten, særlig formålene og prinsippene i De 
forente nasjoners pakt, i overenskomst om internasjonal sivil luftfart og i internasjonal 
humanitærrett.  

 
2. Virksomheten til væpnede styrker i en væpnet konflikt, slik disse begrepene er 
definert i og reguleres av internasjonal humanitærrett, omfattes ikke av denne konvensjon, 
og heller ikke virksomheten til en stats væpnede styrker under utøvelsen av deres offisielle 
oppgaver, i den utstrekning den omfattes av andre regler i folkeretten.  
  
3. Bestemmelsene i nr. 2 i denne artikkel skal ikke tolkes slik at ulovlige handlinger 
godtas eller at ellers ulovlige handlinger gjøres lovlige, eller at straffeforfølgning etter 
annen lovgivning utelukkes.  
  
  

Artikkel 7  
  
Ingen bestemmelse i denne konvensjon berører rettigheter, forpliktelser og ansvar som 
følger av traktaten om ikke-spredning av kjernefysiske våpen, undertegnet i London, 
Moskva og Washington 1. juli 1968, konvensjonen om forbud mot utvikling, produksjon og 
lagring av bakteriologiske (biologiske) våpen og toksinvåpen, samt om tilintetgjørelse av 
slike våpen, undertegnet i London, Moskva og Washington 10. april 1972, eller 
konvensjonen om forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen 
samt ødeleggelse av slike våpen, undertegnet i Paris 13. januar 1993, og som påligger stater 
som er part i disse avtalene.  
  
  

Artikkel 8  
  



1. Hver statspart skal treffe de tiltak som er nødvendige for å etablere jurisdiksjon over 
overtredelsene fastsatt i artikkel 1,  
  
a) når overtredelsen er begått på vedkommende stats territorium,  

 
b) når overtredelsen er begått mot eller om bord i et luftfartøy som er registrert i 

vedkommende stat,  
 

c) når luftfartøyet der overtredelsen har funnet sted, lander på statens territorium med 
den antatte gjerningspersonen fremdeles om bord,  

 
d) når overtredelsen er begått mot eller om bord i et luftfartøy som er utleid uten 

besetning til en leietaker som har sitt hovedforetak i eller, dersom slikt hovedforetak 
ikke finnes, har fast bopel i vedkommende stat,  

 
e) når overtredelsen er begått av en av statens egne borgere.  
  
2. Hver statspart kan i tillegg etablere jurisdiksjon over en slik overtredelse  
  
a) når overtredelsen er begått mot en av statens egne borgere,  
  
b) når overtredelsen er begått av en statsløs person som til vanlig er bosatt på 

vedkommende stats territorium.  
  
3. Hver statspart skal likeledes treffe de tiltak som er nødvendige for å etablere 
jurisdiksjon over overtredelsene fastsatt i artikkel 1 i de tilfeller der den antatte 
gjerningspersonen befinner seg på dens territorium og den i henhold til artikkel 12 ikke 
utleverer vedkommende til noen av statspartene som har etablert jurisdiksjon i samsvar 
med gjeldende bestemmelser om disse overtredelsene i denne artikkel.  
  
4. Denne konvensjon utelukker ikke strafferettslig jurisdiksjon som utøves i samsvar 
med nasjonal lovgivning.  
  
  

Artikkel 9  
  
1. Etter å ha forsikret seg om at forholdene krever det, skal en statspart på hvis 

territorium gjerningspersonen eller den antatte gjerningspersonen befinner seg, ta 
denne personen i forvaring eller treffe andre tiltak for å sikre vedkommendes 
tilstedeværelse. Forvaring og andre tiltak skal være i samsvar med lovgivningen i 
vedkommende stat, men kan opprettholdes bare så lenge det er nødvendig for at det 
skal kunne reises straffesak eller utleveringssak.  

  
2. Staten skal umiddelbart foreta en foreløpig undersøkelse av saksforholdet.  
  
3. En person som holdes i forvaring i henhold til nr. 1 i denne artikkel, skal få hjelp til 

omgående å komme i forbindelse med nærmeste rette representant for staten som 
han er statsborger i.  



  
4. Når en statspart i henhold til denne artikkel har tatt en person i forvaring, skal den 

umiddelbart underrette de statsparter som har etablert jurisdiksjon i henhold til 
artikkel 8 nr. 1 og etablert jurisdiksjon og underrettet depositaren i henhold til 
artikkel 21 nr. 4 bokstav a), og, dersom den mener det er tilrådelig, andre berørte 
stater om at vedkommende er tatt i forvaring samt hvilke forhold som ligger til 
grunn for frihetsberøvelsen. Statsparten som foretar den foreløpige undersøkelsen 
omhandlet i nr. 2 i denne artikkel, skal omgående underrette nevnte statsparter om 
resultatet av undersøkelsen og opplyse om den har til hensikt å utøve jurisdiksjon.  

  
  

Artikkel 10  
  
Den statspart på hvis territorium den antatte gjerningspersonen befinner seg, skal, dersom 
den ikke utleverer vedkommende, uten unntak og uansett om overtredelsen er begått på 
dens territorium eller ikke, forplikte seg til å forelegge saken for sine kompetente 
myndigheter med sikte på straffeforfølgning. Disse myndighetene skal treffe sin beslutning 
etter de samme retningslinjer som dem som gjelder for enhver annen overtredelse av 
alvorlig karakter etter vedkommende stats lovgivning.  
  
  

Artikkel 11  
  
En person som er tatt i forvaring eller som det er truffet andre tiltak overfor, eller som 
straffeforfølges i henhold til denne konvensjon, skal sikres en rettferdig behandling og alle 
rettigheter og garantier i samsvar med lovgivningen i den stat på hvis territorium 
vedkommende befinner seg, og i samsvar med de folkerettslige bestemmelser som kommer 
til anvendelse, herunder om internasjonale menneskerettigheter.  
 
 

Artikkel 12  
  
1. Overtredelsene fastsatt i artikkel 1 skal anses som utleveringsgrunnlag i enhver 
utleveringsavtale som er inngått mellom statspartene. Statspartene forplikter seg til å 
innarbeide slike overtredelser som utleveringsgrunnlag i enhver utleveringsavtale som 
inngås mellom dem.  
  
2. Dersom en statspart som setter som vilkår for utlevering at det foreligger en avtale, 
mottar en anmodning om utlevering fra en annen statspart som den ikke har 
utleveringsavtale med, kan den, dersom den ønsker det, betrakte denne konvensjon som 
hjemmel for utlevering med hensyn til overtredelsene fastsatt i artikkel 1. Utlevering skal 
skje i samsvar med øvrige vilkår fastsatt i den anmodede statens lovgivning.  
  
3. Statsparter som ikke setter som vilkår for utlevering at det foreligger en avtale, skal 
anse overtredelsene fastsatt i artikkel 1 som utleveringsgrunnlag seg imellom, med 
forbehold for vilkår fastsatt i den anmodede statens lovgivning.  
  



4. Ved utlevering mellom statsparter skal hver enkelt overtredelse behandles som om 
den var blitt begått ikke bare der den fant sted, men også på territoriet til de statsparter som 
er forpliktet til å etablere jurisdiksjon i samsvar med artikkel 8 nr. 1 bokstav b), c), d) og e), 
og som har etablert jurisdiksjon i samsvar med artikkel 8 nr. 2.  
  
5. Overtredelsene fastsatt i artikkel 1 nr. 5 bokstav a) og b) skal ved utlevering mellom 
statspartene behandles som likeverdige.  
  
  

Artikkel 13  
  
Ved spørsmål om utlevering eller gjensidig rettslig bistand skal ingen av overtredelsene 
fastsatt i artikkel 1 anses som en politisk overtredelse eller som en overtredelse forbundet 
med en politisk overtredelse, eller som en politisk motivert overtredelse. En begjæring om 
utlevering eller en anmodning om gjensidig rettslig bistand på grunnlag av en slik 
overtredelse kan dermed ikke avslås utelukkende med den begrunnelse at det dreier seg om 
en politisk overtredelse, en overtredelse forbundet med en politisk overtredelse eller en 
politisk motivert overtredelse.  
  
  

Artikkel 14  
  
Ingen bestemmelse i denne konvensjon skal tolkes slik at det pålegges en forpliktelse til å 
utlevere eller gi gjensidig rettslig bistand dersom den anmodede statspart har rimelig grunn 
til å anta at anmodningen om utlevering på grunnlag av overtredelser fastsatt i artikkel 1 
eller om gjensidig rettslig bistand i forbindelse med slike overtredelser er framsatt i den 
hensikt å reise søksmål mot eller straffe en person på grunn av vedkommendes rase, 
religion, nasjonalitet, etniske opprinnelse, politiske meninger eller kjønn, eller at 
vedkommende av noen av de samme grunnene ville komme i en vanskelig stilling dersom 
anmodningen ble etterkommet.  
  
  

Artikkel 15  
  
Statsparter som etablerer felles organisasjoner eller internasjonale driftsselskaper for 
lufttransport for å utføre flyginger med luftfartøyer underlagt felles eller internasjonal 
registrering, skal for hvert luftfartøy på en hensiktsmessig måte fastsette hvilken av disse 
statene som skal utøve jurisdiksjon og tillegges myndighet som registerstat for denne 
konvensjons formål, og skal underrette Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts 
generalsekretær om dette, som skal oversende underretningen til alle stater som er part i 
denne konvensjon.  
  
  

Artikkel 16  
  
1. Statspartene skal, i samsvar med folkeretten og nasjonal rett, bestrebe seg på å treffe 
alle mulige tiltak for å forhindre at overtredelser fastsatt i artikkel 1 finner sted.  
  



2. Når en flyging er blitt forsinket eller avbrutt som følge av at det er begått en 
overtredelse fastsatt i artikkel 1, skal enhver statspart på hvis territorium luftfartøyet, 
passasjerene eller besetningen befinner seg, legge til rette for at passasjerene og 
besetningen kan fortsette reisen så snart det lar seg gjøre, og skal uten opphold returnere 
luftfartøyet og dets last til de rettmessige eierne.  
  
  

Artikkel 17  
  
1. Statspartene skal gi hverandre størst mulig bistand i forbindelse med 
straffeforfølgning knyttet til overtredelsene fastsatt i artikkel 1. Den anmodede stats 
lovgivning skal gjelde i alle saker.  
  
2. Bestemmelsene i nr. 1 i denne artikkel skal ikke berøre de forpliktelser som følger av 
andre avtaler, bilaterale eller multilaterale, og som helt eller delvis gjelder eller vil komme 
til å gjelde gjensidig rettslig bistand i straffesaker.  
  
  

Artikkel 18  
  
Enhver statspart som har grunn til å tro at det vil bli begått en overtredelse fastsatt i 
artikkel 1, skal i samsvar med sin nasjonale lovgivning gi de statsparter den tror vil være en 
stat som angitt i artikkel 8 nr. 1 og 2, all relevant informasjon den er i besittelse av.  
  
  

Artikkel 19  
  
Hver statspart skal snarest mulig og i samsvar med sin nasjonale lovgivning gi Rådet for 
Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart all relevant informasjon den er i besittelse 
av, om  
  
a) omstendighetene rundt overtredelsen,   
 

b) skritt som er tatt i henhold til artikkel 16 nr. 2,  
 

c) tiltak som er truffet mot gjerningspersonen eller den antatte gjerningspersonen, særlig 
om utfallet av en eventuell utleveringsprosess eller annen form for rettsforfølgning.  

  
 

Artikkel 20  
  
1. Enhver tvist mellom to eller flere statsparter om tolkningen eller anvendelsen av 
denne konvensjon som ikke kan løses gjennom forhandlinger, skal på anmodning fra en av 
partene henvises til voldgift. Dersom partene innen seks måneder fra datoen for 
voldgiftsanmodningen ikke kan bli enige om hvordan voldgiften skal gjennomføres, kan 
hvem som helst av dem bringe tvisten inn for Den internasjonale domstol ved begjæring i 
samsvar med domstolens vedtekter.  
  



2. Hver stat kan ved undertegning, ratifisering, godtakelse, godkjenning eller tiltredelse 
av denne konvensjon erklære at den ikke anser seg bundet av foregående bestemmelse. De 
øvrige statspartene skal ikke være bundet av foregående bestemmelse overfor en statspart 
som har tatt et slikt forbehold.  
  
3. Enhver statspart som har tatt forbehold i samsvar med foregående bestemmelse, kan 
når som helst trekke tilbake forbeholdet ved underretning til depositaren.  
  
  

Artikkel 21  
  
1. Denne konvensjon skal være åpen for undertegning i Beijing 10. september 2010 

av de stater som deltar på diplomatkonferansen om luftfartssikkerhet i Beijing fra 
30. august til 10. september 2010. Etter 27. september 2010 skal konvensjonen 
være åpen for undertegning av alle stater ved Den internasjonale organisasjon for 
sivil luftfarts hovedsete i Montreal inntil den trer i kraft i samsvar med artikkel 22.  

  
2. Denne konvensjon skal ratifiseres, godtas eller godkjennes. Ratifikasjons-, 

godtakelses- eller godkjenningsdokumentene skal deponeres hos Den 
internasjonale organisasjon for sivil luftfarts generalsekretær, som herved utpekes 
til depositar.  

  
3. Enhver stat som ikke ratifiserer, godtar eller godkjenner denne konvensjon i 

samsvar med nr. 2 i denne artikkel, kan når som helst tiltre konvensjonen.  
Tiltredelsesdokumentet skal deponeres hos depositaren.  

  
4. Når en statspart ratifiserer, godtar, godkjenner eller tiltrer denne konvensjon,  
  
a) skal den underrette depositaren om jurisdiksjonen den har etablert i sin nasjonale 

lovgivning i samsvar med artikkel 8 nr. 2, og umiddelbart underrette depositaren 
om enhver endring, og  

 
b) kan den erklære at den vil anvende bestemmelsene i artikkel 1 nr. 4 bokstav d) i 

samsvar med sine strafferettslige prinsipper om ansvarsfrihet for 
familiemedlemmer.  

  
  

Artikkel 22  
  
1. Denne konvensjon trer i kraft den første dag i den annen måned etter at det tjueandre 
ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokumentet er deponert.  
 
2. For hver stat som ratifiserer, godtar, godkjenner eller tiltrer denne konvensjon etter 
at det tjueandre ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokumentet er 
deponert, skal konvensjonen tre i kraft den første dag i den annen måned etter at staten har 
deponert sitt ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokument.  
  



3. Så snart denne konvensjon trer i kraft, skal den registreres ved De forente nasjoner 
av depositaren.  
  
  

Artikkel 23  
  
1. Enhver statspart kan si opp denne konvensjon ved skriftlig underretning til 

depositaren.  
  
2. Oppsigelsen får virkning ett år etter at depositaren har mottatt underretningen.  
  
  

Artikkel 24  
  
Mellom statspartene skal denne konvensjon gå foran følgende dokumenter:  
  
a) konvensjon om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten i sivil luftfart, 

som ble undertegnet i Montreal 23. september 1971, og  
 

b) protokoll til bekjempelse av ulovlige voldshandlinger ved flyplasser som betjener 
internasjonal sivil luftfart, som ble undertegnet i Montreal 24. februar 1988, og som 
supplerer konvensjonen om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten i 
sivil luftfart, utferdiget i Montreal 23. september 1971.  

  
  

Artikkel 25  
  
Depositaren skal omgående underrette alle stater som er part i denne konvensjon, samt alle 
signatarstater eller stater som har tiltrådt konvensjonen, om datoen for hver undertegning, 
datoen for deponering av hvert ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller 
tiltredelsesdokument og datoen for konvensjonens ikrafttredelse samt annen relevant 
informasjon.  
  
SOM BEKREFTELSE PÅ DETTE har de undertegnede, som er gitt behørig fullmakt til 
det, undertegnet denne konvensjon. 
  
UTFERDIGET i Beijing 10. september 2010 på engelsk, arabisk, kinesisk, fransk, russisk 
og spansk, med samme gyldighet for hver av tekstene; med hensyn til deres innbyrdes 
samsvar får tekstene gyldighet etter at de er verifisert av konferansens sekretariat, som er 
underlagt konferansens president, innen nitti dager etter at de er utferdiget. Denne 
konvensjon skal være deponert i arkivene til Den internasjonale organisasjon for sivil 
luftfart, og depositaren skal oversende bekreftede kopier av den til alle stater som har 
tiltrådt konvensjonen.  
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CONVENTION 
 

ON THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS 
RELATING TO INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 

 
 

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION, 
 
DEEPLY CONCERNED that unlawful acts against civil aviation jeopardize the safety and security of 

persons and property, seriously affect the operation of air services, airports and air navigation, 
and undermine the confidence of the peoples of the world in the safe and orderly conduct of 
civil aviation for all States;  

 
RECOGNIZING that new types of threats against civil aviation require new concerted efforts and 

policies of cooperation on the part of States; and 
 
BEING CONVINCED that in order to better address these threats, there is an urgent need to strengthen 

the legal framework for international cooperation in preventing and suppressing unlawful acts 
against civil aviation; 

 
HAVE AGREED AS FOLLOWS: 
 
 

Article 1 
 
1. Any person commits an offence if that person unlawfully and intentionally: 
 
 (a) performs an act of violence against a person on board an aircraft in flight if that act is 

likely to endanger the safety of that aircraft; or  
 
 (b) destroys an aircraft in service or causes damage to such an aircraft which renders it 

incapable of flight or which is likely to endanger its safety in flight; or  
 
 (c) places or causes to be placed on an aircraft in service, by any means whatsoever, a device 

or substance which is likely to destroy that aircraft, or to cause damage to it which 
renders it incapable of flight, or to cause damage to it which is likely to endanger its 
safety in flight; or  

 
 (d) destroys or damages air navigation facilities or interferes with their operation, if any such 

act is likely to endanger the safety of aircraft in flight; or  
 
 (e) communicates information which that person knows to be false, thereby endangering the 

safety of an aircraft in flight; or  
 



 (f) uses an aircraft in service for the purpose of causing death, serious bodily injury, or 
serious damage to property or the environment; or 

 
 (g) releases or discharges from an aircraft in service any BCN weapon or explosive, 

radioactive, or similar substances in a manner that causes or is likely to cause death, 
serious bodily injury or serious damage to property or the environment; or 

 
 (h) uses against or on board an aircraft in service any BCN weapon or explosive, radioactive, 

or similar substances in a manner that causes or is likely to cause death, serious bodily 
injury or serious damage to property or the environment; or 

 
 (i) transports, causes to be transported, or facilitates the transport of, on board an aircraft: 

 
  (1) any explosive or radioactive material, knowing that it is intended to be used to 

cause, or in a threat to cause, with or without a condition, as is provided for under 
national law, death or serious injury or damage for the purpose of intimidating a 
population, or compelling a government or an international organization to do or to 
abstain from doing any act; or 

 
  (2) any BCN weapon, knowing it to be a BCN weapon as defined in Article 2; or 
 
  (3) any source material, special fissionable material, or equipment or material 

especially designed or prepared for the processing, use or production of special 
fissionable material, knowing that it is intended to be used in a nuclear explosive 
activity or in any other nuclear activity not under safeguards pursuant to a 
safeguards agreement with the International Atomic Energy Agency; or 

 
  (4) any equipment, materials or software or related technology that significantly 

contributes to the design, manufacture or delivery of a BCN weapon without lawful 
authorization and with the intention that it will be used for such purpose; 

 
provided that for activities involving a State Party, including those undertaken by a 
person or legal entity authorized by a State Party, it shall not be an offence under 
subparagraphs (3) and (4) if the transport of such items or materials is consistent with or 
is for a use or activity that is consistent with its rights, responsibilities and obligations 
under the applicable multilateral non-proliferation treaty to which it is a party including 
those referred to in Article 7. 

 
2. Any person commits an offence if that person unlawfully and intentionally, using any device, 
substance or weapon: 
 
 (a) performs an act of violence against a person at an airport serving international civil 

aviation which causes or is likely to cause serious injury or death; or 
 
 (b) destroys or seriously damages the facilities of an airport serving international civil 

aviation or aircraft not in service located thereon or disrupts the services of the airport, 
 
if such an act endangers or is likely to endanger safety at that airport. 



3. Any person also commits an offence if that person: 
 
 (a) makes a threat to commit any of the offences in subparagraphs (a), (b), (c), (d), (f), (g) 

and (h) of paragraph 1 or  in paragraph 2 of this Article; or 
 
 (b) unlawfully and intentionally causes any person to receive such a threat, 
 
under circumstances which indicate that the threat is credible. 
 
4. Any person also commits an offence if that person: 
 
 (a) attempts to commit any of the offences set forth in paragraph 1 or 2 of this Article; or 
 
 (b) organizes or directs others to commit an offence set forth in paragraph 1, 2, 3 or 4(a) of 

this Article; or 
 
 (c) participates as an accomplice in an offence set forth in paragraph 1, 2, 3 or 4(a) of this 

Article; or 
 
 (d) unlawfully and intentionally assists another person to evade investigation, prosecution or 

punishment, knowing that the person has committed an act that constitutes an offence set 
forth in paragraph 1, 2, 3, 4(a), 4(b) or 4(c) of this Article, or that the person is wanted for 
criminal prosecution by law enforcement authorities for such an offence or has been 
sentenced for such an offence. 

 
5. Each State Party shall also establish as offences, when committed intentionally, whether or not 
any of the offences set forth in paragraph 1, 2 or 3 of this Article is actually committed or attempted, 
either or both of the following: 
 
 (a) agreeing with one or more other persons to commit an offence set forth in paragraph 1, 2 

or 3 of this Article and, where required by national law, involving an act undertaken by 
one of the participants in furtherance of the agreement; or  

 
 (b) contributing in any other way to the commission of one or more offences set forth in 

paragraph 1, 2 or 3 of this Article by a group of persons acting with a common purpose, 
and such contribution shall either: 

 
  (i) be made with the aim of furthering the general criminal activity or purpose of the 

group, where such activity or purpose involves the commission of an offence set 
forth in paragraph 1, 2 or 3 of this Article; or 

 
  (ii) be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence set 

forth in paragraph 1, 2 or 3 of this Article. 
 
 



Article 2 
 
For the purposes of this Convention: 
 
 (a) an aircraft is considered to be in flight at any time from the moment when all its external 

doors are closed following embarkation until the moment when any such door is opened 
for disembarkation; in the case of a forced landing, the flight shall be deemed to continue 
until the competent authorities take over the responsibility for the aircraft and for persons 
and property on board; 

 
 (b) an aircraft is considered to be in service from the beginning of the preflight preparation of 

the aircraft by ground personnel or by the crew for a specific flight until twenty-four 
hours after any landing; the period of service shall, in any event, extend for the entire 
period during which the aircraft is in flight as defined in paragraph (a) of this Article; 

 
 (c) “Air navigation facilities” include signals, data, information or systems necessary for the 

navigation of the aircraft; 
 
 (d) “Toxic chemical” means any chemical which through its chemical action on life 

processes can cause death, temporary incapacitation or permanent harm to humans or 
animals. This includes all such chemicals, regardless of their origin or of their method of 
production, and regardless of whether they are produced in facilities, in munitions or 
elsewhere; 

 
 (e) “Radioactive material” means nuclear material and other radioactive substances which 

contain nuclides which undergo spontaneous disintegration (a process accompanied by 
emission of one or more types of ionizing radiation, such as alpha-, beta-, neutron 
particles and gamma rays) and which may, owing to their radiological or fissile 
properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the 
environment; 

 
 (f) “Nuclear material” means plutonium, except that with isotopic concentration exceeding 

80 per cent in plutonium-238; uranium-233; uranium enriched in the isotope 235 or 233; 
uranium containing the mixture of isotopes as occurring in nature other than in the form 
of ore or ore residue; or any material containing one or more of the foregoing; 

 
 (g) “Uranium enriched in the isotope 235 or 233” means uranium containing the isotope 235 

or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the sum of these isotopes to 
the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the isotope 238 occurring in 
nature; 

 
 (h)  “BCN weapon” means:  
 
  (a) “biological weapons”, which are: 
 
   (i) microbial or other biological agents, or toxins whatever their origin or method 

of production, of types and in quantities that have no justification for 
prophylactic, protective or other peaceful purposes; or 



   (ii) weapons, equipment or means of delivery designed to use such agents or 
toxins for hostile purposes or in armed conflict. 

 
  (b) “chemical weapons”, which are, together or separately: 
 
   (i) toxic chemicals and their precursors, except where intended for: 
 
    (A) industrial, agricultural, research, medical, pharmaceutical or other 

peaceful purposes; or 
 
    (B) protective purposes, namely those purposes directly related to protection 

against toxic chemicals and to protection against chemical weapons; or 
 
    (C) military purposes not connected with the use of chemical weapons and 

not dependent on the use of the toxic properties of chemicals as a method 
of warfare; or 

 
    (D) law enforcement including domestic riot control purposes, 
 
    as long as the types and quantities are consistent with such purposes; 
 
   (ii) munitions and devices specifically designed to cause death or other harm 

through the toxic properties of those toxic chemicals specified in subparagraph 
(b)(i), which would be released as a result of the employment of such 
munitions and devices; 

 
   (iii) any equipment specifically designed for use directly in connection with the 

employment of munitions and devices specified in subparagraph (b)(ii). 
 
  (c) nuclear weapons and other nuclear explosive devices. 
 
 (i)  “Precursor” means any chemical reactant which takes part at any stage in the production 

by whatever method of a toxic chemical. This includes any key component of a binary or 
multicomponent chemical system; 

 
 (j) the terms “source material” and “special fissionable material” have the same meaning as 

given to those terms in the Statute of the International Atomic Energy Agency, done at 
New York on 26 October 1956. 

 
 

Article 3 
 
Each State Party undertakes to make the offences set forth in Article 1 punishable by severe penalties. 
 
 

Article 4 
 
1. Each State Party, in accordance with its national legal principles, may take the necessary 
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 criminal, civil or administrative. 
 
2. Such liability is incurred without prejudice to the criminal liability of individuals having 
committed the offences. 
 
3. If a State Party takes the necessary measures to make a legal entity liable in accordance 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. 
 
 

Article 5 
 
1. This Convention shall not apply to aircraft used in military, customs or police services. 
 
2. In the cases contemplated in subparagraphs (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) and (i) of paragraph 1 
of Article 1, this Convention shall apply irrespective of whether the aircraft is engaged in an 
international or domestic flight, only if: 
 
 (a) the place of take-off or landing, actual or intended, of the aircraft is situated outside the 

territory of the State of registry of that aircraft; or  
 
 (b) the offence is committed in the territory of a State other than the State of registry of the 

aircraft. 
 
3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, in the cases contemplated in subparagraphs (a), 
(b), (c), (e), (f), (g), (h) and (i) of paragraph 1 of Article 1, this Convention shall also apply if the 
offender or the alleged offender is found in the territory of a State other than the State of registry of the 
aircraft. 
 
4. With respect to the States Parties mentioned in Article 15 and in the cases set forth in 
subparagraphs (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) and (i) of paragraph 1 of Article 1, this Convention shall not 
apply if the places referred to in subparagraph (a) of paragraph 2 of this Article are situated within the 
territory of the same State where that State is one of those referred to in Article 15, unless the offence 
is committed or the offender or alleged offender is found in the territory of a State other than that State. 
 
5. In the cases contemplated in subparagraph (d) of paragraph 1 of Article 1, this Convention 
shall apply only if the air navigation facilities are used in international air navigation. 
 
6. The provisions of paragraphs 2, 3, 4 and 5 of this Article shall also apply in the cases 
contemplated in paragraph 4 of Article 1. 
 
 

Article 6 
 
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 international humanitarian law. 



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 governed by other rules of international law, are not governed by this 
Convention. 
 
3. The provisions of paragraph 2 of this Article shall not be interpreted as condoning or making 
lawful otherwise unlawful acts, or precluding prosecution under other laws. 
 
 

Article 7 
 
Nothing in this Convention shall affect the rights, obligations and responsibilities under the Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, signed at London, Moscow and Washington on 1 July 
1968, the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of 
Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, signed at London, Moscow 
and Washington on 10 April 1972, or the Convention on the Prohibition of the Development, 
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, signed at Paris on 
13 January 1993, of States Parties to such treaties. 
 
 

Article 8 
 
1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over 
the offences set forth in Article 1 in the following cases: 
 
 (a) when the offence is committed in the territory of that State; 
 
 (b) when the offence is committed against or on board an aircraft registered in that State; 
 
 (c) when the aircraft on board which the offence is committed lands in its territory with the 

alleged offender still on board; 
 
 (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) when the offence is committed by a national of that State. 
 
2. Each State Party may also establish its jurisdiction over any such offence in the following 
cases: 
 
 (a) when the offence is committed against a national of that State; 
 
 (b) when the offence is committed by a stateless person whose habitual residence is in the 

territory of that State. 
 



3. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its 
jurisdiction over the offences set forth in Article 1, in the case where the alleged offender is present in 
its territory and it does not extradite that person pursuant to Article 12 to any of the States Parties that 
have established their jurisdiction in accordance with the applicable paragraphs of this Article with 
regard to those offences. 
 
4. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with 
national law. 
 
 

Article 9 
 
1. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any State Party in the territory of 
which the offender or the alleged offender is present, shall take that person into custody or take other 
measures to ensure that person’s presence. The custody and other measures shall be as provided in the 
law of that State but may only be continued for such time as is necessary to enable any criminal or 
extradition proceedings to be instituted. 
 
2. Such State shall immediately make a preliminary enquiry into the facts. 
 
3. Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this Article shall be assisted in 
communicating immediately with the nearest appropriate representative of the State of which that 
person is a national. 
 
4. When a State Party, pursuant to this Article, has taken a person into custody, it shall 
immediately notify the States Parties which have established jurisdiction under paragraph 1 of Article 8 
and established jurisdiction and notified the Depositary under subparagraph (a) of paragraph 4 of 
Article 21 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 enquiry contemplated in paragraph 2 of this Article shall promptly report its findings to 
the said States Parties and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction. 
 
 

Article 10 
 
The State Party in the territory of which the alleged offender is found shall, if it does not extradite that 
person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its 
territory, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those 
authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a 
serious nature under the law of that State. 
 
 

Article 11 
 
Any person who is taken into custody, or regarding 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 international law, including international human 
rights law. 



Article 12 
 
1. The offences set forth in Article 1 shall be deemed to be included as extraditable offences in 
any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include the offences 
as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them. 
 
2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a 
request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may at its 
option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences set forth in 
Article 1. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested 
State. 
 
3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall 
recognize the offences set forth in Article 1 as extraditable offences between themselves subject to the 
conditions provided by the law of the requested State. 
 
4. Each of the offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if 
it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territories of the States 
Parties required to establish their jurisdiction in accordance with subparagraphs (b), (c), (d) and (e) of 
paragraph 1 of Article 8, and who have established jurisdiction in accordance with paragraph 2 of 
Article 8. 
 
5. The offences set forth in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 5 of Article 1 shall, for the 
purpose of extradition between States Parties, be treated as equivalent. 
 
 

Article 13 
 
None of the offences set forth in Article 1 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual 
legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an 
offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition 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 offence or an offence inspired by political motives. 
 
 

Article 14 
 
Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford 
mutual legal assistance if the requested State Party has substantial grounds for believing that the 
request for extradition for offences set forth in Article 1 or for mutual legal assistance with respect to 
such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that 
person’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. 
 
 

Article 15 
 
The States Parties which establish joint air transport operating organizations or international operating 
agencies, which operate aircraft which are subject to joint or international registration shall, by 



appropriate means, designate 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 notice thereof to the Secretary General of the International Civil Aviation Organization who shall 
communicate the notice to all States Parties to this Convention. 
 
 

Article 16 
 
1. States Parties shall, in accordance with international and national law, endeavour to take all 
practicable measures for the purpose of preventing the offences set forth in Article 1. 
 
2. When, due to the commission of one of the offences set forth in Article 1, a flight has been 
delayed or interrupted, any State Party in whose territory the aircraft or passengers or crew are present 
shall facilitate the continuation of the journey of the passengers and crew as soon as practicable, and 
shall without delay return the aircraft and its cargo to the persons lawfully entitled to possession. 
 
 

Article 17 
 
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. The law of the State 
requested shall apply in all cases. 
 
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not affect obligations under any other treaty, 
bilateral or multilateral, which governs or will govern, in whole or in part, mutual assistance in 
criminal matters. 
 
 

Article 18 
 
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 paragraphs 1 and 2 of Article 8. 
 
 

Article 19 
 
Each State Party shall in accordance with its national law report to the Council of the International 
Civil Aviation Organization as promptly as possible any relevant information in its possession 
concerning: 
 
 (a) the circumstances of the offence;  
 
 (b) the action taken pursuant to paragraph 2 of Article 16; 
 
 (c) the measures taken in relation to the offender or the alleged offender and, in particular, 

the results of any extradition proceedings or other legal proceedings. 
 



Article 20 
 
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of 
this Convention which cannot be settled through negotiation, shall, at the request of one of them, be 
submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the Parties are 
unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to 
the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court. 
 
2. Each State may at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention 
or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by the preceding paragraph. The 
other States Parties shall not be bound by the preceding paragraph with respect to any State Party 
having made such a reservation. 
 
3. Any State Party having made a reservation in accordance with the preceding paragraph may at 
any time withdraw this reservation by notification to the Depositary. 
 
 

Article 21 
 
1. This Convention shall be open for signature in Beijing on 10 September 2010 by States 
participating in the Diplomatic Conference on Aviation Security held at Beijing from 30 August to 
10 September 2010. After 27 September 2010, this Convention 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 accordance with Article 22.  
 
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of 
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the International 
Civil Aviation Organization, who is hereby designated as the Depositary. 
 
3. Any State which does not ratify, accept or approve this Convention in accordance with 
paragraph 2 of this Article may accede to it at any time.  The instrument of accession shall be deposited 
with the Depositary. 
 
4. Upon ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, each State Party: 
 
 (a) shall notify the Depositary of the jurisdiction it has established under its national law in 

accordance with paragraph 2 of Article 8, and immediately notify the Depositary of any 
change; and 

 
 (b) may declare that it shall apply the provisions of subparagraph (d) of paragraph 4 of 

Article 1 in accordance with the principles of its criminal law concerning family 
exemptions from liability. 

 
 

Article 22 
 
1. This Convention shall enter into force on the first day of the second month following the date 
of the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 



2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit 
of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention 
shall enter into force on the first day of the second month following the date of the deposit by such 
State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 
 
3. As soon as this Convention enters into force, it shall be registered with the United Nations by 
the Depositary. 
 
 

Article 23 
 
1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Depositary. 
 
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by 
the Depositary. 
 
 

Article 24 
 
As between the States Parties, this Convention shall prevail over the following instruments: 
 
 (a) the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil 

Aviation, Signed at Montreal on 23 September 1971; and 
 
 (b) the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving 

International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of 
Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, Done at Montreal on 23 September 
1971, Signed at Montreal on 24 February 1988. 

 
 

Article 25 
 
The Depositary shall promptly inform all States Parties to this Convention and all signatory or 
acceding States to this Convention of the date of each signature, the date of deposit of each instrument 
of ratification, approval, acceptance or accession, the date of coming into force of this Convention, and 
other relevant information. 
 
 IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorized, 
have signed this Convention.  
 
 DONE at Beijing on the tenth day of September 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 President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts 
with one another. This Convention shall remain deposited in the archives of the International Civil 
Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Depositary to all 
Contracting States to this Convention. 
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